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Wikke Peters, CKE
Misschien heb je het gezien, of misschien zijn ze zelfs bij jouw huis geweest: de Hartenjagers waren actief in Drents Dorp. Hartjes op de ramen, lieve gedichten op straat, en daarmee een verrassing voor de mensen die er wonen.
Wie er achter de actie zit? Onze Drents Dorp ‘eigen’ cultuuraanjagers van CKE, Desiree Wevers
en Wikke Peters. Wij willen met de actie laten zien dat we trots zijn op de buurt en de mensen die
er wonen.
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Colofon
Nieuwsblad Drents Dorp is een uitgave van de Stichting Buurtbelangen Drents Dorp en wordt viermaal per jaar huis-aan-huis
verspreid in de Eindhovense wijk Drents Dorp.
Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of
op enige wijze overgenomen worden zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van
de SBDD.
Contactgegevens SBDD:
Buurtinfowinkel Drents Dorp
Plaggenstraat 54
5651 CT Eindhoven
Tel. (040) 257 40 81
E-mail: sbdd@hetnet.nl
Website: www.drentsdorp.nl

Contactgegevens redactie:
E-mail: nieuwsblad.drentsdorp@yahoo.nl
Vormgever: Dennis van der Sommen
Redactie:

Joukje Steiger
Fred de Blom
Ed van Gennip
Rob de Kruif
Annet Nooijen

Drukkerij:

Van Laarhoven offsetdrukkerij

Oplage:

1.100 stuks

De Luisterlijn nu bereikbaar op nieuw telefoonnummer 088 0767 000
Vanaf nu is de Luisterlijn bereikbaar via het nieuwe telefoonnummer 088 0767 000. Dat meldt de organisatie, die alle inwoners van Nederland emotionele ondersteuning op afstand biedt. Het nummer is dag en nacht bereikbaar voor mensen
die nergens met hun verhaal terechtkunnen of behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek.
Reden voor de overstap naar het nieuwe telefoonnummer zijn de hoge kosten van het 0900-nummer. Op dit moment betaalt de
Luisterlijn per minuut en voor elk gesprek dat binnenkomt. “Hoe meer we worden gebeld, hoe hoger de kosten. Op deze manier
voorkomen we deze kosten”, zegt Leo Noordegraaf directeur-bestuurder bij de Luisterlijn. Een 088-nummer is nagenoeg kosteloos voor de Luisterlijn.
Lokaal tarief
Voor het bellen naar het nieuwe telefoonnummer 088 0767 000 betaalt de beller – net als bij het oude telefoonnummer – geen
extra kosten, alleen het normale beltarief. Het telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar voor mensen die behoefte hebben
aan een anoniem gesprek of een luisterend oor. Ook nu geldt dat het telefoonnummer niet zichtbaar is op de factuur van de beller.
‘Even een stem te horen’
Hoewel de Luisterlijn ook bereikbaar is via chat en e-mail, pakt toch nog 9 op de 10 gesprekspartners de telefoon. In 2020 voerden vrijwilligers meer dan 320.000 telefoongesprekken. “De meeste mensen vinden het fijn om écht even van zich af te praten en
een stem te horen. Het hardop uitspreken van gedachten en gevoelens lucht vaak op.” Getrainde vrijwilligers bij de Luisterlijn
bieden een luisterend oor en geven even dat steuntje in de rug.
Over de Luisterlijn
De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek, per telefoon, chat en mail. Door te luisteren helpen
1.500 professioneel getrainde vrijwilligers mensen om zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd te bieden.
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DRENTS DORP WENST!
Wikke Peters, CKE
Wat zijn jouw wensen voor jezelf? En welke wensen heb je voor de buurt?
Die vraag kregen de kinderen van basisschool Strijpdorp. Hun antwoorden waren in wensballen te zien in de etalage van de Infowinkel aan de Plaggenstraat.
Dezelfde vraag werd ook aan bewoners van de buurt gesteld, tijdens de huis aan huis actie van de Hartendames. Misschien heb
je ze gezien, of gehoord, of zelf gesproken.
Welke wensen daar zoal uit kwamen? Héle mooie wensen. Een feest voor de hele buurt. Nieuwe goals voor het Gelderlandplein.
Een kermis op het parkeerterrein bij de Zwaanstraat. Maar ook: een cadeautje voor een lief buurmeisje.

In de komende tijd gaan we kijken welke wensen een vervolg krijgen!

Ik had een droom, een witte droom
Peter Kleinheerenbrink (Zwerfafvalteam)
Op 7 februari kwam dan toch nog een pak sneeuw naar beneden. Speciale sneeuw, want die plakte niet. Géén sneeuwpoppen of
sneeuwballengevechten. We hadden géén witte kerst, maar wel een witte carnaval. En we hadden géééén zwerfafval maar wel
een prachtig beeld.
Ik had een droom, een witte droom
Maar die droom verdween al gauw als sneeuw voor de zon. Al snel zag ik dat
er een sigarettenpeuk op de witte sneeuw lag te verkleumen. Ik denk dat hij
liever warm bij andere peuken had gelegen. Dat hebben ze bij het bedrijf Camelot goed begrepen. Al enkele jaren hebben ze daar een asbaktegel liggen.
Daar zijn wij super blij mee. Voorheen was het een plek bezaaid met vieze peuken. Als je weet dat het milieu voor elke sigarettenpeuk 2 tot 12 jaar nodig heeft
om die te ontbinden, wat moet moeder aarde dan wel niet denken van een vieze peukplek?
Nu is er voor moeder aarde toch heugelijk nieuws. Per 1 juli wordt er statiegeld geheven op grote en kleine plastic flessen. Gezien de ervaringen in Duitsland, waar dat al 10 jaar bestaat, zal de plastic soep flink dunner worden. Helaas maken de wegwerpmondkapjes de soep weer dikker. Gunt u moeder aarde ook eens een vrije dag, gooi dan géén peuken, mondkapjes en ander
plastic op straat.
Wilt u ons team komen versterken dan kunt u zich aanmelden bij leden van het Z.A.T. of een email sturen naar: SBDD@hetnet.nl
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Afscheid van Xander van de Camp: “Zoek naar wat je verbindt!”
Annelies van Dijck
In de editie van 5 juni 2015 van dit Nieuwsblad maakten we kennis met Xander van de Camp. Hij was toen een jaar in dienst bij
Woonbedrijf, destijds als senior klantbeheerder. Op 1 februari a.s. neemt hij afscheid, nu in de functie van senior woonconsulent.
We kijken samen terug op 6,5 jaar Drents Dorp, met in de hand het artikel uit 2015.
In 2015 geleden had Woonbedrijf een klein hecht team voor leefbaarheid in Drents Dorp. Je was daar blij mee. Hoe ziet
dat er nu uit?
“Woonbedrijf vindt leefbaarheid nog steeds een belangrijk onderwerp. Maar de afstemming binnen de woningcorporatie is nu
anders georganiseerd dan in 2015. De kleine teams zijn er niet meer. En de afstand in de organisatie is groter. Het is daardoor
lastiger om snel alle informatie te hebben wanneer er in een buurt iets speelt. Op sociaal gebied is voor bewoners de woonconsulent nog steeds het aanspreekpunt. De woningcorporatie en andere buurtpartners hebben nog zeker wat te doen hier in de
buurt…”
Wat bijvoorbeeld?
“Ons doel is – net als in 2015 – om bij te dragen aan plezierig wonen. Bewoners moeten hier natuurlijk in de eerste plaats zelf
voor zorgen. Maar wij willen daar graag bij helpen. Het ligt er natuurlijk aan wat er speelt maar hulp kan op allerlei manieren: met
buurtbemiddeling, door activiteiten te ondersteunen vanuit ons Buurtfonds, door inzet van zorg en een steuntje in de rug. Dat was
de afgelopen 6,5 jaar als woonconsulent ook steeds mijn insteek.
Als ik kijk naar overlast komt dat nog steeds vaak voor in Drents Dorp. Iedereen weet eigenlijk wel dat we altijd afhankelijk zijn
van meldingen, voordat we het kunnen aanpakken. Tóch blijft dat aantal achter. Waar ik wel teleurgesteld over ben, is dat ik dat
niet heb kunnen ombuigen. Ik begrijp alle twijfel en angst van mensen, maar we hebben jullie als bewoners echt zélf nodig om
iets aan de overlast te kunnen doen.”
Maar mensen moeten het toch zelf met elkaar oplossen?
“Natuurlijk! Je moet eerst met elkaar het gesprek aan gaan. Het is zo belangrijk om gewoon contact te maken en weten wie je
buren zijn. Dan kun je vaak ook meer van elkaar hebben. Maar achter overlast zit vaak ook een roep om hulp. Dat hoef jij als
buurman of buurvrouw niet zelf op te lossen maar dan kunnen we hulp inschakelen. Er wonen in Drents Dorp nog best veel mensen die een steun in de rug kunnen gebruiken. En als we hén helpen, helpen we misschien wel de hele buurt…”
Wanneer je terugkijkt, waar word je dan het meest blij van?
“Dan denk ik toch als allereerste aan situaties waarbij we erin geslaagd
zijn om een uithuisplaatsing te voorkomen of iemand een tweede kans
te geven. En natuurlijk word ik heel blij van de activiteiten in het Hoofdkwartier, het kunstwerk op de rotonde en de nieuwe inrichting van het
sportpark. Misschien ben je je er niet altijd van bewust, maar dit is allemaal voor elkaar gekomen door de inzet van bewoners van Drents
Dorp. Daar kun je als buurt écht trots op zijn! Woonbedrijf kan natuurlijk
niet zonder samenwerking met buurtpartners zoals politie, de gemeente, bewoners, WijEindhoven, SBDD, de basisschool en veel anderen.
Het is belangrijk is dat de aandacht voor, maar ook vanuit de buurt
blijft!”
Wat wil je achterlaten als wens voor onze buurt?
“Het belangrijkste dat nu in me opkomt is: Praat alsjeblieft vooral niet
óver maar mét elkaar. Verschillen zijn echt te overbruggen. Ga vooral
op zoek naar je overeenkomsten, zoek naar wat je verbindt!”
De aandacht voor het afscheid van Xander blijft in deze Coronatijden
heel bescheiden. Maar de redactie wenst hem alle succes en reuze
bedankt voor alle inzet voor onze buurt!
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Wisseling van de wacht
Michiel Moelker, Woonbedrijf
Vanuit Woonbedrijf is er in de afgelopen maanden een aantal
wisselingen geweest. Zo is Laurens Mijnheer sinds november
2020 werkzaam als beheerder in de wijk. Laurens levert onder
andere de woningen op aan nieuwe huurders en houdt toezicht
op de wijk, zodat deze veilig, heel en schoon blijft. Wellicht
heeft u Laurens al eens gezien, hij is vaak aanwezig in de
wijk.
Sinds februari 2021 is er ter vervanging van Xander ook een
andere woonconsulent werkzaam in de wijk: Michiel Moelker.
Samen met Laurens ben ik het eerste aanspreekpunt voor de
leefbaarheid in de wijk. Daarnaast zoek ik de samenwerking op
met andere organisaties, om zo de leefbaarheid in de wijk te
behouden en waar nodig te verbeteren.
Kortom: Fijn en ongestoord wonen voor onze bewoners in de
wijk is waar wij ons voor inzetten.

Foto: Michiel links, Laurens rechts

Mocht u andere vragen hebben over huren, incasso, reparatieverzoeken etc. kunt u Woonbedrijf bereiken via telefoonnummer:
040-243 43 43, e-mailadres:info@woonbedrijf.com of de website: www.woonbedrijf.com.

Rotonde in het groen
Carina Verhulst
Zo, de winter met zijn sneeuw en ijs is voorbij, denken wij. Op naar de lente. Bij ons in de tuinen komen de neuzen van de narcissen al naar boven. Binnenkort zullen ook de narcissen weer te zien zijn bij de Drentslamp aan de Halvemaanstraat-Zwaanstraat.
In het vorige Nieuwsblad hebben we al een stukje geschreven over het onderhoud dat af en toe nodig is om de planten op de
rotonde mooi te houden. Nu de winter zowat voorbij is, is het ook nodig sommige planten wat te snoeien. Heerlijk klusje voor als
het wat lekkerder weer gaat worden. Het zou fijn zijn als we dan wat hulp zouden krijgen. Het is niet veel tijd wat we van je vragen, vele handen maken licht werk en het is ook gezellig om samen te doen.
Zo gaan we het doen:
Wij geven je een berichtje als we gaan werken. Meestal is dat op een zaterdagochtend om 9 uur. We zijn dan
ongeveer een uurtje bezig. We verzamelen bij de rotonde met een eigen emmer en schepje (en eigen
handschoenen). Voor de veiligheid een felgekleurd
oranje of geel hesje. Als je dat zelf niet hebt, zorgen wij
ervoor.
Doe je mee? FIJN!!
Meld je dan bij ons via mail of whatsapp.
Carina: carinaverhulst@gmail.com of 06-42145268
Marjo: marjo.janssen1000@gmail.com of 06-44586517
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100 selfies
Ed van Gennip, redactie
In het kader van 100 jaar Eindhoven heeft Nummer 42, een organisatie die o.a. Pub-quizzen maakt, 100 plekjes in Eindhoven
gefotografeerd. Aan de deelnemers de opdracht om uit te zoeken waar in Eindhoven de foto is gemaakt. Buurtbewoner Sandra
raakte verslingerd aan het opsporen én bezoeken van de locaties. Vaak vroeg ze haar dochter Femke (8 jaar) mee voor een
fietstochtje ernaartoe. Waren ze er meteen weer even uit. Femke herkende een aantal foto’s direct, dus daar reden ze zo naar
toe.
Kort geleden hebben ze de 100e foto gemaakt en daarmee de Kei Grote Eindhoven Quiz helemaal uitgespeeld. Een mooi moment om met een gekke bek op de foto te gaan.
Sandra is ook veel in haar eentje op pad geweest. Ze kwam op plekken in Eindhoven waar ze nog nooit was geweest. Vooral
Stratum en Tongelre waren onbekend gebied voor haar. Zo fietste ze ineens zomaar over het van Gogh fietspad! “Eigenlijk wel
jammer dat het er op zit, het was fijn om er even op uit te gaan in deze Corona tijd. Je zit toch al zoveel binnen...”
Zoon Lars (10 jaar) ging niet mee op de zwerftochten, hij houdt er niet zo van. Maar hij vond het wel prima dat zijn moeder en
zusje er op uit trokken. Kon hij iedere keer lekker ongestoord gamen!

6
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Kruidenrijk gras
Thijs Bakermans, Gemeente Eindhoven
In het kader van biodiversiteit, flora en fauna en op verzoek van bewoners, wordt een aantal plekken in
Drents Dorp en Lievendaal anders beheerd dan we tot nu toe gewend zijn. Het gaat dan met name om plekken die als gazon
worden onderhouden en gemaaid. We hebben hier gekozen voor een vorm waarbij de natuur meer zelf haar gang kan gaan. Deze plekken kunnen dan uitgroeien tot kruidenrijk lang gras. Deze vorm van groen draagt bovendien bij aan de bestrijding van de
eiken processie rups. De randen en uitstapstroken worden nog wel beheerd als gazon en gemaaid.
Uiteraard heeft dit wel even tijd nodig om te ontwikkelen. De natuur krijgt de kans om in haar eigen tempo haar werk te doen. We
verwachten dat dit na enkele seizoenen een significante verandering oplevert.

Blauwe zone (was al) ingeboet als kruidenrijk gras.

Bruine zone wordt kruidenrijk gras (niet blauw ivm andere benoeming in systeem)

Blauwe zone wordt hier kruidenrijk gras

Blauwe zone wordt hier kruidenrijk gras
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“Ed, kan onze lange ladder even worden opgehaald…?”
Ed van Gennip, redactie
Deze vraag van mijn vriendin - zomaar ineens uit het niets - verbaast mij al een tijdje niet meer. Want
ik weet: de oproep is natuurlijk afkomstig van onze Buurvrouwen-app.
Zo’n 45 vrouwen en slechts één enkele man (hoe is hij er in godsnaam in gekomen?!) uit Drents Dorp
appen met elkaar over van alles. Zoals dus over het lenen van een tuinladder om de dakgoot leeg te
halen. Maar ook voor het delen van (buurt)puzzels, de bezorging van pakketjes, contact over bezwaren de Wiele, stankoverlast van je riool, een ontbrekend ingrediënten voor een taart en nog veel veel
meer. Het maakt mij reuze nieuwsgierig waarom deze appgroep zo’n succes is.
Via de Buurvrouwen-app (natuurlijk!) regelt mijn vriendin een afspraak met Tonnie, een van de oudere
deelnemers. En met Lois, een jongere buurvrouw. Ik spreek hen beiden in hun eigen huis. Op veilige
afstand natuurlijk.
Geen kletskoek en gezeur
“We vinden het fijn om op deze manier een netwerk te hebben in de buurt. Je leert elkaar een beetje kennen via deze digitale
weg”. Tonnie kent de meesten wel in het ‘echt’, Lois woont nog niet zo lang in de buurt en dat kennis maken komt op deze manier
wel.
In de appgroep wordt over van alles geschreven, gevraagd en aangeboden. En wanneer je niets hebt met het onderwerp, laat je
het gewoon voorbij gaan. Tonnie en Lois zijn niet heel actief op de app, behalve dan wanneer het onderwerp hun belangstelling
heeft. “We vinden het heel fijn dat er nooit onzin in de app staat. Geen kletskoek en gezeur, om het zo maar eens te zeggen...”
Iedereen is behulpzaam
Tonnie vindt het fijn als er berichtjes rondgaan over veiligheid: er staat al een tijdje een vreemde auto in de straat, verdacht persoon gezien, pas op voor oplichter aan de deur. Dat soort preventieve dingen. Ze doet aan alle spaaracties mee en verzamelt of
deelt haar ontbrekende zegeltjes via de appgroep.

Lois is nog veel aan het klussen in haar huis en vraagt wel eens om ontbrekend gereedschap of materiaal. Het valt haar op dat
iedereen zo behulpzaam is en snel reageert. Dan weet je zo of je bij een buur die kruiwagen kunt ophalen en kun je lekker door
met je klus!
Voor alle vrouwen wat wils
Het is Lois opgevallen dat je binnen de appgroep een paar categorieën kunt onderscheiden:

Jonge mensen met klusvragen: boormachine, trekveer en ja hoor…de grote ladder

Jonge moeders met vraag en aanbod voor hun kinderen: speelgoed en babyspulletjes. Of zoals heel recent het lenen van
snowboots en schaatsen in de juiste maat

Vrouwen met een oproep om deel te nemen aan een activiteit in de wijk, bijvoorbeeld het onderhoud van de rotonde bij
het kunstwerk
Voor Tonnie en Lois is het ook belangrijk dat elke deelnemer haar plaatsje heeft in de appgroep
en erin kan posten wat zij wil. Je zou het kunnen vergelijken met het contact tussen vrouwen in
vroegere tijden bij de waterput of de wasplaats. Daar werden door de vrouwen alle belangrijke
zaken besproken en regelden zij het dorp.
Tijd voor een buurmannenapp
Het lijkt mij wel wat om ook een buurtappgroep te starten voor ons mannen. Dus ik heb eens bij
een paar buurmannen geïnformeerd of het ook voor ons niet eens tijd werd. De reacties waren
positief, maar in de praktijk komt het tóch niet echt van de grond. Kennelijk is er toch te weinig
behoefte aan óf… misschien werkt de buurvrouwenapp ook voor de mannen al super goed. Dat
zal het zijn, dus: dank je wel buurvrouwen!
Aansluiten?
Wil je ook aansluiten bij de Buurvrouwen-app? Je snapt natuurlijk al dat er twee voorwaarden zijn:
1. Je woont in Drents Dorp en 2. Je bent (buur)vrouw. Wanneer het antwoord hierop 2x “ja” is, ben je hartstikke welkom. Stuur in
dat geval een berichtje naar de beheerder van de appgroep: Carina Verhulst 06-42145268.

JAARGANG

10,

NUMMER

1

PAGINA

9

GRATIS GELD? DAT KAN TOCH NIET? ECHT WEL!
Wikke Peters, CKE
Drents Dorp krijgt geld van de gemeente. Om leuke dingen mee te doen: dingen die onze buurt nóg mooier, socialer en gezelliger
maken. En het goede nieuws is: mensen uit de buurt mogen zélf bepalen welke dingen dat zijn. Een activiteit voor de hele straat?
Bloembakken, kunstwerken, een voetbaltoernooi voor alle kinderen? Het kan allemaal, onder bepaalde voorwaarden. Waarvan
de belangrijkste is, dat het idee meerwaarde heeft voor de buurt. Of dat laatste het geval is, bepaalt de beoordelingscommissie.
Een serieuze naam, maar eigenlijk gewoon een groep actieve mensen uit de buurt.
Het is zonde als dat geld op de plank blijft liggen en niet gebruikt wordt. Terwijl we er zo veel leuke dingen mee kunnen doen. En
daarom zijn we op zoek naar grote, kleine, bijzondere, interessante of gezellige ideeën. We roepen daarom iedereen op om met
een idee te komen. Ook als je twijfelt. Bijvoorbeeld over de vraag of anderen jouw idee wel leuk vinden. Of als je niet weet hoe je
het uit moet voeren, of als je eigenlijk extra handjes nodig hebt. Wij helpen je graag om van jouw idee een echt plan te maken!
Heb je nu al een idee, wil je in gesprek met iemand van de beoordelingscommissie, of wil je iets anders kwijt over activiteiten in
de buurt? Stuur dan een mail naar gratisgeld@drentsdorp.nl.
We kijken uit naar leuke plannen!

Gym 55
Gym 55 van de PVGE (ouderenbond) kan nog enkele vrouwen en mannen plaatsen, onder leiding van een gediplomeerde lerares.De locatie is in Strijp / Drents Dorp, in de sporthal van de basisschool aan de Apeldoornstraat / Halvemaanstraat.
Op woensdag wordt er gegymd door twee groepen met voornamelijk vrouwen. Van 14.00 tot 15.00 uur en van 15.00 uur tot 16.00
uur. In de groep van 15.00 tot 16.00 uur hebben we genoeg ruimte voor nieuwe leden.

Op donderdag van 15.45 tot 16.45 uur wordt gegymd door voornamelijk mannen. Hier is ook voldoende ruimte voor zowel dames
als heren. Het is mogelijk om, bij verhindering, te switchen van groep en maak je meteen kennis met andere leden van de club.
De contributie voor de gymlessen is € 25,- per kwartaal of € 100,- per jaar.
U kunt gratis meedoen aan 2 proeflessen.
Vóór aanmelding dient men lid te zijn van de PVGE of te worden voor een jaarlijkse contributie van € 21,-. U kunt dan gebruikmaken van diverse voordelen van deze club zoals georganiseerde reizen, diverse aanbiedingen bij winkels, theaters, etc.
Aanmelding of meer informatie over de gymclub kunt u krijgen bij Rob Cremers, telefoon 06-53875784 of
email: gym55vanpvge@gmail.com of bij Hennie van Rooij, telefoon 040-262 4242, email: hennie.iding@gmail.com.
Ook kunt u een kijkje nemen op de website van de gymclub:
https://eindhoven.pvge.nl/clubs-eindhoven/gymnastiekclub
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Vogelpret met Fred
Fred de Blom, uw stadsvogeladviseur
De buizerd, deel 2
In het najaar had ik een column geschreven over de najaarstrek van de buizerd, deze keer schrijf ik
over het broedseizoen, ook heel leuk. Nederland kent 10.000 tot 17.000 buizerd broedparen. Bij
ons in de buurt broeden ze op Landgoed de Wielewaal, in het Philips de Jongh park en de bossen
van de Grote Beek. Kijk op een mooie zonnige dag maar eens naar boven als je in de lucht het
geluid van een miauwende poes hoort. Grote kans dat je een buizerdpaartje ziet dat aan het baltsen is.
Baltsende buizerds
Tijdens de voorjaarstrek maken buizerdpaartjes spectaculaire baltsvluchten. Ze cirkelen van hoog
in de lucht met diepe duikvluchten naar beneden, om dan weer hoogte te maken en opnieuw te
duiken. Met de vleugelpunten raken ze elkaar aan om hun liefde voor elkaar te tonen Wat verder
in het broedseizoen, halverwege tot eind maart, wordt de baltsvlucht nog spectaculairder. Dan
vliegt het mannetje met een lange dunne tak in zijn poten, hoog in de lucht het vrouwtje achterna.
Het vrouwtje laat zich op haar rug naar beneden vallen, het liefst zo laag mogelijk, tot slechts een
meter boven de grond. Het mannetje geeft dan zijn tak aan het vrouwtje voor de nestbouw. Zo laat
het mannetje zien dat hij sterk is en voor goed nageslacht kan zorgen. Zelf heb ik een baltsvlucht
van dichtbij mogen aanschouwen, boven de stoep van de hoofdingang van het Maxima Medisch Centrum, prachtig!
Het buizerdnest
Het nest wordt gebouwd met takken en twijgen. Door droog gras en mos aan de binnenkant van het nest, vallen de eieren zacht,
waardoor ze heel blijven. Tijdens het broeden wordt het nest uitgebreid met extra nestmateriaal, waardoor het nog groter wordt.
De nesten worden meerdere jaren gebruikt en uitgebreid, waardoor er na een aantal jaren hele grote buizerdnesten ontstaan.
In het nest worden tussen maart en mei 3 of 4 grijs-bruin gevlekte eieren gelegd. Het vrouwtje
zorgt voor de jongen, die na ongeveer 34 dagen uit hun ei komen. Het mannetje zorgt voor voedsel. Hij brengt voornamelijk muizen en mollen, maar ook kleine jonge vogels, kikkers, padden,
regenwormen en insecten. Het vrouwtje snijdt de grote prooien met haar snavel in kleine stukjes,
zodat de jongen kunnen eten. Vaak is het jongste jong niet groot en sterk genoeg om zijn broers
of zussen de baas te zijn. Als er niet voldoende voedsel te verdelen is, zal de jongste verhongeren, of wordt hij door de andere kuikens uit het nest gegooid. Overlijdt het vrouwtje vroegtijdig,
dan blijft het mannetje wel prooien naar het nest brengen. Echter, omdat de prooien niet klein
gemaakt worden, kunnen de jongen ze niet opeten en sterven dan helaas ook.
Na 6-7 weken verlaten de jongen het nest. Het zijn dan takkelingen en worden nog wel door hun ouders gevoerd. De takkelingen
maken een huilend geluid als ze honger hebben en worden daarom ook wel huilers genoemd. Als de jongen groot zijn, leren ze
om goed hoog te vliegen en worden ze klaargestoomd voor de najaarstrek. Vanaf augustus zie je ze vaak in de lucht cirkelen en
zweven.
Jachtmethodes
De buizerd heeft verschillende methodes om te jagen. De bekendste is bidden. De buizerd blijft dan op dezelfde plaats in de lucht hangen door snelle
vleugelslagen te maken. Zo maakt hij zelf een soort mobiele uitkijkpost om
naar prooien te speuren. Paalzitten is een methode die je vaak ziet bij grasvelden of langs snelwegen. Als de buizerd vanaf de paal een prooi spot, duikt
hij naar beneden. Het liefst bij een sloot, zodat de prooi moeilijk kan vluchten
vanwege de hoge oeverrand. Als het bewolkt is of regent, lopen buizerds
over fiets- en wandelpaden om regenwormen en naaktslakken te vangen.
Buizerds grijpen ook jonge vogeltjes uit de lucht of van achter als ze op een
tak zitten, zoals ook uilen dat doen.
Wat kunnen wij in Drents Dorp voor onze buizerds doen? Een boom in je tuin planten, of als je al een mooie boom hebt, deze
laten staan. De buizerd kan die goed gebruiken als jachtboom of om uit te rusten. Je kunt ook takken in je tuin leggen die de buizerd als nestmateriaal kan gebruiken. En tijdens een wandeling vooral genieten van de buizerds!

JAARGANG

10,

NUMMER

1

PAGINA

11

Steunpunt Materiële Hulpverlening neemt afscheid van Peter van Eijk
Gemma van Zeventer, SMH
“Méér ouderen bereiken en helpen, die rond of onder de armoedegrens leven, dat zou mijn mooiste afscheid zijn van het
Steunpunt Materiële Hulpverlening.”

Nu bij zijn afscheid doet Peter van Eijk nogmaals een dringend
beroep op de ouderen, die niet of nauwelijks kunnen rondkomen en de mensen in hun naaste omgeving:

Meer dan zeven jaar was Peter van Eijk penningmeester van
het in Eindhoven alom bekende SMH, het Steunpunt Materiële
Hulpvragen. Langer mag niet volgens de statuten. Bij zijn afscheid is hij trots op het geweldige werk van het SMH en met
name op de zéér gemotiveerde vrijwilligers. Ook tijdens de
moeilijke coronatijd gaan de activiteiten, weliswaar aangepast,
gewoon door.

“Ik roep hen op zich te melden bij het Steunpunt Materiele Hulverlening. Wij zijn er ook voor u! En als u een oudere in uw
omgeving kent, die hulp nodig heeft, meldt dit dan ook bij het
SMH. Als deze oproep gevolg krijgt, dat zou voor mij het mooiste afscheidscadeau zijn.”

“Dankzij de inzet van die vrijwilligers en natuurlijk ook de sponsoren en donateurs van het Steunpunt hebben wij in toenemende mate tijdelijke financiële en materiele ondersteuning
kunnen verlenen.”
Toch neemt Peter van Eijk afscheid met een ontevreden gevoel. “Het werk is niet af. Wij vermoeden dat er veel ouderen
zijn met toenemende financiële en materiele zorgen. Denk
bijvoorbeeld maar aan de stijgende kosten voor de zorgpremie,
de verhogingen van de eigen bijdrage in de zorg, huurverhogingen, stijgende dagelijkse kosten. Als je dan alleen maar een
AOW-uitkering en/of een klein pensioen hebt, dat jaar op jaar
niet verhoogd wordt, dan is de armoedegrens snel in zicht.
Toch is het ons onvoldoende gelukt deze groep te bereiken.
Terwijl wij er óók voor hen zijn, ook voor hen wil en moet het
SMH iets betekenen.”

Hebt u zo’n hulpvraag? Bel dan op dinsdag- of donderdagochtend tussen 10 en 12 uur naar 040-2571897 of mail naar
info@smh-eindhoven.nl. Of raadpleeg de website: https://
www.smh-eindhoven.nl
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Wonen op De Wiele
Ed van Gennip, redactie
Hoe zit het ook alweer?
Aan het einde van de Koenraadlaan wordt op het voormalige Etos terrein onze buurt Drents Dorp een stukje uitgebreid. Deze
ontwikkeling heet ‘de Wiele’ en bestaat uit 139 woningen: huizen en appartementen, zowel huur als koop. Eerder waren er informatieavonden waar bewoners en geïnteresseerden konden aangeven wat ze belangrijk vinden. We schreven hierover al in ons
Nieuwsblad van maart 2019.
Indienen van een zienswijze
De ontwikkeling is nu twee jaar verder en
in een nieuwe fase beland. Tot 3 februari
jl. had iedereen de mogelijkheid om bij de
gemeente een zienswijze in te dienen op
het ontwerp van het bestemmingsplan. In
een zienswijze kun je aangeven met welke
punten uit het plan je het wel of niet eens
bent. De gemeente kan hiermee nog rekening houden wanneer zij een definitief
besluit neemt.
Bij het ontwerp van plan de Wiele staat
niet iedereen te juichen. Er verdwijnen
verschillende bomen en de buurttafels, het
voetbalveldje en de boomhut moeten
plaats maken voor woningen, parkeergelegenheid en nieuwe straten. Op het Urban
sportpark is de aanleg van een nieuwe
BMX-baan al bijna gereed.
Een vijftal bewoners heeft gebruik gemaakt van het recht om een zienswijze in te dienen. Niet om de plannen te torpederen, maar
om te laten zien dat het huidige ontwerp anders kan en daarmee écht beter wordt. Allemaal hebben ze stil gestaan wat het ontwerp op tekening straks feitelijk in de praktijk zal gaan betekenen. Welke impact hebben de plannen op het wonen, het dagelijks
verkeer en de openbare speelruimte voor kinderen?
Eeuwig zonde
Ook buurtbewoner Armelle houdt de ontwikkelingen al langere tijd in de gaten. Zij woont met
haar gezin aan de Lochemstraat, de straat die grenst aan de Wiele. Haar gezin is natuurlijk belanghebbende. De zienswijze die zij heeft ingediend gaat vooral over het kappen van de mooie
oude bomen die er nu staan.
“Het is eeuwig zonde als ze die mooie bomen gaan kappen. Die hebben nog een levensverwachting van 30 jaar! Als ik er nu niets van zeg, heb ik voor altijd spijt als ze tegen de grond gaan. Met
wat aanpassingen is er echt een oplossing te vinden in een plan mét die bomen. Nu is er wel een
groenstrook gepland, maar daarin zijn deze oude bomen niet opgenomen. Omzagen vind ik een
heel slecht plan en niemand heeft me nog kunnen uitleggen waarom dat nodig is!”
Armelle voelt zich in haar bezwaar gesteund door andere buurt- en straatbewoners; ook zij zijn
het niet eens met de kap van de bomen aan de overkant van hun straat. Ieder van hen heeft via
een zienswijze een reactie gestuurd naar de gemeente.
Ontwerp kan écht beter
Eén stel heeft zelfs een aangepast plan met tekening ingediend. Daarin geven zij aan dat meer
bomen kunnen blijven staan wanneer accenten en bebouwing iets verschoven worden. Ook behoudt de buurt op die manier een stuk groen speelterrein en ruimte voor de buurtafels. Daar kan
toch niemand op tegen zijn? De grondopbrengst is in dat aangepaste plan zelfs hoger!
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Een andere bewoner voorziet dat auto’s precies tegenover haar huis de Wiele uit komen. Die koplampen schijnen ’s avonds dus
recht haar woonkamer in. Ook zij heeft een alternatief ingediend.
Inspreken in de raadsvergadering
Over enige tijd is er een
(meningsvormende) raadsvergadering
waar de bezwaarmakers ruimte krijgen
om in te spreken en de gemeenteraad
duidelijk te maken welke veranderingen in
het plan volgens hen nodig zijn en waarom. De raadsleden hebben dan de gelegenheid om daarover vragen te stellen.
Ook Armelle neemt die kans: “Dit heb ik
nog niet eerder meegemaakt, dus dat is
best spannend. Maar ik ga ook daar zéker
pleiten voor het behoud van de bomen!”
*afbeelding plankaart
www.woneninwiele.nl
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Sneeuw- en ijspret in Drents Dorp

Foto’s: Ed van Gennip

14

JAARGANG

10,

NUMMER

1

PAGINA

Sneeuw- en ijspret in Drents Dorp
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Contactgegevens buurtpartners
Gemeente Eindhoven:

Thijs Bakermans, gebiedscoördinator
 (040) 238 43 29
 t.bakermans@eindhoven.nl

Politie:

Mitch van der Hoeven, wijkagent

Stadstoezicht:

Nadjib Bayat & John van der Spank
 (040) 14 040
 stadstoezichtstrijp@eindhoven.nl

Woonbedrijf:

Michiel Moelker
 (040) 243 43 43

Amvest B.V.:

Heleen Aarts, directeur gebiedsontwikkeling
 (040) 256 94 73
 haarts@amvest.nl

Dynamo Jeugdwerk:

Marleen Tempelaars
 (040) 219 33 56

 m.tempelaars@dynamojeugdwerk.nl

WIJ Eindhoven team Strijp:

 (040) 238 89 98

 strijpoost@wijeindhoven.nl

SPIL-centrum Strijp Dorp:

Nick van Leent, directeur
 (040) 291 05 25

 info@bs-strijpdorp.nl

Ouderen van Drents Dorp:

Hennie Kuppens
 (040) 246 42 66

 henniekuppens@hetnet.nl

Zonnebloem Koenraad:

Marjan Klein–Verhoeven, secretaris Stadsdeel Strijp
 (040) 241 49 92
 dklein01@telfort.nl

Stichting Circulo:

Carina Verhulst, voorzitster
 (06) 42 14 52 68

Stichting Buurtbelangen
Drents Dorp (SBDD):

Frans Booij Lieuwes, voorzitter
 (040) 257 40 81
 sbdd@hetnet.nl

 0900 88 44

 info@woonbedrijf.com

 info@stichting-circulo.nl

Buurtpreventie Drents Dorp: Jan Veen

 sbdd@hetnet.nl

Werkplaats Financiën Strijp:  (06) 11 32 20 68

 strijp@werkplaatsfinancien.nl

HK Commissie:

Marion Wesseling, Carina Verhulst & Marianne Slegers
 activiteiten@drentsdorp.nl

Buurtmoestuin OesMoes:

Ingang in de Meidoornstraat

 oesmoes.drentsdorp@gmail.com

Nieuwsblad Drents Dorp:

Joukje Steiger, Redacteur

 nieuwsblad.drentsdorp@yahoo.nl

Website Drents Dorp:

Dennis van der Sommen

 webmaster@drentsdorp.nl

Meldingen uit de openbare ruimte kunt u doen via:
● telefoonnummer 14040
● de BuitenBeter app
● via de website: www.eindhoven.nl/melding-openbare-ruimte
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