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Op bezoek bij

oktober
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schoonmaakdag 
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wie gaat er mee naar 
de dierentuin?

bij de Pastoor

                                                          buurtkrant 3-  2019

100 jaar 
Wooninc

Het licht in de 
tunnel HOV

herfst-editie
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4-5 hov  uitdaging

3 ga mee       dierentuin nuenen

14-15 licht 
      lichtjesroute sinds 1945

12 bevrijding 
75 jaar herdenking market garden

2 herfst verleden & toe-  
     komst

Voorwoord

8-9 ‘n friet

11 trots
    opening tunnel

Dierenarts-Spreekuur
Op 16 oktober van 17.00u tot 
19.00u komt dierenarts Martin Timmermans weer 
in de buurtsalon en heeft oog en oor voor zieke huis-
dieren en hun baasjes, maar ook voor vragen kunt u 
rustig binnenlopen.

Is uw huisdier te oud, dan kunt u een afspraak maken 
voor een huisbezoek.

In de tussentijd.
In de tussentijd meldt de  herfst zich al weer aan. 

Dat is te zien aan de kortere dagen en minder licht. Te-
rugkijkend naar waar de tijd gebleven is, dan zie je dat 
die razendsnel er was- is- doorgaat of –raast.

Voordat je het weet, is je vakantie voorbij. Is de info-
doedag voorbij, die je aan het organiseren was. Is na 
ongeveer 18 maanden het bouwen van de lichttunnel 
voorbij en staat er “de zwerm” die daar waarschijnlijk 
wel 75 jaar zal staan. Je zult misschien tegen die tijd je 
eerste stappen door die tunnel bij de opening dan mis-
schien nog herinneren. 

Dat herinneren verdwijnt van tussentijd in historie en 
wat je daarin belangrijk vindt wil je koesteren of eren. 
Menselijke waarden zoals familie, liefde, een fijne plek, 
vrijheid, iets wat met pijn en moeite opgebouwd werd, 
wil je vasthouden wat er in de tussentijd ook gebeurt.

75 jaar geleden werd Eindhoven bevrijd. Dat vierden we 
op 18 september en herdachten  de soldaten van market 
garden. Vanaf 1945 waren er Eindhovenaren die zich 
inzetten om dat licht, hét symbool van vrijheid, door te 
geven. In die tussentijd,  van toen tot nu, zijn Tits en 45 
anderen bijna het hele jaar daar mee bezig.

Ook de struikelstenen aan de Pastoriestraat herinneren 
in de tussentijd een geschiedenis van het ergste mense-
lijk leed. Een tijd -van –waarom, die doorgegeven moet 
worden aan een toekomstige tijd. De stenen met de na-
men van de familie Khan waren tijdens de bouw van de 
HOV2tunnel 4 jaar opgeborgen. Nu zijn ze weer “thuis”.

Ook Wooninc is in de tussentijd 100 geworden en dat 
vieren ze met een frietje.

Ondertussen, in de tussentijd, gebeuren er altijd weer 
kleine en grote dingen die het leven er weer leuker op 
maken. En voor degene die het gezellig vindt om eens 
achter die voordeur weg te komen, ga mee naar de die-
rentuin of ga eens bij de buren, stadshof ’t Hemelrijck, 
lunchen.

Veel leesplezier,

Groet Maria Manders

Eindredactie
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voor wie?
bewoners Oud Woensel

tot de bus vol is

wat?

dagje uit naar de
dierentuin

doel? 
gezellig dagje uit naar de dierentuin in Nuenen met mensen uit uw 

buurtraag            
doen?

Ja, meld u aan via site www.gildebuurteindhoven.nl , 

email of kom langs in Bakker 4

vertrekti jd 12.15u
verwachte  terugkomst 17.00u

Wat kost het?

eigen bijdrage  5 euro

(dankzij sponsering waardebon)

wij zorgen voor busreis en entree

wanneer?
2 oktober
waar verzamelen
voor de buurtsalon  
Bakkerstraat 4

hoe laat? om 12.00u

in-
schrijven tot 

30 september
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Een echte uitdaging
De bouw van de ongelijkvloerse kruising was 
voor het projectteam van HOV2 een echte uit-
daging. Net enkel het feit dat we in Eindhoven 
niet elke dag een dergelijk opdracht hebben, 
maar ook de locatie zorgde voor de nodige 
vragen. We hebben vanaf het begin met het 
projectteam de focus gehad om samen met de 
omgeving een degelijke voorbereiding te doen. 

Voor de techniek hebben we voldoende ken-
nis in huis. Hebben we dat niet, dan vragen we 
daar experts voor. De omgeving is andere koek.

Het verkeer moet op een of andere manier wel 
blijven rijden. Er wonen mensen die gedurende 
de bouw zo min mogelijk overlast moeten er-
varen, laat staan schade krijgen.

De afweging om een deel van de woningen 
te slopen is technisch goed te onderbouwen. 
Maar het is niet leuk om mensen te vertellen 
dat huis en haard gaan verdwijnen.

Ik heb als projectmanager de taken zo goed 
mogelijk proberen uit te voeren en wist me 
gesteund door een uitstekende ploeg mensen. 
Maar bovenal wil ik de omgeving complemen-
teren met de wijze waarop zij met de veran-
deringen wist om te gaan en altijd in gesprek 
bleef. Die samenwerking leidt ertoe dat ik met 
plezier terug kijk op wat er nu gerealiseerd is. 
Ik ben er trots op en jullie mogen trost zijn op 
de buurt!

Met vriendelijke groet,

Toine Schoester

Projectmanager

afdeling Projectexpertise

Sector Ruimtelijke expertise
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Inloop vrijdagochtend, 
wijeindhoven , stopt!
Bij gebrek aan belangstelling stopt wijeindhoven de 
inloop op vrijdagochtend per 1 oktober.

Heeft u vragen dan bent u welkom op de inloop op de 
Nieuwe Fellenoord 7

• Woensdag 13.00-16.00uur

• Vrijdag 10.00-13.00uur

Biljartclub “’t Hemel-
rijck” is op zoek naar 
nieuwe leden
Op woensdagavond wordt er in de ontmoetingsruimte 
van de Stadshof door een groep enthousiaste mannen 
gebiljart. De groep zoekt nog nieuwe biljarters. Woont 
u in de wijk, kom gerust eens kijken en speel een potje 
mee. En misschien blaast u binnenkort een oude hobby 
weer nieuw leven in. Er wordt van 19.00 tot ca. 21.30 u 
gebiljart.

Breicafé   nieuw!
Breien is weer hot en daarom lijkt het ons leuk om in 
de wintermaanden een keer in de week een breicafé te 
openen, waar je met de moeilijkheden, die je al breiend 
tegenkomt, terecht kunt. Of als je graag wil leren breien, 
kan het hier ook. Ervaren mensen staan klaar om je te 
helpen.

Lijkt het je iets, laat het ons weten. Dan gaan wij dit bij 
voldoende interesse verder uitwerken.

gevraagd kaarsen
Wie kan ons helpen aan oude kaarsen of stompjes kaar-
sen voor de hobbyclub.

Hiervan willen we weer leuke dingen maken voor de 
Kerstmarkt.

Kun je ons helpen, dan graag afgeven op Bakkerstraat 4.

Oproep Kerstmarkt
Op zaterdag 14 december willen we onze Kerstmarkt 
weer houden. Wil je hier aan deelnemen om bv. zelfge-
maakte spullen of andere kleine curiosa te verkopen, 
neem dan contact op met de Buurtsalon en gaan we sa-
men bekijken wat mogelijk is.

Oproep voor “ naai-juf ”.
Iedere woensdagmorgen was er in de Buurtsalon een 
groepje dames onder begeleiding van een ervaren naai-
ster druk bezig hun garderobe uit te breiden.

Nu is “de naai-juf” helaas met pensioen gegaan en zijn 
we op zoek naar een vervangster.

Lijkt het je wel iets, neem dan contact op met de Buurt-
salon voor verdere informatie.

Oproep voor kinderboeken
Bij Buurtsalon Bakker 4 staat een mooie blauwe kinder-
boekenkast. Kinderen of ouders kunnen daar gratis kinder-
boeken lenen en als ze uit zijn, terugzetten.

Als je een boek heel mooi vindt, mag je er ook een ander              
kinderboek voor terugzetten.

De kast is erg in trek en om te zorgen voor voldoende vari-
atie, doen we een oproep voor kinderboeken. 

Heb je nog kinderboeken, die toch niet meer gebruikt wor-
den, dan zijn wij er erg blij mee!!

De boeken kunnen bij de buurtsalon afgegeven worden.
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Bewegen voor ouderen  Willemijn Hofstede

Op donderdag 5 september j.l. is op Hemelrijken 106 het bewegen voor ouderen 
weer begonnen. Iedere donderdagmiddag wordt er van 12.30 u en 13.30 uur aan 
de conditie gewerkt onder leiding van Idrem, een van de stageaires van het T-Huis. 
Er zijn nog een paar plekjes vrij. Loop gerust een keertje binnen om te kijken of 
het iets voor u is,

Na afloop van de les wordt er nog een kopje koffie of thee gedronken.

De kosten zijn 1,50 euro.

aanschuiven 
aan tafel
We hebben inmiddels 4 koks 
die om beurten, elke woens-
dag koken voor diegene die 
zin heeft om mee te eten om 
18.30 tot 20.15.
 ( inloop vanaf 18.15)

Je kunt je telefonisch, via mail 
of op het prikbord inschrijven.

1ste week van de maand
Leger des Heils
2de week van de maand
Bart van de Ven
3de week van de maand
Saliha Tuter
4de week van de maand
Montaser El Said
de koks kunnen onderling ruilen

Een opknapbeurt waar je u tegen 
zegt.
Dat is wat je kunt zeggen als er overal nieuwe ramen in komen. De grote voor-
ruit is veranderd is vakken van kleine ramen in retrostijl.

Het totale huis is of wordt geïsoleerd. Zonnepanelen op het dak en een betere 
ontluchting door middel van een automatische afzuiging in de badkamer. HR++ 
en de voordeur opnieuw in de lak.Een stoet aan bouwvakkers schuren, zagen, 
timmeren, hakken, spuiten alle stof uit de jaren 60 weg.

En bovenal geen huurverhoging.

“Trudo is wakker 
geworden. Eerst 
kon er weinig en 
nu plotseling….. 
Ben superblij” 
sprak een van de huurders.

Welnu het resultaat mag er 
zijn. De Looierstraat heeft een 
flinke facelift ondergaan. Nu is 
de Spinnerstraat aan de beurt. 

Oók richting toekomst met lagere energiekosten in het verschiet!

a-sociaal gedrag!

Elke dag zakken troep!
Elke dag weer 
opruimen. 

Gooi je 
rommel 
in je eigen 
grijsbak! 
Of vraag 
er anders 
eentje 
kosteloos 
aan bij de 
gemeente.
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Mevrouw Paulij verdiende zéker wel een frietje. Zij 
woont (naar mijn weten) het langst in de wijk. 
Haar ouders huurden in 1926 het huis 
op Bakkerstraat 16 . Ze was toen 
9 maanden oud; nu is ze 
ruim de 90 gepas-
seerd! 

175 frietjes werden met 
smaak en in gezellige sfeer 

verorberd!
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100 jaar wooninc

In deze wijk “ontsproot” de voorvader van 
Wooninc en heette “Helpt uzelf door samen-

werking” Dit is nog te lezen (in de winter, als de 
wilde wingert zijn blad verliest) op het hoekhuis 

in de Bakkerstraat.

Landkaart uit 1921-1925. Te zien is dat de straten Spinner-Looier- en 

Montgomerylaan nog niet bestonden. Het was een open terrein tot aan de TUE. Wilt u meer lezen over de historie 
van de wijk, kijk op onze website.
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Na ruim vier jaar staan deze struikelste-
nen weer op hun plaats. “Alleen niet meer 

aan de voordeur “, aldus mevrouw Khan, die hiervoor speciaal uit Israël was 
overgekomen, “maar midden in de huiskamer”.

Haar wens om een boom op deze plek te mogen laten groeien, zullen we 
zeker meenemen in het plan “Bij de Pastoor”. Ook haar geschiedenis zult u op 

een later tijdstip op deze plek terug kunnen lezen.

Opening tunnel 18 september
Knap om een tunnel te moeten worden in  grond met wisselende 
geaardheid. Dat drukke gedoe van geklop, getimmer, geboor is 
voorbij. Ik mag alleen nog maar snel, functioneel , mooi en opval-
lend wezen. Licht zijn voor iedereen die mij ziet. Ik zal vast nog 
jaren onthouden worden, want ik ben uniek dank zij Philips-He-
ijmans. Zij gaven de opdracht uit aan Frank Tjepkema die mijn licht 
ontwierp.  IK ben een zwerm van 
700 stalen vogels; ik ben led;

 ik ben toekomst…

rechtboven “de pilaren”, daaron-
der de  lichtontwerper:  ”Zeer blij 
dat ik dit voor mijn studentenstad mocht doen”.

Trots!

Het kunstwerk loopt in zijn geheel onder de tunnel tegen de wanden 
door van de ene frontzijde naar de andere. Het gedeelte dat buiten de 
tunnel uitsteekt is per zijde 5,5 m. breed, ca 22 m. lang en meer dan 6 m. 
hoog. Dat is ongeveer een omvang van 2 gezinswoningen achter elkaar. 

De montage duurde ongeveer 6 
weken.



12

Leven in de Gildebuurt in de oorlogsjaren

De bevrijding
Door Tini van Rooij

Op dinsdag 5 september 1944, dolle dinsdag, wer-
den de mensen gegrepen door wat wij nu nepnieuws 
zouden noemen. De geallieerden zouden een opmars 
zijn begonnen om Nederland te bevrijden. Dit bericht 
veroorzaakte veel beroering. De bezetter trok zich mas-
saal terug. “Foute” Nederlanders doken onder. Het zou 
echter nog tot 17 september duren voordat de eerste 
sporen van de bevrijding werden waargenomen.

Bewoners van Eindhoven zagen voor die tijd grote 
vliegtuigen overkomen die veelal een “glider” achter 
zich meetrokken. Een glider was een groot zweefvlieg-
tuig dat voornamelijk materieel vervoerde. De para-
chutisten bevonden zich in het vliegtuig. Boven het 
landingsterrein in Son werden de gliders losgelaten en 
de parachutisten gedropt. Ook werd er materiaal ge-
dropt zoals brandstof en munitie.

Begrijpelijk dat de burgerbevolking in uiterste staat 
van opwinding verkeerde. Het zou echter nog een dag 
duren voordat de eerste bevrijders de stad binnentrok-
ken. Hun eerste tegenslag was dat de Duitsers de brug 
over het Wilhelminakanaal in Son hadden opgeblazen. 
In de nacht van 17 op 18 september werd er met man 
en macht gewerkt aan een noodbrug. Deze kon ’s mor-
gens wel in gebruik worden genomen maar kon vrijwel 
alleen door voetgangers worden gebruikt. Enkele jeeps 
konden met vlotten worden overgezet. De opmars naar 
Eindhoven kon beginnen.

Die nacht hadden veel Eindhovenaren wakker gelegen, 
denkend aan wat komen zou. In de verte hoorden ze 
het geknetter van mitrailleurs. Maar ook de parachutis-
ten deden vrijwel geen oog dicht. In hun schuttersput-
jes, verkleumd door de kou en de regen wachtten zij de 
nieuwe dag af. 

Om 6 uur ging de aanval van start. Er werd weinig 
tegenstand geboden, wat geweervuur, een enkele 
mitrailleur en wat lichte artillerie, de para’s stoom-
den door tot zij de stad bereikten. Hier viel het eerste 
slachtoffer te betreuren. Kapitein John Kiley werd do-
delijk getroffen, waarschijnlijk door een scherpschutter 
die zich bevond in de toren van de Vlokhovense kerk. 
Verderop in de Woenselsestraat stonden een tweetal 
Duitse kanonnen die eerst onschadelijk moesten wor-
den gemaakt. 

Niet alleen over de Woenselsestraat kwamen de be-
vrijders binnen, een aantal maakte een omtrekkende 
beweging om de kanonnen op de Woenselsestraat te 
omzeilen en kwamen zo door de velden uit op de Pas-
toriestraat zodat de bewoners van de Gildebuurt de 
soldaten langs zagen trekken. Zij stonden dan ook mas-
saal langs de weg de bevrijders toe te zwaaien. 

Helaas waren zij getuige van een tragisch ongeval. Een 
soldaat, die een ongezekerde handgranaat droeg, strui-
kelde en kwam ten val. Dit gebeurde ongeveer voor 
de deur van het café op de hoek met de Verwerstraat. 
Behalve de soldaat was er nog een tweede dodelijk 
slachtoffer, een bewoner van de Pastoriestraat die tot de 
toeschouwers behoorde.

De bevrijding van Woensel was een feit, de Amerikanen 
konden door naar de stad en tegen de avond vonden zij 
aansluiting bij de Engelse troepen die vanuit het zuiden 
arriveerden. Eindhoven was vrij.

Maar de oorlog was nog niet voorbij. Eindhoven zou nog 
getroffen worden door verschillende bombardementen 
waarbij dat van 19 september, de dag na de bevrijding, 
het zwaarst was. 

Hierover later meer. 

Para’s op de Pastoriestraat. 18 september 1944. 

Ter oriëntatie: De fotograaf staat met zijn rug naar het 
kruispunt met de Kloosterdreef. Achter de muur links de 
pastorietuin. Links achter de hoge bomen het kerkhof. 
De huizen rechts zijn gesloopt om de rondweg te verbre-
den.
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75 jaar herdenking; eer aan “market garden”- troepen .
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De lichtjes-
route
Voor veel mensen in Eindhoven is de Licht-
jesroute een vanzelfsprekend terugkerende 
gebeurtenis. Na een gesprek met.Tits Bongers 
een vrijwilliger, die zich al 36 jaar voor de Licht-
jesroute inzet, begrijp ik dat het toch niet zo 
vanzelfsprekend is.

Na de oorlog vonden veel mensen, dat 18 sep-
tember, bevrijdingsdag, in Eindhoven blijvend 
moest worden herdacht. Naast verschillende 
festiviteiten in de wijken, vond de VVV dat het 
prachtig zou zijn als Eindhoven op 18 september 
‘s avonds verlicht was. ”Licht” is immers het 
symbool van de vrijheid. Dus hielpen het Ge-
meentelijk Elektriciteitsbedrijf, Philips, 
buurtverenigingen en de Eindhovense 
Installateursvereniging mee om dit tot 
stand te brengen.

De eerste keer op 18 september 1945 
brandden er ‘s avonds achter ieder 
raam een kaars, vetpotjes zorgden voor 
het licht buiten en baadde het centrum 
van Eindhoven in een feestelijke licht. 
De mensen kwamen er massaal op af. 
Eindhoven was op de avond van bevrij-
dingsdag een sprookjesachtig verlichte 
stad. Het was een zeer succesvolle eer-
ste Lichtjesdag.

Heel enthousiast groeide deze dag uit 
tot een hele week. De creatieve bewoners, gin-
gen zelf aan de slag en maakten van fietslampjes 
en gaas prachtige versieringen om de kaarsjes 
te vervangen.Philips verkocht in de personeels-

winkel 
de “licht-
lat” een 
houten 
plankje 

met een snoer en 
fittingen erop.

Al gauw was de eer- ste 
euforie voorbij, maar dankzij de financiële  hulp van de 
gemeente Eindhoven en Philips en de creatieve bijdrage 
van wijken en winkeliers groeide de Lichtjesroute in de 
jaren 50 uit tot een lengte van wel 35 km. 

In 1968 gaat de Lichtjesroute aan zijn eigen succes ten 
onder.Veel wijken gaven te kennen te willen stoppen. De 
gemeente vond dat de route te lang, te druk en het werd 
te duur om alles in goede banen te leiden. Men besloot 
toen na de 25ste bevrijdingsherdenking te stoppen en 
stelde voor deze iedere  vijf jaar te laten plaatsvinden.

Als dan in 1974 de oliecrisis uitbreekt,stopt het helemaal 
omdat men vond dat energieverspilling niet paste.

Opnieuw de schouders eronder.

In 1984 probeert een groepje van 6 
mannen,waaronder Tits Bongers, om voor 
de 40ste herdenking van de bevrijding 
de Lichtjesroute weer nieuw leven in te 
blazen. Ze zijn er al snel achter dat er in 
de wijken weinig animo is en besluiten 
om het dan maar zelf te gaan doen. In sa-
menspraak met de Stichting 18 september 
werd er besloten om de route te kiezen, 
die de geallieerden in Eindhoven hebben 
gevolgd.

Van het vroegere materiaal was nog bitter 
weinig over of was in zeer slechte staat. Er 
moesten nieuwe ornamenten worden ge-
maakt. Gelukkig lagen er bij de gemeente 
nog ontwerpen van de oude ornamenten 

en tekeningen van de lichtlijnen.

Het eerste begin werd er nieuwe ornamenten gemaakt  
in een achtertuin, maar al snel stelde Philips een loods 
aan de Kanaalstraat ter beschikking. De geldproblemen 
werden opgelost  door de gemeente en ze kregen en 
krijgen tot op de dag van vandaag nog veel steun en hulp 
van het bedrijfsleven. Sinds 18 september 1984 gaat de 
Lichtjesroute weer van start en groeit ieder jaar verder 
uit. 

In 1947 werd een contract geslo-
ten om deze viering jaarlijks te 
herhalen.
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Ondertussen heeft de organisatie van de  Lichtjesroute 
zijn vaste plek gevonden in de voormalige jongens-
schoolgebouw aan de Pastoriestraat. Daar zijn 45 vrij-
willigers het hele jaar aan het werk om ornamenten te 
ontwerpen, te repareren en nieuwe plannen te maken. 
In juli wordt het bouwseizoen geopend met een barbe-
cue en beginnen de eerste voorbereidende werkzaamhe-
den langs de route zoals zorgen voor elektriciteit, palen 
plaatsen enz. Het wordt steeds drukker tot de datum van 
18 september. Dan hangt alles en worden de lichtjes 
ontstoken, maar dit betekent nog geen rust voor de 
vrijwilligers. Er moet altijd wel iets gebeuren. Ge-
lukkig kunnen ze in de dagen van de Lichtjesroute 
ook een beroep doen op vrijwilligers, die zich in 
hun wijk spontaan hebben aangeboden. Als na de 
Eindhovense Marathon de lichtjes doven, begint het 
demonteren weer en wordt alles weer verzameld op de 
Pastoriestraat.

Je staat er niet bij stil , als je de licht-
jesroute fietst, aan de hoeveeltijd uren 
werk dat er achter zit.

Ik heb er een kijkje mo-
gen nemen en stond 

versteld van de hoe-
veelheid spullen, 
gereedschappen, 
wagens en mate-
rialen, die ze heb-

ben. 

Niet iedereen, die van de 
Lichtjesroute geniet, denkt er-
over na wat een werk en orga-
nisatie erachter staat.

Het zijn vooral de 45 vrijwilli-
gers in de leeftijd van 19 tot 86 
jaar die zich vol enthousiasme 
op deze taak storten met in 
het achterhoofd dit nog heel 
lang te mogen voortzetten ook 
al verdienen ze er niets   mee. 
Een kopje koffie, pilsje en 
feestje op het einde van het 
seizoen moeten alle uren wer-
ken goed maken.

Hun grootste beloning is de 
waardering van bezoekers van 
de Lichtjesroute  en dan vooral 
de glimlach op de snoetjes van 
de kinderen.

De vraag naar nieuwe vrijwil-
ligers blijft moeizaam en als je 
kijkt dat de gemiddelde leeftijd 
van deze groep 60+ is, kan je 
je voorstellen dat men zich wel 
eens afvraagt “hoelang zal de 
Lichtjesroute nog blijven be-
staan”.
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Beste Wijkbewoners,

Het is u vast niet ontgaan dat de Kruisstraat en omgeving, 
uw wijk, in het nieuws komt. Er zijn de afgelopen tijd en-
kele integrale controles geweest waarbij de gemeente de 
kartrekker was in deze. Tijdens deze controles zijn enkele 
panden aan de Kruisstraat gecontroleerd op verschillende 
punten en daarbij zijn ook misstanden geconstateerd. Tij-

dens deze controles werd door ons politie ook een controleplek ingericht op de Woenselse Markt en werden voertuigen 
gecontroleerd. Daarbij werden ook de zogenaamde patserbakken aan de kant gezet en uitvoerig gecontroleerd. Ook wer-
den geconstateerde overtredingen bekeurd. Ook hebben meerdere netwerkpartners meegedaan om het weer tot een 
succes te brengen. Hierbij valt te denken aan de gemeente, belastingdienst, brandweer, NRE enzv. 

Tevens is er op de Kruisstraat enkele malen apparatuur opgehangen om de gereden snelheid te meten op de Kruisstraat. 
Daarbij is te zien dat 85% van het verkeer wat daar rijdt zich houdt aan de maximum snelheid. Echter is op sommige mo-
menten, nachtelijke uren, wel te zien dat er pieken zijn van enkele hardrijders die de maximum snelheid grof overschrij-
den

Ook kunnen wij als wijkagenten melden dat de overlastmeldingen in de wijk aan het dalen zijn. We zien dat de overtredin-
gen met betrekking tot overlast drank, drugs enzv aan het afnemen zijn. We merken ook dat bewoners steeds vaker zaken 
melden middels aanspreken van ons wijkagenten maar ook het doen van meldingen via www.politie.nl. Wij zijn daar heel 
erg blij mee want we kunnen de wijk niet alleen leefbaar maken en houden, daar hebben wij u ook voor nodig.

Graag willen we nog wel de aandacht vragen voor de periode waar we nu ingaan, namelijk de herfst en winter. De dagen 
worden korter en de nachten langer. Gelegenheid maakt de dief dus graag uw aandacht voor het betere hang en sluitwerk 
en deze ook goed gebruiken. Het eventueel aanbrengen van extra verlichting heeft een preventieve werking op het ver-
minderen van woninginbraken. Mocht u daar vragen over hebben kunt u ons daar op bevragen.

Met vriendelijke groet,

Dennis Joosten en Caroline Smits

Wijkagenten Gildebuurt/Hemelrijken

0900-8844

www.politie.nl 

integrale 
controles

Een update over de voortgang van 
het buurtcontract
Oud Woensel, met name de gebieden Hemelrijken en Gildebuurt, worden 
door de gemeente Eindhoven bestempeld als actiegebied. Dat betekent 
dat er jaarlijks een buurtcontract wordt gemaakt. In het buurtcontract 
worden afspraken gemaakt aan welke onderwerpen er nadrukkelijker 
gewerkt worden dit jaar.  ( in het eerste editie van de buurtkrant 2019 en 
op onze site kunt u deze terugvinden)

Suzanne van de Heuvel, gebied coördinator van de gemeente Eindhoven 
doet verslag van de stand van zaken in de realisatie van het buurtcon-
tract. 

Zij geeft een update over de voortgang. 

De focus is gelegd op “veilig en vertrouwd”. Dit thema loopt als een rode 
draad door de projecten en activiteiten van het buurtcontract heen.

Wonen en leven

In Oud Woensel streven we naar een 
buurt waarin bewoners, ondernemers 
en bezoekers zich veilig en vertrouwd 
voelen. Onder de noemer “(G)Oud 
Woensel, een plek voor iedereen”, zijn 
we aan de slag gegaan aan de volgende 
zaken:

• Controles winkelgebied/Kruis-
straat/Woenselse markt

• Wijkrechtbank

• Pop-up Politiebureau

• Extra toezicht

• Buurtpreventie

De gehele update kunt u lezen op 
www.gildebuurteindhoven .nl 

op nieuwflits of nieuws/ gemeente
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Need to belong door Ingrid Verstraaten

Kijk, iedereen is of voelt zich wel eens alleen. Soms zoeken we 
juist bewust de rust en stilte op om de waan van alledag te ont-
wijken. Dan is het een keuze, maar wat nou als er niks te kiezen 
valt? Dat er, volledig tegen je zin in, niemand in je directe om-
geving is bij wie je je verhaal kwijt kunt.  Geen luisterend oor, 
geen uitwisseling van blikken, geen hand op je schouder, geen 
gedeelde vreugde, geen gedeelde smart. Het gevoel van ‘niet 
gezien zijn’ is een van het fundamenteelste menselijk lijden. 

De mens heeft als soort namelijk een aangeboren behoefte om contact te hebben met anderen, de een wat meer 
dan de ander.  Erbij horen. Binnen de sociale psychologie noemen we dat de ‘need to belong’. Zodra aan deze le-
vensbehoefte niet of te weinig wordt voldaan kan het gevoel van eenzaamheid ontstaan. 

Er is de laatste tijd veel over eenzaamheid te doen en dat is ook niet zo gek want eenzaamheid staat hoog op de 
sociaal maatschappelijke probleemladder. Van jong tot oud, eenzaamheid kent geen leeftijd en heeft grote impact 
op je leven. Probeer je eigen leven maar eens voor te stellen zonder alle sociale contacten om je heen. Of wellicht 
kun je je ook voorstellen dat  er mensen zijn die er ogenschijnlijk een druk sociaal leven op na houden maar die 
toch het gevoel hebben hun diepere zielsroerselen met niemand te kunnen delen. Onderzoekers omschrijven een-
zaamheid als het ervaren verschil tussen gewenste en aanwezige contacten.

Vaak ontstaat eenzaamheid door een ingrijpende levensgebeurtenis zoals verhuizing (migratie), overlijden van 
partner, scheiding, verlies van baan of financiële problemen. Soms speelt schaamte een rol, het is nu eenmaal niet 
sexy om aan de grote klok te hangen dat je je zo alleen voelt. Zeker in de huidige samenleving moet je toch op zijn 
minst uitstralen dat je succesvol bent en massa’s vrienden om je heen hebt. Het aantal likes op je facebook pagina 
drukt uit hoe goed je het er vanaf brengt in je leven.  Dat zou echt anders moeten, en dat kan ook anders. Wat 
meer aandacht voor de mensen in je directe omgeving kan echt dat verschil maken. 

Maak eens een praatje met die stille collega op je afdeling, nodig je buurvrouw eens uit voor een kop koffie of 
bel je moeder eens wat vaker. Daarmee is niet gezegd dat iedereen die bijvoorbeeld alleen woont eenzaam is! Of 
de signalen wijzen op een ander probleem. Luister 
naar je onderbuikgevoel; als je eenzaamheid ver-
moedt, maak het dan bespreekbaar. Op www.een-
tegeneenzaamheid.nl lees je over de signalen van 
eenzaamheid en krijg je tips om in gesprek te gaan. 

Van 1 tot en met 8 oktober is het  Week tegen Een-
zaamheid. Door het hele land is er dan extra aan-
dacht voor het thema eenzaamheid. Ook in onze 
eigen Buurt Salon Bakker 4 zijn er diverse activitei-
ten georganiseerd waaronder een dagje uit naar de 
dierentuin (zie elders in deze buurtkrant). Meld je 
aan en doe mee! 

Bouwen aan de buurt

In Oud Woensel streven we 
naar een woon- en leefklimaat 
met een sterk image 

“hier wonen is een positieve 
keuze”

• wijkvernieuwing Gilde-
buurt

• advies KAW

• Wonen met Spice

Opvoeden en opgroeien

In Oud Woensel is een posi-
tief opgroeiklimaat op school, 
in de buurt en thuis. Daar wer-
ken we samen aan!

• Buurthelden

• Club van Gent

Bewoners aan zet

Bewoners maken de wijk. In 
Oud Woensel zijn vele actieve 
en betrokken bewoners. Dat is 

iets om trots op te zijn!

• Buurtmoestuin Gilde-
buurt

• Denktank nieuwe 

buurtontmoeting

• Struikroven & Groendag

Week van de verbinding
 1 oktober 13.30-15.30u vogelhuisjes tummeren en ver-
ven in Buurtsalon Bakker 4  o.l.v. M. Manders
 4 oktober 10.00-12.00u workshop aquarel in Buurtsalon 
Bakker 4 o.l.v. M. v. Ham
 8 oktober 11.00-14.00u sjoelwedstrijd & lunch stadshof 
‘t Hemelrijck o.l.v. W. Hofstede
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Terugblik op de 
info-doedag van 
18 augustus.
De donkere wolken afgewisseld 
met regenbuien zorgden ervoor dat 
er weinig publiek kwam opdagen. 
Helaas, maar wie het waagden, kwa-
men in een gezellige sfeer terecht. 
Heerlijke soepen van Piet en collega’s 
van het Leger des Heils, lekkere hap-
jes van onze koks. Danielle die aller-
lei gebreide en gehaakte knuffels en 
sjaals en ander retrospul verkocht. 
Marianne en René die iedereen aan 
het schilderen probeerde te krijgen 
en Kees, Jan, Wim en Merlijn die 
kinderen hielpen met vogelhuisjes 
te timmeren. Rianne was de kof-
fiedame, maar broer en zus Vereij-
ken stalen echt de show met hun 
acteur- en googeltalent. Daar heeft 
ieder van genoten. En dank zij Coco 
liepen er een dag later veel kinderen 
met opgeheven hoofd naar school; 
supertrots op hun vlechten. Een en-
gelengeduld heb je Coco! Iedereen 
bedankt!
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“Op 

bezoek 
bij….

Praxis City.”door Ingrid 

Verstraaten

Bijna twee jaar geleden opende 
Praxis City zijn deuren aan de Woen-
selse Markt. Dit filiaal van de grote 
landelijke doe-het-zelf-keten richt 
zich op de buurtklusser die tijdens 
het klussen (klein)materiaal tekort 
komt of advies nodig heeft; een ser-
vicewinkel.

Vandaag heb ik een afspraak met 
teamleider Danny de Hoog. Ik stap 
het filiaal binnen en ruik de geur 
van gezaagd hout. Rechts van me 
liggen houten profielen en latten in 
de wand. Links wordt mijn aandacht 
getrokken naar een wand vol kleurs-
talen van de vele soorten verf en lak 
die hier te koop zijn. Het assortiment 
is verrassend ruim voor een bouw-
markt hartje stad.  “Kijk je moet het 
zo zien,” legt Danny uit. “Voor elke 
klus kun je hier nagenoeg je mate-
riaal halen. Alleen voor het grote 
materiaal zoals laminaatvloeren, 
badkuipen en (groot) plaatmateriaal 
moet je ofwel naar de grotere filia-
len of we bestellen het hier online 
voor de klant. Dan is er de mogelijk-
heid om het thuis of hier te laten 
bezorgen, net wat de klant wenst. 
Ben je bezig met een badkamerklus 
en je komt een koppelstuk tekort? 
Dan kun je prima bij ons terecht. Wij 
nemen hier echt de tijd om de klant 
goed te adviseren. “ De meeste klan-
ten weten dat inmiddels ook volgens 
Danny. Binnen de relatief korte tijd 

dat 
het 

filiaal 
hier zit, heeft het 

team van Danny een 
grote schare aan buurtklussers en 
vaste klanten opgebouwd. Danny, 
die voorheen in een groter filiaal van 
Praxis werkte, noemt de voordelen 
van een kleinere stadswinkel. “ Het 
contact hier met de klant is veel per-
soonlijker. Vanaf de begroeting, het 
advies, de kop koffie, het praatje, het 
afrekenen tot aan het moment dat 
de klant tevreden de deur uitloopt 
kun je een veel intenser contact aan-
gaan. Als we elkaar kunnen helpen 
dan doen we dat; zo simpel is het.” 

Mijn oog valt op een werkbank 
met een bord erboven waarop 
‘KLUSHOEK’ te lezen valt. Ook ligt 
er gereedschap in de buurt van de 
werkbank. Wat is daarvan de bedoe-
ling?  “Wij noemen het ook wel de 
‘maakplaats’. De klant kan hier kleine 
klusjes, zoals iets op maat zagen, 
zelf doen. Een klant hier uit de buurt 
koopt hier bijvoorbeeld regelmatig 
materialen waarmee ze vervolgens 
aan de slag gaat in de klushoek. Ze 
heeft zelfs al kasten en van alles ge-
maakt. Ze heeft thuis niet de ruimte, 
gereedschap en materiaal dus klust 
ze hier. Vinden wij gezellig .”

Is de teamleider eigenlijk zelf wel 
een beetje handig? Daar komt een 
kort en helder antwoord op: “Jaze-
ker!” “Het is ook handig wanneer je 
zelf klust want dan kun je je ervaring 
in advies omzetten. In ons team 
hoeft overigens niet iedereen een 
ervaren klusser te zijn.  Kennis van 
het assortiment en waarvoor je het 
gebruikt leer je hier vanzelf. Typisch 
is wel dat bijna iedereen die hier 

werkt 
een tech-

nische achtergrond heeft of er affini-
teit mee heeft.”

Heeft deze klusexpert nog een han-
dige klustip voor ons? Het blijft even 
stil. Ik overval Danny een beetje met 
deze vraag maar dan schiet hem de 
ene tip na de andere binnen. “Voor 
het verwijderen van bijvoorbeeld las-
tige stickerresten kun je ook WD40  
(een waterverdrijvende spray om 
corrosie tegen te gaan. red.) ge-
bruiken. Je kunt dit spul voor heel 
veel andere klusjes gebruiken. Op 
Youtube vind je nog veel meer tips 
& trics . Een andere tip is voor het 
verwijderen van allerlei hardnekkige 
vlekken, zoals verf in (be)kleding, 
kun je remreiniger gebruiken, dat 
vind je bij ons bij de automaterialen 
in het schap.”

Een laatste vraag voor Danny: wat 
is het best verkochte product in de 
Praxis City? Dat blijken er best veel 
te zijn maar vuilniszakken, schroe-
ven, lijm/kit en huishoudelijke pro-
ducten staan hoog in de top 10. Ik 
bedank Danny voor zijn tijd, de koffie 
en het gezellige gesprek. 

Openingstijden:   
Praxis City

Ma-Vr  9.00-18.00   
Woenselse Markt  11 Eindhoven

Za  9.00-17.00  Zo  12.00-17.00  
www.praxis.nl 

 tel+31(0)40 2491441   
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Mijn puber en ik!
Je wil het beste voor je kind.Tegelijker-
tijd wil je jouw puber soms achter het 

behang plakken en dat hij of zij gewoon 
doet wat je zegt. Hoe ga je daarmee om?

Daarom starten we in oktober met een reeks van 4 
avonden voor ouders en pubers. Elke avond is er een 

thema waarover we met elkaar in gesprek gaan  en van 
elkaar kunnen leren.

Hoe loods je jouw kind veilig door de puberteit?
Hoe zorg je dat jepuber gezond en gelukkig volwas-

sen wordt? Hoe houd je het thuis  gezellig?
• Wat vind ik belangrijk voor mijn puber?
• Wat verandert er in de puberteit?
• Verstandig omgaan met sociale media
• Achtien jaar, en dan?
• Intercultureel ouderschap?
• ... en nog veel meer.
We gaan voor leerzame avonden met veel herken-
ning en practische handvaten.
Wanneer? Woensdagavond 23 oktober, 30 oktober, 
6 november en 13 november a.s.
Tijd: 19.30 tot 22.00uur. 
Locatie Wijeindhoven, Dr. Cuijperslaan 68

Hoe een balle-
tje kan 

rollen .
Als Mark Pijnenburg , 
projectleider van Mobilis/
TBI, met een blij gezicht 
mij vertelt dat er een pim-
pelmeesje jonkies heeft in het 
nestkastje dat hangt aan de keet cq 
container waar zijn tijdelijk kantoor gevestigd is aan de 
Pastoriestraat, concludeer ik al snel dat hij een natuur-
mens is. Zijn zoontje werd speciaal meegenomen om 
dat vogelgeluk te bekijken en kreeg vogelles. 

Bijna dagelijks zag ik in de afgelopen 18 maanden veel 
mannen lopen met hout en zag ik hoe veel bekisting er 
nodig was voor de tunnel.

Nu op het einde van de rit, broeide er iets in mijn hoofd 
en vroeg ik uiteindelijk aan Mark “Wat doen jullie met 
dat afvalhout? Zouden er niet enkele nestkastjes voor de 
wijk van gemaakt kunnen worden?” “Aan hoeveel heb 
je gedacht”? Voordat ik er serieus over na kon denken, 
flapte ik eruit. “Doe maar 100.” Niet serieus bedoeld. Al-
les is meegenomen toch?

Enkele weken later, zie ik een werknemer naast de bloe-
mentuin, waar we aan het schoffelen zijn, flink aan het 
zagen. Achter hem staan 2 pallets vol plankjes in 6 ver-
schillende maten. Direct denk ik “Dit is te pietepeuterig 
voor de tunnel.”“Meneer worden dit vogelhuisjes? “Ja 
80 stuks”, is het antwoord. Natuurlijk begin ik te lachen. 
Nooit gedacht aan die hoeveelheid.

Net voor de bouwvakvakantie, krijg ik keurig gesorteerd 
en met een voorbeeld, stapels plankjes van steigerhout 
en een doos spijkers uitgezwaaid door 3 lachende bouw-
vakkers. In ruil daarvan trakteerden Jan, Nicole en ik ie-
dereen op de bouw op een ijsje want het was smeltweer.

In mijn familie zei neef Haico: “Ik heb wel dakleerrestan-
ten. Kom maar halen”. 

Jan, Kees, Merlijn en Wim gingen samen met kinderen 
uit de buurt op de info-doedag aan de slag. 20 vogelhuis-
jes werden in elkaar getimmerd en sommigen kregen 
een kleurtje.

Maarten, coördinator van het Leger des Heils, kreeg het 
idee om de bezoekers die daar zitten te wachten op hun 
middagmaal, wie zin heeft, aan het werk te zetten. Ook 
daar zijn er zo’n 25 getimmerd. Leuk toch?

Komt Danny, van Praxis-City, met de vraag of ik nog bui-
tenlak kan gebruiken omdat dit lijn uit het assortiment 
gaat. Natuurlijk kunnen we die 6 blikken gebruiken voor 
de vogelbehuizing.

Wat nu?

De geluidswal ligt te veel in de zon om daar aan die wand 
vogelhuisjes aan op te hangen. Gegrilde jonkies. Nee, 
geen optie.

Na ons artikel “wat zien we vliegen” in de vorige buurt-
krant, werd de interesse bij Marianne gewekt. Ook om-
dat ze als de dood is voor processierupsen in de eiken op 
de groenstrook tussen de wegen. “Ik heb gelezen dat er 
in Drenthe nestkasten voor mezen opgehangen werden 
en die vogeltjes behalve van insecten ook houden van 
die harige rupsen”.

Even checken bij Ivar, de bioloog die hier in de wijk on-
derzoek doet. “Ja dat klopt en op de Montgomerylaan 
zitten zowel mezen als de kleine vleermuis. De mezen 
eten de rups, de vleermuis de mot”.

We hebben inmiddels contact opgenomen met de ge-
meente en gaan kijken of we die vogelhuisjes voor een 
deel daar op kunnen hangen. Of dat gaat lukken? Wie 
weet! U hoort nog van ons.

geen aanmeldingskosten
Via jouw generalist van WIJeindhoven of via Janneke 
Lopata; telefoonnummer: 06-38074136 of e-mailadres: 
jannekelopata@wijeindhoven.nl. 
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Veranderingen 

in de Pastoriestraat.
Eind 2014 vroegen we ( Bewoners Initiatief Gildebuurt) 
aan de gemeente of we die braakliggende straat, na al 
dat sloopwerk, mochten exploiteren op onze manier. 
“Mag er een moestuin komen tijdens de bouw van de 
HOV-lijn? “.

Wij hadden al jaren tegen dichtgetimmerde huizen aan 
gekeken. Waar we niet op zaten te wachten was een 
dumpplek voor huisvuil of grof  afval.  Op een drugs-
dealplek of onveilige hoek die daar zo lekker donker ligt. 
Niet bevorderlijk voor de leefbaarheid. Dat vond de ge-
meente een goed argument zodat dit werd goedgekeurd 
…En zo vielen  er 2 schuurtjes niet onder de sloophamer 
voor ons gereedschap…  en zo kregen 15 
moestuiners daar een gezellige plek 
en zij maakten er iets moois van. 
Nu einde HOV2, dus einde tijde-
lijke moestuin. Des te pijnlijker is 
het als je er weer afscheid van 
moet nemen. 

Afscheid

Dat nieuws kregen we kortgele-
den.

Het legoveld ( hoek Wassenaarstraat) is ei-
gendom van Strukton; een grote speler in de bouwwe-
reld. Zij willen daar graag bouwen, maar voor hun plan-
nen is het perceel te klein. Zij willen “onze moestuin” 
om met hun grond samen, er iets moois neer te kunnen 
zetten. Dat is vanuit hun oogpunt zeer begrijpelijk en 
jammer voor ons. De gemeente vond dit lastig, maar er 
zijn nu knopen doorgehakt. Alles tussen de Wassenaar-
straat en de Slagerstraat krijgt een bouwbestemming, 
want de woningnood in Eindhoven is hoog. Alles tussen 
de Slager- en Verwerstraat wordt voorlopig bestemming 
“groen” en mag daar de bloementuin verder gaan groei-
en. De Gemeente vond de moestuin een mooi project 
en wil ingaan op de signalen dat er meer behoefte is aan 
een groene buurt om in te wonen én aan groene vingers 
die samen bezig zijn.

Zodra de deal tussen Strukton en de gemeente een feit 
is, zullen de plannen door deze grote ontwikkelaar voor-
gelegd worden aan de bewoners middels een bijeen-
komst. Wanneer dit zal gebeuren, krijgt u tijdig te horen.

Let wel! Strukron heeft niets met de plannen van 
Wooninc te maken!

Uit de kast

Op 29 juli 2017 stuurden we een plan in dat we “Bij de 
Pastoor” gingen noemen. Wij willen een tuin, koppelen 
aan de wijk, met educatie voor kinderen uit de driestam 
en buurt. Waar je lekker kunt zitten verscholen achter 
de muur van de ring, even bijkomen van de waan van 
de dag. Waar wat te zien en te proeven is van fruit en/
of bessen en waar je een kopje kruidenthee uit eigen 
tuin kunt drinken of “een bakkie doen” zoals ze dat in het 
westen noemen.

Dat plan werd in  begin 2018 “interessant” ge-
noemd. 

Nu wordt het actueel en gaan er steeds meer 
ambtenaren zich erover buigen én, waar moge-
lijk, samenwerken. De moestuin gaan we daar, in 

ieder geval,  voor een deel opnieuw opbouwen. 

We zitten nu in de fase dat er allerlei mogelijkheden 
onderzocht worden en dat er lijstjes gemaakt worden 

van wat is er nodig is beginnend bij de bodem en  de 
bestaande schuurtjes. Zonder geld en mankracht en 
draagvlak komen we ook niet verder. 

Met ons gelobby worden we ondersteund door Suzanne 
van de Heuvel en Nicole Vernig van de gemeente. Zij 
kloppen voor ons aan allerlei deuren die voor ons moei-
lijk opengaan. 

Op zoek.

Wij zijn op zoek naar sponsors en hebben een groepje 
denkers (ook hier uit de Gildebuurt) bereid gevonden om 
de plannen mee uit te werken. Wordt alles rondom “bij 
de Pastoor” concreter, dan willen wij dit plan aan u uit-
rollen. We houden u op de hoogte. Hopelijk kunnen wij u  
in de volgende buurtkrant meer berichten. 
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Zeer Interessante site . Wil je weten wat er allemaal        

gebeurt in Eindhoven? Kijk dan op

 https://indebuurt.nl/eindhoven/

Fiets kwijt
Kijk vanaf de dag na de vermissing op
 verlorenofgevonden.nl. Verkeerd gestalde fietsen plaat-
sen we op deze website met foto en beschrijving. Dat 
doen we ook met zogenaamde weesfietsen. Dat zijn fiet-
sen die in de openbare ruimte staan en lange tijd niet zijn 
gebruikt, waarvan de eigenaar onbekend is. We werken 
de site elke werkdag bij.

Fiets gevonden
Zie je jouw fiets staan op verlorenofgevonden.nl?

 Dan kunt je deze ophalen bij het fietsdepot. Het depot 
is iedere werkdag geopend van 9.00 tot 15.30 uur. Het 
adres is Vestdijk 147 in Eindhoven. Je kunt bellen met 
040 238 50 23 / 06 55 40 55 85 of even binnenlopen.

Fiets ophalen
Kom je je fiets ophalen? Neem dan een legitimatiebewijs 
en de sleutel van je fiets of hangslot mee. Zo kun je be-
wijzen dat het jouw fiets is. Bij het ophalen van je fiets 
betaal je € 20,- administratiekosten voor een verkeerd 
gestalde fiets en € 20,- voor een weesfiets. Je kunt alleen 
je eigen fiets terugkopen. Het fietsdepot accepteert al-
leen pinbetalingen.

Waar kan ik terecht met vragen?

Heb je vragen of wil je meer weten?

Bel met 040 238 50 23 / 06 55 40 55 85 of stuur een mail 
naar fietsdepot@eindhoven.nl.

Fiets gestolen
Is je fiets gestolen, doe dan altijd aangifte via

 www.politie.nl. 
Kijk voor meer informatie op www.politie.nl of 

www.stopfietsdiefstal.nu.

Check het fietsdepot!
Studeren in Eindhoven? Dat is kei leuk! Er is genoeg te beleven en alles is goed 

bereikbaar per fiets. Van de TU/e naar de High Tech Campus. Van Fontys naar Strijp-S. 
Van de Design Academy naar het Stratumseind. En van de Sporthogeschool in Genne-

per Parken naar Sportcomplex Eindhoven-Noord.

Op de fiets ben je er makkelijk en snel. Eindhoven is fietsvriendelijk, maar let wel op dat je 
je fiets parkeert op plekken waar het mag. Dit kan in de rekken en de (vaak gratis en beheerde) 
stallingen, want zo houden we het opgeruimd. Bovendien neemt de kans op diefstal af als je je fiets in een rek 
stalt. Zéker als je er nog tweede slot omheen doet. Ben je je fiets kwijt? Dan staat hij wellicht in het Fietsdepot.

wist u 
dat?

Tip van Suzanne,
Heeft uw hond of kat een vlooienband nodig en wilt u niet 
zo’n lelijk bandje zien, lees dan hoe Suzanne het probleem 
oploste.

Ze kocht het allergoedkoopste halsbandje en gebruikte daar-
van alleen de sluiting. 
De macramé draden 
maakte ze aan de slui-
ting vast en maakte 
met macramé een 
halsbandje op de 
juiste maat voor haar 
hond. Het vlooien-
bandje schoof ze door 
de lussen en zo wordt 
een lelijk vlooienband-
je heel mooi.

Natuurlijk kan je het 
bandje zo mooi maken als je zelf wilt. Gebruik bv. verschil-
lende kleuren draden of vlecht er kraaltjes door.

Veel succes
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Een score  8,5 met een 
dikke zoen .
Het is einde zomer en mijn strijkmand puilt uit van alle 
dunne stofjes die om een strijkbeurt vragen. Zeker niet 
mijn grootste hobby… dus ik moet, want hij staat eigen-
lijk al even in de weg.

Na een uurtje en met een zucht van “gelukkig nog maar 
een halve mand” sta ik een vrij nieuw shirt met kant te 
strijken. Even voorzichtig testen… en het gaat goed tot-
dat ik een klik hoor van mijn strijkijzer en een rood lamp-
je zie van “even heter”. Binnen één tel zie ik een gat ont-
staan in mijn mooie kant en zie ik een vies groen stevig 
plaksel onder mijn apparaat. Báááálen. Verplicht stoppen 
dus, want doorgaan is geen optie. Verwensend loop ik 
de Albert Hein binnen om een schoonmaakmiddel voor 
strijkijzers te vinden. “Er was toch ooit zo’n schoonmaak-
stift in de handel”, zeg ik tegen een meisje in het blauw. 
Zij vriendelijk meekijkend en zoekend, maar nee hoor 
niets te vinden. “Ik vraag het even aan mijn oudere col-
lega. Ben zo terug mevrouw”. 

Nu met zijn 3en in die rij zoeken tussen al die schoon-
maakspullen, maar helaas niets te vinden.

Komt Zeynep terug gelopen en zegt heel verlegen “Mis-
schien vindt u dit gek, maar ik zag op internet op een 
Engelse site een tip voor dit probleem. Ik zag dat er tand-
pasta opgesmeerd werd.. en even later was alles schoon. 
U zou het kunnen proberen”. 

Tandpasta? Tja? Wat nu?

Toch even naar de overbuur “kruitvat” en zoeken in de 
HG schap, maar ook daar ving ik bot.

Gewapend met een vakantietube en een goedkope tan-
denborstel keer ik, nog steeds balend, huiswaarts. Dat 
stomme strijkijzer verwensend, begin ik flink puur de 
pasta erin te wrijven. Ook de stoomgaatjes worden niet 

Tip van 

Rianne!
Zijn je gympen, snea-
kers of schoenen 
met een witte band 
vol met zwarte stre-

pen?

Pak een doekje met daar op-jawel- tandpasta…. 

Wrijf dit op de vuile plekken en je ziet ze als sneeuw 
voor de zon verdwijnen.

 Spoel ze na met een beetje water.

Tip van Anny!
Heb je je vergist met gaatjes boren in de muur of pla-
fond, pak dan je tube tandpasta uit je gereedschapskist. 
Een likje pasta in het gaatje en niemand die het ziet.

ontzien. ( had eerder de stekker eruit getrokken en was 
de boel afgekoeld)

Ik zag dat de tandenborstel flink grijs van kleur werd en 
dat de groene kleur verminderde, maar was nog niet 
tevreden. Even met dat ding onder de kraan, voorzichtig 
dat de elektra ervan niet nat werd… Afgepoetst met een 
keukenrol en nog een tweede poging wagend voordat 
ik de deur uitging.  Toen ik enkele uren later thuis kwam 
en de schoonmaakactie herhaalde, zag ik plotseling een 
strijkijzer terug zoals ik die lang niet gezien had. Glan-
zend en aquafresh en dacht ik “die heeft er weer zin in. 
Nu ik nog”.

Zeynep, dank zij jouw service-gerichte houding en gesurf 
op internet, heb ik weer een strijkijzer; bijna zo goed als 
nieuw! 

Je verdient minstens een 8,5 voor dienstverlening!

Zilver reinigen 
met tandpasta

 Doe een beetje 
tandpasta op een tan-
denborstel en borstel 

hiermee voorzichtig over 
het zilveren object. 

Tandpasta zorgt ervoor dat 
de doffe zwarte aanslag verdwijnt. Spoel het zilver 

schoon met water wrijf het zilver op met een droge 
doek
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Dank aan ieder die hieraan meewerkten.

Dit is een uitgave van

Bewoners Initiatief Gildebuurt

Buurtsalon Bakker 4
Bakkerstraat 4

5612EN Eindhoven
T. 040 282 3554/ 06 83 79 1412
E.info@gildebuurteindhoven.nl

W.gildebuurteindhoven.nl

Elke 1ste dinsdag van de maand
van 11.00-12.00u 

inloopspreekuur  voor gemeente, 
wooninc, WijEindhoven en 
wijkagent(e).

schoonmaakdag  
zondag 27 oktober 10.00-14.00uur

Vorig jaar liep dank zij 
hulp van elkaar, alles ge-
smeerd én heel gezellig!

Meld je aan.

Wilt u uw af-
gedankte spullen 

kwijt? 

Breng deze naar de 
Bakkerstraat, zijde 

Verwerstraat.

U moet zelf uw spullen naar 
de kraakwagen brengen maar 

heeft u hierbij hulp nodig, 
meld dit dan tussen 9.00 en 

10.00 uur aan de kraam voor de 
Buurtsalon, 

Bakkerstraat 4.

Bent u enthousiast geworden? 
Dan zou het geweldig zijn als u 

een handje komt helpen;
vele handen maken licht werk!

Goede spullen voor op 
“Marktplaats”?

Tussen de bomen op het 
pleintje kunt u ze kwijt of 

kunt u er snuffelen!

Het Leger des Heils zorgt ervoor dat
 iedereen die 

meehelpt, voorzien wordt van koffie en thee en dat 
niemand van de helpers honger heeft! 

De “spelregels”vind je op onze site . 

niet alles mag. o.a. chemisch afval


