maart
2020
de driestam; steeds meer
een buurtschool

aangenaam
Annemarie van Zoest
versterking bij
Op bezoek
bij
het Leger
des Heils

de buurtkauw

de Pastoriestraat
op de schop
winter-editie

buurtkrant 1 2020
1

de kracht van
vrijwilligers

3 aangenaam		
			
Annemarie van Zoest

4 op bezoek bij		

Danny Megens

Op het moment dat het er toe doet, zie je hoe waardevol
vrijwilligers zijn. Dat overkwam mij in december. Wij,
preventieteam, wijkagente, wijkcoordinator en BOA’s
hadden de avond ervoor allemaal alarmpjes uitgedeeld
aan bewoners. Met een goed gevoel ging ik een dag later
de boel opruimen totdat ik merkte dat er iets niet klopte.
Mijn arm wilde niet meewerken. Voordat ik het wist, lag
ik in het ziekenhuis en kwam ik in een andere wereld
terecht.
En wat gebeurde er? Iedereen nam direct van alles over.
De kerstmarkt en alle andere zaken gingen gewoon door
en werd ik belaagd met twee kerstbomen. Eentje van het
preventieteam vol met bonnen voor lekkere luchten en
eentje van twee stoere mannen van Ergon-buurtbedrijven. Dat ontroert me! Groepjes mensen die op vrijwillige basis zich in willen spannen voor andere mensen in
je eigen omgeving en op momenten dat je steun nodig
hebt, er voor je zijn.
Allen bedankt!

8-9 wat
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10-11 nieuw
bij de Pastoor

12 bevrijd

niet voorbij

maar nog

16 eenzaamheid			
herkenbaar?
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Want een samenhorigheid in een buurt is nodig. Zoals
je kunt lezen, is er behoefte aan een groene omgeving.
Blijft er behoefte om samen dingen te doen of te ontwikkelen. Is er behoefte om te laten zien, wat men belangrijk
vindt. De slager vindt niet alleen zijn bedrijf belangrijk,
maar mist zijn klanten op het moment waar het ertoe
doet. De driestam vindt het belangrijk dat kinderen goed
onderwijs krijgen en lees je de beweegredenen van de
directrice. Wat zou er gebeuren met alle personen zonder honk als de koks van het Leger des Heils en de andere vrijwilligers er niet zouden zijn? Ook buurtbewoners
als Kim probeert op haar manier mensen beter te laten
aarden. Dat alles uit een bepaalde drive.
Momenteel is onze “denktank”; vrijwilligers die samen
de tuin van “Bij de Pastoor” tot een mooie plek voor de
buurt willen maken, bezig achter de schermen. Hun motivatie is: meer groen in de wijk, maar ook meer samen
gezellig bezig zijn in de natuur, maar ook daar ervaar
je het verleden van de wijk. Ook die ervaringen uit het
verleden, maken wie je bent en acteer je hierop. Tini van
Rooij en Sonja Khan ervoeren dit tijdens de oorlog en
willen hun verhaal doorgeven.
Allemaal vrijwilligers met een doel of passie of bewogenheid om dingen te doen. Kortom. Mijn petje gaat af
voor alle vrijwilligers die in de Gildebuurt en de buurtsalon actief zijn.
Deze buurtkrant lag dus even op de plank. Het is een
wintereditie die op het randje van de lente op de deurmat valt, maar de camelia op de Montgomerylaan bloeit
al bijna de hele winter en gaat zomaar de lente in.
Veel leesplezier! Maria Manders Eindredactie.

Aangenaam!
Mag ik u voorstellen aan Annemarie van Zoest,
directeur van Saltoschool de Driestam.

annemarie van
zoest

“ik prefereer zelf de naam schoolleider boven
directrice”, is het eerste wat ze vertelt met op
de achtergrond heel veel kinderstemmetjes.
Na het snelle vertrek van haar voorgangster
Mieke Theus, die gekozen werd als Pv.d.A
wethouder in Valkenswaard, was er een tijdelijke begeleider nodig. Dat werd Annemarie.
En van tijdelijk werd het vast. En dat is al
weer zo’n 2 jaar geleden.

Ouders betrekken bij het
onderwijs is een
hele uitdaging
en is super
belangrijk!

Om haar persoonlijk beter te leren kennen, zijn de volgende vragen gesteld.
“Dat de Driestam een stadschool is, is een
misvatting. De laatste 3 jaar is dit steeds
Het profiel van:
meer aan het verschuiven. Zeker een derde,
36% van de schoolpopulatie komt uit de
1. Naam: 				
Annemarie van Zoest
directe omgeving van het postcodegebied
2. Beroep 				
schoolleider van Saltoschool ‘de
5612. Dat zijn zeker 128 leerlingen. Het zijn
				
driestam’
zeker niet allemaal expatskinderen. Er komt
hier van alles. Voor de ene ouder is de norm
3. Geboorteplaats 			Voorschoten
“lekker dicht bij”, voor de andere ouder is het
onze visie waarom hun kind bij ons op school
4. Woonplaats 			Oisterwijk
komt.” Ze geeft leiding aan 33 docenten.
5. Leeftijd: 			
60 jaar
Haar iets wat zakelijke houding verandert al
6. Je vorige werkgever 		
( lang geleden) Oisterwijkse 		
snel als het gaat over wat kinderen moeten
				schoolvereniging
leren.
7. Wie is je voorbeeld		
kruising tussen de Dalai lama en
“Als ouders mij vragen naar uitstroomkansen
				Ghandi
naar Voortgezet Onderwijs- scholen dan vind
8. Wat is je grootste angst 		
om een van mijn twee dochters 		
ik een predicaat excellente school een ding
				te verliezen
voor wat het waard is. Kun je afstemmen op
kinderen, ga je de relatie aan met kinderen?
9. Favoriete tv programma serie “Wie zijn wij”
Zorg je dat de kinderen met elkaar de relatie aangaan? Leren kinderen zichzelf goed
10. Leukste spelletje		
thirty seconds
kennen? Kunnen ze reflexteren op zichzelf?
11. Beste CD 			
vivaldi; vierjaargetijden
Dat vind ik uiteindelijk belangrijk. Wij leren
kinderen natuurlijk rekenen en taal, schijven
12. Hobby				wandelen en tennis
en lezen. Maar daarnaast leren wij kinderen
vaardigheden mee te geven die ze de rest
13. Kledingmerk 			
Ben niet merkgevoelig
van hun leven nodig hebben en waar ze hun
14. Leukste manier van vakantie
met de auto naar 			
hele leven mee voort kunnen. Dat ze zich
vieren
en
waar			
Italië
kunnen presenteren. Dat ze weten hoe ze
iets moeten onderzoeken. Dat ze zich veilig
15. Geloven in 			
vertrouwen
kunnen voelen en een ander kunnen troos16. Walgen van 			
respectloosheid
ten en steunen of zelf steun zoeken. Mijn
vraag aan hen is dan “als je naar je slapend
17. Ambitie/doel:			
kinderen op laten groeien tot gekind kijkt, wat gun je hem of haar dan? Dan
				lukkige, mooie volwassenen
zeggen ouders hele andere dingen dan een 9
voor wiskunde”.
18. Beste eigenschap		
geduld
Teamwork
“Spilpartner Dikkie & Dik is een kinderopvangorganisatie.Hun peuters stromen door
naar ons. Vandaar hebben hun pedagogische
medewerkers een intensieve samenwerking
met ons. We hebben interne begeleiders die
verbinding zoeken met de omgeving en met

19. Slechtste eigenschap 		
vertraagde reactie; wil sneller
				alert zijn
20. Ik eet het liefst			

lees verder op pagina 5
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“Op bezoek bij….

door Ingrid Verstraaten

Keurslager Danny Megens.”
Daags voor Sinterklaas vorig jaar werd Danny ’s nachts uit bed gebeld.
De meldkamer. Of hij zo snel mogelijk naar zijn slagerij aan de Woenselse Markt wilde komen, het pand stond in lichterlaaie.

Openingstijden: Ma-Do 9.00-18.00
Vr 9.00-19.00 Za 8.00-17.00
tel.+31(0)40 243 07 16
Woenselse Markt 15 Eindhoven
www.megens.

keurslager.nl

Nu, bijna een jaar later stap ik de verbouwde slagerij binnen dat na de
brand in een fris, eigentijds jasje is gestoken. Ik ga op de koffie bij Danny Megens. keurslager en naar eigen
zeggen ‘Grillspecialist’. Samen met zijn vrouw Daniëlla runt hij met veel liefde en vakmanschap hun slagerij.
Op het moment dat ik er binnenstap is het er gezellig druk. Een man of vier personeel waaronder Danny’s
zoon Thomas (19) bedient de klanten. Dochter Femke (17) werkt in het weekend ook mee. Met recht een
familiebedrijf dus. “Voorheen zat slager Cooymans hier in de wijk, eerst op Hemelrijken en daarna hier aan
de Markt. Ik kwam net van de slagersvakopleiding en werkte bij mijn oom in de slagerij waar ik me opwerkte
tot chef slager. Daarna ben ik in deze functie bij Cooymans gaan werken omdat ik interesse had in grillspecialiteiten en Cooymans zich daar veel mee bezig hield.” Na 10 jaar nam Danny het stokje over van Cooymans
en opende zijn eigen slagerij. Voor Daniëlla een carrière switch want zij was destijds werkzaam in de zorg.
Inmiddels is de slagerij een begrip in de wijk, maar ook daarbuiten.
Hapjespan
Naast de verkoop van vlees en vleeswaren in de winkel levert Danny ook aan bedrijven,
horeca, feesten en partijen. “We spelen graag in op vernieuwingen,” legt Danny uit. “Heb
je iets te vieren dan kon je bij ons al terecht voor compleet
verzorgde gourmet- of barbecuepakketten, maar nu ook voor
de ‘hapjespan’. Dat is een royaal gevulde pan met gegaarde
grillspecialiteiten naar keuze die je op tafel zet, stekker erin en
als alles warm is, smullen maar! ” “Zijn er trends binnen slagersland? “We zien wel bepaalde ontwikkelingen en trends die
vooral vanuit de kookprogramma’s op tv voortkomen en daar
spelen we op in. We denken graag mee wanneer iemand oma’s
recept wil klaarmaken, inspiratie of advies nodig heeft.” Het persoonlijke contact met de klant dat vindt Danny sowieso het aller leukste aan zijn vak. “We
hebben veel vaste klanten, sommige gezichten zien we al jaren. Er was een oudere dame in de winkel die we
een tijdlang niet gezien hadden. Bleek dat ze inmiddels slecht ter been was en niet altijd meer de deur uit
kon. Nou, dan komen wij het toch gewoon brengen. Dat doen we graag voor een trouwe klant.” Vaste klanten zijn belangrijk voor de slager.
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Impact
Danny en Daniëlla hebben een bewogen jaar achter de rug. “De emotionele rollercoaster waarin je belandt als je
alles wat je hebt opgebouwd letterlijk in vlammen op ziet gaan is niet te beschrijven. We hebben toen veel steunbetuigingen gehad van klanten, en als je dan 11 maanden later de zaak weer opent is het heel spannend of je klanten
je intussen niet vergeten zijn. Gelukkig was de heropening op 21 oktober (jl.) een groot succes. Het was fantastisch
om iedereen weer terug te zien. Het hele gebeuren heeft een grote impact gehad, dat vergeet je nooit meer.” Een
laatste vraag voor Danny: wat is het best verkochte product van deze keurslager? “Wat ons uniek maakt is de keuze
uit meer dan 25 soorten aan grillspecialiteiten. Vooral de spareribs en onze (halal) kippenbouten zorgen samen voor
zo’n 75% van de omzet. Verder is iedereen hier van harte welkom voor een gratis kop koffie terwijl je luncht in onze
nieuwe koffiehoek.”
Ik bedank Danny voor zijn tijd, de koffie en het gezellige gesprek.

vervolg van pagina 3.

Aangenaam Annemarie van Zoest

de school Fellenoord op Hemelrijken; zij zijn bezig met het opzetten van naschoolse activiteiten. Onze interne begeleidsters hebben ook een signaalfunctie. Wij kunnen ouders heel veel bieden en ondersteunen bij sociale problemen,
maar regelmatig zie je dat ouders de school alleen zien als school en niet om hulp vragen. Ons onderwijs is gratis,
maar wij vragen een financiële bijdrage bv voor een schoolkamp. Dat kan een probleem zijn voor de ouders. Daar is
‘stichting leergeld’ voor die uitkomst kan bieden, maar dat betekent dan er
inzicht in de financiën gegeven moet worden en daar heeft niet iedereen
trek in.
Daarnaast is er een zorgplatform waarin de generalist van WijEindhoven,
de verpleegkundige van de GGD en soms de wijkagent ( op afroep) aan
deelnemen.
Ouders betrekken bij het onderwijs is een hele uitdaging. Niet iedere ouder kan deelnemen aan allerlei activiteiten omdat er daarvoor geen tijd is,
maar betrokken zijn bij hun kind en school is wel heel belangrijk. Willen
weten wat daar op die school gebeurt of waar mijn kind mee bezig is, vinden wij belangrijk. Kijk we kunnen zenden via de schoolkrant of infobord,
maar we willen een interactie. Daarom organiseren we allerlei activiteiten,
maar ook panel- of klankbord gesprekken. Wil je beleid gaan ontwikkelen,
dan heb je input van ouders nodig. Wil je bv de tijden veranderen of groepen gaan samenstellen of wisselen, dan heb je ouders nodig.”
Kortom; Annemarie wil graag ook een interactie met de buurt. Daarom
komt er een rubriek in de komende buurtkranten.
Op 18 maart ( zie achterzijde krant) is er een open dag. U bent welkom!
Rafael en Milo met prikstokken zwerfafval aan het
opruimen .

“Top jongens!”
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Elke woensdagmiddag
Bibliotheek
tijdschriften of een
goed boek uitzoeken? Kom dan bij
Rianne of collega
binnenlopen en ontmoet andere wijkbewoners.

Zin in koffie? Zin in neuzen in

En dat alles voor
slechts een glimlach!

gevraagd DE
punten
Wie kan ons helpen aan DE punten zodat
we een servies kunnen aanschaffen voor
project “bij de Pastoor”. We zijn blij met elke punt. Alles
is welkom. Stop je in een zakje en gooi ze in onze brievenbus van de buurtsalon of geef ze af.

Een nieuwe “ naai-juf ”.

Energiebesparende
leningen
Wil je energiebesparende aanpassingen (laten) doen
aan je huis, zoals isolatie of zonnepanelen aanbrengen?
Met de Eindhovense energiebesparingslening kun je als
eigenaar-bewoner van een bestaande woning geld lenen
tegen slechts 2% rente.
Dankzij de aanpassingen bespaar je meteen op je energiekosten. Dit voordeel is meestal groter dan de te betalen rente van de energiebesparingslening. Als de lening
is afgelost, profiteer je helemaal van een lagere energienota.
Leen je minder dan € 12.500,-? Dan is de looptijd van de
lening maximaal 10 jaar. Leen je meer, dan is de looptijd
maximaal 15 jaar.
Er bestaat ook een landelijke regeling van het Nationaal
Energiebespaarfonds. Deze vind je via energiebespaarlening.nl
Ben je op zoek naar een gunstige regeling voor het leggen van zonnepanelen? Lees hier meer over het Regionale Zonnepanelenproject

Iedere woensdagmorgen was er in de
Buurtsalon een groepje dames onder
begeleiding van Diny, een ervaren
naaister druk bezig hun garderobe uit
te breiden. Na haar 75ste verjaardag
vond ze het wel genoeg.

Burgernet

Je kunt actief bijdragen aan een veilige leefomgeving door mee te doen aan Burgernet. Wanneer
je je aanmeldt, krijg Je een bericht bij calamiteiten. Zodra er iets in jouw buurt gebeurt, kun je
alert zijn en helpen bij het opsporen van de dader. Ga naar Burgernet.nl of download je app en
meld je aan.

Er heeft zich een nieuwe naaidocente
aangemeld. Haar naam is Fatima. Ze
is zeer ervaren, zeer creatief en zeer
precies én zij heeft er zin in. Wil je
starten als beginner dan kan dit. Ben
je nog niet helemaal zeker van je zelf
en vol vertrouwen in het eindproduct,
meld je dan ook aan. Er is slechts plaats voor 6 deelnemers
in verband met de beperkte ruimte. start woensdag 1 april
om 9.30u-12.00u

Oproep voor kinderboeken

Het is belangrijk om altijd de politie te bellen als
er iets aan de hand is (112 of 0900-8844).
Liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem
(0800-7000).
Engeltalige kinderboeken hebben we ook!

Bij Buurtsalon Bakker 4
van voorleesboeken
staat een mooie blauwe
tot tienerboeken
kinder-boekenkast. Kinderen of ouders kunnen
daar gratis kinderboeken 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 variatie,
doen we een oproep voor kinderboeken. Heb je nog kinderboeken, die toch niet meer gebruikt worden, dan zijn wij er erg blij
mee!!
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De boeken kunnen bij de buurtsalon afgegeven worden.

aanschuiven
aan tafel
We hebben inmiddels 4 koks
die om beurten,
elke woensdag 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
tot dinsdachochtend.

1ste week van de maand
Leger des Heils
2de week van de maand
Bart van de Ven
3de week van de maand
Shahaira Martinez
4de week van de maand
Montaser El Said
de koks kunnen onderling ruilen
ondoordacht
gedrag!

Op visitbrabant.com staan er ontzettend veel tips voor uitjes en
activiteiten in de regio en Eindhoven.
carnaval anno 1943

carnaval anno 2020

Voorkom ratten en
muizen. Goedbedoeld
voor de vogels, maar
gooi daar
geen ladingen
neer dat
langer dan
een paar
uur blijft
liggen.
In andere
stadsdelen
voelen
ratten zich
hierdoor
thuis!
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Waardebonnen in 2019.
Op Hemelrijken werden er straten van
vergroend.
In de Gildebuurt werd er met een bus in
de ‘week van verbinding’ naar de dierentuin in Nuenen gegaan en kwam er een
uitstapje naar de Keukenhof. Daar gingen
61 mensen mee mee.
Werden er alarmsets gekocht.
Werd er een huiskamerconcert gegeven.
Werd er een burendag in het Stadshof
georganiseerd.
Kon er een boekenleesclub gestart worden en kon er een PR-poster van de wijkagenten gemaakt worden.
Werd er een infodoedag georganiseerd
in de speeltuin aan de Visserstraat, kregen kinderen op het Van Gentplein voetballen en kon er een klein beginnetje gemaakt
worden met het overhevelen van de moestuinen.
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2019

was een jaar van creatief zijn, rommel
opruimen op de schoonmaakdag door jong en oud, aanschuiven aan tafel, eigen baksels meebrengen naar de
buurtsalon, taallessen en voor het eerst een huiskamerconcert door Russische musici.
kerstgourmet met
vrijwilligers.

Het betekende het einde van de moestuin, het begin
van de zwerm in de HOVtunnel. Het was het jaar van
herdenking van 75 jaar bevrijding na een oorlog die ook
hier in de wijk zijn sporen naliet.
Het was het jaar van hulp van Ergon-buurtbedrijven en
vrijwilligers en preventen én van een nieuw project
“Bij de Pastoor”.
Het was een bijzonder jaar voor Ilse van de Kerkhof.
Zij kreeg zoontje Wout en zij zal per 1 maart weer het
aanspreekpunt bij Wooninc zijn.
Heb je een goed idee voor de wijk of wil
je iets samen doen met je buurtgenoten ,
vraag een waardebon aan!
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Bloementuin
5m2

oprit

11 meter beton

8m2

14 meter beton

19 meter beton

12m2
Oppervlak perceel 1191 m2
Referentie 10m*1m

Project “Bij de Pastoor ”.

20 meter beton

tuinhuis
4*6m
keuken

15m2
open
overkapping

wc
1.5*2m
We wisten dat de moestuin aan de Pastoriestraat tijdelijk zou zijn. Na de voltooiing van de tunnel zouden we het land
weer in moeten leveren. Wat zou het toch mooi zijn als er een plek in de wijk was, waar je kon tuinieren, waar kincarportdrinken. Liefst natuurlijk van eigen
deren meer van de natuur leren en waar mensen een kopje koffie of thee konden
kruiden of van eigen baksel. Dromen…… worden langzaam werkelijkheid!
14m
schuur
Eindelijk gaat het plan dat we in 2017 naar de gemeente stuurde, van start. Het plan heeft een tijdje in de la gelegen,11 meter beton
maar sinds oktober is er achter de schermen veel gebeurd. Het lobbyen, filmpjes en foto’s maken, praten als Brugman, heeft uiteindelijk veel opgeleverd.

brandgang
De wijkcoördinator
Suzanne van de Heuvel en Nicole Vernig zorgden ervoor dat we mee mochten doen met een
pitch. Deze commissie heeft ons het vertrouwen gegeven door ons een subsidie toe te wijzen, waarmee we wat kunnen. Ook verscheen er een sponsor. Toen ging het balletje verder rollen binnen de gemeente ( dank aan Kerim) en
hebben we steun gekregen van Jan Josten, de projectleider van de hele nieuwe Pastoriestraat in wording, want ook
Strukton gaat aan de slag op het ” legoterrein” en in “onze oude moestuin”. Uiteindelijk heeft wethouder Yasin Torunoglu “ja” gezegd op dat de buurt wel meer vergroend mag worden en zag hij het succes van verbinding in de moestuin tussen allerlei culturen.
Binnenkort krijgen we een huisnummer en kan er electra en water aangelegd worden.

Zoals je ziet, is er al grof geschut nodig geweest. Er stond een grote oude conifeer, die binnenin gedeeltelijk rot was
en om moest. De mannen van Ergon-buurtbedrijven hielpen flink. Omzagen ging snel, maar opruimen. Wat een
werk! Twee wagens vol en 2 dagen werk. Daarna de bodem. Die was zo hard als beton waar het water op bleef staan
als in een badkruip. Daar moest zeer grof geschut voor komen, die daar 2 uur langer over deed als vooraf beraamd.
Vooral waar de parkeerplaats ooit was, had zelfs zo’n kraan nog moeite. De hoveniers, Rob en Theo, werden zenuwachtig na tegenstrijdige berichten van waar liggen wel of geen kabels. Gelukkig is dat allemaal goed gekomen en staat
er nu een beukenhaag die rood gaat kleuren en wachten we op het moment dat we verder kunnen als de regen de
grond in gezakt is.
Jan, Jos, Hans, Kim, Monthy, Greet, Michel en ondergetekende hebben een tekening ontworpen waar de Driestam
zich ook in kan vinden. ( zie hierboven). Marc, Rob en Theo, ABC hekwerk, Jan, Suzanne en Bonny zullen ons profesde oude moestuin moet
plaats maken voor Strukton’s 32
nieuwbouw
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Jan en Jos de tegels van de
oude moestuin aan het versjouwen

Gerald had deze lange oude
conifeer zo om...

...maar Mirella’s
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Plantenkas

45m2

Er komt een tuinhuisje, een kas en kippenhokje. Een terras om te relaxen én zonnepanelen voor zelfsupporting. Het hele terrein wordt omheind.
21m2
Compost
Educatie
voor
kinderen.
12m2
9.5m2
29 meter beton

14 meter
beton
Een dik jaar geleden vroegen kinderen
van
de Driestram en hun toenmalige directrice of ze mee mochten doen.
23 meter
betonDe Driestam is nu heel enthousiast geworden
We hadden geen grond over en we wisten dat het tijdelijk
was.
en enkele klassen zullen tuinieren in hun lessenpakket krijgen. Hun voorkeur ging uit naar tuinieren in bakken.
Daarom hebben we van cortenstaal bakken laten maken van 1:1:0,80 m., op kinderhoogte.
9 meter beton

10 meter beton

Herdenkingsplek voor de familie Khan.
Aan de struikelstenen word je herinnerd dat hier tijdens WO2 de familie Khan, een Joods gezin, voorgoed verdween. Behalve Sonja, toen een baby, werd gered door iemand uit de Verwerstraat. Zij woont nu in Israel en
heeft als wens op de plek van haar ouderlijk huis als symbool een appelboom te planten. Dat gaan we zeker
doen, want die zwarte geschiedenis mag nooit meer herhaald worden.
Nu wordt “bij de Pastoor” als groen in het bestemmingsplan opgenomen. Dat houdt in dat het een permanente
groene plek blijft. Natuurlijk met een onderhoudscontract en zijn we als Bewoners Initiatief Gildebuurt verantwoordelijk.
Ons doel is om half mei zover te zijn dat we moestuinders kunnen uitnodigen om hun eigen landje te gaan bebouwen. De moestuinders van de oude moestuin hebben voorrang. Heb je zin om je eigen groentes of bloemen te kweken, meld je aan via de mail of loop binnen. Of heb je interesse om mee te helpen? Er zijn altijd handen nodig voor het totaalplaatje. Wil je geen “landeigenaar” zijn, maar paadjes schoffelen of in de bloementuin
werken, ben je van harte welkom. (Dit is een wijkproject en geen stadsproject).
Er komen natuurlijk wel huisregels om het zo netjes mogelijk te houden en er zal een contributie voor de landjes, ongeveer 15 in totaal, gevraagd worden. In de volgende buurtkrant meer hierover.

s Buurtbe-

eeld.

Driestam
tuin

8.5 m haag 25cm

nt al bijna

Gelukkig geen hele fundamenten onder de grond

maar de bodem leek wel
beton

stenen voor de “oprijlaan”
die dienst kan doen als groot
terras
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Leven in de Gildebuurt in de oorlogsjaren

Bevrijd maar
de oorlog is niet
voorbij
Door Tini van Rooij

De dag van 19 september begon feestelijk. Overal op
straat werd gedanst, de mensen gingen kijken naar de
bevrijders. Het Britse leger trok door de stad, mensen uit
de buurt gingen richting Boschdijk, daar waren de bevrijders te zien op weg naar Son.
Helaas was de opmars daar vertraagd omdat de Duitsers
de brug hadden opgeblazen en veel weerstand boden.
Na een nacht hard werken kon een noodbrug in gebruik
worden genomen. Extra versterkingen werden aangevoerd zodat de colonne eindeloos leek. Tegen de avond
werd gestopt. De colonne kwam in Eindhoven tot stilstand, men zou hier de nacht doorbrengen.
Market Garden was dan wel als een verrassing bij de
Duitsers aangekomen, ze voelden zich nog niet verslagen en besloten een luchtaanval uit te voeren op het
leger dat hier tot stilstand was gekomen. Zij hadden de
beschikking over een aantal piloten die de weg wisten,
namelijk zij die voorheen in Eindhoven waren gestationeerd.
Bij het vallen van de avond zagen de bewoners van
Eindhoven plotseling lichtkogels uit de lucht vallen. Sommigen dachten dat het vuurwerk betrof bij de bevrijding
maar niets was minder waar. Duikbommenwerpers stortten zich op de munitiewagens en brandstofwagens van
de bevrijders. Maar daarbij ging veel mis. Er vielen veel
burgerslachtoffers, zowel door de bommen als door de
ontploffende munitie- en brandstofwagens.

de moeder
en 3 kinderen. Op de
hoek met
de Pastoriestraat, het
huis dat er nu
zo eenzaam
staat, vielen 3
doden, vader,
moeder en
een dochter.
Op de andere
hoek was
een groentewinkel. Deze
groenteboer
had ook een
paard en kar
waarmee hij
zijn groenten
uitventte. Hij had die dag, samen met zijn zoon, geholpen bij het arresteren van foute burgers. Helaas, zowel
hij als zijn zoon werden slachtoffer, ook hun paard overleefde het niet. Hun buurvrouw, een weduwe, evenmin.
De meest dodelijke bom viel dus aan het einde van de
Wassenaarstraat.
Ik heb me altijd afgevraagd waarom er op die plaats
nooit meer is gebouwd. De 3 huizen in de Wassenaarstraat zijn wel herbouwd, er zijn een aantal huizen hersteld maar pas nu, 75 jaar later schijnen er bouwplannen
te bestaan. Ik wacht af, jammer van de tuin, die is niet in
de bouwplannen opgenomen.
Gelukkig zij wij er goed vanaf gekomen, mijn vader, die
bij de Luchtbescherming werkte, kwam meteen na de
aanval naar huis en trof ons aan onder de tafel. Hij had
geen sleutel nodig om binnen te komen, de deur was
door de luchtdruk uit zijn sponning geblazen.

Ook de Gildebuurt werd zwaar getroffen. Een uit het
westen komende bommenwerper gooide zijn bommen
af waardoor er grote schade werd aangericht op de
Woenselse Markt, Kloosterdreef en Pastoriestraat.
We kennen allemaal de braakliggende plek op de hoek
Pastoriestraat / Wassenaarstraat. Daar verdwenen bij dat
bombardement 16 huizen en werden er meerdere zwaar
beschadigd. Op deze plaats vielen 11 dodelijke slachtoffers. Mijn moeder had mij uit mijn bedje gehaald en mee
naar beneden genomen. Ons huis had geen kelder, zij
kroop met mij onder de tafel, die dekking moest bieden
bij instorting. Toen de aanval voorbij was zat er geen ruit
meer in het huis en lag er geen pan meer op het dak.
Bomscherven werden in het hele huis aangetroffen maar
gelukkig hadden die slechts materiele schade aangericht.
Maar bij veel anderen was dit anders. In de Wassenaarstraat verloren in een gezin 5 mensen het leven, de opa,
12

ook al bomschade in 1940.
De Gildebuurt heeft geweten dat
dat het oorlog was.

75 jaar herdenking WO 2
Helaas is er mij geen foto bekend van de ravage aan de Wassenaarstraat / Pastoriestraat.
Deze foto is gemaakt op de hoek Woenselsemarkt / Kloosterdreef. Links herkennen wij de naaimachinewinkel van
Mandemakers voorheen Tielemans. Rond dit punt vielen voor zover mij bekend 2 doden.
In totaal vielen er in Eindhoven bij dit bombardement 227 doden en ongeveer 350 licht- en zwaargewonden.

Dank aan oud-bewoner en historicus Tini de Rooy. Hij is een
van de laatsten die veel over de historie van de Gildebuurt weet
te vertellen . Hij is een bewogen mens en een schrijver die zorgt
dat je gaat lezen .

Wil je dit op je geweten hebben?
Slechts 4 rozen die ter nagedachtenis aan de familie Khan
hier neergelegd zijn door hun nog in Nederland wonende
familie.Zij herdachten hun overleden familie in WO2.
Hoe sneu ben je dan als je deze een dag later gaat jatten. . Zó respectloos dit!!
Hoe zou je het vinden als het om je eigen familie zou
gaan. Denk eens na…!
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All shades of grey, talrijk
en met een slecht imago.
Je ziet ze overal scharrelen, brutaal wezen, niet bang
zijn en elk jaar zie je ze vaker. Hoe zit het met de “buurtkauw”. Is dit een blijvertje of een zwervertje? Redt hij het
of niet? Lijkt hij een gratis vuilnisbak of hondenpoepbestrijder? Kortom voelt hij zich hier thuis? Ja of nee.
Als eerste valt de kauw op met zijn lichte ogen. Verder
heeft deze kleine kraaiachtige vogel een zwartgrijs verenkleed, een lichtgrijze nek en achterhoofd. De kauw
heeft een opvallende lichte iris. Heeft verder een stevige,
relatief korte donkere snavel en een vrij lange staart. Hij
loopt kwiek; heeft een stevige tred. Vliegt met snellere
vleugelslagen dan zwarte kraaien en roeken in doorgaans
iets dichtere groepen. Mocht je twijfelen tussen een
kauw, kraai, raaf of roek. Alle andere kraaisoorten hebben een donker oog en zijn groter.
Kauwen zijn zwarte gedrongen vogels met zilvergrijze
kopzijden. Deze intelligente soort leeft in groepen. Binnen groepen kauwen bestaat een uitgebreide sociale
structuur met een pikorde, intriges en altijd zijn er ‘verliefde’ stelletjes te onderscheiden als ze aan het foerageren zijn. Ze blijven hun hun leven
samen en ze zijn bijna altijd
onafscheidelijk.
Overnachten
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Bij de schemer zoeken ze
met z’n allen naar een grote
boom om daar te overnachten. Onder hun luid geschreeuw “ka…ka” vliegen ze van de ene
boom naar de andere. Als ik die zwerm vogels zo bezig
zie, vraag ik me af wie van hen de keuze bepaalt “van
hier blijven we zitten”. Het schijnt dat de alleenstaande
mannetjes zich apart verzamelen en in het broedseizoen
flink van zich laten horen.

Broeden
De kauw broedt van april tot in juni. Heeft meestal één
nest van 3-8 eieren (meestal 4). Broedduur 17-19 dagen.
Kauwen broeden graag in elkaars nabijheid in losse kolonies. Het nest wordt gemaakt in holten van bomen, oude
nesten van zwarte spechten, bosuilennestkasten maar
ook gaten in muren, onder dakpannen en in schoorstenen. Ze broeden zelfs ook in konijnenholen. Jongen zitten 30-35 dagen op het nest en worden zo’n 4 weken na
uitvliegen nog gevoerd door de ouders. Hun populatie is
de afgelopen jaar flink gestegen.
Steeds meer een stadsbewoner
De kauw broedt (schaars) in bossen met grote holen,
in open duinen op de Waddeneilanden, maar vooral
in bebouwde omgeving. In het voetspoor van mensen
weet de kauw zich goed te redden. Ze worden steeds
meer een stadsbewoner. Verder zijn ze te vinden in het
kleinschalig cultuurlandschap, op akkers en kleinschalige
weiden en in kleinere bossen. ‘s Winters in grote
groepen op het platteland te zien.
Voedsel
Kauwen zijn alleseters: van insecten, slakken, wormen, knoppen, zaden, bessen tot patatresten en
kadavers. Ze zoeken overal tussen de struiken,
gras, vooral op de bodem. Ook vind je ze ’s
ochtend vroeg in de hondentoilet en trek ik
mijn neus op als ik ze bezig zie.
Vogeltrek
Nederlandse broedvogels zijn het gehele jaar hier ter
plaatse. Groepen Scandinavische en Oost-Europese kauwen overwinteren onder andere in Nederland en komen
vanaf de tweede helft van oktober naar Nederland; als
trekvogel overigens sterk afgenomen. Daartussen bevinden zich soms ook de ondersoorten Noordse en Russische kauwen. In maart/april vertrekken ze weer. Dag-

trekker, maakt gebruik van thermiek en trekt vaak met
roeken. Kauwen komen in heel Europa voor tot in het
Subarctisch gebied (tot ‘halverwege’ Scandinavië). Vooral
Bulgarije herbergt een enorm aantal paren; bijna de helft
van de Europese populatie.
Slecht imago. Kauwen hebben, net als de andere kraaiachtigen, een slecht imago. Ze pikken het voer in van
andere vogels en eten zelfs jonge vogeltjes op. Het ‘probleem’ van de kauw is dat hij zijn acties overdag uitvoert,
zonder enige vorm van gêne. Kauwen weten namelijk
dondersgoed dat ze voor hun voedsel dicht bij mensen
moeten zijn en houden zich, in tegenstelling tot andere
vogels, daardoor ook niet in als mensen toekijken. Zo
kom je wel aan een slecht imago. Onderzoeken wijzen uit
dat kraaiachtigen geen achteruitgang van zangvogels in
tuinen veroorzaken.
Waarom vind ik dit interessante vogels.
De lichte ogen met blauwwitte iris vallen direct op. Kauwen communiceren daarmee. Je ziet de iris groter en
kleiner worden en je ziet ze “strak” kijken. Ik las dat ze
hun nesten bouwen in donkere holtes en die lichte ogen
zijn van daaruit goed te zien. Door oogcontact te maken
met hun soortgenoten houden ze concurrenten op afstand.
De kauw kent jou!
Het schijnen slimme, sociale en speelse vogels te zijn. Uit
onderzoek blijkt dat kauwtjes de mensen om zich heen
herkennen. Dat is zeker waar. Edwin, een buurtbewoner,
fietst elke dag, met zijn hondje voor in de mand, naar
het bos. En telkens vliegen er steeds meer kauwtjes naar
hem toe of achter hem aan. Niet 1 of 2-3 maar een flinke
zwerm. Waarom doen ze dit alleen bij hem, vroeg ik me
af…. Totdat ik zag dat hij tekens een handje vogelvoer
uit zijn broekzak haalt en uitstrooit. Leuk om te zien die
interactie tussen mens en vogel. Ze herkennen hem duidelijk al op meters afstand. Dus zit die kauw in de tuin je
aan te staren? Dan weet hij wie je bent.
1. Huismus (1)
2. Koolmees (2)
3. Pimpelmees (5)
4. Kauw (6)
5. Merel (4)
6. Vink (3)
7. Turkse tortel (7)
8. Houtduif (8)
9. Roodborst (9)
10. Ekster (10)

De nationale tuinvogeltelling
Jaarlijks organiseert Vogelbescherming Nederland met
SOVON vogelonderzoek Nederland een tuinvogeltelling.
Dit jaar was dit op 24-25-26 januari j.l.
11.439 Brabanders telden 210.869 vogels. Hieronder het
resultaat.
Een recordaantal deelnemers zagen tijdens de Nationale
Tuinvogeltelling opvallend veel pimpelmezen. De mees
met het blauwe petje eindigde daardoor op de 3e plek,
achter de huismus en koolmees. In de zomer werden al
forse aantallen pimpelmezen gemeld en dat is nu goed
terug te zien in de Tuinvogeltelling. De vink, vorig jaar
nog goed voor een 3e plek, zakte naar plaats 7. Door
het milde winterweer is er nog voldoende voedsel in de
bossen te vinden. Ruim 90 duizend mensen telden in het
hele land in totaal meer dan 1,5 miljoen tuinvogels. Dat
zijn bijna 13 duizend tellers meer dan vorig jaar.
Pimpelmezen hebben een goed broedseizoen doorgemaakt in Oost-Europa en in combinatie met voedselgebrek daar verblijven veel mezen deze winter in de Nederlandse tuinen. Dat was terug te zien in de Nationale
Tuinvogeltelling. Waar voorgaande jaren gemiddeld tussen de 2,5 en 3 pimpelmezen in de tuin werden geteld,
zitten er dit jaar per tuin gemiddeld meer dan 3 pimpelmezen. Daarmee blijft de pimpelmees de merel voor, die
op de 5e plek eindigde. Het aantal merels, nog steeds
niet helemaal gevrijwaard van het Usutuvirus, bleef min
of meer stabiel ten opzichte van vorig jaar.
Zacht winterweer
Vorig jaar maakte de vink de top 3 compleet, na de huismus en koolmees. Dit jaar heeft de vink een paar plaatsjes moeten inleveren. Waar vinken vorig jaar nog door de
sneeuw richting de tuinen werden gedreven, lijken ze nu
het bos te verkiezen boven de meer stedelijke omgeving.
Door het zachte winterweer werden ook opvallend veel
insecteneters als de tjiftjaf en zwartkop gemeld; soorten
die normaal gesprokken bij kouder weer afzakken
richting België en Frankrijk.

Top-10
Evenals voorgaande jaren is de huismus weer
veruit de meest getelde soort. De huismus
wordt in minder dan de helft van de tuinen
waargenomen, maar omdat mussen in groepen
leven zijn ze qua absolute aantallen het vaakst gezien. Nummer twee is de koolmees, die in meer dan 8
van de 10 tuinen werd geteld. De pimpelmees eindigt op
plek 3. Dit is de top-10 van de Nationale Tuinvogeltelling
2020. Tussen haakjes de notering tijdens de Tuinvogeltelling van vorig jaar.
(bron: vogelbescherming Nederland)
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Eenzaamheid

Kerst kan heel confronterend
zijn. Je kunt er als een berg tegenop zien, al die veronderstelde
gezelligheid en saamhorigheid en
reikhalzend uitzien naar januari,
wanneer alles weer ‘gewoon‘ is.
Voor velen is kerst de tijd van verbinding, warmte en samenzijn.
Voor een steeds grotere groep is
kerst de meest eenzame periode
van het jaar.
Ik ging de wijk in en vroeg enkele buurtbewoners hoe zij kerst
ervaren. Anoniem wilden zij hun
verhaal wel doen.
NB Dit gevoel is niet alleen geldend in december. Vandaar dat
we dit alsnog publiceren.

Buurtbewoonster (70): “Kerst was vroeger bij ons thuis echt gezellig. We waren met zijn zevenen. Mijn vader kookte voor het
diner na de nachtmis en dan vierden we de feestdagen met mijn
ouders, omaatje erbij, cadeautjes en een mooie boom. Vaak
liepen de buren ook nog wel eens binnen. Deze traditie nam
ik over in mijn eigen gezin. Nu vind ik er niet veel meer aan.
Sinds mijn partner is overleden, vier jaar geleden, vier ik alleen
kerst. Nou ja vieren, ik zet wel een boom maar verder doe ik
niks bijzonders op deze dagen en ben ik alleen. En alsof dat al
niet vervelend genoeg is, worden alle sociale activiteiten die ik
normaal in de week doe, zoals samen eten of knutselen, wegens
de kerstvakantie niet georganiseerd. Dan zie ik dus tussen kerst
en nieuwjaar nauwelijks mensen. Het zou een goed plan zijn om
iets gezamenlijks te organiseren met kerst voor mensen die alleen zijn. Ik denk dat daar grote behoefte aan is.”

Buurtbewoonster (27): “Men denkt bij eenzaamheid vaak
aan ouderen maar ik voel me al jaren eenzaam, met kerst
het ergst. Door familieomstandigheden heb ik al jaren geen
contact gehad met mijn familie. Ik zat niet goed in mijn vel,
voelde me depressief. Vorig jaar heb ik op eerste kerstdag
zelfs het kerstboompje afgebroken dat ik toch maar opgezet had. Ik keek ernaar en voelde me zo triest, zo eenzaam,
ik kon er niet meer tegen. Ik vind kerst vervelender dan
oudjaarsavond. Kerst duurt bijna drie dagen, dat is lang als
je je eenzaam voelt. Bovendien zie je op facebook
dat iedereen het gezellig heeft met vrienden of familie behalve jijzelf, dat doet pijn. Dit jaar gaat het
wat beter met me en verheug ik me zelfs voorzichtig
op kerst. Ik vier kerst sinds lange tijd weer met mijn
familie, wat ook heel spannend is want ik wil dat alles goed gaat, zonder ruzies. Dit jaar ga ik zeker weer
een kerstboom zetten, en nu maar hopen dat ie de
hele kerst blijft staan!”

verhelderend?

In de digitale database van AlleCijfers.nl vinden we wat meer data over de wijk. Hemelrijken is qua oppervlakte (3

Van het totale aantal huishoudens leeft gemiddeld 23% gehuwd/samenwonend. De overige 77% kunnen we onde
verweduwd. Iets meer dan de helft (50,3%) van het totaal aantal inwoners is autochtoon. Dat betekent dat de ande

niet-westerse migrant Het gemiddelde bruto inkomen per jaar is in totaal € 21.450,- en 26% heeft moeite met ron

Als we deze cijfers afzetten tegen de grootste risicofactoren van eenzaamheid, dan is daarmee het hoge percentag
(Brink, 2016). Volgens de Eindhovense Coalitie Eenzaamheid komt eenzaamheid het vaakst voor bij mensen met de
weduwe/weduwnaar en niet-westers migrant (Eindhoven in contact, 2018). Laat deze kenmerken nu volop vertege
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Buurtbewoner (46): “ Eenzaamheid hoort al heel
lang bij mijn leven. Ik denk dat het begon ergens in
mijn middelbare schooltijd. Ik ben heel spontaan,
help mensen graag en ken ook veel mensen, en toch
mis ik iemand in mijn leven die er ècht voor me is.
Als alleenstaande vader (zoon van 10) voel ik me
erg in de steek gelaten. En ook bij mijn kind zie ik
eenzaamheid, daar word ik heel verdrietig van. Van
kerst word ik zenuwachtig; ik ben bang dat er allerlei dingen van me verwacht worden, zoals bezoekjes
aan mensen, dat legt een enorme druk op me. Voor
mijn zoon probeer ik er wat leuks van te maken, een
boompje, een klein cadeautje, dat soort dingen. Familie zien we dit jaar niet, iedereen heeft zijn eigen
plannen, dus vieren we kerst met zijn tweetjes. Mijn
relatie is vorige week helaas beëindigd. Kerst is voor
mij echt zo’n gezinsding. Ik had de kerst leuk gevonden als ik niet alleen was geweest dit jaar.”

Ik ben Ingrid, 47 jaar en woon
samen met Leo(67), dochters
Sophie (18) en Loïs Lène (10)
en kat Lou in het oude schooltje
op het Hemelrijken. Als wijkbewoner zet ik me als vrijwilliger
al jaren in voor Oud-Woensel
en de Gildebuurt in het bijzonder. Naast mijn werk als mindfulnesstrainer en coach volg ik
de opleiding Toegepaste Psychologie en loop nu stage in
de Buurt Salon Bakkerstraat 4
(BSBS4). Ik houd me bezig met het thema eenzaamheid in de
wijk omdat uit onderzoek blijkt dat een grote groep, jong en
oud, zich vaak ernstig eenzaam voelt. Aan mij de missie daar
een positieve wending aan te geven. Daarvoor heb ik u, als
wijkbewoner, hard nodig. Met uw informatie kan ik beter inspelen op behoeftes. Voelt u zich vaak eenzaam of vermoedt
u eenzaamheid in uw directe omgeving? Heeft u zelf ideeën
over eenzaamheid of voelt u zich gewoon erg betrokken bij
dit thema?
Laat het me dan (anoniem) weten; loop gewoon eens op
woensdagochtend binnen bij de Buurt Salon of stuur me een
mail via info@adempauze.how

Buurtbewoonster (72): “Alleen of eenzaam is voor mij een groot verschil. Nadat
mijn man is overleden, kwam ik alleen te staan. Gelukkig heb ik met vallen en
opstaan een goede modus aangeleerd om ermee om te gaan. Ik ben een bevoorrecht mens, omgeven door liefdevolle kinderen, kleinkinderen en vrienden. Mijn
dagen zijn gevuld door hobby’s en contacten, heb het altijd druk en tijd tekort.
Natuurlijk mis ik mijn maatje, vooral als je dingen doet die je normaal samen
deed, maar in mijn gedachten is hij nooit ver weg. De decembermaand is wel
zwaar voor mij; verjaardagen en trouwdag en dan de feestdagen. Voor mij is de
glans er af. Op die dagen voel ik me echt heel eenzaam het snijdt dan scherp in
het diepste van mijn ziel, ook al ben ik omringd met allemaal mensen die van mij
houden, ik kan dit niet meer delen met mijn maatje. Ik wil dan maar één ding;
dat alles snel voorbij gaat en het gewone leven weer begint. Veel heb ik in de
loop van de jaren een plaatsje gegeven, helaas is dit me nog steeds niet gelukt.”

herkenbaar?

37 ha) en aantal inwoners (3685) het grootste deel. Gildebuurt heeft 1715 inwoners verspreid over 21 ha.

erverdelen in ongehuwd 64,5% (zowel alleenwonend/student als eenoudergezinnen), 8,4% gescheiden of 4,1%
ere helft een migratieachtergrond heeft, waarvan het leeuwendeel vertegenwoordigt wordt door de

ndkomen (openinfo.nl, 2019) (openinfo.nl, 2019).

ge ernstige eenzaamheid in de wijk Oud-Woensel (18%) ten opzichte van de landelijke cijfers (10%) te verklaren
e volgende achtergrondkenmerken; laag inkomen, laag opgeleid, eenoudergezinnen,alleenstaand, gescheiden ,
enwoordigd zijn in Oud-Woensel…
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Buurtbewoner in
beeld .
Kim Swinkels woont al bijna 18 jaar
met tussenpauze van 5 jaar, vanwege het HOV bouwverkeer, aan de
rand van de wijk. Je ziet haar wel
eens lopen met hond en zoon Niels
en altijd hallo zeggend. Het wordt
tijd om eens nader kennis te maken.
Dit is mijn plekje
“Deze plek voelt voor mij als mijn
thuis, mijn cityescape, mijn rustplek
en het plekje waar ik het liefste
werk.. Ik heb de halve wereld gezien,
veel rondgezworven en ruim 20 jaar
in de horeca gewerkt. Een druk leven. Ik was een echt horecameisje”.
Ze lacht. “ja er is meer. Ik merkte dat
ik snel een ingang bij mensen vond.
Mensen vertelden me snel hun verhaal. Wat ook speelde was dat mijn
moeder lang ziek was. Tijdens dat
proces ontdekte ik dat wanneer ik
haar vast hield, er energie begon te
stromen. Ik ben toen op onderzoek
uitgegaan. Ik snuffelde aan sportmassage, maar dat was het niet. Het
werd voetmassage en dat doe ik nu
al meer dan 10 jaar.
Voeten en aarden.
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We leven in een drukke wereld waar
je snel uit balans kan raken en klachten kunt krijgen. Ik ervaar dat deze
vorm van alternatieve gezondheid
zeer laagdrempelig werkt en dat
degene die met klachten komt op
een gegeven moment zal zien dat
deze klachten samenhangen met een
geestelijke disbalans in zijn of haar
leven. Ik wil dichter bij komen door
middel van de voeten te masseren

zonder zweverig over te komen.
Als mensen binnenkomen krijgen ze
eerst een lekker voetenbad. Zelf ben
ik zo’n 5 kwartier bezig met continue
afstemmen, een behandelplan aan
het opstellen of onderhoud aan het
plegen. Ik voel in de voeten waar
de pijnpunten liggen en probeer de
blokkades op te heffen. Ik heb de
beste baan ter wereld. Ik heb mijn
hart gevolgd en heb mijn vrijheid,
maar het beste is dat mijn eigen
energie blijft stromen.
Ik ben een echt natuurmens. Tijdens
de wintermaanden vind ik het bin-

nen zijn heerlijk; ben ik zelf ook naar
binnen gekeerd. In de lente begint
de groei weer en voel ik dat ook zo.
In de zomer doe ik in alles mee met
vruchten plukken en in de herfst vervalt er veel om me heen.
Ik heb een super lekker leven en ik
voel me hier geaard en gesetteld”.
Geïnteresseerd in een voetmassage?
Of meer weten over wat voetmassage inhoudt?
Kijk op VNRT Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten. (Zij is
hierbij aangesloten)

Hoe een
balletje
kan rollen .		
door Maria Manders

Tijdens de eerste donkere winterdagen vertelde Caroline Smits, onze
wijkagente me, dat haar collegue
en zij vermoedens hadden dat er
waarschijnlijk op postcode 5612
de meeste inbraken van Eindhoven
zouden gaan plaats vinden. Waarop
dat gebaseerd was, kon ze me niet
vertellen. Politiegeheim. Deze opmerking zette me aan het denken….
Dat gun je toch niemand!
Met die gedachte ging ik naar Danny
de Hoog en stelde hem de vraag
“Hoe kun je dit voorkomen? Of tenminste onaantrekkelijk maken voor
een inbreker in spé.”
Danny zou Danny niet zijn. Die gaat
direct zoeken in zijn shop en op de
webpagina van Praxis. En jawel hoor.
Enkele uren later komt hij aandragen
met alarmpjes, die afgaan als de verbinding verbroken wordt tussen bv
deur en deurpost of raam en raampost. Een klereherrie is het gevolg.
Enthousiasme in het werkveld
Caroline weer gevraagd om lang te
komen en zij reageerde direct enthousiast. “Doen! Doen!” was haar
advies. Toen de regiegroep benaderd. Zij beoordelen of een waardebon hiervoor in aanmerking komt.
En jawel hoor. Het is een verbetering
voor de wijk en bewoners zullen zich
waarschijnlijk er veiliger door voelen.
Dus toen weer naar de volgende

groep: de preventen. Ook zij wilden
meehelpen om ze uit te delen. Caroline benaderde de BOA,s; de buitengewoon opsporingsambtenaren
van de gemeente. Zij kwamen in vol
ornaat met een aantal studenten in
opleiding, die direct klaar stonden.
Begin december verwacht je de Sint
Op 2 december werden ze uitgedeeld in sinterklaasstijl. Iedere
bewoner, die een grondgebonden
woning heeft, kreeg een zakje uitgedeeld met daarin een gedichtje en
gebruiksaanwijzing.
Ik zag blije gezichten. Zowel van
bewoners, preventen, wijkagente,
BOA’s en de gedichtenrijmster.

In deze donkere dagen en nachten,
kunnen we niet alleen de Sint verwachten.
De dievenbende is ook op pad
en er wordt heel wat gejat.
Dit vond de Sint geen goed idee
en bracht iets ter bescherming mee.
Maar ondanks de hulp van dit,
zorg dat je raam en deur goed dicht zit.

KADOOTJE

We hadden ruim ingeslagen ook voor
de preventen op Hemerijken. Ook zij
vonden het een geslaagde actie. Een
goede PR-actie voor alle preventen
van Oud Woensel
laatste
nieuws!
in de laatste 3 maanden slechts 1
huisinbraak
in van Kinsbergstraat
geweest.
0 in Gildebuurt

Aan de bewoner(s)
van dit adres
Namens de buurtpreventie vredesplein
wordt u dit item aangeboden.
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Versterking bij
Het Leger des Heils.
door Marianne van Hamal

Maarten heeft versterking gekregen, want het is druk bij
het Leger des Heils.
In de Visserstraat staat het gebouw van het Leger des
Heils.

( v.l.n.r Linda, Mirjam, Maarten)
Mirjam was beleidsadviseur bij de gemeente, maar omdat ze meer behoefte had aan het uitvoerende werk is ze
hier terecht gekomen. Linda kom uit het maatschappelijk
werk en houdt van het snel oplossen van vragen en problemen en ambulante hulp verlenen.
Twee kordate dames, die er zeker hun mannetje zullen
staan, bovendien krijgen ze steun van een groep van 3540 vrijwilligers waaronder enkele dames uit de wijk.

Deze organisatie vinden we er al heel lang, zeker ongeveer 65 tot 70 jaar. In 1995 werd het gebouw na een verbouwing bij het 50 jarig bestaan heropend.
In de loop van de jaren heeft dit gebouw veel functies
gehad, het was eerst de Korpszaal, een kleine kingloopwinkel, waar je ook koffie kon drinken en nu is het de
inloop voor dak- en thuislozen.
Iedere woensdagavond en zaterdagmorgen staan er 2 of
3 vrijwilligers tweedehandskleding in de winkel te verkopen hier in de Visserstraat.
De opvang is dagelijks van 10 tot 13 uur geopend en de
daklozen kunnen daar eten, drinken, douchen, kleding
wassen en indien nodig, worden ze van andere kleding
voorzien tegen een kleine vergoeding. Heel belangrijk is,
dat ze er ook met hun problemen en vragen terecht kunnen. Er wordt dan samen gezocht naar een oplossing.
Een groep van 70 daklozen komt iedere dag naar de Visserstraat. Deze groep bestaat uit een kleine vaste kern,
die steeds terugkeert en waar geen oplossing voor is. Er
omheen zien we een flexible groep, die steeds verandert,
omdat mensen o.a. geplaatst worden, werk en een woning vinden met hulp van het Leger.
De dagelijkse leiding van dit alles was in handen van
Maarten, die samen met Mirjam alles in goede banen
leidde. Maarten is afdelingshoofd geworden van het
dienstencentrum en hij coordineert nu zowel de Visserstraat als de Nachtopvang. Miriam heeft zich al 1,5 jaar in
kunnen werken en krijgt sinds kort de steun van Linda op
de werkvloer. Natuurlijk komt Maarten ook af en toe een
kijkje nemen en staat de dames met raad en daad bij.
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Frank Peeters is de kok die speciaal uit Antwerpen komt
om hier eens per week te koken. Hij voelt dat hij dat
moet doen voor de medemens. Eens per maand kookt
hij voor 10 personen extra voor de buurtsalon. Of het nu
60 of 70 of meer maaltijden zijn, daar draait hij zijn hand
niet voor om.
En wat vinden onze aanschuivers aan tafel van de maaltijd? “Lekker, gezond en vers. Top”.
Hélène Algra is ook een van de vrijwilligers in de keuken,
die snijden, roeren en helpen om die dagelijkse hoeveelheid porties te kunnen serveren. Petje af voor jullie!

Wil je weten wat er allemaal gebeurt in Eindhoven?
Kijk dan op https://indebuurt.nl/eindhoven/

Een bijzondere hobby
door Marianne van Hamald volk of land toe en

De Taalgroep
door Marianne van Hama

Doordat ik in contact kwam met Jeannette Bosse hoorde
ik van haar bijzondere hobby. Ze is lid van de vereniging
Esperanto Nederland.

Iedere donderdagmiddag komt een groep van 10 tot
12 dames bij elkaar in Buurtsalon Bakker 4 om zich de
Nederlandse taal beter eigen te maken.

Wat is Esperanto?

De groep bestaat uit dames van diverse nationaliteiten,
zoals Turks, Marokkaans, Egyptisch en Chinees, maar we
hebben ook Russische en dames uit Afrika in ons midden
gehad.

Esperanto is een
taal, die al in 1887
door een 18 jarige
gymnasiumstudent
uit Polen, Zamenhoff, is samengesteld
op basis van diverse
Romaanse talen.
Hij hoopte dat door
deze taal, die iedereen naast zijn eigen taal kon spreken, de mensen dichter
tot elkaar zouden komen.
De Esperanto is niet moeilijk, na een jaar spreek je het
vloeiend, dit komt omdat de grammatica erg gemakkelijk
is.
Jeannette las al heel vroeg op school in een tekst over
Esperanto . Het bleef haar boeien en is later zich in Esperanto gaan verdiepen. Ze had als doel in het Esperanto
met een Chinees te praten op een congres, als dat zou
lukken zou ze doorgaan met de taal. De proef slaagde,
zonder problemen hadden ze samen contact.
Esperanto wordt weer populairder door internet is de
wereld kleiner geworden en veel studenten over de hele
wereld hebben op deze manier contact. Er worden ook
veel nationale en internationale congressen en studie
weekenden georganiseerd, mensen uit de hele wereld
treffen elkaar daar en samen praten is geen probleem.
Heb je ook interesse in deze taal en wil je er meer van
weten, mag je contact opnemen met
Mevr. Bosse tel. 040-2113344
of bezoek de site lernu.net

Het niveau van de groep is heel verschillend, van mensen, die in land van herkomst geen school hebben bezocht tot mensen met een opleiding.
Tijdens de les wordt er heel enthousiast en hard geleerd.
We werken aan het Nederlands spreken, lezen, schrijven
en uitbreiding van de woordenschat. In de loop van de
jaren zie je iedereen vooruitgaan en is in staat om zich in
het Nederlands uit te drukken.
De groep vindt het buiten leerzaam ook heel gezellig
met elkaar. We zitten vol en iedereen blijft komen.
Hieronder een paar opmerkingen van de dames over de
les.
•

Door de taalles ben ik sterker geworden en ik durf nu
Nederlands te praten.

•

Door de taalles snap ik het Nederlands beter

•

Het praten en samen zijn, vind ik fijn.

•

De taalles is heel goed en ik leer veel.

•

Het is heel leuk en gezellig om samen Nederlands te
oefenen.

boekenleesclub

geïnteresseerd in lezen? geinteresseerd in praten
over hetzelfde gelezen boek?
eens in de 6 weken samen ervoor gaan zitten?
Meld je dan aan bij Marianne van Ham.

onderstaande tekst van lernu.net

“Dankzij de regelmatige structuur van deze taal is Esperanto in het algemeen veel gemakkelijker te leren dan
moderne vreemde talen.
Esperanto ontwikkelt zich net als andere levende talen
en alle facetten van het menselijk denken en voelen er in
verwoord worden.
Iedereen die Esperanto leert, heeft een goede kans om
een hoog niveau te bereiken en vervolgens met anderen
te communiceren op een vergelijkbaar taalniveau, onafhankelijk van taalachtergrond.”
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Tip van Radar
Handig Kontje

wist u dat?

Gebruik je niet een hele citroen of een complete komkommer? Bewaar het kontje en
prik dat met een cocktailprikker tegen het
deel van de komkommer of de citroenhelft
die je bewaart voor de volgende keer. Zo
draagt de boel niet uit.

Tip
van
oma!
Altijd kattenharen op je kleding
van je lieve kat?
Pak een haarborstel die je in een
oude panty stopt om ze eenvoudig te verwijderen. De statische
electriciteit die ontstaat door het
wrijven met het nylon, trekt te
haren aan! Het proberen waard!

En schoon is de snijplank .
Om je houten snijplank weer schoon te krijgen, gebruik je het sap van een halve citroen en een handje zout. Verdeel het sap goed over de plank. Voeg
daarna een handje zout toe en laat het 15 minuten
inwerken. Spel vervolgens grondig af met water, en
droog de plank goed. Resultaat: een schone snijplank, zonder ongewenste geuren & kleuren.

De kleur verandert mee met de temperatuur van de
omgeving. door Toine Schoester,Projectmanager, afdeling Projectexpertise, Sector Ruimtelijke expertise
Op 18 september is de ongelijkvloerse kruising Montgomerylaan-RING geopend door burgemeester Jorritsma en
wethouder List. Dat hebben ze gedaan door het lichtkunstwerk “De Zwerm”aan te zetten. Vanaf dat moment heeft
het lichtkunstwerk een beweging vertoond en een blauwe kleur uitgestraald.
Bij de start van het project hebben we altijd de bedoeling gehad om het licht te laten reageren op de omgeving.
Vanaf eind november zijn daarom ook andere kleuren in “De Zwerm” te zien. De bewegingen reageren nu ook op
de verkeersintensiteiten en de kleur van het lichtkunstwerk verandert mee met de temperatuur van de omgeving.
De gegevens worden van het internet gehaald en in het besturingsprogramma vertaald in een lichtshow. Hoewel
de veranderingen in snelheid niet altijd heel duidelijk zijn is het lichtkunstwerk nooit hetzelfde. Mocht de internet
verbinding uitvallen of de computer niet meer werken dan schakelt het lichtkunstwerk automatisch over op een standaard programma. Zodoende straalt “De Zwerm” altijd licht uit.
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Appartementencomplex
Pastoriestraat door Robbert Martens
Tijdens twee inloopbijeenkomsten in oktober 2019 en februari 2020 heeft Strukton haar plannen voor een appartementencomplex aan de Pastoriestraat gepresenteerd.
Voor de locatie waar de afgelopen jaren de moestuin en
het ketenpark voor de werkzaamheden aan de ring heeft
gestaan - is een nieuwbouwplan voorbereid. Samen met
architect ‘VFO Architecten’ is een ontwerp gemaakt, voor
de realisatie van 32 appartementen. De appartementen
zijn er in verschillende typen en groottes, variërend van
ca. 45 m2 tot 125 m2. Het wordt een duurzaam gebouw
met aan de achterzijde een groene uitstraling. Naar verwachting wordt in het derde kwartaal van dit jaar gestart
met de werkzaamheden.
Na de zomervakantie, wanneer de exacte werkplanning bekend is, wordt een derde informatiebijeenkomst
georganiseerd met verdere informatie over de werkzaamheden.
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In memoriam

Helma Jacobs woonde meer dan 15 jaar in de Slagerstraat.
Als je haar tegenkwam, had ze meestal haar groene tuinkloffie aan van tuincentrum Soontiëns of had ze haar flitsende
racetenue aan op haar racefiets. Want natuur en kilometers
maken op haar sportfiets, dàt waren haar passie. Omdat ik
ook van plantjes houd, deelden we deze hobby en zorgden we
voor elkaars tuinen in vakantieperiodes.
Ik ontmoette haar drie zussen Maria, Laura en Harriët tijdens
haar ziekteproces. Helma leed aan alvleesklierkanker.
Ze werd 55 jaar. …
genieten heb
ik gekend ,
van kleine
dingen: een
bloem, goed
gesprek of
grappig moment… liefs
van Helma
later... Wij gaan in actie voor kankerbestrijding, die rotziekte!
En daar zijn de zussen flink mee bezig. Op de kerstmarkt hier
verkochten ze waxinelichten en dingetjes gemaakt door de
zussen, familie en vrienden. Allerlei akties zijn ontstaan en
ze gaan door om zoveel mogelijk kankeronderzoek financiél
te steunen. Zus Harriët gaat de berg op fietsen met Helma in
haar hart:
”Ik doe mee aan Alpe d’HuZes omdat ik geloof dat wij samen
kunnen werken aan een wereld waarin je niet meer doodgaat
aan kanker, wil jij mij steunen?

Wil je sponseren kijk op https://www.
opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/harriëtjacobs.
Wil je ze zien, ga op Koningsdag naar het
Stadwandelpark. Heb je nog vragen, loop hier binnen.

“In maart 2018 krijgt mijn zus Helma te horen dat ze ongeneeslijk ziek is. Ze zal de strijd verliezen maar heeft dat
niet zomaar gedaan. Ze heeft nog ‘n prachtige zomer gehad
waarin ze met alle mensen die haar dierbaar waren nog zoveel mooie herinneringen heeft gemaakt. In september 2018
hebben we afscheid van haar genomen, ‘n afscheid waarbij
ze zelf de regie had, alles in detail geregeld. Hoe zij zich
staande heeft gehouden in dit proces, daar hebben wij als
familie en vrienden zoveel bewondering en respect voor. Ik
doe mee aan Alpe d’HuZes in herinnering aan mijn zus Helma
en daarmee voor al die anderen om de strijd tegen kanker
aan te gaan.
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Jenaplanschool de Driestam
School waar je leert samenleven
Welkom bij ons!

School voor iedereen

SPIL centrum
Cultuureducatie
Wetenschap en techniek
Wereldburgerschap
Internationalisering
Gezonde school

Alles onder 1 dak

Naschoolse activiteiten

Open dag

Woensdag 18 maart
9.00-12.00 uur
Jenaplanschool de Driestam
Schoenmakerstraat 2
5612 AD Eindhoven
040-2950840
Info@bs-driestam.nl

Kinderopvang Dikkie & Dik
Schoenmakerstraat 2
5612 AD Eindhoven
040-7802020
info@dikkie-en-dik.nl

Redactie

Marianne van Ham
Henriette Vereijken/ Ingrid Verstraaten
Eindredactie Maria Manders
Dank aan ieder die hieraan meewerkten.
Dit is een uitgave van

Bewoners Initiatief Gildebuurt
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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).

