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Van de  voorzitter 
 

Beste wijkbewoners, 
 

Hebt u al eens gekeken op  www.eindhoven.nl/slimcity ? 
Op de jaarvergadering is uitleg  gegeven over dit project. In de vo- 
rige jagthoorn hebt u een samenvatting daarvan kunnen lezen   in 
het verslag van de jaarvergadering.  Graag vernemen we welke 
ervaringen u hebt opgedaan met de buurtkaart. 
Het project Prinsheerlijk buurten begint steeds beter te lopen. 
Langzamerhand groeit het aantal wijkbewoners dat de weg naar 
Gerretsonlaan 35 weet te vinden. 
In Prinsejagt 1 en in het Driehoeksbos leeft het plan  ,waaraan we 
zolang  maar de naam  zorgzame buurt hebben  gegeven nog niet zo. 
Op verschillende brieven en de oproep in de Jagthoorn van septem- 
ber  zijn wel wat reacties gekomen. Een werkgroepje uit het be- 
stuur bespreekt nu of en hoe we een start kunnen maken. 
Er hebben  zich enkele  wijkbewoners gemeld die zich willen oriente- 
ren  op een mogelijke rol in het bestuur. Ze draaien daarom voorlo- 
pig mee in een werkgroep. 
 
Dit is de laatste Jagthoorn van 2014. De winter nadert en de feest- 
dagen  komen dichterbij. Het bestuur van de belangenvereniging 
Prinsejagt en Driehoeksbos wenst u prettige kerstdagen en een 
feestelijk begin  van 2015. 
 
 
 
 

Nieuwjaarsreceptie 
 
belangenvereniging Prinsejagt 1, 2 en Driehoeksbosch 

 
 
 

18 januari 2015 
 

14.00-16.00 uur in "De Hoeksteen" 
Gerretsonlaan 1a 

 
 

 

http://www.eindhoven.nl/slimcity


    

Maak jij het verschil? 
 
Word Maatje bij de  Vrijwillige HulpDienst (VHD) Eindhoven 
'Een uitdaging die aansluit bij jouw talenten, interesses en  
ervaringen!' 

 
De VHD is een vrijwilligersorganisatie en werkt met vrijwillige 
Maatjes. Onze vrijwilligers krijgen professionele ondersteuning, 
coaching, training en alle aandacht die nodig  is om als vrijwilliger 
goed te kunnen functioneren. We doen  er alles aan om ervoor te 
zorgen dat zowel  hulpvragers als vrijwilligers zich thuis voelen. 
Door 200/ maatwerk te leveren kunnen we hulpvragers en vrijwil- 
ligers zo goed  mogelijk ondersteunen. 
De vrijwilliger kan zijn of haar talenten optimaal inzetten en de 
hulpvrager krijgt een Maatje op maat. 
Of dat nu is voor klusjes te doen  in en rond het huis, er samen  op 
uit te trekken, samen  iets leuks  te doen, mee te gaan  naar de spe- 
cialist, iemand sociaal  of fysiek in beweging te brengen, de bood- 
schappen voor iemand te doen  of door de boel administratief op 
orde te brengen, de VHD heeft er een Maatje voor. De VHD Eind- 
hoven  heeft negen  verschillende Maatjesprojecten. 

 
De VHD  is op  dit moment dringend op  zoek naar Coach- 
Maatjes. 
Een hulpvrager heeft te maken met een psychiatrische en/of psy- 
chosociale problematiek en maakt een moeilijke periode in het le- 
ven door (rouw, psychische klachten, relatie- of gezinsproblemen 
etc.) Een CoachMaatje gaat samen  met een hulpvrager leuke  en 
moeilijke dingen doen. 

 

Voor meer informatie of voor actuele vrijwilligersvacatures kun  je 
kijken op  www.vhd-eindhoven.nl. Mocht je een hulpvrager willen 
aanmelden, of heb je interesse om je als vrijwilliger in te zetten 
voor de hulpvragers van de VHD, neem  dan telefonisch of via email 
contact op: 040-244 76 69 of  info@vhd-eindhoven.nl. 

 

 

 

http://www.vhd-eindhoven.nl/
mailto:info@vhd-eindhoven.nl


prinsheerlijk buurten in Prinsejagt 2 
 
Op 1 april van dit jaar, 2014, is prinsheerlijk buurten van  start ge- 
gaan.  Door de prettige medewerking van Woonbedrijf, heeft 
prinsheerlijk buurten  aan de Gerretsonlaan 35 een knusse  buurt- 
huiskamer. 
 

Thuis is de naam  van deze buurthuiskamer. Iedereen – van jong tot 
oud – is daar elke werkdag van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 
14.00 uur tot 16.00 uur van harte welkom voor een ontmoeting 
met de medebuurtbewoners, een kop koffie, thee, een sapje of 
frisdrank. Voor de ontvangst en begeleiding van de binnenlopende 
buurtbewoners staat een groep van 25 gemotiveerde vrijwilligers 
elke dag weer paraat. 
 

Het is de bedoeling dat bewoners, vanuit spontane ontmoetingen, 
met elkaar activiteiten afspreken, ontwikkelen en tenslotte ook 
daadwerkelijk uitvoeren. Op deze manier zijn ernaast het dage- 
lijkse koffiebezoek – inmiddels al enkele  goedbezochte activiteiten in 
gang  gezet hobbyschilderen, sjoelen, kaarten en nog veel  meer. Op 
heel korte termijn willen we graag opstarten met cursus Franse 
conversatie, mandelakleuren, burenfitness, enzovoorts. 
 

Als het nodig  is, is een van de vrijwilligers graag bereid u thuis op 
te halen  en ook weer naar huis  te brengen. 
 

Wilt u als buurtbewoner aan een van deze activiteiten deelnemen, 
meldt u dan aan met kort berichtje via: 
prinsheerlijkbuurten@gmail.com of neem  even  de moeite van  een 
telefoontje met Gerard Kluessjen via 06-30402612. Ook als u 
interesse heeft in wat er nog meer voor activiteiten plaats (gaan) 
vinden kunt u met Gerard Kluessjen contact opnemen. 
 

Heeft u zelf nog leuke  ideeën  over activiteiten die ondernomen 
kunnen worden, laat het ons weten. We kijken altijd serieus of het 
uw plannetje op een of andere manier gerealiseerd kan worden. 
 

U – als buurtbewoner – bent altijd en van harte welkom bij prins- 
heerlijk buurten. 
 

Waar?  Thuis  aan de Gerretsonlaan 35 – achterom 
 
Wanneer?  Elke werkdag van 10.00 uur tot 12.00 uur  en van 

14.00 uur tot 16.00 uur. 
 

mailto:ten@gmail.com


Verslag van veldbezoek aan Estafettelaan 
 

Afgelopen 27 augustus hebben  Hr.Tom van Duuren,  Hr. Marijnissen, 
bewoner Bliksembos Noord - Hr. Van Dal, bewoner Fledermaus  en  Hr. de 
Folter, Wijkbelangenvereniging Prinsejagt een rondgang gemaakt door de 
wijk.  

Het was een uitwisseling van vaktechnische kennis  en van kennis van de 
wensen  van de omwonende bewoners. Deze hebben  een rondschrijven in de 
brievenbus gekregen met uitleg wat hun  te wachten stond. Voor 
bovengenoemde personen was dit een zeer nuttige uitwisseling.  
Men is bezig  met een uitdunning van de bosschages rond de nieu- 
we school  en aanliggende sportvelden.  
- Bij de Marathonloop, op de hoek  met de Oude Bosschebaan aan het begin  
van het wandelpad zijn enkele  bomen gekapt. Omdat de conditie van deze 
bomen slecht is en omstaande bomen in de weg staan om tot volle  wasdom 
te komen om zodoende nog in lengte van jaren kunnen blijven staan. 
- Langs de Marathonloop zijn diverse bomen met plakoksels ge- 
kapt. Verder in deze groenstrook is een esdoorn, met dubbele top, gekapt 
om een moeraseik meer ruimte te geven. 
- Nabij het sportpark en de schoolingang aan de Estafettelaan stond een 
grote inlandse eik. Ook deze boom  moest het veld  rui- men  om de 
buurboom meer ruimte te geven.                    
- Langs de entree naar het sportpark, Estafettelaan- Atletieklaan, zijn 
bomen gekapt voor dunning. Echter, de groeiplaats van de laanbeplanting 
van iepen  is heftig aangetast door de nieuwe  inrichting en dus niet meer 
verantwoord. De zuidelijke rij bomen vertoonde al vroeg tekenen van herfst. 
Hier is de dunning herzien. Het lijkt Tom van Duuren verstandig om een gift 
van snelwerkend organische meststof te geven  aan de iepen, zodat het 
wortelherstel direct ondersteund wordt.            
- In het zuidelijke deel van de beplanting langs  de Estafettelaan zijn een 
aantal Italiaanse elzen  verwijderd. Deze bomen groeiden naar het licht, 
scheef  uit de beplanting. Deze scheve  bomen zijn weggehaald zodat de 
blijvende elzen  extra ruimte krijgen.                     
- Extra punt van zorg is de conditie van de centrale as van het sport 
complex, de Oude Bosschebaan. Een deel van de laan is nu kwetsbaarder 
dan voorheen. Dit betreft het deel langs  het parkeer terrein. Ook hier wordt 
een eenvoudige en effectieve groeiplaatsverbetering aanbevolen.         
- Langs de Estafettelaan blijft de onder begroeiing in tact.                     
- Dunnen is niet bedoeld om beplanting transpartanter te maken. 
Juist niet. De opzet is vooral het geven van ruimte voor 
kroonontwikkeling van de blijvers en daarmee de conditie te 
verbeteren. 



Tijdens de rondgang werd zorg geuit over de vakkundigheid van de 
uitvoeders van het werk en vooral ook de zorg over een eventueel 
Tsunamibeeld van de beplanting na de uitvoering. Er zal met zorg 
gewerkt worden met gebruikmaking van een telescoopkraan. Tom 
van Duuren verwacht dat het een genot kan zijn om de uit- voering 
te volgen. Juist vanwege de zorgvuldigheid. Tom van Duuren, 
bosbouwkundige, van Van Duuren Bosbeheer. Adviseur in deze voor 
de gemeente Eindhoven. De werkzaamheden zullen  worden 
uitgevoerd door aannemer Weijtmans uit Udenhout. 

Spreekuur Prinsejagt 
Graag stellen wij ons aan u voor, zodat u een beter beeld  krijgt 
wat wij voor u kunnen betekenen. Wij zijn Mieke Janssen, Logan 
van Woersem en Mandy  Piessens en zijn alle drie werkzaam als 
wijkverpleegkundige bij Zuidzorg in de wijk Prinsejagt. 
Als wijkverpleegkundigen zijn wij het vaste gezicht en aanspreek- 
punt in de wijk en hebben  wij o.a. de taak om gezondheidsproble- 
men  op tijd te signaleren en mantelzorgers te ondersteunen. Wat 
vaak  niet bekend is bij de mensen is dat wij ook huisbezoeken 
brengen, voornamelijk aan de (kwetsbare) ouderen vanaf  55 jaar 
en ouder. Het doel van  deze huisbezoeken is advies  en voorlich- 
ting geven  en samen  stemmen we af wat nodig  is, zodat u nog 
zolang  mogelijk thuis kan blijven wonen. Het is niet altijd makke- 
lijk om bepaalde hulpvragen te bespreken, daarom nemen wij de 
tijd voor zo'n huisbezoek. Ook is het mogelijk dat een familielid of 
een andere mantelzorger bij dit gesprek aanwezig is, die u even- 
tueel kan ondersteunen bij het bespreken van de hulpvraag. 

Samenwerken: 
 

Soms is het probleem al opgelost met een paar kleine  praktische 
tips, soms is er meer nodig. Waar onze kennis  ophoudt, schakelen 
wij de hulp  van andere mensen in. Dit zijn onder andere de huis- 
artsen die werkzaam zijn in het gezondheidscentrum Prinsejagt / 
WCW en daarnaast andere disciplines zoals fysio  / ergo etc. Daar- 
naast kan het ook zo zijn dat er gekeken wordt naar een vrijwilli- 
ger, die samen  met u dingen kan ondernemen. 
 

Gezelligheid in de  wijk: 
 

In de wijk Prinsejagt zijn er al geruime tijd 2 locaties waar buurt- 
bewoners vrijblijvend binnen kunnen lopen  om bijvoorbeeld gezel- 
lig een kopje koffie met elkaar te drinken. Daarnaast zijn er vrij- 
willigers beschikbaar die graag voor u klaar staan, om bijvoorbeeld  
samen  te gaan  fietsen en/of te wandelen. Ook worden er 



andere activiteiten aangeboden op creatief gebied  en zijn de vrij- 
willigers bezig  om te gaan  starten met een project om samen  te 
koken  en eten met medebewoners. Hiervoor kunt u terecht bij Ger- 
retsonlaan 19 of Gerretsonlaan 35. 

 

Inloopspreekuur: 
Niet iedereen vindt om hulp  vragen gemakkelijk. Daarom organise- 
ren wij een inloopspreekuur. Hierdoor willen wij het contact tussen 
de wijkverpleegkundige en de bewoners uit de wijk zo laagdrempe- 
lig mogelijk maken. De koffie staat klaar en wij nemen de tijd om 
naar uw verhaal en eventuele hulpvraag te luisteren. Dit kan zowel 
voor u zelf zijn, maar ook als u zich zorgen maakt om een medebe- 
woner uit de wijk. Zie ons als een paar extra ogen  en oren en sa- 
men  vinden we zeker een oplossing die bij u past. 

 

Vanaf  november is er elke maandagochtend van 11.00-12.00 ie- 
mand  van ons aanwezig  op de Gerretsonlaan 35 
(ThuisPrinsheerlijk Buurten). Mocht het zo zijn dat u wel vragen 
heeft, maar niet in de gelegenheid bent om bij ons langs  te komen, 
kunt u ons ook altijd bellen  of mailen dan komen wij graag bij u 
thuis voor een vrijblijvend en gratis huisbezoek. 

 

Inloopspreekuur Zuidzorg 
Gerretsonlaan 35 (ThuisPrinsheerlijk Buurten) 
Telefoonnummer: 06-52444111 
E-mailadres: spreekuurprinsejagt@zuidzorg.nl 

 

Graag hopen  wij u snel te zien op ons spreekuur of bij u thuis.  
 
Mieke, Logan  en Mandy 
 
 
Belangenvereniging zoekt nieuwe bestuursleden 

 
Vindt u het belangrijk om u in te zetten voor de wijk? 

 

Blijft u graag op de hoogte van  wat er reilt en zeilt bij u in 
de buurt? 

 

Bent u graag betrokken bij de ontwikkelingen in uw omge- 
ving? 

 

Neem  dan contact op met onze voorzitter: 
j.vries204@chello.nl 
 

 
 
 
 

mailto:spreekuurprinsejagt@zuidzorg.nl
mailto:j.vries204@chello.nl


Het woord is aan- Jack van Tuijl. 
 
In deze nieuwe rubriek laten we mensen uit de wijk aan het 
woord. Het gaat om mensen die niet per se op de voorgrond tre- 
den of die bekend zijn, maar om mensen die op hun  manier bij- 
zonder zijn, door hun  verleden hun  karakter of hun  mooie  manier 
van vertellen. 
 
Jack van Tuijl is geboren in Woensel. Hij 
heeft gewerkt in het familiebedrijf van 
Tuijl woninginrichting. Daar zorgde hij er 
elke ochtend voor dat de bestelbusjes 
met zware tapijten op tijd bij de klanten 
zouden zijn. Op zijn 62e was hij blij dat hij 
vervroegd met pensioen kon. Toen zijn 
vrouw ziek werd en de woning in de 
Generalenbuurt niet aangepast mocht 
worden verhuisden ze naar het Pieter 
Eiff-huis. Kort daarop overleed zijn vrouw 
helaas zodat Jack daar nu alleen woont. 
Jack’s hobby is het houden van Europese 
zangvogels zoals sijsjes, vinken, putters, 
merels en lijsters. Verder verzamelt hij 
antieke drinkflesjes voor vogels in alle 
soorten en maten.  
In het Pieter Eiffhuis is het wel gezellig met bijvoorbeeld Beierse bierfeesten 
en een kunstmarkt elk jaar maar hij hoopt toch te kunnen verhuizen naar een 
bungalow waar hij meer plaats heeft voor zijn hobby’s. Hij vertelt graag over 
vroeger: “Ik was een jaar of 16. Mijn vrienden hadden ook een bromfiets; de 
één had een Flandria de ander een Garelli of een Royal Nord. Dus ik ging 
naar mijn vader toe en zei: mijn vrienden hebben allemaal een brommer, 
kunnen we niet iets regelen dat ik ook zo’n ding kan kopen? Ja, zegt ie, dat 
kan wel, maar je moet ook leren met geld om te gaan, als je met werken 
vijfhonderd gulden gespaard hebt leg ik de rest bij. Dan kan jij je Zündapp 
kopen. Dus ik nam een krantenwijkske  en van alles en nog wat en binnen 
een jaar had ik die vijfhonderd gulden bij elkaar gespaard. Bij v.d. Biggelaar in 
de Kruisstraat stond een hele mooie blauwe Zündapp en die heb ik gekocht. 
Toen moest ik een keer een karweitje doen voor mijn vader in Valkenswaard. 
Hij dee toen van alles vroeger; muurtjes schuren, gaatje dichtsmeren, 
behangen, vloerbedekking leggen. Hij zei: als jij dan over een uurtje komt, dan 
heb 
ik die rollen behang al geknipt en dan kunde gij die rollen insmeren en mij 
aangeven en dan gaan we die kamer behangen. Dan ben ik er over een uur, 



zei ik. Ik pak m’n bromfiets en ik rij door Aalst heen richting Valkenswaard en 
toen kwam de motorpolitie achter me aan want ik reed veel te hard. Ik had ‘m 
intussen wel een klein beetje opgevoerd; ander tandwieleke, andere 
carburateur en een andere uitlaat. Toen liep ie wel 60..65. Ik zag de politie in 
m’n spiegeltje en ik dacht: die hebben mij natuurlijk achtervolgd en die hebben 
gezien hoe hard ik gereden heb. En een eindje verder, “Ho, aan de kant”. Dus 
ik aan de kant met m’n bromfiets. “Goeiemorgen”, zegt ie. “Mag ik even de 
papieren zien”. Dus ik pakte de verzekeringspapieren en alles klopte gewoon. 
“da’s allemaal in orde, maar weet je hoe hard je gereden hebt?” Ik denk, nou 
kan ik wel iets fantaseren maar hij heeft achter mij gezeten dus die weet dat 
precies. Ik zeg dus: ik denk 60, 65. “Nou dat klopt precies”, zegt ie. “Daar ken 
ik jou een proces verbaal voor geven”. Ik zeg: nou dat hoop ik nie en ik 
vertelde dat ik het geld voor de brommer met hard werken gespaard had. 
“Dan zal ik jou voor deze keer een waarschuwing geven; maar waar moet je 
naar toe?” En ik vertelde dat ik mijn vader moest helpen in Valkenswaard en 
de straat en het huisnummer. “Ja”, zegt ie, “da’s wel een eindje lopen maar 
voor straf loop jij naar Valkenswaard en je mag niet rijden en als ik je nog één 
keer trappeer dat je te hard rijdt dan neem ik je brommer in beslag, je gaat 
mee naar het bureau, al je spullen worden eraf gehaald die opgevoerd zijn en 
dan breng je zelf maar die spullen mee dat ie weer origineel is en dan kun je 
hem weer op komen halen”. Zo gezegd zo gedaan. Ik denk bij m’n eigen: ja, ik 
zit pas in Aalst en Valkenswaard is minstens een uur lopen; hoe moet ik dat 
nu doen. Ik wacht een half uur en dan rij ik gewoon aan. Twee straten voor ik 
er moest zijn stap ik af en ga de rest lopen. En wie denk je dat in die straat 
stond te wachten? Die politieagent. Hij zag me aan komen lopen en stak zijn 
duim omhoog en zei: “prima geregeld jochie”. Ik denk: hij moest eens weten 
dat ik toch gereden had. En zo is dat echt gebeurd. 

 

 

 

Weet u ook iemand voor deze nieuwe rubriek? Mail de naam  en het 
adres naar Taco Jongeneel:tjongeneel@tele2.nl 

 
 
 
 

mailto:tjongeneel@tele2.nl


 

 



SlimCity 
 

Hoewel  er al diverse keren over het project SlimCity is bericht, 
hebben  wij het idee dat het tot nu toe nog niet goed is overgeko- 
men  wat de gemeente hiermee bedoelt. Daarom geven  wij nog- 
maals  via deze Jagthoorn informatie over wat het behelst en wat 
de gemeente u hiermee aanbiedt en van u vraagt. 
Vooropgesteld staat dat u over een computer moet beschikken. 
De gemeente heeft zich afgevraagd of het beheer en het onder- 
houd  van de openbare ruimte beter en slimmer kan. Om dat te on- 
derzoeken heeft de gemeente Eindhoven het proefproject SlimCity 
opgezet. In eerste instantie zijn hiermee (in 2013) de buurten Ja- 
gershoef en 't Hool aan de slag gegaan. In mei  2013  is de pilot 
SlimCity geëvalueerd. Om meer ervaring op te doen, heeft het col- 
lege van burgemeester en wethouders besloten om de pilot te ver- 
lengen  en uit te breiden. In 2014  hebben  wij als belangenvereni- 
ging  Prinsejagt en Driehoeksbos aangegeven ook met de proef 
mee te willen doen, mede  omdat er meer ervaring moet worden 
opgedaan met deze methode. 

 

In principe gaat het erom dat bewoners mee kunnen praten over 
wat zij aan onderhoud in hun  buurt meer en minder belangrijk vin- 
den. 

 

Om dit te realiseren heeft de gemeente op de site Slim  City de z.g. 
buurtkaart geïntroduceerd. De buurtkaart voor Prinsejagt- 
Driehoeksbos is klaar en is sinds  september 2014  online. 

 

Wat houdt de buurtkaart in? 
 

Bewoners van de buurt kunnen hun  buurt via internet voortaan 
online  op kaart bekijken. Zo kunnen zij bijvoorbeeld zien welke 
grond van  wie is, waar bankjes en afvalbakken staan, hoe u mee 
kunt doen  aan veegacties, wat de onderhoudsniveaus zijn van bijv. 
wegen  en plantsoenen en wat dit betekent. Als u nieuwsgierig bent 
geworden, kijk dan eens op de website van de belangenvereniging 
Prinsejagt 1/2 en Driehoeksbos N/Z. Daar kunt u de links  naar de 
buurtkaart van  Prinsejagt en Driehoeksbos vinden en doorklikken. 
U kunt ook onderstaande link  kopieren naar de adresbalk van uw 
internetbrowser. U komt dan direct op de buurtkaart. 

 

www.eindhoven.nl/slimcity 
 

Bewoners kunnen zelf ook actief met de buurtkaart aan de slag: 
bewoners, verenigingen, gemeente etc. kunnen aangeven wat er 
speelt in de wijk. Evenementen en activiteiten kunnen bij- 
voorbeeld door middel van deze kaart worden aangekondigd. 
Daarnaast kan er door bewoners op zaken  worden gereageerd en 
gediscussieerd over verschillende onderwerpen die in de wijk spe- 

 

http://www.eindhoven.nl/slimcity


Rectificatie: 
 
 

Voetklachten? 
 

Medisch  pedicure in SGE Prinsejagt 
 

Fakkellaan 7 
Tel. 06-43585900 
 
 
len. Als u zelf een activiteit wilt toevoegen, kunt u naar het tabblad 
"van de buurt" gaan. Daar is de functie te vinden die dat mogelijk 
maakt. Daar kunt u ook reageren op evenementen en zien of er 
iets leuks  te doen  is in de wijk. Voor uitleg over de werking en de 
mogelijkheden kunt u, op de site, rechtsboven op het vraagteken 
klikken. 
 

Wat zit er nu eigenlijk in die kerk? 
In 2009  kwam de interne verbouwing van de voormalige kerk Vin- 
centius a Paulo aan de Vitruviusweg klaar. Er werd toen gezocht 
naar een gebruiker voor dit gebouw. Dat lukte aanvankelijk niet 
erg. Maar in 2013  vestigde zich RINO zuid  in dit monumentale ge- 
bouw. Dat is  een hele vooruitgang omdat zo'n leegstaand gebouw 
alleen  maar vandalisme uitlokt. Helaas is er nog geen gebruiker 
gevonden voor de pastorie. Die ligt er dan ook niet fraai bij. De be- 
langenvereniging heeft er  verschillende malen   op aangedrongen 
dat de verloedering van dit gebouw wordt gestopt. Er zijn welis- 
waar maatregelen genomen om de veiligheid te vergroten, maar 
daarmee is het probleem nog niet opgelost. 
 

Gelukkig is met de komst van RINO zuid  dit probleem voor de kerk 
wel opgelost. Maar..wie of wat is RINO zuid  ? 
Om op die vraag een antwoord te geven  dacht ik de rubriek Tien 
vragen aan... te gebruiken  zoal ik dat m.b.t. Pitstop en het ge- 
zondheidscentrum e.a. heb gedaan. De aard van   RINO zuid is ech- 
ter zo anders dan de vorige organisaties dat de tien vragen hier 
niet bruikbaar zijn. 
In een gesprek met de Officemanager, Ank Verhoeven is het ,naar 
ik hoop, toch gelukt wat informatie te vergaren . 
 
RINO zuid  staat voor Stichting Regionaal Instituut voor Nascholing 
en Opleiding in de Geestelijke Gezondheidszorg in Zuid  Nederland. 
De belangrijkste bestaansreden van deze stichting  is de BIG- 



opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, en kli- 
nische  psycholoog en de erkende opleiding tot orthopedagoog- 
generalist. Om hun  bevoegdheid te behouden moeten deze gezond- 
heidswerkers hun  kennis  en vaardigheid op peil houden. Om dat te 
controleren zijn zij opgenomen in het zogenaamde BIG-register. 
BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Daarin 
zijn b.v. ook artsen en tandartsen opgenomen. Daarnaast   leidt RI- 
NO zuid  ook orthopedagogen op. 
RINO zuid  is een van de zeven  instellingen die bevoegd is om de 
BIG-registratie af te geven. Landelijk zijn deze instellingen ver- 
enigd  in de vereniging LOGO en werken ze samen  met het ministe- 
rie van VWS, universiteiten en beroepsverenigingen in de geestelij- 
ke gezondheidszorg. 
Het belang  van deze stichting gaat dus veel  verder  dan onze wijk. 
Toch hebben  we er als wijkbewoners belang  bij. Door vestiging in de 
voormalige kerk is deze in elk geval  op een zinvolle manier in 
gebruik en, niet onbelangrijk, gevrijwaard van  vandalisme. De me- 
dewerkers van RINO zuid  vinden het belangrijk dat de wijkbewo- 
ners hen als "goede buren" ervaren. Incidenteel wordt de ruimte 
wel eens beschikbaar gesteld voor wijkgebonden activiteiten. De 
stichting was al gevestigd in de binnenstad van Eindhoven maar 
zocht een andere locatie waarin voldoende ruimte was voor verdere 
ontwikkeling en die ook met openbaar vervoer goed te bereiken was. 
De kerk voldoet daaraan. 
Voor de buurtbewoners is er wel eens sprake van parkeeroverlast. 
Veel cursisten komen met de auto en de parkeerruimte bij het ge- 
bouw  is dan vaak  niet toereikend. 
 
In het gebouw herinnert een banner aan de  geschiedenis 
van de  kerk 
 
Deze kerk werd gebouwd in de vroege jaren zestig   en in 1964  in 
gebruik genomen. In 1996  werd de kerk aan de eredienst onttrok- 
ken  en kwam leeg te staan. Verval trad in. In 2004  werd het ge- 
bouw  gekraakt door kunstenaars   en uiteindelijk in 2008  herontwik- 
keld  tot kantoor. Die functie heeft het gebouw echter nooit gekre- 
gen en weer stond het vier jaar leeg. In 2013  heeft RINO Zuid  er 
haar opleidingscentrum gevestigd. 
De kerk is ontworpen door Jan de Jong.  Het is een typisch Bossche 
School  gebouw; sober, abstract, ingetogen   en modern.  Gebouwd 
met materialen uit de regio; beton, baksteen en hout. Karakteris- 
tiek voor het gebouw is zijn uiterlijke geslotenheid. In 2008  werd er 
een aantal ingrijpende wijzigingen aangebracht, maar bleef  de au- 
thentieke sfeer gehandhaafd. Het element licht werd toegevoegd. 
Van een donker gebouw werd het een gebouw waar overal veel  en 
prettig licht binnenkomt, het gehele  jaar door.  Er kwam een ver- 
diepingsvloer en een glazen  dak, met onder het glazen  dak een 



atrium.  Ook al zijn er weinig ramen op straatniveau, je kunt in het 
hele gebouw de bomen zien die er omheen staan. Daardoor ont- 
staat het gevoel  van beslotenheid en transparantie tegelijkertijd. 
Rino Zuid 
RINO Zuid  heeft met haar opleidingscentrum het oude idee van de 
Bossche  School  in ere gehouden. De inrichting is sober, functioneel 
en duurzaam, maar toch sfeervol en zakelijk. Het gebruik van regi- 
onale  materialen past bij het regionale karakter dat RINO Zuid heeft 
als verbinder van  wetenschap en praktijk in Zuid  Nederland. 
Vincentius a Paulo 
Vincentius a paulo was een Franse geestelijke uit de 17e eeuw. Hij 
was de patroonheilige van de Broeders van Liefde, die zorgden voor 
geesteszieken. Nu worden in dit gebouw psychologen en ortho-
pedagogen opgeleid, die als professionals uitvoering geven aan de 
tegenwoordige geestelijke zorg. Zorg die vroeger bij de kerk hoorde. 
Zo staat het nieuwe gebruik van de kerk in directe verbinding met de 
historie van het gebouw en haar naamgever. Op verschillende 
plekken in het gebouw vindt U, op de desbetreffende plaats, foto’s 
van het interieur zoals het vroeger was. Zo kunt U zelf zien hoe de 
verbinding tussen vroeger en nu nog steeds aanwezig is. 
De kerk is niet vrij toegankelijk voor bezichtiging. 
 

 



 


