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Verder blikken we met veel plezier terug op
de activiteiten van de afgelopen tijd en kijken we vooruit naar de activiteiten voor de
komende maanden en die beloven leuk en
spannend te worden. Natuurlijk staat er ook
weer een nieuw spannend avontuur van RuZo kan het u niet zijn ontgaan dat Trudo al ben in voor onze kleine lezers.
druk bezig is met de werkzaamheden voor
het tijdelijk gebruik van de braakliggende Kortom, interessante en leuke informatie
terreinen en dat op de Stadsakker (voorheen met veel foto’s waar u zich in zal herkennen.
moestuin) de groenten al zichtbaar worden. De moeite waard om er eens goed voor te
Uitvoerige informatie over beide onderwer- gaan zitten. Veel plezier met deze uitgave
van het buurtblad.
pen kunt u lezen in dit blad.
De zomer is achter de rug en de bomen
vertonen al hun prachtige herfstkleuren. De
deur van de Buurtinfowinkel staat zoals altijd
wagenwijd voor u open en er zijn weer volop
activiteiten in gang gezet.

Ook is er nieuws over onze bloembakken in De redactie
de wijk en berichten we over de volgende
fase van het groenplan van Woonbedrijf. Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen
van een zeer gewaardeerde buurtgenote.
Het Cruydenhuisch introduceert weer nieuBuurtblad Kruidenbuurt wordt uitgegeven door: we lekkernijen en u kan zelf ook actief zijn in
hun keuken.
Stichting Buurtbeheer Kruidenbuurt (SBK)
Kalmoesplein 70 5643 LM Eindhoven
E: info@kruidenbuurt.nl
T: 040 212 51 19
W: www.kruidenbuurt.nl
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In Memoriam Miep
Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van Miep van Breemen,
een van onze bekende buurtgenoten.

Miep groeide op in de Kruidenbuurt. Zij was een graag geziene en zeer actieve buurtgenote.
In onze wijk werd ze in brede
kring bekend door haar verhalen onder de titel ‘Over Toen’.
Dat begon met een veel gelezen
rubriek in het buurtblad Kruidenbuurt die later ook op de
website verscheen. Veel van die
verhalen zijn uiteindelijk gebundeld in het boekje ‘Over toen,
over nu… en over van alles…’
Miep van Breemen maakte jarenlang deel uit van het bestuur van de
SBK en zat bovendien in allerlei werkgroepen, zoals de ‘werkgroep
Trudo’ die de wijkvernieuwing begeleidde, het wijkblad en het Seniorenoverleg. Voor de SBK was ze al actief in de wijk bij het bestuur
van Speeltuin de Kindervreugde.
Miep was een sterke vrouw met veel humor. En vooral met een groot
hart voor de mensen. Die mensen zullen haar missen maar zeker ook
nooit meer vergeten.
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Braakliggende terreinen
Hekken weg … we maken er iets moois van!
Een baantje om te skaten of rolschaatsen.
’s Winters een ijsbaan. Flink wat groen. Een
plek waar je gezellig kunt picknicken zou leuk
zijn. En óf Kruidenbuurtenaren meedenken
met de toekomst van hun wijk!

Voor de zomer deden we een oproep om met
ideeën te komen voor invulling van de grote
braakliggende terreinen in de Kruidenbuurt.
Wat gaan we in de tussentijd op die plekken
doen om ervoor te zorgen dat de Kruidenbuurt netjes, levendig en leuk blijft? Wel tijdelijk allemaal, totdat we verder kunnen met
bouwen.

Lekker (rol)schaatsen
Eén van de gesloopte bouwblokken is al ingericht als ‘stadsakker’ op de hoek Heezerweg/Korianderstraat. In het blok tegenover
de Don Boscokerk komt op verzoek van de
buurt een geasfalteerde rolschaatsbaan, die
‘s winters kan veranderen in een gezellige
ijsbaan. Op het grote open veld (fase 3) is
een groot doolhof bedacht. Deze kan worden
Gauw aan de slag
gemaakt van de bouwhekken en blijft in zijn
Vanuit de buurt zijn allerlei ideeën aangedra- geheel transparant en zal naar verwachting
gen. Op basis daarvan heeft Trudo een plan een leuke attractie zijn voor de kids.
gemaakt dat daarop aansluit. Dit is aan een
groepje betrokken bewoners voorgelegd.
Het plan werd unaniem en enthousiast goed- Nog ideeën?
gekeurd. Trudo heeft budget vrijgemaakt en
is meteen aan de slag gegaan.
Misschien brengt dit plan u op andere leuPal voor de winkels in de Korianderstraat is ke ideeën voor een verdere invulling? Bel of
inmiddels het ‘Korianderplantsoen’ aange- mail gerust even naar bewonersorganisatie
legd. Er is met spoed gras gezaaid, zodat het SBK (040 – 212 51 19; info@kruidenbuurt.nl).
dit komend voorjaar al te betreden is. Ook Of loop even binnen bij de Buurtinfowinkel.
zijn er half-verharde looppaden aangelegd.
Tot die tijd blijven de hekken om dit plantsoen staan om het zaaigoed te beschermen
en rustig te laten groeien.
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door Imco de Vos
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Sluiting Bibliotheek

Herfstmarkt
door Hans Bakkers

Op zaterdag 28 september was de vestiging Boek aan huis!
Laat uw boeken gratis
Stratum van Bibliotheek Eindhoven voor het thuis bezorgen!
laatst geopend.
Bibliotheek Eindhoven heeft een nieuwe gemaksservice voor u als inwoner van Stratum.
Voor de jeugdleden van de bibliotheek zullen U kunt vanaf nu uw boeken GRATIS laten
in oktober in de basisscholen de Talisman, de thuisbezorgen. U bestelt eenvoudig de boeFloralaan, de Wilakkers en de Hasselbraam ken die u wilt lenen via onze website en wij
bibliotheekpunten geopend worden. Iets la- bezorgen ze bij u thuis. U kunt uit de volledige
ter volgen de Regenboog, de Reigerlaan, collectie van de bibliotheek bestellen. Is het
de Klimboom en de Reis van Brandaan. Via boek niet op voorraad, sturen we het u toe zode scholen worden ouders hierover nader dra het beschikbaar is. Is het voorradig: vóór
12.00 uur besteld, ontvangt u het de volgende
geïnformeerd.
dag.
Volwassen leden van de bibliotheek kunnen
gebruik maken van de vestiging Centrum, Hoe werkt het?
Emmasingel 22, in de Witte Dame. Deze ves- Zoek de gewenste titel op in ons zoeksysteem
tiging heeft een gezellig Bibliotheekcafé, veel en klik op reserveren. Inloggen met uw bi(computer)werkplekken en gratis Wi-Fi. Boe- bliotheekpas op onze website, hierna aangeken die u nu nog thuis heeft, kunt u inleveren ven dat u het boek wil laten thuisbezorgen.
bij de andere vestigingen. De adressen vindt Het boek wordt bij u thuisbezorgd. Het boek
u op www.bibliotheekeindhoven.nl.
retourneren door inlevering bij een vestiging
van de Bibliotheek Eindhoven.
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze afdeling klantenservice via
040-2604260 of klantenservice@bibliotheekeindhoven.nl
6

Steunpunt de Jaguar 55+ organiseert weer
een gezellige herfstmarkt op zondagmiddag
24 november van 12.00-16.00 uur.
We zoeken nog een aantal mensen, die zelfgemaakte spullen met als thema Herfst willen verkopen. Ook zelfgemaakte kerstspullen zijn welkom.
Een tafel kost € 2,50 en deelnemers krijgen
een heerlijke kop zelfgemaakte snert.
Steunpunt 55+ De Jaguar, Jaguarstraat 2,
040-2122245, www.jaguar55plus.nl

Terugblik Wijkdag

door Inco de Vos
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Fun4Kids
Kindertheater

Geplande activiteiten

Op 6 September speelde “Nummer 13 Producties” de voorstelling “Was ik maar een
banaan”. Vele kinderen en volwassenen
kwamen kijken. Wat fijn dat jullie weer genoten hebben en wat was het een leuke show!!

Kinderbingo
Op vrijdag 1 november om 19.00 uur, zal er
in de Buurtinfowinkel weer een leuke kinderbingo georganiseerd worden. Kom jij ook?
Het wordt in ieder geval hartstikke gezellig
en misschien ga je nog wel met een mooi cadeau naar huis...

December - nog onbekend maar we hebben
al heel wat leuke ideeën. Info volgt later per
mail!
Kinderkookworkshops
Op 30 oktober, 27 november en 26 februari kun je weer meedoen aan de
kinder-kook-workshop.
Kosten: €2 per kind/ per workshop. Graag
van tevoren aanmelden en betalen bij de
Buurtinfowinkel.
Let op: er kunnen maximaal 10 kinderen per
keer meedoen.

Roofvogelshow
De roofvogelshow van 9 Augustus was
een groot succes. Er werd weer een hoop
gelachen en er kwamen vele positieve reacties op de show. Sjobbe en Tim bedankt voor
de leuke show!!!
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Pietenshow en Schoentje
zetten
Op 22 november om 19.00 uur komen de
Pieten Hoebedoelu en Watzegu weer
naar de kinderen van 3 t/m 9 jaar van de
Kruidenbuurt. Vorig jaar hebben we
met 65 kinderen veel plezier gehad
met die gekke Pieten en we zouden het
gezellig vinden als jullie er weer bij zijn.
Kom vanaf 18 november jouw knutselschoentje ophalen in de Buurtinfowinkel.
Misschien stopt Sinterklaas er wel weer
iets moois en lekkers in.

!! LET OP !!
Fun4Kids flyert niet meer
Stuur je mailadres door aan
kruidenbuurt@hotmail.com
om op de hoogte te worden gehouden van kinderactiviteiten.
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Wijkrestaurant Het Cruydenhuisch
aan een wrap met in knoflook gebakken kip,
afgeblust met room en Italiaanse kruiden ook in de mond? Kom dan snel onze nieuwe
of salade met geitenkaas, peer, kruidenfoli lunchkaart proberen.
Heb jij al eens gegeten bij wijkrestaurant Het en sinaasappeldressing. Loopt het water je
Cruydenhuisch? Iedereen kan hier terecht
voor een lekkere, betaalbare lunch en diner,
Succesverhaal
maar ook voor diverse kookworkshops. Lekker eten en mensen ontmoeten staan hier
Afgelopen maand nam Het Cruydenhuisch afscheid van gastheer Mustafa Sabirlar.
centraal, net als leren en werken.
De gasten vonden dit erg jammer. Maar voor Mustafa staat er een nieuwe uitdaging
voor de deur. Hij is aangenomen als gastheer bij Philips. Mustafa gaat werken op verHet Cruydenhuisch is meer dan een gezelschillende locaties zoals het Evoluon en de Philipsvestiging in Tilburg. Toen Mustafa
lig wijkrestaurant. Het personeel doet hier
een jaar geleden bij Het Cruydenhuisch binnenkwam, wist hij het zeker: hij wilde kok
werkervaring op onder toezicht van een proworden. Maar na een half jaar in de keuken bleek dat zijn passie niet lag in het
fessionele kok. Zo biedt wijkrestaurant Het
koken van lekkere gerechten. Hij ontdekte dat zijn sociale, verantwoordelijke en aardige
Cruydenhuisch kwetsbare mensen, zoals
karakter veel beter tot zijn recht kwam in de bediening. Daarom bood
langdurig werklozen en dak- en thuislozen,
Het Cruydenhuisch hem een opde kans vooruit te komen in het leven door
leiding aan tot professioneel gasthen werkervaring te laten opdoen, het horeheer. Na een leerzaam jaar kan Muscavak te leren of om gewoon te participeren
tafa nu succesvol uitstromen. Het
als vrijwilliger of als vorm van dagbesteding.
Cruydenhuisch is erg trots op hem!
Daarnaast is het wijkrestaurant haar
gasten erg dankbaar. Jullie leveNieuwe lunchkaart
ren een belangrijke bijdrage aan de
Vanaf 5 augustus heeft wijkrestaurant Het
succesvolle ontwikkeling van onze
Cruydenhuisch een nieuwe lunchkaart. Er
leerlingen!
staan luxe broodjes en salades op het menu
en dat nog steeds voor een fijne prijs. Denk
Succesvolle uitstroom leerlingen
wijkrestaurant Het Cruydenhuisch
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door Clemens Scherpenzeel
Dessert du Chef
Nieuw is ook het dessert van de dag. Geen
vaste dessertkaart meer maar iedere dag
weer nieuwe creaties om uit te proberen.
Agenda
Ook in het nieuwe seizoen weer iedere eerste vrijdag van de maand een gast kok
avond: prijs € 9,50. Lijkt het je leuk om zelf
eens gast kok te zijn en jouw specialiteit te
delen met de leerlingen en gasten, meld je
dan snel aan.
Bij het wijkrestaurant kun je gratis gebruik
maken van Wi-Fi.
Openingstijden: Van dinsdag t/m vrijdag is
de keuken geopend van 12.00 tot 19.30. Op
zaterdag van 17.00 tot 20.30.
Het Cruydenhuisch, Kalsmoesplein 73, tel.:
040 2120500, Kruidenbuurt, www.cruydenhuisch.nl

Buurtkoken
Het buurtkoken is erg in trek. Wil je ook
een keer mee doen dan is het aan te raden je zo snel mogelijk aan te melden. Iedereen kan mee doen, met buren, familie
of kennissen of je sluit je gewoon aan.
Er is telkens plaats voor maximaal 12
personen.
Er is een eigen keuken voor het buurtkoken in Het Cruijdenhuisch, alle attributen zijn
aanwezig.
U zoekt en/of maakt recepten die dan door de hele groep worden bereid. De benodigdheden voor uw recepten een week tevoren bespreken met de kok, hij zorgt dan
dat alles klaar staat.
Even alles op een rijtje. Het buurtkoken is altijd op de laatste vrijdag van de maand,
aanvang 17.30 uur.
Bij aanmelding in Het Cruydenhuisch ook meteen afrekenen: € 7.50 per persoon, inclusief een drankje.
In september zijn we weer begonnen. Het is er altijd supergezellig, je leert er ook
nog van en je krijgt de recepten mee naar huis. Tot ziens!
Ton H.
11

Halloween

Griezeltocht in de wijk !
Kom naar het T+HUIS.
Dit is het start en eindpunt
van de griezeltocht!
Neem pen en papier mee!§
Bouwkeet Laurierplein
( tegenover Petazzie)

26 oktober

welkom in het horrorhof!
wel eng, niet te grof

4 t/m 7 jaar start om 18:30 uur
8 t/m 12 jaar start om 19:00 uur
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Vrouwenavonden
Gezellige vrouwen avonden
in de Kruidenbuurt!
Voor alle vrouwen in de Kruidenbuurt is er elke laatste donderdag van de maand een thema avond
in de buurtinfowinkel.
Op deze avonden worden er workshops gehouden of zijn er thema’s en onderwerpen die door
vrouwen gekozen zijn. Gezelligheid en ontmoeting staan centraal.
Je kunt ook zelf ideeën inbrengen.
Meedoen? Meld je aan bij de buurtinfowinkel telnr: 040-2125119 of via info@kruidenbuurt.nl
Binnenkort:
• 24 oktober: sjaaltjes pimpen
• 28 november: turks koffiedik kijken
Aanvang 19.30 uur, meld je aan, vol=vol
Voor meer informatie kijk op www.kruidenbuurt.nl
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Stichting Stadsakkers Eindhoven
Er is een nieuw initiatief om voedsel te
verbouwen voor de Voedselbank. Momenteel
zijn er twee akkers in de stad beplant en
volgend jaar komt er in ieder geval nog een
bij.

wijk. Alleraardigst was wel dat iedereen zich
aan elkaar voorstelde en er gelijk een prikkelende sfeer van gelijkgestemde “akkerbouwers” ontstond. Aan het eind van de dag is

Woensdag 25 september was er voor geïnteresseerden voor het eerst een echte
gelegenheid om kennis te maken met de
Stichting Stadsakkers Eindhoven. Het evenement vond plaats op de stadsakker in de Kruidenbuurt gelegen op de hoek Heezerweg/
Korianderstraat.
Bij de nog bescheiden opzet van de schaftkeet werd een kopje koffie of thee door de
Stichting Buurtbeheer Kruidenbuurt aangeboden en werd er al snel “gebuurt” over de
akker.
De tuinder, het bestuur en de vrijwilligers
waren bijna voltallig aanwezig.
Onze gasten bestonden uit geïnteresseerde
vrijwilligers uit de buurten van De Roosten
tot voorbij Tivoli, het SBK-bestuur, enkele
stedenbouwkundigen, het Eindhovens Dagblad en natuurlijk bewoners uit onze eigen
14

er zelfs nog op de akker gewerkt! Met enkele
vrijwilligers zijn rollen vliesdoek over de akker uitgelegd, om de groenten te beschermen tegen de kou en de vogels.

door: Marijn Wittevrongel
analyse zijn daar vervolgens mineralen aan
toegevoegd. Deze bestaan uit gemalen gesteente, in dit geval zwavel en
magnesium, die samen met natuurcompost
door de grond zijn verwerkt.

Er wordt getuinierd volgens de principes
van biologische tuinbouw.
Dit houdt onder andere in dat er met de hand
onkruid gewied en geschoffeld moet worden. De groenten die nu zijn geplant omvatten boerenkool,
koolrabi, rode koolrabi en reuzenkoolrabi.
Verder knolvenkel en rode bieten. Om de
bodemkwaliteit te verhogen is het resteren-

Nieuwsgierig of zin om zelf ook te komen
boeren in uw eigen buurt?
Vrijwilligers zijn altijd welkom op bijvoorbeeld maandag en/of dinsdag om te helpen
het onkruid weg te houden uit de bedden
met de kolen, of om straks een handje uit
te steken bij de oogstwerkzaamheden. Ook
voor de aankleding van het terrein met enkele zitjes is alle hulp welkom. De groente zelf
tuinder Thomas
zal mogelijk te koop aangeboden worden in
en 2 vrijwilligers
de buurt. De stichting vindt het belangrijk
de deel van het terrein ingezaaid met een dat er naast het bedienen van de voedselgroenbemestermengsel dat volgend jaar bank van gratis groenten ook de omwonenden een plek krijgen om te “buurten”. Deze
weer onder grond verwerkt gaat worden
dag was daar in ieder geval een levendige
samen met het gecomposteerde onkruid.
start van!
De bestaande bodem is na de sloopwerkzaamheden aangevuld met een laag van 30 Kijk voor meer informatie op onze website:
www.stadsakkerseindhoven.nl
cm zwarte grond met daarop nog 15 ton
teelaarde. Na een professionele bodem15

Activiteiten T+HUIS

T+HUIS kinderactiviteiten

Wekelijks gratis leuke activiteiten
voor kinderen van 4

t/m 12 jaar!

Elke woensdag van 14:00
in de ‘Bouwkeet’ op het

tot 16:00 uur

Laurierplein.

Kom een keertje proeven, experimenteren, spelen,
knutselen, ontdekken en natuurlijk plezier hebben!!!
16

Wijkdag Kruidenbuurt 30 juni 2013
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Onderhoud bloembakken
Er is door SBK een beslissing genomen met
betrekking tot de circa 67 bloembakken in
onze wijk. Dat werd ook tijd, want er kwamen
regelmatig klachten binnen over de toestand
waarin veel bakken verkeren. En terecht! Er
is lang geen groot onderhoud gedaan.

De bakken worden binnenkort opnieuw bijgevuld met aarde en waar nodig worden
planten vervangen of aangevuld. Daarvoor
wordt een hovenier ingeschakeld.

Aangezien deze bloembakken niet
van de gemeente zijn worden ze
dus ook niet door de gemeente
onderhouden.
Het is daarom de bedoeling dat wij zelf, de bewoners van de Kruidenbuurt, die bakken door
het jaar heen verzorgen.
Dat betekent extra water geven als dat nodig is
en onkruid verwijderen.
Ik heb aangeboden me
daarvoor in te willen zetten. Maar dat kan ik natuurlijk niet alleen. Daar
heb ik uw hulp bij nodig.
Gelukkig zijn er al mensen die diverse bakken
18

door: Marlies Boom

verzorgen, maar dat is jammer genoeg niet
goed in kaart gebracht.
Ook hierbij vraag ik uw hulp. Verzorgt u al
een of meerdere bakken zou u dat dan a.u.b.
nog een keer willen doorgeven, via redactie@kruidenbuurt.nl of even bellen naar telefoonnummer 040-2524601? Hier kunt u zich
ook melden als u intussen interesse heeft
gekregen en uw steentje wilt bijdragen. Zodat ik weet voor welke bakken ik nog mensen moet gaan zoeken om die te verzorgen.
Binnenkort ga ik daarvoor de wijk in. Het is
toch veel fijner voor ons bewoners en voor
het aanzien van de hele buurt dat die bakken
er mooi en verzorgd bij staan?
Als ik de gegevens compleet heb, is mijn volgende stap al die mensen uit te nodigen om
een avond bij elkaar te komen in de Buurtinfowinkel om de verzorging en onderhoud
van de bloembakken samen te bespreken.
Want u hebt daar zelf waarschijnlijk ook wel
ideeën over.

Geveltuintjes
Helpt u ook mee??

Wat te verwachten
In week 46 (11 november t/m 16 november)
worden de werkzaamheden uitgevoerd door
een hoveniersbedrijf. Alles gebeurd op de
openbare weg. Bij de voorgevel wordt een
smalle strook verharding weggehaald, daar
Als afronding van het project wil Woonbe- wordt de grond verbeterd met goede aarde
drijf, in overleg met de gemeente, ook meer zodat de nieuw te planten haag er goed kan
groen in het straatbeeld terugbrengen. Meer groeien.
groen versterkt de uitstraling van de woninIn ieder geval hoop ik dat zich extra men- gen en de buurt. Woonbedrijf wil een start
sen aanmelden nu er opnieuw groot onder- maken met de geveltuintjes en heeft de 2e
houd wordt gedaan, zodat het ook de moeite Kruizemuntstraat daarvoor uitgekozen.
waard is en voldoening geeft om de bakken te verzorgen. Bovendien hoop ik dat er een impressie:
zich iemand aanmeldt met verstand voor het
snoeien van planten en in welk jaargetijde.
Zo iemand hebben we echt nodig.

Als ik door de wijk loop zie ik zoveel mooi verzorgde tuinen. Mensen die graag tuinieren, denk ik dan.
Die mensen hoop ik ook met deze
oproep te bereiken. Samenwerken
maakt het werk toch veel lichter en
gezelliger.

Het onderhoudsproject van de woningen van
Woonbedrijf in de Kruidenbuurt is afgerond.
Zowel aan de buitenkant en de binnenkant
(verschillend per woning) zijn de woningen op
technisch vlak onderhouden of verbeterd.

door: Wil Geenen, senior klantenbeheer
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Ruben en de sleutels
Op een dag vlak voor de grote vakantie zei oom Goedzak aan tafel
tegen tante Cecilia en Ruben: “Ik heb een verrassing, ik heb een caravan gekocht, die hangen we dan achter de auto en kunnen we wat
verder weg op vakantie gaan”. Nou dat was me een fijne verrassing.
“Waar gaan we dan naar toe” vroeg Ruben. “Naar Bobbelskonte” antwoordde oom Goedzak. “Waar ligt dat dan” vroeg Ruben. “In Verweggistan” zei zijn oom. Nou toen wist hij nog niets.
Een paar dagen later gingen ze dan eindelijk op weg. Ruben was
razend benieuwd waar ze terecht zouden komen. Na een halve dag
rijden stopte oom Goedzak bij een camping en zei: “We blijven vannacht hier, dan kan Ruben vanmiddag
nog spelen en dan gaan we morgen heel vroeg verder, anders komen we nooit in Verweggistan.
Ruben ging op de camping eens rondkijken en vond al gauw wat kinderen om mee te spelen. Hij ontdekte
dat er de volgende dag een groot spel zou worden gespeeld en hij gaf zich meteen op om mee te doen. Hij
vertelde dat aan oom Goedzak, maar die zei dat ze echt de volgende dag verder zouden gaan. Ruben ging
boos in de caravan zitten terwijl zijn oom en tante lekker buiten gingen zitten.
Opeens zag hij op tafel de autosleutels liggen. Zonder er verder bij na te denken pakte hij de sleutels en
stak ze in zijn zak. Zo, nu kunnen we morgen lekker niet weg en kan ik fijn met het spel meedoen. Dat was
wel erg ondeugend van hem.
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En nu de volgende morgen. “Heeft er iemand mijn autosleuteltjes gezien?” Ruben deed of hij het niet
hoorde. Als hij zei dat hij ze had gezien moest hij wel zeggen waar ze waren en als hij zei dat hij het niet
wist zou hij jokken. “Nou Ruben, ga vandaag maar naar het spel, ik zoek de sleutels wel” zei toen oom
Goedzak.
Dat was even boffen! Maar na afloop, hoewel het spel erg spannend was, had Ruben er
helemaal niet zo’n plezier in gehad. Hij vond het naar dat hij zijn oom zo voor de gek had
gehouden. Hij lag ’s avonds in bed en dacht: weet je wat, ik geef de sleutels terug en zeg
er eerlijk bij hoe het is gegaan. Hij voelde in zijn zakken maar oh jee wat erg, de sleuteltjes was hij kwijt! Nou had hij echt een probleem! Nee toch niet, het flesje zou hem wel
helpen. Hij voelde weer in zijn zakken maar…..ook het flesje was weg!
Hij kon niet slapen en stond ’s morgens heel vroeg op en ging naar de spelleider en vroeg of die de sleutels
had gevonden. Gelukkig, de man zei “Ik heb ze gevonden en wilde net een briefje ophangen maar wat doet
een jongetje nou met autosleutels?” Maar Ruben was al weg en holde naar oom Goedzak en wilde vertellen wat er was gebeurd maar dacht toen aan het flesje. Nou begon de anders zo flinke Ruben te huilen. Hij
vertelde aan zijn oom wat er was gebeurd, maar die werd niet boos maar moest alleen maar lachen. Toen
Ruben de sleutels teruggaf, gaf oom Goedzak het flesje aan Ruben! Hij wist niet hoe hij kijken moest. Wat
was er nou gebeurd? “Toen jij de sleutels pakte heb je eerst je flesje uit je zak gehaald en vergeten dat terug te stoppen”. “Maar” stamelde Ruben, “waarom heb je dat gisteren niet gezegd?” “Omdat” antwoordde oom Goedzak. “ik wist dat je zo graag naar het spel wilde”. Toen begon Ruben opnieuw te huilen maar
nu van blijdschap dat hij zo ’n lieve oom had. “Kom op jongen. Pak je spullen en nu op naar Bobbelskonte!”
21

Openingstijden Infowinkel
Voor informatie en klachten zijn de spreekuren:
Maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur.
Op deze tijden is de Buurtinfowinkel open voor iedereen uit de
Kruidenbuurt. U bent van harte welkom, voor klachten, maar ook voor een
praatje en een kop kofﬁe in onze gezellige woonkamer.
U vindt ons op Kalmoesplein 70.

Inloopuren:

Wijkagent
Rob van Hout
Woensdag
10.00 -11.00 uur

Maatschappelijk werk
Tamara Mutsaars
Donderdag
9.30 – 10.30
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Sociaal
Raadsliedenwerk
Dinsdag 9.30 – 11.00
op afspraak

Activiteiten SBK

Telefoonummers

T+HUIS
- zaterdag 26 oktober Halloween
- elke woensdagmiddag T+HUIS activiteiten

Buurtinfowinkel Kruidenbuurt
Politie: bij spoed

112

212 51 19
niet spoedeisend

0900 8833

Effe wandelen op woensdag
- vertrek 19.00 uur vanaf Buurtinfowinkel
Voor informatie : Marjo Boom 06-42824401

Brandweer:

244 54 45

Lumens In de buurt:

219 33 00

Gezellige vrouwen op donderdag
- 24 oktober sjaaltjes pimpen
- 28 november turkse koffiedik kijken

Gemeente, klachten en informatielijn

14 0 40

Woonbedrijf, algemeen meldnummer
Glasreparatie: Firma Verbo
Ontstoppen van het riool: Firma C.O.R.
Storingen aan de centrale verwarming
Buurtbeheerder

243 43 43
245 56 55
283 60 43
254 76 85
243 43 43

Trudo
Trudowinkel
Onderhoudsklachten

235 98 30
235 98 00

Fun4Kids op woensdag en vrijdag
- 30 oktober
Kinderkookworkshop
- 1 november
Kinderbingo
- 22 november Pietenshow
- 27 november Kinderkookworkshop
- december:
nog onbekend, let op flyer
- 26 februari
Kinderkookworkshop

(voor dringende zaken buiten kantooruren helemaal
afluisteren en inspreken)

Storingen aan de aan de centrale verwarming
Glasschade
Rioolontstopping fa. Taurus
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251 97 72
244 06 47
248 35 75

Uitgave: Stichting Buurtbeheer Kruidenbuurt
T: 040 212 51 19 • E: info@kruidenbuurt.nl • W: www.kruidenbuurt.nl
: @kruidenbuurt
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