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Jan Joris Heling geeft donder-
dag 12 november een lezing bij
het Academisch Genootschap
op Parklaan 93 in Eindhoven.
Deze maakt deel uit van de cy-
clus Het zal MIJN zorg zijn. He-
ling is bestuurder bij Savant
Zorg. Hij gaat in op de gevol-
gen van een beroep op zelfred-
zaamheid voor de zorg. De le-
zing begint om 20.00 uur. En-
treeprijs: 5 euro voor AG-leden,
12 euro voor niet-leden. Aan-
melding via de sectie agenda
op www.ag-eindhoven.nl.

Studenten van het Rock City
Institute krijgen van maandag
9 tot en met woensdag 11 no-
vember in PopEi de kans om
hun kunnen te tonen tijdens
de RCI Showcases. Muzieklief-
hebbers kunnen bij de optre-
dens in het muziekcentrum op
Klokgebouw 300 in Eindhoven
aanwezig zijn. De zaal gaat alle
dagen om 19.00 uur open en de
toegang is gratis. In totaal tre-
den ongeveer twintig bands
op.

Eindhovenaren gaan vrijdag 6
november met elkaar in dia-
loog over het thema Samen
(W)aardig. De gesprekken ma-
ken delen uit van de landelijke
Week van de Dialoog. Op ver-
schillende plekken, onder meer
in de Ontmoetingskerk op
Meerkollaan 3, zijn dan gratis
te bezoeken dialogen over res-
pect, met maximaal acht deel-
nemers. Een overzicht van loca-
ties en tijden is te vinden op
www.eindhovenindialoog.nl.

Stichting Kuychi uit Waalre
houdt zondag 8 november een
informatiemiddag in Hotel van
der Valk op Aalsterweg 322 in
Eindhoven. Deze duurt van
14.00 tot 16.00 uur. Donateurs
worden er op de hoogte gesteld
van het reilen en zeilen van de
projecten van Kuychi. Deze cha-
ritatieve stichting zet zich in
voor kansarme kinderen in Pe-
ru. Ze probeert er onder meer
voor te zorgen dat in het
Zuid-Amerikaanse land kinde-
ren naar school kunnen.

Zelfredzaamheid in
zorg besproken

Studenten van het
RCI treden op

(W)aardig met
elkaar in dialoog

Stichting Kuychi
licht projecten toe

door Vanda van der Kooi
e-mail: v.vdkooi@ed.nl

EINDHOVEN. De Stichting Michael-
son heeft gisteren de nieuwe
Nelson Award Eindhoven gewon-
nen. Paul Rötschke ontving de
prijs uit handen van burgemees-
ter Rob van Gijzel in het stadhuis.

Van alle negen genomineerden
kreeg hij de prijs, omdat hij zijn
rouw over de zelfmoord van zijn
zoon in 2012 omgezet heeft in posi-
tieve actie. Dat deed hij door Stich-
ting Michaelson op te richten. De-
ze vrijwilligersorganisatie helpt
jongeren en tieners die in de knel
zitten. De veertig medewerkers
bieden hen een veilige plek waar
ze hun verhaal kwijt kunnen.
Onder begeleiding kunnen ze de
motivatie terugvinden om de
draad van het leven weer op te
pakken.

Volgens Rötschke is suïcidaal
gedrag op te lossen door naar het
achterliggende probleem te kij-
ken. „Aandacht is het belangrijk-
ste. De meesten willen echt wel le-
ven, maar niet in de situatie waar-
in ze zijn beland.”

De jury prijst zijn persoonlijke
inzet voor jongeren in moeilijkhe-
den. Ze ziet hem als inspiratie-
bron voor anderen, een levend
voorbeeld van de uitspraak van
Nelson Mandela: ‘The greatest glo-
ry in living, lies not in never
falling, but rising every time we
fall.’ Dit is verbeeld in de Nelson
Award, een kunstwerk van Nelson
Carillho. Op de tweede plaats ein-
digde Wilma Schrijen, omdat zij
zich belangeloos inzet voor de
kwetsbare bewoners in de wijken.

De derde plaats was voor Maikel
Taks, één van de Eindhovenaren
die een hulpkaravaan naar Grie-
kenland heeft opgezet.

De Nelson Award is een nieuw
initiatief van vredesorganisatie
MasterPeace, om nieuwe, positie-
ve change-makers te vinden en te
steunen. De nationale Nelson
Award wordt volgend jaar uitge-
reikt op 21 september 2016, bij
MasterPeace in Concert, op de In-
ternationale dag van de Vrede.
Voorafgaand worden speciale
Nelson Awards uitgereikt, zoals
deze Nelson Award in Eindhoven.
De drie winnaars in Eindhoven
dingen automatisch mee met de
landelijke verkiezing van de
Nelson Award.

door Pieter Roos

V eel groen, autovrije zo-
nes en drie ankerpun-
ten in de hoeken moe-
ten het gezicht van Vre-

deoord gaan bepalen. Woensdag-
avond werden tijdens een informa-
tieavond voor omwonenden van
het Philips-complex aan de Bosch-
dijk in Eindhoven het voorlopige
stedenbouwkundige- en bestem-
mingsplan gepresenteerd. In het
najaar van 2016 moet de bouw be-
ginnen.

Hoewel het bestemmingsplan
volgens de planning in het twee-
de kwartaal van volgend jaar door
de gemeenteraad moet worden
vastgesteld, ligt de hoofdstructuur
van het terrein inmiddels zo goed
als vast. Het Vredeoord-terrein
wordt opgedeeld in twaalf bouw-
vakken, waarop plek is voor maxi-
maal driehonderd huizen. Dit
wordt voornamelijk laagbouw. Op

de hoek de Pieter Zeemanstraat
en de Boschdijk moet hoogbouw
met vijf à zes woonlagen komen.

Deze gebouwen, maar ook de
andere hoeken moeten bijzondere
ankerpunten worden: „De hoeken
zijn de eerste kennismaking met
de wijk. De architectuur zal daar
extra belangrijk zijn”, zegt steden-
bouwkundige Marian de Vries.
Daarnaast worden zoveel mogelijk
van de oorspronkelijke bomen be-
houden en wordt er veel groen bij-
geplant.

Zowel van de Groenewoudse-
weg richting de Boschdijk (de Lo-
per), als van de Pieter Zeeman-
straat richting Vredeoord (de
Dreef) moeten groene autovrije
zones gemaakt worden.

Oorspronkelijk was het idee
om de zeventig procent van het
terrein, dat bestemd was voor
koopwoningen, als kavels te verko-
pen. Kopers kunnen daar naar ei-
gen inzicht hun huis ontwerpen.
Onder druk van de nieuwe wo-
ningwet is Trudo hier deels van af-
geweken: „De regels zijn strenger
geworden. Niet alles zal kavel
zijn”, zegt Hans van Voorene, pro-
jectmanager Vastgoed van Trudo.
Wanneer er begonnen wordt met
de verkoop van de kavels is ondui-
delijk: „Het kan zijn dat we eerst
met de sociale huurwoningen be-
ginnen. Dan kunnen de kavels
nog even wachten.”

door Rob Burg
e-mail: r.burg@ed.nl

EINDHOVEN. In de omgeving
van de Klotputten in de Gestel-
se wijk Ooievaarsnest wordt de
laatste tijd geregeld afval ge-
dumpt, soms afkomstig van
wietkwekerijen of xtc-labs. Af-
gelopen zondag werd op de
Binckhorst, nabij de plas de
Klotputten, xtc-afval gevon-
den: vier zestiglitervaten ge-
vuld met monomehtylamine.
De vaten lekten; er is veertig li-
ter in de grond weggelopen, al-
dus de gemeente. De vaten zijn
dezelfde dag nog geruimd en
de omgeving afgezet. Een dag
later is begonnen met de sane-
ring.

Begin deze week stuitte een
fietser op dezelfde Binckhorst
op een hoop plastic, karton en
aluminium afvoerpijpen. Het
materiaal is vermoedelijk ge-
bruikt in een wietkwekerij. De-
ze dumping werd door drie per-
sonen bij de gemeente gemeld.

In het afgelopen halfjaar
kwamen verder nog meldingen
binnen van afvaldumpingen op
de Hunenborg (verf- en zwerf-
afval), Herinkhave (zwerfaval
in het water), Ulenpas en Bac-
kenhagen (zwerfafval en een
fietswrak).

voor opvang van
vluchtelingen
In het Kringloopwa-
renhuis op Laag-
straat 288 in Eindho-
ven is zaterdag 7 no-
vember tussen 10.00
en 15.00 uur een
door Wereldhuis
Eindhoven georgani-
seerde speelgoed-
markt. De opbreng-
sten zijn bestemd
voor de opvang van
vrouwelijke vluchte-
lingen.

EINDHOVEN
Concert coverband
81 Millstreet
De Deurnese cover-
band 81 Millstreet
treedt zondag 8 no-
vember op in café
Kraaij & Balder op
Strijpsetraat 79 in

Eindhoven. Het be-
gint om 17.00 uur
en publiek kan gratis
luisteren naar de
covers van bekende
rock- en bluesbands.

EINDHOVEN
Proefles percussie
voor jeugd
Marc Willems geeft
op dinsdag 10 no-
vember een gratis
proefles West-Afri-
kaanse percussie
voor kinderen van
acht tot veertien
jaar. Tussen 18.30 en
20.30 uur kunnen ze

trommelen op instru-
menten als de djem-
bé en de dunun.
Plaats van handeling
is Privaspand 11, in-
gang via de Juralaan
in de Eindhovense
wijk Achtse Barrier.
Aanmelden kan via
marcwillems@
me.com. Willems
geeft al twintig jaar
percussieworkshops.

EINDHOVEN
Optreden rockband
Black Bottle Riot
De rockband Black
Bottle Riot treedt vrij-
dag 6 november op
in café Wilhelmina
op Wilhelminaplein
6 in Eindhoven. Een
kaartje voor het con-
cert dat om 21.00
uur begint is à 7,50
euro aan de deur te
koop.

EINDHOVEN. Bewoners van het Eindhovense Archipel-verpleeghuis
Dommelhoef op Parklaan 97 zijn vereeuwigd. De door verschillende
kunstenaars gemaakte portretten in uiteenlopende technieken zijn
zondagmiddag 8 november tussen 14.00 en 16.00 uur voor het
eerst te zien. De opening is om 14.15 uur. foto Joop de Haas

Ouderen van Archipel in beeld

EINDHOVEN

Stichting Michaelson wint
Eindhovense Nelsonprijs

� Paul Rötschke van de Stichting Michaelson met een portret van zijn zoon
Michael. archieffoto Jurriaan Balke

Met de nieuwe
Nelson Award wil
vredesorganisatie
MasterPeace positieve
change-makers steunen.

‘De hoeken zijn de
eerste kennismaking.
De architectuur zal daar
extra belangrijk zijn’
Marian de Vries stedenbouwkundige

Speelgoedmarkt
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Dumpers
van afval
slaan toe

EINDHOVEN

Vredeoord: veel
groen, weinig blik


