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Een wandelvierdaagse in Meerhoven, dat was vier jaar geleden het streven 
van drie enthousiaste moeders uit Grasrijk. In 2011 organiseerden zij de eerste 
ǁĂŶĚĞůǀŝĞƌĚĂĂŐƐĞ͕�ŚĞĞů�ŬůĞŝŶƐĐŚĂůŝŐ�ŵĞƚ�ƟĞŶ�ŐĞǌŝŶŶĞŶ͘�,Ğƚ�ũĂĂƌ�ĚĂĂƌŽƉ�ĚƌŽĞ-
gen zij het stokje over aan vier andere moeders. Basisschool ’t Slingertouw 
ǁĞƌĚ�Ğƌďŝũ�ďĞƚƌŽŬŬĞŶ�ĞŶ�ŵĂĂƌ�ůŝĞĨƐƚ�ϮϬϬ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ�ĞŶ�ŚƵŶ�ŽƵĚĞƌƐ�ůŝĞƉĞŶ�ŵĞĞ͘�
In 2013 kreeg het team versterking van twee ouders van Basisschool De Start-
ďĂĂŶ͘��ĞŶ�ũĂĂƌ�ůĂƚĞƌ�ůŝĞƉĞŶ�ŵĂĂƌ�ůŝĞĨƐƚ�ϭ͘ϭϬϬ�DĞĞƌŚŽǀĞŶĂƌĞŶ�ŵĞĞ͊

WanDElViErDaaGSE MEErhoVEn

�ƐƚƌŝĚ�:ĂĐŽďƐ͗�͞tĞ�ůŽƉĞŶ�ǀŝĞƌ�ƌŽƵƚĞƐ�ǀĂŶ�
ŽŶŐĞǀĞĞƌ�ϱ�Ŭŵ͘�tĞ�ƉƌŽďĞƌĞŶ�ŐĞǀĂƌŝĞĞƌĚĞ�
ƌŽƵƚĞƐ�Ƶŝƚ�ƚĞ�ǌĞƩĞŶ͖�ĞůŬ�ũĂĂƌ�ƚŽĐŚ�ŶĞƚ�ĞǀĞŶ�
ĂŶĚĞƌƐ�ĚĂŶ�ŚĞƚ�ũĂĂƌ�ĞƌǀŽŽƌ͘ �tĞ�ǀŝŶĚĞŶ�
het super leuk als mensen zeggen ‘hier 
ďĞŶ�ŝŬ�ĞŝŐĞŶůŝũŬ�ŶŽŐ�ŶŽŽŝƚ�ŐĞǁĞĞƐƚ͛͘͟�^ƵƐĂŶ�
^ƚĞǀĞŶƐ͗�͞,Ğƚ�ŐĞĞŌ�ĞŶŽƌŵ�ǀĞĞů�ǀŽůĚŽĞŶŝŶŐ�
al die vrolijke kinderen te zien wande-
len. En niet te vergeten alle gezellig met 

elkaar kletsende ouders!” Dit jaar vindt 
de vijfde wandelvierdaagse plaats van 22 
tot en met 25 juni. Iedere dag wordt om 
18.15 uur gestart bij het winkelcentrum in 
Meerhoven. De laatste avond wordt groots 
ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ�ŵĞƚ�ĨĞĞƐƚĞůŝũŬĞ�ŵƵǌŝĞŬ͕�ƚƌĂŬƚĂƟĞƐ�
ĞŶ�ŵĞĚĂŝůůĞƐ͘�EĂĚĞƌĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�
inschrijving wordt via de basisscholen in 
Meerhoven verstrekt.

sĂŶ�ůŝŶŬƐ�ŶĂĂƌ�ƌĞĐŚƚƐ͗��ƐƚƌŝĚ�:ĂĐŽďƐ͕�:ŽůĂŶĚĂ�ĚĞ�:ŽŶŐ͕��ƌĞŐũĞ�^ĐŚĂĂĨ͕ ��ĂŶŝģůůĞ�EĞŐŐĞƌƐ͕�^ƵƐĂŶ�^ƚĞǀĞŶƐ�ĞŶ�/ůƐĞ�DĞĞůŬĞƌ͘

Bewonersvereniging Grasrijk hecht veel 
ǁĂĂƌĚĞ�ĂĂŶ�ŝŶŝƟĂƟĞǀĞŶ�ǁĂĂƌďŝũ�ďĞǁŽ-
ŶĞƌƐ�ĞůŬĂĂƌ�ďĞƚĞƌ�ůĞƌĞŶ�ŬĞŶŶĞŶ͘��ĂĂƌŽŵ�
ƐƚĂĂƚ�ĚĞǌĞ�ŶŝĞƵǁƐďƌŝĞĨ�ďŝũŶĂ�ŐĞŚĞĞů�ŝŶ�
ŚĞƚ�ƚĞŬĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞƌŐĞůŝũŬĞ�ŝŶŝƟĂƟĞǀĞŶ͘�
DŽĐŚƚ�ũĞ�ŐĞŢŶƐƉŝƌĞĞƌĚ�ƌĂŬĞŶ�Žŵ�ǌĞůĨ�

�Ğ�ůĂĂƚƐƚĞ�ǁĞĞŬ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǌŽŵĞƌǀĂŬĂŶƟĞ�
slaat de verveling voor veel kinderen toe. 
Reden genoeg voor een aantal bewoners 
om bij Bewonersvereniging Grasrijk navraag 
te doen naar de mogelijkheden voor een 
ŬŝŶĚĞƌǀĂŬĂŶƟĞǁĞĞŬ�ŝŶ�DĞĞƌŚŽǀĞŶ͘�
Na afstemming met collega-verenigingen 
ŝŶ�DĞĞƌŚŽǀĞŶ͕�ďĞƐůŽƚĞŶ�ǁĞ�ŚĞƚ�ŝŶŝƟĂƟĞĨ�
te ondersteunen met een gezamenlijke 
ĮŶĂŶĐŝģůĞ�ďŝũĚƌĂŐĞ͘�

,Ğƚ�ŝĚĞĞ�ŝƐ�ĂŅŽŵƐƟŐ�ǀĂŶ�DŽŶŝƋƵĞ�<Ƶŝũ-
ten: “Via de Facebookpagina ‘Meerhoven 
Ontmoet Elkaar’ legde ik mijn idee voor 
aan buurtgenoten en inmiddels hebben 
we een werkgroep van twaalf enthousiaste 
ďĞǁŽŶĞƌƐ͘��Ğ�ŬŝŶĚĞƌǀĂŬĂŶƟĞǁĞĞŬ�ƐƚĂĂƚ�
ŐĞƉůĂŶĚ�ƟũĚĞŶƐ�ĚĞ�ůĂĂƚƐƚĞ�ǁĞĞŬ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǌŽ-
ŵĞƌǀĂŬĂŶƟĞ͘�KŵĚĂƚ�ŚĞƚ�ĚĞ�ĞĞƌƐƚĞ�ŬĞĞƌ�ŝƐ͕�
houden we het dit jaar op drie dagen. Drie 
ĚĂŐĞŶ�ůĞƵŬĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͕�ŶŝĞƵǁĞ�ǀƌŝĞŶĚĞŶ�
maken en gewoon elke dag met een glim-
lach weer naar huis gaan, daar doen we het 
voor!” Het HutHuisjes project dat afgelopen 
zomer in Grasrijk plaatsvond, gaat onder-
ĚĞĞů�ƵŝƚŵĂŬĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�<ŝŶĚĞƌǀĂŬĂŶƟĞǁĞĞŬ�
Meerhoven. 

MEEr inforMatiE?
DĞĞƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ǁŽƌĚƚ�ŽƉ�ŬŽƌƚĞ�ƚĞƌŵŝũŶ�ǀŝĂ�
ǁĞďƐŝƚĞƐ͕�ŇǇĞƌƐ͕�&ĂĐĞďŽŽŬ�ĞŶ�ĚĞ�ŶŝĞƵǁƐͲ
ďƌŝĞǀĞŶ�ǀĂŶ�ďĂƐŝƐƐĐŚŽůĞŶ�͚ƚ�^ůŝŶŐĞƌƚŽƵǁ�ĞŶ�
�Ğ�^ƚĂƌƚďĂĂŶ�ďĞŬĞŶĚŐĞŵĂĂŬƚ͘

kinDErVakantiEWEEk 

MEErhoVEn

zEt hEt alVaSt in DE aGEnDa!
         22 t/M 25 juni - ElkE aVonD 18.15 uur 

ĞĞŶ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚ�ƚĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶ͕�ůĞĞƐ�ĚĂŶ�
ǀŽŽƌĂů�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŽǀĞƌ�ŽŶǌĞ�ƐƵďƐŝĚŝĞͲ
ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ͘��ĂĂƌŶĂĂƐƚ�ƐƚĞůůĞŶ�ǁĞ�
ŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ�ƚĞƌ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�ĞŶ�ďŝĞĚĞŶ�
ǁĞ�ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐ�ďŝũ�ŚĞƚ�ǀĞƌŬƌŝũŐĞŶ�ǀĂŶ�
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ�ĞĞŶ�ǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐƐĂĂŶǀƌĂĂŐ͘



EVEn VoorStEllEn

Ruben Trieling: “Toen mijn vrouw en ik 
ǀĞĞƌƟĞŶ�ũĂĂƌ�ŐĞůĞĚĞŶ�ŽƉ�ǌŽĞŬ�ǁĂƌĞŶ�ŶĂĂƌ�
een ruime woning in een kindvriendelijke 
wijk vonden we deze al snel in Grasrijk. Met 
name de groene omgeving, de nabijheid 
ǀĂŶ�ĞĞŶ�ďĂƐŝƐƐĐŚŽŽů�ĞŶ�ĞĞŶ�ŐŽĞĚĞ�ĮĞƚƐͲ�ĞŶ�
busverbinding naar het centrum spraken 
ons aan. Belangrijke voorwaarde was dat 
ĠĠŶ�ǀĂŶ�ŽŶƐ�ĂůƟũĚ�ŵĞƚ�ĚĞ�ĮĞƚƐ�ŽĨ�ĚĞ�ďƵƐ�
naar het werk kon. Meerhoven is een prima 
uitvalsbasis voor mijn werk op de TU/e. 
�ĞŶŵĂĂů�ŐĞƐĞƩĞůĚ�ŝŶ�'ƌĂƐƌŝũŬ�ǌĂŐ�ŝŬ�ĚĂƚ�Ğƌ�
nog veel verbeterpunten waren, bijvoor-
beeld rond verkeersveiligheid, speelvoor-
ǌŝĞŶŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ŚĞƚ�ƉĂƌŬĞƌĞŶ͘�^ŝŶĚƐ�ϮϬϬϲ�
ŚŽƵĚ�ŝŬ�ŵĞ�ďĞǌŝŐ�ŵĞƚ�ďĞůĂŶŐĞŶďĞŚĂƌƟŐŝŶŐ͖�
eerst als bestuurslid van buurtverenging 
'ƌĂƐŚŽĞŬ͕�ůĂƚĞƌ�ĂůƐ�ǀŽŽƌǌŝƩĞƌ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�
>ĞĞĩĂĂƌŚĞŝĚƐƚĞĂŵ�'ƌĂƐƌŝũŬ�ĞŶ�ŶƵ�;ŽŽŬͿ�ĂůƐ�
ǀŽŽƌǌŝƩĞƌ�ǀĂŶ��ĞǁŽŶĞƌƐǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ�'ƌĂƐƌŝũŬ͘�
Oplossingen zijn immers alleen mogelijk 
als bewoners de krachten bundelen. Veelal 
is een lange adem nodig om dingen voor 
elkaar te krijgen en bewoners vragen mij re-
ŐĞůŵĂƟŐ�ǁĂĂƌ�ŝŬ�ĚĞ�ĞŶĞƌŐŝĞ�ǀĂŶĚĂĂŶ�ŚĂĂů͘�

Daarin zit voor mij nu juist de uitdaging. Als 
je een beetje doorzet, is vaak meer mogelijk 
en worden problemen toch opgelost terwijl 
dat aanvankelijk onmogelijk leek. Ook alle 
contacten die ik inmiddels heb opgedaan 
met wethouders, raadsleden, gemeentelijk 
ƉƌŽũĞĐƚůĞŝĚĞƌƐ�ĞŶ�ůĂŶĚĞůŝũŬĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ�
dragen daaraan bij. 
Ook help ik mee bij het organiseren van 
ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͘��ĞǁŽŶĞƌƐ�ůĞƌĞŶ�ĞůŬĂĂƌ�ŽƉ�ĚĞǌĞ�
ŵĂŶŝĞƌ�ďĞƚĞƌ�ŬĞŶŶĞŶ�ĞŶ�ũĞ�ĐƌĞģĞƌƚ�ĚĂŶ�
tevens meer begrip voor elkaar. Ik ben er 
ƚƌŽƚƐ�ŽƉ�ĚĂƚ�ǁĞ�ŝŶ�ŬŽƌƚĞ�ƟũĚ�ĞĞŶ�ďĞƐƚƵƵƌ�
van zeven bewoners bij elkaar hebben. 
^ĂŵĞŶ�ǁŝůůĞŶ�ǁĞ�ĞĞŶ�ƉŽƐŝƟĞǀĞ�ďŝũĚƌĂŐĞ�
ůĞǀĞƌĞŶ�ĂĂŶ�ĞĞŶ�ƉƌĞƫŐĞ�ǁŽŽŶŽŵŐĞǀŝŶŐ�
voor iedereen in Grasrijk!”

Veronica van der Biezen: “Ik woon sinds de-
cember 2013 in Grasrijk. Hiervoor woonde 
ik 31 jaar in Julianadorp bij Den Helder. Na 
ǌŽǀĞĞů�ũĂĂƌ�ŝŶ�ĞĞŶ�ƌƵƐƟŐ�ĚŽƌƉ�ǁĂƐ�ŚĞƚ�ƟũĚ�ƚĞ�
verkassen naar een grote, levendige stad. 
Redenen: dichter bij familie, dichter bij 
een vliegveld, maar ook een wijk met veel 
groen, ruimte en een ‘gelijkvloerse’ woning 
in verband met de naderende ‘oude dag’. 
Een wijk met het levendige centrum van 
Eindhoven dichtbij en per bus snel be-
reikbaar. Naast mijn betaalde baan heb ik 

ĂůƟũĚ�ǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐǁĞƌŬ�ŐĞĚĂĂŶ͘��Ğ�ŬĞƵǌĞ�
ǀŽŽƌ�ĞĞŶ�ďĞƐƚƵƵƌƐĨƵŶĐƟĞ�ďŝŶŶĞŶ��ĞǁŽ-
nersvereniging Grasrijk was snel gemaakt, 
mede om snel te ‘socialiseren’ met mijn 
ďƵƵƌƚďĞǁŽŶĞƌƐ͘�/Ŭ�ǁŝů�ŐƌĂĂŐ�ĚĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�
ŝŶ�ĚĞ�ǁŝũŬ�ŵĞĞƌ�ŽƉ�ĚĞ�ŬĂĂƌƚ�ǌĞƩĞŶ�ĞŶ�ďĞ-
ǁŽŶĞƌƐ�ŚĞůƉĞŶ�ďŝũ�ŚĞƚ�ŽƉǌĞƩĞŶ�ǀĂŶ�ŶŝĞƵǁĞ�
ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ǀŽŽƌ�ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ�ĚĞ�ũĞƵŐĚ�ĞŶ�
ĚĞ�ǀĞůĞ�͚ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐ͛�ĚŝĞ�DĞĞƌŚŽǀĞŶ�
rijk is. Ook wil ik graag helpen de wijk nog 
ďĞƚĞƌ�ƐĐŚŽŽŶ�ƚĞ�ŚŽƵĚĞŶ͕�ŚĞƚŐĞĞŶ�ŶŝĞƚ�ĂůƟũĚ�
makkelijk is. Grote ergernissen zijn het niet 
opruimen van hondenpoep (ik heb zelf een 
ŚŽŶĚͿ͕�ŐƌĂĸƟ�ĞŶ�ǌǁĞƌĨǀƵŝů͘�tĞ�ĚŽĞŶ�Ğƌ�
binnen Bewonersvereniging Grasrijk veel 
aan deze problemen op te lossen. Maar er 
ďůŝũŌ�ŶŽŐ�ŐĞŶŽĞŐ�ƚĞ�ĚŽĞŶ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ďĞǁŽŶĞƌƐ�
ǌĞůĨ͘ �ZĞŐĞůŵĂƟŐ�ǁŽƌĚƚ�Ğƌ�ƚĞ�ŚĂƌĚ�ŐĞƌĞĚĞŶ�
in Meerhoven en ook dat is een verbeter-
punt vanwege de vele kleine kinderen die 
ŽƉ�ƐƚƌĂĂƚ�ƐƉĞůĞŶ͘�<ŽƌƚŽŵ͗�ŝŬ�ǁŝů�ŐƌĂĂŐ�ŵŝũŶ�
ƐƚĞĞŶƚũĞ�ďŝũĚƌĂŐĞŶ�ĂĂŶ�ĞĞŶ�ƉƌĞƫŐĞ͕�ǀĞŝůŝŐĞ�
en groene leefomgeving zodat iedereen kan 
ŐĞŶŝĞƚĞŶ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ƉƌĂĐŚƟŐ�ƐƚƵŬũĞ�EĞĚĞƌ-
land: Meerhoven.”

ruBEn triElinG

VEronica Van DEr BiEzEn

liD WorDEn?
Nog geen lid van Bewonersvereniging 
'ƌĂƐƌŝũŬ͍�,Ğƚ�ůŝĚŵĂĂƚƐĐŚĂƉ�ŬŽƐƚ�ƐůĞĐŚƚƐ�
Φ�ϱ�ƉĞƌ�ŚƵŝƐĂĚƌĞƐ�ƉĞƌ�ũĂĂƌ͘ �DĞůĚ�ũĞ�ǀĂŶ-
ĚĂĂŐ�ŶŽŐ�ĂĂŶ͗�ǁǁǁ͘ŐƌĂƐƌŝũŬ͘Ŷů͘

De komende maanden stellen de zeven bestuursleden van Bewonersvereniging 
'ƌĂƐƌŝũŬ�ǌŝĐŚ�ĂĂŶ�ũĞ�ǀŽŽƌ͘ �tĞ�ďĞŐŝŶŶĞŶ�ŵĞƚ�ǀŽŽƌǌŝƩĞƌ�ZƵďĞŶ�dƌŝĞůŝŶŐ�ĞŶ�ĂůŐĞ-
meen bestuurslid Veronica van der Biezen.
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ontMoEtEn in hEt zEEcafE

�ĂŶŝģůůĞ�EĞŐŐĞƌƐ�ĞŶ�DŽŶŝƋƵĞ�<ƵŝũƚĞŶ�ŚŽƵ-
ĚĞŶ�ǀĂŶ�ĨƌƂďĞůĞŶ�ĞŶ�ůĞƵŬĞ�ĐƌĞĂƟĞǀĞ�ĚŝŶŐĞŶ�
ŵĂŬĞŶ͘��ĂŶŝģůůĞ͗�͞sŽŽƌ�ǁŽƌŬƐŚŽƉƐ�͚ŬŶƵƚ-
selen’ moet je de wijk uit en deze zijn vaak 
ďĞƐƚ�ƉƌŝũǌŝŐ͘��Ăƚ�ǁŝůĚĞŶ�ǁŝũ�ǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶ͘�tĞ�
plaatsten een foto van een zelfgemaakte 
pepernotenkrans op Facebook met de 
vraag wie er ook eentje wilde maken.” 

͞�ŝŶŶĞŶ�͚ŶŽ�ƟŵĞ͛�ƌĞĂŐĞĞƌĚĞŶ�Ϯϱ�ďĞǁŽŶĞƌƐ�
en moesten we op zoek naar een zaaltje. 
tĞ�ŚĞďďĞŶ�ǌĞůĨƐ�ŶŽŐ�ĞĞŶ�ĞǆƚƌĂ�ĂǀŽŶĚ�ŵŽĞ-
ƚĞŶ�ŝŶƉůĂŶŶĞŶ͕͟ �ǀƵůƚ�DŽŶŝƋƵĞ�ĂĂŶ͘�͞�Ž�ǁĞƌĚ�
ŚĞƚ�ŝŶŝƟĂƟĞĨ�͚<ŶƵƚƐĞůƌŝũŬ͛�ŐĞďŽƌĞŶ͘�KŶǌĞ�
ŬŶƵƚƐĞůĂǀŽŶĚĞŶ�ǌŝũŶ�ŽŶƚǌĞƩĞŶĚ�ŐĞǌĞůůŝŐ͘�:Ğ�
ontmoet nieuwe mensen of hebt eindelijk 
ĚĞ�ƟũĚ�Žŵ�ĞĞŶƐ�ŵĞƚ�Ăů�ĚŝĞ�ƐĐŚŽŽůƉůĞŝŶŵŽĞ-
ders te praten. Er komen vriendinnenclub-
jes, moeders en dochters, buurvrouwen. 
Het is eigenlijk gewoon een avondje uit 
ŐĞǁŽƌĚĞŶ͘�tŝũ�ǌŽƌŐĞŶ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ŬŽĸĞ͕�ĚĞ�
thee en alle materialen. Aan het einde van 
de avond ga je met een mooi zelf gemaakt 
ǁĞƌŬƐƚƵŬ�ŶĂĂƌ�ŚƵŝƐ͘͟ �^ŝŶĚƐ�Ěŝƚ�ũĂĂƌ�ŽƌŐĂŶŝ-
ƐĞƌĞŶ��ĂŶŝģůůĞ�ĞŶ�DŽŶŝƋƵĞ�ŽŽŬ�ǁŽƌŬƐŚŽƉƐ�
voor kinderen. 

MEEr inforMatiE? 
<ŝũŬ�ŽƉ�ǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬŬŶƵƚƐĞůƌŝũŬ�ŽĨ�
mail naar knutselrijk@gmail.com.

,Ğƚ��ĞĞĐĂĨĠ�ŝƐ�ĚĞ�ŽŶƚŵŽĞƟŶŐƐƌƵŝŵƚĞ�ǀĂŶ�
appartementencomplex ‘De Blinkerd’. 
�ůŬĞ�ǁĞĞŬ�ǁŽƌĚĞŶ�Ğƌ�ĂůůĞƌůĞŝ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�
georganiseerd, waarbij ook buurtbewoners 
van harte welkom zijn! “Van alles is moge-
ůŝũŬ͕͟ �ǀĞƌƚĞůƚ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶĐŽƂƌĚŝŶĂƚŽƌ�<ƌŝƐƚĞů�
dŚŽůĞŶ͘�͞sĂŶ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚĞŶ�ƚŽƚ�
ĚĂŶƐĂǀŽŶĚĞŶ�ĞŶ�ǀĂŶ�ŐǇŵůĞƐƐĞŶ�ƚŽƚ�ŐĞǌĞůůŝŐ�
ƐĂŵĞŶ�ĚŝŶĞƌĞŶ͘��Ğ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�
grotendeels verzorgd door vrijwilligers. Een 
groot deel daarvan woont zelf ook in het 
appartementencomplex.” 

BiBliothEEk
�Ğ��ůŝŶŬĞƌĚ�ŚĞĞŌ�ŽŽŬ�ĞĞŶ�ŬůĞŝŶĞ�ďŝďůŝŽ-
theek in het Zeecafé. Daar kunnen buurt-
ďĞǁŽŶĞƌƐ�ŐƌĂƟƐ�ďŽĞŬĞŶ�ůĞŶĞŶ�ǌſŶĚĞƌ�
lidmaatschap. Leden van bibliotheek 
Eindhoven kunnen hun boeken inleveren 
en via internet gereserveerde boeken laten 

bezorgen. Heel handig! De bibliotheek is 
geopend op vrijdagmiddag tussen 17.00 en 
19.00 uur.

zElfStanDiG WonEn
De Blinkerd is een woongebouw volgens 
ŚĞƚ�tŽŽŶŝŶĐ͘WůƵƐ�ĐŽŶĐĞƉƚ͘��ĞŶ�ƵŶŝĞŬ�
woonconcept voor bewoners vanaf 55 jaar 
waarbij zelfstandig wonen, ontmoeten, vei-
ligheid en welzijn centraal staan. Met voor-
zieningen en services, zoals een beheerder, 
ĞĞŶ�ŽŶƚŵŽĞƟŶŐƐƌƵŝŵƚĞ�ĞŶ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůĞ�
ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ�ĠŶ�ŵĞƚ�ƌƵŝŵƚĞ�ǀŽŽƌ�
individuele wensen en keuzemogelijkhe-
den, kunnen ouderen zo lang mogelijk 
zelfstandig blijven wonen.

iDEEën
,Ğď�ũĞ�ǌĞůĨ�ŝĚĞĞģŶ�ǀŽŽƌ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ǀŽŽƌ�ϱϱ�
plussers en zoek je nog een ruimte? Of wil 

je graag koken met een clubje, maar heb je 
ŐĞĞŶ�ŐĞƐĐŚŝŬƚĞ�ŬĞƵŬĞŶ͍�<Žŵ�ĚĂŶ�ůĂŶŐƐ�ŝŶ�
het Zeecafé  (Graskant 11) of stuur een mail 
naar deblinkerd@wooninc.nl. Interesse? 
�ĞŬŝũŬ�ĚĂŶ�ĚĞ�tŽŽŶŝŶĐ�&ĂĐĞďŽŽŬƉĂŐŝŶĂ͗�
ǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬ�ůŝŶŬĞƌĚtŽŽŶŝŶĐ͘WůƵƐ͘

knutSElrijk
De gemeente Eindhoven stelt jaarlijks per 
ďƵƵƌƚ�ƐƵďƐŝĚŝĞ�ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ�ǀŽŽƌ�ŝŶŝƟĂƟĞ-
ven die de sociale binding tussen bewo-
ŶĞƌƐ�ǀĞƌŐƌŽƚĞŶ͘�KŶŐĞǀĞĞƌ�ĚĞ�ŚĞůŌ�ǀĂŶ�ĚĞ�
subsidie van Grasrijk komt ten goede aan 
ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚ�ĚŽŽƌ�ůŽŬĂůĞ�
ďĞǁŽŶĞƌƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ͘��Ğ�ĂŶĚĞƌĞ�ŚĞůŌ�ŝƐ�
ďĞĚŽĞůĚ�Žŵ�ŽǀĞƌŝŐĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ�ŝŶ�'ƌĂƐƌŝũŬ�
ĞŶ�DĞĞƌŚŽǀĞŶ�ƚĞ�ƐƟŵƵůĞƌĞŶ͘�dŝũĚĞŶƐ�ĚĞ�
eerste Algemene Ledenvergadering van 
Bewonersvereniging Grasrijk (datum in 
volgende nieuwsbrief) bespreken we de 
ƐƵďƐŝĚŝĞǀĞƌĚĞůŝŶŐ�ǀŽŽƌ�ϮϬϭϲ͘�'ƌĂƐƌŝũŬĞƌƐ�ĚŝĞ�
ŐƌĂĂŐ�ĞĞŶ�ƐƚƌĂĂƚĂĐƟǀŝƚĞŝƚ�ŽĨ�ĞĞŶ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚ�
voor Grasrijk of Meerhoven willen organise-
ƌĞŶ͕�ŬƵŶŶĞŶ�ďŝũ�ŽŶƐ�ĞĞŶ�ĮŶĂŶĐŝģůĞ�ďŝũĚƌĂŐĞ�
ĂĂŶǀƌĂŐĞŶ͘�<ŝũŬ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ�ĞŶ�
ŵĞĞƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŽƉ�ǁǁǁ͘ŐƌĂƐƌŝũŬ͘Ŷů͘�
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Graffiti
In Meerhoven staan op diverse plekken 
warmtecentrales voor de stadsverwarming. 
De muren van deze centrales worden 
ƐƚĞĞĚƐ�ǀĂŬĞƌ�ďĞŬůĂĚ�ŵĞƚ�ŐƌĂĸƟ͘�tĞ�ŚĞď-
ben de gemeente gevraagd de muren te 
voorzien van klimop om dit tegen te gaan. 
Bij wijze van proef wordt de centrale aan 
het Grasland binnenkort voorzien van 
klimop. Als de oplossing bevalt, wordt deze 
doorgevoerd in heel Meerhoven.

StaDSVErWarMinG
�ŶĞƌŐŝĞďĞĚƌŝũǀĞŶ�ŝŶ�DĞĞƌŚŽǀĞŶ�ǌŝũŶ�ŶĂůĂƟŐ�
geweest omdat zij bewoners vooraf niet 
hebben geïnformeerd over het periodiek in 
rekening brengen van extra aansluitkosten 
ǀŽŽƌ�ĚĞ�ƐƚĂĚƐǀĞƌǁĂƌŵŝŶŐ͘��Ăƚ�ŚĞĞŌ�ĚĞ�
kantonrechter bepaald in proefprocessen 
ĚŝĞ�ŽƉ�ŝŶŝƟĂƟĞĨ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǁĞƌŬŐƌŽĞƉ�^ƚĂĚƐǀĞƌ-
warming Meerhoven waren aangespannen. 
Met name het feit dat de extra aansluit-
kosten jaarlijks worden geïndexeerd en 
daarover tevens 5% rente wordt gerekend, 
‘wringt’ volgens de rechtbank. De werk-
groep is verheugd dat de indexering en ren-
ƚĞ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ƌĞĐŚƚďĂŶŬ�ǁŽƌĚƚ�ďĞŬƌŝƟƐĞĞƌĚ͘�
EŝĞƩĞŵŝŶ�ŽǀĞƌǁĞĞŐƚ�ĚĞ�ǁĞƌŬŐƌŽĞƉ�ŚŽŐĞƌ�
beroep omdat zij van mening is dat de extra 
aansluitkosten überhaupt niet in rekening 
mogen worden gebracht. De kantonrechter 
stelt dat energiebedrijven extra aansluitkos-
ten mogen rekenen zolang de kosten rede-
lijk zijn, ook al hebben bewoners daarmee 
ŶŝĞƚ�ŝŶŐĞƐƚĞŵĚ͘�sŽŽƌ�ŵĞĞƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͕�ǌŝĞ�
www.meerhoven.nl/stadsverwarming.

BruGGEn
tĞ�ŚĞďďĞŶ�ŬůĂĐŚƚĞŶ�ŽŶƚǀĂŶŐĞŶ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�
reling van de bruggen in het park en de 
brug tussen Zand- en Meerrijk. Bewoners 
zijn bang dat kleine kinderen door de gaten 
ŬƵŶŶĞŶ�ǀĂůůĞŶ͘��Ğ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ�ŚĞĞŌ�ƚŽĞŐĞ-
zegd de relingen te toetsen aan het bouw-
besluit en eventuele andere regelgeving.

WaDi'S
�ŝŶĚ�ϮϬϭϰ�ǌŝũŶ�ĚĞ�ĂĨǀŽĞƌƉƵƩĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�ǁĂĚŝ Ɛ͛�
(greppels) verhoogd. Het regenwater werd 
voorheen direct afgevoerd via het regen-
waterriool naar de Oude Rundgraaf. Bij 
ĞĞŶ�ŇŝŶŬĞ�ƌĞŐĞŶďƵŝ�ŬŽŶ�ŚĞƚ�ƌŝǀŝĞƌƚũĞ�ŚĞƚ�
wateraanbod niet aan. Daarom besloot de 
ŐĞŵĞĞŶƚĞ�ĚĞ�ƉƵƩĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�ǁĂĚŝ Ɛ͛�ƚĞ�ǀĞƌŚŽ-
gen. Op enkele plaatsen zijn de afvoerput-
ten echter te hoog geplaatst, waardoor 
straten bij hevige regenval blank komen te 
ƐƚĂĂŶ͘��Ğ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ�ŐĂĂƚ�ĚĞǌĞ�ĂĨǀŽĞƌƉƵƩĞŶ�
verlagen.

MEErrijk
Ieder kwartaal hebben we overleg met 
collega-bewonersverenigingen, de gemeen-
te, de winkeliersvereniging en de eigenaar 
van winkelcentrum Meerhoven. Recentelijk 
hebben we gesproken over het brandalarm 
en de bewegwijzering in de parkeergarage, 
de winkelleegstand en voorzieningen zoals 
ĮĞƚƐĞŶƌĞŬŬĞŶ͘��ŝĞ�ŽŽŬ�ǁǁǁ͘ŐƌĂƐƌŝũŬ͘Ŷů͘

MEErhoVEn Expat MEEtinG
Op 22 maart vond de tweede Meerhoven 
�ǆƉĂƚ�DĞĞƟŶŐ�ƉůĂĂƚƐ�ŝŶ�ĚĞ�ƐƉŝŬƐƉůŝŶƚĞƌ-
ŶŝĞƵǁĞ�ůŽĐĂƟĞ�ǀĂŶ�ŬŝŶĚĞƌĚĂŐǀĞƌďůŝũĨ�<ŽƌĞŝŶ�
<ŝŶĚĞƌƉůĞŝŶ͘�/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ�ŬĞŶŶŝƐǁĞƌŬĞƌƐ�
werden met elkaar in contact gebracht 
en geïnformeerd over actuele zaken in 
Meerhoven. Onder meer het Holland Expat 
�ĞŶƚĞƌ͕ �ďĂƐŝƐƐĐŚŽŽů��Ğ�^ƚĂƌƚďĂĂŶ�ĞŶ�<ŽƌĞŝŶ�
ŐĂǀĞŶ�ƚĞŬƐƚ�ĞŶ�ƵŝƚůĞŐ͘�<ŝŶĚĞƌĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�
expats werden opgevangen door begelei-
ĚĞƌƐ�ǀĂŶ�<ŽƌĞŝŶ�<ŝŶĚĞƌƉůĞŝŶ͘��Ğ�ĚĞƌĚĞ�ĞǆƉĂƚ�
ŵĞĞƟŶŐ�ƐƚĂĂƚ�ŐĞƉůĂŶĚ�ŝŶ�ŚĞƚ�ŶĂũĂĂƌ͘ ��Ğ�
DĞĞƌŚŽǀĞŶ��ǆƉĂƚ�DĞĞƟŶŐ�ŝƐ�ĞĞŶ�ŝŶŝƟĂƟĞĨ�
van bewonersverenigingen in Meerhoven 
ĞŶ�ǁĞƌĚ�ŐĞĐŽƂƌĚŝŶĞĞƌĚ�ĚŽŽƌ�^ŚĂŚǌĂĚ�<ŚĂŶ�
(zelf expat) en Veronica van der Biezen.


