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Rondleiding City Farm in Strijp-S, Di 18 febuari a.s. 
 
Het gebeurt niet vaak dat je in de lift stapt om vervolgens uit te komen midden tussen de 
kroppen sla en verse kruiden. Toch kan het op Strijp-S in Eindhoven zomaar gebeuren. 
Daar wordt in ’t Veem, voormalig opslaggebouw van Philips, op vijfhoog volledig circulair 
op water geteeld onder de kenmerkende roze gloed van LED-belichting. De gewassen – 
sla en allerlei andere soorten bladgewassen en kruiden – bungelen er rustig in het water. 
Op jaarbasis kunnen er zo’n 100.000 kroppen sla worden geteeld, terwijl er bovendien fo-
rellen worden gekweekt. De combinatie van beide heet ‘aquaponics’: een uniek duurzaam 
systeem voor voedselproductie – in Europa nog vrij onbekend – dat hydrocultuur (planten 
kweken op water) combineert met aquacultuur (vissen kweken) in een circulair systeem. 
De vissen leveren de benodigde voedingsstoffen voor de plantengroei in de vorm van 
mest en de planten filteren op hun beurt weer het water voor de vissen. 
 
De voordelen hiervan zijn o.a. eerlijke groenten - zonder bestrijdingsmiddelen of kunst-
mest – maar ook schone groenten want zonder zand en dus gebruiksklaar. Bovendien een 
minimum aan waterverbruik, omdat dit wordt rond-
gepompt in een gesloten systeem.  
Duurzame voedselvoorziening voor de toekomst, dat 
is waar de Stichting Duurzame Kost met haar City 
Farm zich voor inspant. 
De groente en de vis gaan naar lokale afnemers zo-
als horecazaken en restaurants 
 
Jos Hakkennes, oprichter en directeur van de Stich-
ting Duurzame Kost is de man achter dit niet alle-
daagse concept. Maar Jos doet het niet alleen.  
Van begin af aan heeft hij ervoor gekozen om te 
werken met mensen die langs de kant van de arbeidsmarkt staan. De City Farm is daar-
door tevens een zorgboerderij die een leerzame en zinvolle werkplek en een passende 
dagbesteding wil bieden aan mensen met een zorg- of hulpvraag. 
Altijd wordt gekeken wat mensen willen en kunnen. Bijvoorbeeld zaaien, vissen verzorgen, 
oogsten maar ook klantencontact of administratie. Op deze manier brengt de Stichting 
Duurzame Kost een koppeling tot stand tussen re-integratie en duurzame participatie door 
het bedrijven van duurzame (stads)landbouw.  
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De komende maand februari, wanneer de Stichting Duurzame Kost en de City Farm op 
Strijp-S precies drie jaar bestaan, willen we in het kader van S.O.S. (Samen-op-Stap) een 
kijkje gaan nemen achter de schermen van deze grootste circulaire indoorfarm van West-
Europa. 
Naast uitleg over het systeem wordt ruim aandacht besteed aan de principes van circulaire 
landbouw en innovaties op het gebied van voedselproductie.  
Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen en proeven van de diverse gewassen.  
 
Wanneer:  
Dinsdag 18 februari a.s., 11:00 – 12:00 uur 
 
Waar:   
City Farm (Stichting Duurzame Kost), Torenallee 96-02,  Eindhoven (5e etage van ’t Veem 
in Strijp-S). Eventueel kan voor vervoer worden gezorgd (wel doorgeven bij aanmelding). 
 
Kosten:  
€ 7,50 p.p. , inclusief koffie/thee. 
 
Opgeven: 
Bij Peter Klaver via p.klaver4@gmail.com (u ontvangt daarna een bevestiging met nadere 
details per e-mail) of, als men niet over e-mail beschikt, telefonisch via 040-2524628.  
 
 
 

Moskeebezoek wederom groot succes 
 
Afgelopen maand januari  waren we, in het kader van S.O.S., opnieuw te gast in de Fatih 
Moskee, de enige Turkse moskee in Eindhoven, gelegen vlakbij aan de Willemstraat. Op-
nieuw…..na een eerder bezoek, bijna een jaar geleden. Toen overdag, nu om 19:00 uur  
’s avonds, zodat ook wijkbewoners die overdag bezet zijn, eraan deel konden nemen.  
 
Deze keer waren we met 9 personen. En 
ook deze keer was Ayse Bakker-Kaya, be-
stuurslid van de moskee, onze gastvrouw. 
Met wat een enthousiasme weet deze 
vrouw te vertellen, en ook nog eens heel 
deskundig! We hingen aan haar lippen, 
eerst in de gebedsruimte waar zij uitleg 
gaf over de dagelijkse (gebeds)rituelen en 
daarna in de aangrenzende koffiekamer waar zij uitvoerig inging op al onze vragen en op-
merkingen. Iedereen vergat de tijd. Na meer dan twee uur werd alles afgesloten. Maar 
niet nadat Ayse ons op het hart had gedrukt dat we zeker en veel vaker moesten terugko-
men. Het was geen plichtmatige frase.  Tijdens de ramadan (die dit jaar loopt van vrijdag 
24 april t/m zaterdag 23 mei) is iedereen ’s avonds na zonsondergang van harte welkom 
in het Cultureel Centrum naast de moskee om aan te schuiven bij de gemeenschappelijke 
maaltijd.  We hebben beloofd er werk van te zullen maken. Het past allemaal in de gast-
vrije cultuur van de Turkse gemeenschap.  
 
 

 

 
 

Gebedsruimte Fatih Moskee 

mailto:p.klaver4@gmail.com
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Oproep t.b.v. zomeractiviteiten voor ouderen  
 
Omdat veel organisaties tijdens de zomervakantie een pauze inlassen in hun activiteiten-
programma’s voor ouderen, wordt er in de maanden juni, juli en augustus over het alge-
meen weinig of niets gedaan voor ouderen. Dat geldt ook voor onze wijk, waar in elk ge-
val de S.O.S.-activiteiten van de Werkgroep VonderXL stilliggen gedurende die maanden.  
 

Het Oranje Fonds, het RCOAK en Fonds Sluyterman van 
Loo hebben daarom samen een budget van drie ton be-
schikbaar gesteld, onder het motto Impuls Vakantieactivi-
teiten voor Ouderen. Het geld is uitsluitend bedoeld om 
dit jaar in de grote vakantieperiode samen met de oude-
ren groepsactiviteiten te organiseren zodat zij hun sociale 
netwerk kunnen blijven onderhouden en actief kunnen 
blijven. 
 

Concreet betekent dit dat wij als Wijkvereniging resp. Werkgroep VonderXL in aanmerking 
komen voor een subsidie van € 3000, aan te vragen vóór 1 maart 2020., waarbij de vol-
gende voorwaarden gelden: 

- De extra activiteiten moeten gericht zijn op continuïteit van het jaarprogramma; 
- Het vakantieprogramma bestaat uit minimaal 6 groepsactiviteiten voor ouderen, 

verspreid over de maanden juni, juli en augustus 2020; 
- Vrijwilligers dienen een prominente rol te spelen in de uitvoering: 
- Een redelijke eigen bijdrage, al dan niet in nature, strekt tot aanbeveling. 

 
Een ideale kans dus om iets extra’s te doen voor onze ouderen. Edoch….de Werkgroep 
VonderXL heeft op dit moment helaas te weinig menskracht om deze extra klus in haar 
eentje te kunnen klaren. Daarom zouden we graag een zomerwerkgroepje willen samen-
stellen dat zich hiermee wil belasten. Dat komt dus neer op: nadenken over en organise-
ren van 6 actiteiten in de maanden juni, juli en augustus. Het kan van alles zijn, bijv. 
dagje uit Biesbosch (fluisterboot), openluchtvoorstelling, picknick, rondvaart Binnendieze 
in Den Bosch enz.enz. Niet iedereen hoeft zich met alles bezig te houden. je kunt ook voor 
één activiteit meedoen. Kortom: flexibiliteit troef. 
 
Heb je ideeën en/of interesse? Meld je aan bij Leny Westeijn: l.westeijn@telfort.nl 
Haar voorstel: plannen uitwerken op een nog te bepalen dinsdag-avond in ’t Vonderke. 
Tijdens de lente of in de zomer op het terras, wie weet wat voor illustere ideeën er dan 
naar boven komen borrelen!  

 
 
Eindpresentatie Project “Oorlog in mijn Buurt”, Do 20 febr. a.s. 
 
Afgelopen dinsdag 27 januari is op Basisschool De Troubadour (Maria van Bourgondiëln 2) 
het project “Oorlog in mijn Buurt” van start gegaan. Voor het hoe en waarom van dit pro-
ject zie vorige nieuwsbrief (20-12-2019). Leerlingen uit groep 8 bezoeken en interviewen 
in deze periode ouderen uit onze wijk die de Tweede Wereldoorlog  als kind nog hebben 
meegemaakt.  
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Op donderdag 20 februari a.s., van 13:45 tot 15:00 uur, zal in Restaurant De Bourgondiër  
van Vitalis Engelsbergen (Maria van Bourgondiëln 8) de eindontmoeting plaatsvinden. De 
kinderen dragen dan de oorlogsverhalen voor die ze hoorden in de interviews met oude-
ren. Veel van de geïnterviewden zullen daarbij aanwezig zijn.  
 

Alle geïnteresseerden uit de wijk zijn van harte welkom. 
 
Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen hebben, dan kunt u contact opne-
men met Ingrid van Zummeren, projectleider ‘Oorlog in mijn Buurt-Eindhoven’, 06-
29010588, email: ivz@3rdeye.nl. Zie ook www.inmijnbuurt.org 
 
 

Adressen en deelnemers gevraagd  
voor Dialoog Laatste Levensfase  

 

Zoals in de vorige nieuwsbrief (20-12-2019) vermeld, zullen er op zaterdag 18 april a.s. op 
verschillende adressen in onze wijk huiskamergesprekken plaatsvinden, gevolgd door een 
plenair buurtgesprek,  over het thema “laatste levensfase”, met onderwerpen als waardig 
ouder worden, voltooid leven en de huidige euthanasiewetgeving. Dit in het kader van de 
maatschappelijke dialoog die Bureau &MAES uit Amsterdam organiseert in opdracht van  
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 
 
De huiskamergesprekken staan lan-
delijk gepland in Arnhem (za 15 
febr), Zwolle (za 21 mrt), Rotterdam 
(wo 15 april) en tenslotte Eindho-
ven (za 18 april),  waarna op do 25 
juni een landelijk symposium volgt 
waar de bevindingen van de diverse 
huiskamergesprekken worden ge-
presenteerd, in aanwezigheid van 
Hugo de Jonge, minister van VWS, 
die de resultaten vervolgens stuurt 
aan de Tweede Kamer als input voor 
de politieke discussie.  
 
In Eindhoven heeft Bureau &MAES 
dus gekozen voor het Vonderkwar-
tier en de buurt rond de Witte Dame 
als locaties voor de huiskamergesprekken. Zaak is nu om voldoende adressen te vinden 
voor deze gesprekken. Onze oproep in de vorige nieuwsbrief heeft inmiddels al 6 adressen 
opgeleverd, met een gastheer/gastvrouw en ruimte voor in totaal tien deelnemers elk. 
Maar enkele huiskamers méér zou meer dan welkom zijn. Weet u nog een mooie huiska-
mer of locatie, stuur dan een bericht aan dialoog@en-maes.nl 
  
Ook hebben zich inmiddels zo’n 75 deelnemers uit de regio voor de gesprekken zelf aan-
gemeld. Maar ook dit aantal mag gerust nog oplopen, graag zelfs.  
 
Meer informatie en/of aanmelden? Ga  naar: www.dialooglaatstelevensfase.nl 

 
 

Een van de huiskamergesprekken elders in het land 
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________________________________ 
 
Heeft u ideeën voor de werkgroep?  
Aanmelden / afmelden voor de Nieuwsbrief?  
 
Reageren kan via een mail aan  
vonderxl@vonderkwartier.nl  
 
Namens de Werkgroep VonderXL,  
Kees Scheffers 
Tel: 040-2511104 / 06-26906891 
E-mail: vonderxl@vonderkwartier.nl 
 
De Werkgroep VonderXL bestaat uit: Nell Engberts (voorzitter), Leonie Hendriks, Peter Klaver,  Kees Scheffers, Leny Westeijn 
 
Voor informatie over de Werkgroep VonderXL, zie ook: www.vonderkwartier.nl (klikken op: “wijkvereniging” en dan “VonderXL”) 

mailto:vonderxl@vonderkwartier.nl
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