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PSV gaat samenwerken 
met 'buurman' GGZE 
door Louke Kreemers 

EINDHOVEN- 'Een paradijs van ken
nis', zo omschreven de mentale 
trainers van PSV het complex van 
de geestelijke gezondheidszorg 
Eindhoven (GGzE). De twee orga
nisaties tekende gisteren een in
tentieverklaring om in vier secto
ren nadrukkelijk te gaan samen
werken. "We zijn al zestig jaar bu
ren", zegt Joep Verbugt, voorzit
ter Raad van Bestuur GGzE. "Het 
werd dus wel tijd dat we gingen 
samenwerken. Beide organisaties 
werken met mentaliteit en menta
le kracht. Wij bieden PSV op het 
gebied van innovatie technische 
middelen die kunnen helpen bij 
de mental!'! training van spelers." 
Behalve op het gebied van innova
tie gaat de zorginstelling ook op 
het gebied van huisvesting, zorg 
en onderzoek samenwerken met 

de voetbalclub. Concrete plannen 
vopr die samenwerking hebben 
de organisaties nog niet. In de eer
ste fase werd vooral gezocht naar 
raakvlakken waarop de organisa
ties elkaar konden aanvullen. Nu 
kunnen de partijen gaan bespre
ken wat ze daadwerkelijk voor el
kaar kunnen betekenen. De sa
menwerking is ontstaan uit een 
al lopend gezamenlijk project: het 
Catamaran PSV Combinatie Uni
red elftal. Dit elftal bestaat uit jon
geren met een psychiatrische of 
gedragsstoornis. PSV heeft een 
trainer geleverd die het team 
twee keer per week traint. "We 
kwamen in een wereld terecht 
die we totaal niet kenden", legt 
Toon Gerbrands, algemeen direc
teur van PSV, uit. "Bij de GGzE 
werd van alles onderzocht waar 
wij wat aan hebben, zoals het om
gaan met stress of een conflictsi-

Vijf ton beton voor 
nieuwe vloer Heuvel 
EINDHOVEN - Ruim vijf ton beton 
is nodig om de nieuwe vloer in 
het Forum van Heuvel Eindhoven 
te realiseren. Op vrijdag 15 mei 
wordt het beton gestort. De. kelder 
van het winkelcentrum, voorheen 
Heuvel galerie, verdwijnt daarmee 
onder een verdiepingsvloer. 
Iedereen die geïnteresseerd is in 
het storten van het beton kan van
af7.30 uur komen kijken. Het win
kelcentrum biedt het publiek kof-

~ ledereen die geïnteresseerd 
is in het storten van het be
ton in de Heuvel kan vanaf 
7.30 uur komen kijken 

fie en iets lekkers aan terwijl ze 
achter de bouwschutting de werk
zaamheden kunnen bekijken. 
Al wekenlang zijn de bouwvakkers 
hard bezig met de voorbereidin
gen in het Forum. De stalen lig
gers zijn geplaatst, de bewapening 
ligt op zijn plek en betonstempels 
houden het gevaarte bij elkaar. 
Als het beton na het storten ge
noeg is gehard, gaan de bouwvak
kers aan de slag met de voorberei
dingen voor het plaatsen van de 
roltrappen. Het nieuwe plein 
krijgt een oppervlakte van zo'n 
vijfhonderd vierkante meter. 
In juli wordt het nieuwe Forum 
voor bezoekers geopend. De win
kels rondom het Forum zijn tij
dens de verbouwing open. 
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tuatie. Naast de beste spelers en 
coaches, willen we ook experts op 
het gebied van mentale training. 
GGzE biedt ons zulke trainers, 
maar ook goede methodes om on
ze spelers mentaal te helpen. 
Daarnaast is het voor onze spelers 
goed om ook eens te zien hoe de 
patiënten daar tegen het leven en 
de wereld aankijken." 
De samenwerking biedt ook voor
delen voor de GGzE. De spelers 
van PSV staan vaak onder grote 
druk, zij kunnen uitleggen aan de 
patiënten van de GGzE hoe zij 
omgaan met die druk. Hierdoor 
kan de zorginstelling ook extra on
derzoek doen en nieuwe kennis 
opdoen voor het verbeteren van 
de training. Kortom: de organisa
ties kunnen genoeg van en door 
elkaar leren. 
De samenwerking gaat tenminste 
twee jaar duren. 
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Signeersessie 
Django Wagner 
EINDHOVEN - Zanger Django Wag
ner presenteert vanmiddag zijn 
nieuwe album Mijn muziek, mijn 
passie in de winkel van Berk Mu
sic aan de Woenselse Markt 1 in 
Eindhoven. De Nuenenaar treedt 
op en houdt een signeersessie van 
12.00 tot 13-00 uur. 

Big Band in Van 
Doornekiosk 
EINDHOVEN - De Lighttown Big 
Band en klezmerorkest De Klez
koppen spelen morgen op de 
Wim van Doorne Muziekkiosk in 
het Stadswandelpark in Eitldho
ven. Toegang tot het concert is zo
als altijd gratis. 
Aanvang 14.00 uur. 
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Start bouw 
Eind mei gaat de bouw van het 7 5 meter 
hoge Student Hotel (met 400 kamers) bij 
station Eindhoven van start. 

door Michel Theeuwen 
e-mail: m.theeuwen@ed.nf 

EINDHOVEN - 75 meter hoog, 25 ver
diepingen, 400 kamers, verschil
lende restaurants, een fitnesscen
trum, auditorium, studiekamers 
en een 24-uurs receptie. Dat is 
The Student Hotel zoals dat vanaf 
eind mei gebouwd wordt in het 
plan Lichthoven aan de Stations
weg/Stationsplein in Eindhoven. 
Begin 2017 moet het hotel voor 
studenten klaar zijn. 
Het oude postkantoor heeft er de 
afgelopen maanden plaats voor 
moeten maken. De bouwput is 
voorzien van damwanden. BAM 
Utiliteitsbouw voert het ontwerp 
van Sarafopoulos Architecten en 
Architecten Cie uit. 
The Student Hotel heeft al drie 
succesvolle vestigingen in Neder
land: in Amsterdam, Rotterdam 
en Den Haag. "Het concept 'is an
ders dan andere studentenhuis-

~ Bij The Student Hotel 
huurt een student een 
gemeubileerde kamer 
'all inclusive' 

vesting. De drie hotels zijn nage
noeg vol", aldus· woordvoerster 
Darla van Hoorn. Bij The Student 
Hotel huurt een student een ge
meubileerde kamer 'all indusive', 
dus inclusief energiekosten, inter
net, gebruik van de fitnessruimte 
en zelfs een fiets. De prijs daar
voor in Eindhoven is nog niet be
kend. In Amsterdam betalen be
woners 590 euro per maand. De 
verdeling is ongeveer 50 procent 
Nederlandse studenten en 50 pro
cent internationale bewoners. "Je 1 

hebt geen gedoe met hospiteren 
(een soort sollicitatie-avond, red.) 
voor kamers, je hoeft verder niets 
te regelen, je komt met je koffer
tje aanrollen en je kunt de stad in 
Ook ouders vinden deze setting 
wel fijn: er is een 24uurs-receptie, 
dus meer controle en er wonen 
veel jonge mensen. Hun kind zit 
niet vier hoog achter in een verre 
woonwijk, maar maakt deel uit 
van een community. Er worden 
ook activiteiten als barbecues, 
workshóps en games-avonden ge
houden", aldus de woordvoerster. 
Het hotel is één van de gebouwen 
van het project Lichthoven. De in1 
vulling van de rest komt nu weer ' 
aan de orde, aldus Hans Boneman 
van projectontwikkelaar_AM. 
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