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'Hij belichaamde het feit 
dat strip springlevend is' 
G 

edreven, gepassioneerd, 
fanatiek, maar ook ver
frissend en met lef. Die 
woorden klinken als 

het over Peter van der Heijden 
(40) gaat. De man van Strip2ooo 
en Youropi-stedéntrips is woens
dag volkomen onverwachts overle
den. Nog geen twee weken gele
den was de Eindhovenaar voor 
het eerst vader geworden. 

Bizar en onbegrijpelijk, zeggen 
vrienden en bekenden. Zijn 'com
pagnon en kameraad' en creatief 
directeur Kurt Morissens is stuk 
van het verlies. "Hij was de ziel en 
motor van de uitgeverij. De strip
wereld verliest een grote. Hij had 
het lef om nieuwe dingen te 
brengen. Hij belichaamde het feit 
dat de strip nog springlevend is." 
Met jeugdvriend Twan Rijpers ont
wikkelde hij al op de lagere Lam-

Peter van der Heijden 

1974-2015 
bertusschool een interesse voor 
strips. Ze verzamelden ze, maar 
vooral Van der Heijden organiseer
de ook al zijn eerste rommel
markt. "We ontdekten al snel dat 
we meer strips konden kopen als 
we ze verhandelden. Later gingen 
we ook beurzen organiseren. Die 
ha11delsgeest in positieve zin 
heeft er bij Peter altijd in gezeten, 
maar hij was een echte liefhebber, 
verzamelde originele drukken", al
dus Rijpers. 

Verder noemt hij zijn vriend 
een 'echte Eindhovenaar', liefheb-

• Joep Verb.ugt probeert een penalty te stoppen. Rechts kijkt Jeroen Zoet 
toe. foto lrene Woutersjfotomeulenhof 

Bewegingstuin 
bij Grote Beek 
door onze correspondent Pieter Roos 

M 
èt bestuursvoorzitter 
Joep Verbugtop doel 
en P~V-keeper Jeroen 
Zoet al scheidsrech

ter, werd gistermiddag de GGzE 
Bewegingstuin geopend. 

Het multifunctionele sportcom
plex biedt bewoners, medewer
kers en omwonenden van De Gro
te Beek de gelegenheid (meer) in 
beweging te komen: "Uit onder
zoek is gebleken dat bewegen 
goed is voor de geestelijke gezond
heid", zegt projectleider Janneke 
van Kessel (42). Het idee om een 
bèwegingstuin te realiseren is af
komstig van de centrale cliënten
raad, bestaande uit (ex-)cliënten 
en partners van cliënten. 

,.Er waren eerst plannen voor 
een belevingstuin, vol bloemen 
en struiken met allerlei geuren en 
kleuren. Voor cliënten is er weinig 
te doen op het terrein en bewegen 
is een groot goed", zegt Cees Ger
ris (51), samen met Bert Wever 
(66) de initiatiefnemer van het 
project. Diverse bewoners van De 

••• 
'We willen dat de afstand 
tussen psychiatrie en 
samenleving kleiner wordt' 
jann_eke van Kessel projectleider 

---

Grote Beek gaven aan meer naar 
buiten te willen: "Het is een 
pracht van een landgoed, maar je 
kunt alleen wandelen. Met de be
wegingstuin, een activiteit, trek je 
mensen naar buiten", zegt Wever 
De bewegingstuin is een mul
ti-court geworden, waar mensen 
niet alleen kunnen voetballen, bas
ketballen, volleyballen ofbadmin
tonnen, maar waar ook diverse fit
nessapparaten staan opgesteld, die 
geschikt zijn voor jong en oud. 
Het terrein is niet alleen bedoeld 
voor bewoners en andere gebrui
kers van het terrein, maar vooral 
ook voor omwonenden: "We wil
len dat de afstand tussen psychia
trie en samenleving kleiner 
wordt", zegt Van Kessel. Wever 
vult aan: "Het leukste zou zijn als 
mensen uit de buurt wedstrijdjes 
organiseren tegen cliënten." Daar
om worden ook sportverenigin
gen uit de buurt uitgenodigd om 
een kijkje te komen nemen: "Ze 
kunnen gratis gebruik maken van 
de bewegingstuin. We zouden het 
leuk vinden als ze in ruil daarvoor 
iets organiseren met en voor cliën
ten", aldus Van Kessel. 

De GGzE Bewegingstuin is zeven da
gen in de week geopend tussen 8.00 
en 21.30 uur. De tuin is vrij toeganke
lijk, maar kan ook gereserveerd wor
den. Dit kan tijdens kantooruren via 
de receptie van de GGzE. 

ber van carnaval, PSV, lekker eten 
en mooie auto's. 

De tieners kwamen ook al bij 
stripboekenwinkel Eppo op de 
Kleine Berg. Eigenaar Jos Hudd
lestone Slater herinnert zich hoe 
de jongens hem advertenties ver
kochten voor een eigen blaadje. 
"Later gafhij veel beginnende 
striptekenaars een eerste kans." 

Van der Heijden werkte in de 
computergames. Met anderen 
maakte hij van spelletjesbedrijfZy
lom een succes. De miljoenen van 
de verkoop stopte hij onder meer 
in Strip2ooo. "De humoristische 
strip, zoals Urbanus, gafhij uit. En 
toen dat liep Franse avonturen
strips en nu weer een meisjefonds 
en een voetbalfonds. Hij was een 
verrijking voor de stripwereld", 
zegt Patriek van Gelder van het 
Brabantse StripspektakeL 

Elkedag 
een feitje 

• over reg1o 
door Pim Kerkwijk 
e-mail: p.kerkwijk®ed.nl 

EINDHOVEN. Toen de regio Eind
hoven in 2011 door het Intelli~ 
gent Community Forum (ICF) 
werd uitgeroepen tot slimste re
gio ter wereld, besloot Maarten 
Steinbuch, hoogleraar regeltech
niek aan de Technische Univer
siteit Eindhoven (TUle), dat dit 
beter moest worden uitgedra
gen. "En hoe kun je dat beter 
doen dan met feitjes waar we 
trots op mogen zijn?" 

Zo kwam Steinbuch op het 
idee om een scheurkalender te 
maken met wetenswaardighe
den over wetenschap, technolo
gie en innovatie in deze regio, 
waar ook Veldhoven en Hel
mond bij horen . .,Wij zijn van 
oudsher bekend om textiel en 
sigaren. Nu zijn we trots op 
ASML, Philips en onze studen
tenteams, die wereldwijde prij
zen halen als de Stella-auto (au
to op zonne-energie, red.). Din
gen waarmee wij op wereld
schaal zichtbaar zijn, terwijl we 
het zelf vaak niet eens weten." 

"We gaan bij boekhandel 
Van Piere in Eindhoven verko
pen, en in de bibliotheek in De 
Witte Dame. We willen ook 
nog gaan verkopen in Hel
mond, en ik zou er ook niet op 
tegen zijn om iets in Tilburg te 
vinden. Ook denken we na of 
we via inrernet bestellingen 
kunnen regelen." 

De kalender zal ruim voor 
eind 2015 klaar zijn. Steinbuch 
zal er zelf geen winst op ma
ken. "Ik geef mijn deel van de 
bpbrengsten aan studenten
teams voor techniekpromotie. 
Ik ga het besteden aan jong 
technisch talent, omdat het be
langrijk is dat we veel meer 
mensen opleiden in techniek." 

• •• 
De kalender is in ieder gevat 
te koop bij boekhandel Van 
Piere en de bibliotheek in de 
WitteDame 
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Hoekpand'tBaekenin 
Woensei-West bijna klaar 
_Deze week wordt de laatste 
hand gelegd aan de afronding 
van het eerste, opvallende hoek
pand aan de Edisonstraat, op 
de hoek met het Baekeland
plein. 't Baeken, het ontwerp 
van de Eindhovense architect 
Bas Termeer, bestaat uit een 
rood woonobject en een stalen 
constructie voorzien van gaas, 
dat een netkous of sexy linge
rie voorstelt: "Het is een blik
vanger, met een knipoog naar 
de functie van het Baekeland
plein", zegt Termeer. De stalen 
constructie beschikt over de
zelfde dakh~fling alS de huizen 
die voorheen 'a'"' de Edison
straat stonden· ,,ll"'t is een ty
pisch Woensel· \.\ t:.t-huis." 
Het hoekpander Jroject -van wo-

ningcorporatie Trudo is be
doeld om een positiever imago 
voor de wijk te creëren. Op de 
begane grond komt een winkel
ruimte, waar naar verwachting 
in oktober een nieuwe onderne
ming haar deuren opent. In het 
rode blok komen twee hotelka
mers, die bedoeld zijn voor 
kort verblijf. De kamers wor
den geëxploiteerd door Yetun
de Olusanya, die onder meer 
een vintagewinkel runt in het 
Gezellenhuis aan de overkant 
van de Edisonstraat. In bet Ge
zellenltuis komen nog eens ne
gen hotelkamers: "Ik richt me 
vooral op expats en jonge men
sen!', zegt Olusanya. Trudo 
hoopt dat het hotel in decem
ber van dit jaar operationeel is. 

Het pand 't Baeken aan de Edisonstraat, op de hoek met het Baeke~ 
landplein. foto lrene Woutersjfotomeulen~of 
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Gratis avondje bij 
de jeugdhobbyclub 

Open huis in Het 
Kloosterhof Gestel 

Hobbyclub Oude Toren in Eind
hoven, voor 6- tot 14-jarigen 
die graag figuurzagen, timme
ren, gipsbeeldjes schilderen, 
met kralen werken, kleuren, 
etc), zet de dear op 0ude To
renstraat 6b open voor wie een 
avondje op proef naar een club
avond wil komen, op maandag 
of donderdag van 1845 tot 20.15 
uur. Op de open dag van 8 no
vember zijn er extra activitei
ten (14.00-17.00 uur). Leden be
talen 5 euro per maand. 

De organisaties die gehuisvest 
zijn in Het Kloosterhof\!an Ge
stel op Hoogstra.at301-ABC in 
Eindhoven houden zondag 27 
september van 14.00 tot 1!).oo 
uur open huis. Het zijn Woon
werkgemeenschap Emmaus, de 
Omslag, Hoogstraatgemeen
schap, orthodoxe kerk Heilige 
Nektarios, Vluchtelingen in de 
Knel, Heelsaem en Combinatie 
Jeugdzorg. 

In de buurt 

EINDHOVEN 
Nieuwe Beschaving 
Share Nederland 
houdt op woensdag 
30 september om 
19.45 uur bij Film
huis Natlab in Eindho
ven de filmlezing Een 
Nieuwe Beschaving 
breekt aan. 
Volgens futuroloog 
en auteur Benjamin 
Creme (foto), hoofd
redacteur van maand
blad Share lntematio· 
nal, is het huidige 
economi!!Che stelsel 
aan z'n eind, en zal 
sociale rechtvaardig
heid terugkeren on
der ihspiratie van de 
Werel.dleraar Mai
treya. De entreeprijs 
bij de lezing op Kas
tanjelaan SOO'is 5 eu
ro. 

www.stiarenl.org 

hetkloosterhofvangestel.dse.nl 

EINDHOVEN 
CKE-academie start 
met gratis lesdag 
Het Centrum v.oor 
de Kunsten Eindho
ven (CKE), Pastoor 
Petersstraat 180, be
gint vandaag met de 
CKE-academie, een 
vierjarige opleiding 
tekenen & schilderen 
en fotografie, à 700 
euro per jaar. Met na
me bij fotografie is 
nog plaats. De eerste 
lessen vandaag 
(9.00-17 .00 uur) zijn 
ter kennismaking gra-

. tis bij te. wonen. 

EINDHOVEN 
Meesterbrein 2015 
Inwoners van Tongel
re kunnen vrijdag 16 
oktober in teamver
band de titel Meester
brein van Tongelre 
2015 verdienen, .in 
een kennisquiz in 
Wijkcentrum 't Oude 
Raadhuis op 't Hofke 
15. Aanvang 20.00 
uur. Inschrijven kan 
tot 8 oktober via 
frankaheesterbeek® 
gmail.com. Dat kost 
1 euro per teamlid. 

EINDHOVEN 
Kledingwinkel 
Ellie's opent op zater
dag 3 oktober voor 
een half jaar een win
kel voor gebruikte 
en vintagekleding bij 
Het Goed, Meeren.ak
kerweg 2 in Eindho
ven. 
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