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EINDHOVEN

Baltische muziek
en liederen in de
Catharinakerk
De organisten Ruud Huijbregts
en Gerard Habraken en een pro-
jectkoor vertolken  op zaterdag
14 januari Baltische muziek in
de Sint-Catharinakerk aan het
Catharinaplein in Eindhoven. 
Ook beiaardier Rosemarie
Seuntiëns levert een bijdrage
aan deze ‘Muziek in de Ca-
thrien’, dat zaterdag om 15.00
uur begint. Werken van de Est-
landse componisten Arvo Pärt
en Edgar Arro staan centraal.
Daarnaast wordt er muziek van
de Letse Peteris Vasks ten ge-
hore gebracht. Een projectkoor
onder leiding van dirigent Paul
Gieles vertolkt onder andere de
Missa Simplex van Richards
Dubra en Pater Noster van Pe-
teris Vasks. De toegangsprijs is
7 euro, studentenen scholieren
hebben gratis toegang.

EINDHOVEN 

Filosofe Stine Jensen
vertelt in de bieb over
haar boek  ‘Go East’
Filosofe Stine Jensen vertelt
dinsdag 17 januari in Bibliotheek
Eindhoven over haar boek Go
East. Ze neemt er de luisteraar
mee in haar zoektocht door de
westerse spiritualiteit en in
haar filosofisch onderzoek naar
‘ego, goeroes en andere onge-
makken’. Jensen studeerde
westerse filosofie tot ze na een
persoonlijke crisis het roer om-
gooide en op zoek ging naar
meer geluk, rust en balans tus-
sen lichaam en geest. Ze dook
in de wereld van mindfulness,
yoga en meditatie, veranderde
haar eetgewoonten en medi-
teert voortaan dagelijks. Bij de
boekpresentatie op Emmasingel
22, die om 19.30 uur begint,
komt dat aan bod. De entree-
prijs is 12 euro (voor leden 9,50
euro. Aanmelden: eventbrite.nl.

EINDHOVEN 

Alzheimer Café met
film ‘Mijn hoofd in
jouw handen’
Het maandelijkse Alzheimer
Café in het DAF Museum in
Eindhoven staat maandag 16
januari in het teken van de film
Mijn hoofd in jouw handen,
over beginnende dementie. 
De film, die dag in het museum
op Tongelresestraat 27 te zien. 
gaat over vragen als 'wat als
burn-out geen burn-out is,
maar dementie?', 'wat als je
partner dement wordt?' en
'wanneer raakt je geduld op
als je dementerende partner
steeds dezelfde vragen stelt?'.
De bijeenkomst duurt van
19.30 tot 21.30 uur en is gratis
toegankelijk. De organisatie is
in handen van Alzheimer Ne-
derland Zuidoost Brabant, Ar-
chipel Zorggroep en Vitalis
WoonZorg Groep. 
(alzheimer-nederland.nl)

De SALTO basisschool Reiger-
laan, gevestigd in een monu-
mentaal, ruim honderd jaar oud
pand in Villapark, is vernieuwd.
Gisteren konden de kinderen en
ouders een kijkje nemen. 

onze correspondent
Mike Verdonk
Eindhoven

H
onderden lichtblauwe
overschoentjes stap-
pen het splinter-
nieuwe atrium van
basisschool Reiger-

laan binnen. ,,Het nieuwe school-
plein is nog niet helemaal af en ligt
vol zand”, zegt Lia van Baal, direc-
teur van de SALTO-school. ,,We
willen liever niet al voor de eerste
schooldag een laag zand op het net
gelegde linoleum.” 
Kinderen, ouders buurtbewo-

ners uit het Villapark en andere
belangstellenden kijken de ogen
uit in het vernieuwde schoolge-
bouw. Mila (12) en Mijntje (8) gaan
meteen samen met hun vader
Sander Mercx op zoek naar hun
klaslokalen. De zusjes vinden hun
lokalen in het monumentale deel
van het gebouw uit 1914. ,,Het is
wel een beetje wennen”, vindt
Mijntje, als ze in haar klas rond-
kijkt. ,,Een nieuw gebouw, nieuwe
tafels, nieuwe stoelen... de kleur is
heel mooi.”
Behalve tafelbladen, vloer en la-

des overheerst de kleur wit. ,,Het
zijn de kinderen die de school
kleuren”, stelt directeur Van Baal.
In haar lokaal kijkt Mijntje samen
met een vriendinnetje naar de
kleurrijke, zelfgemaakte verjaar-
dagskalender die al opgehangen is.
,,Hier bij het raam en dichtbij het
grote digibord zou ik wel willen
zitten.”

,,Het oude gebouw samen met
de architectuur van de nieuw-
bouw vormen echt een eenheid”,
vindt Sander Mercx. In het atrium
staat de ruim honderd jaar oude
stenen gevel tegenover een
enorme raampartij van de net ge-
bouwde gymzaal. Door de glazen
dakramen in het plafond valt veel
licht naar binnen. Kinderneusjes
steken nieuwsgierig boven de
hoge reling op de eerste verdie-

ping uit. Het is een komen en gaan
op de trappen en in de gangen
rond het atrium. Boven op de zol-
der vindt Mila haar lokaal van
groep acht. Als eerste test Mila het
nieuwe digibord uit. ,,Ja, je kunt
het prima vanuit alle hoeken afle-
zen”, concludeert ze. ,,We kunnen
hier eindelijk aan de slag met 21st
Century Skills”, licht meester Den-
nis Martens toe. ,,Vroeger hadden
we stapels met dikke atlassen, nu

Honderd jaar oude school
klaar voor de toekomst

� Ouders en kinderen konden gisteren een kijkje nemen in de vernieuwde basisschool Reigerlaan - met slofjes aan. FOTO RENE MANDERS

We kunnen hier
eindelijk aan de slag
met 21st Century
Skills
—Meester Dennis Martens

zoeken kinderen op Google Maps.”
Het hele gebouw is daarom van
WIFI voorzien. Voor twee groepen
acht staan dertig nieuwe laptops
klaar. Iedere scholier heeft een ei-
gen half laadje in de kast. ,,Dat is
heel handig”, vindt Mila. ,,Het
halve laadje schuif bijvoorbeeld
onder een taalbureau als je taal
hebt of of een rekenbureau als je
rekenen hebt en in het andere
laadje zitten al de goede boeken.”


