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Stichting Ruimte is een organisatie die artistieke en creatieve ondernemers werkruimte biedt in tijdelijk 
leegstaande gebouwen. In Stratum kreeg ze van de gemeente Eindhoven de beschikking over het 
gebouw van de vorig jaar opgeheven basisschool De Zevensprong. 

De creatieven zijn geholpen met het gebouw van De Zevensprong en de buurt is blij met hun komst. Op 
initiatief van het Bewonersplatform Stratum is er contact gelegd met de buurtvereniging. 
In samenwerking met Stichting Buurtbeheer Kruidenbuurt worden binnenkort creatieve cursussen voor 

buurtbewoners aangeboden. Uiteraard kunnen ook mensen uit de andere wijken daarbij aansluiten.

Voormalige school Zevensprong is nu een creatieve broedplaats 

Hanna Maakt is het merk van Hanna Ruiten. Stijlvolle en handgemaakte mode-
producten draagbaar en eenvoudig. Hanna maakt vooral sjaals. Warme winter-
exemplaren of luchtige sierlijke sjaals voor in de lente, zomer, of binnenshuis. Han-
na kwam na een studie humanistiek en culturele wetenschappen een jaar geleden 
naar Eindhoven en gaf toe aan haar behoefte om tast– en voelbare stijlproducten te 
maken. Die worden nu gemaakt en goed verkocht in en vanuit het voormalig kantoor van 
de schooldirecteur.  De sjaals zijn gemaakt van de meest uiteenlopende stoffen en er zit een draai 
in zodat je de verschillende vlakken ook altijd goed ziet. Voor 39 euro heb je je eigen unieke sjaal. 

Hanna: “Dit atelier is betaalbaar en hier in de Zevensprong is iedereen beginnend ondernemer. 
Je kunt elkaar helpen en elkaar iets gunnen, ik hoop hier nog jaren te kunnen ondernemen. Het is 

altijd mogelijk om langs te komen en de collectie te bekijken of stoffen uit te zoeken voor een sjaal op maat. Bel of mail even 
van tevoren.”

www.hannamaakt.nl

Studio Synthese is een strategisch stedenbouwkundig ontwerp- en advies- en 
onderzoeksbureau. André Cools opereert vanuit een ruim en licht lokaal op de 
eerste verdieping. In hetzelfde lokaal zit Niek van de Klundert met het bureau 
Urban Culture, die overigens daarnaast actief is als muzikant en muziekprogrammeur. 
André en Niek: “Wij werken veel samen en staan voor integrale stadsontwikkeling. 
Wij werken in de breedste zin en op de snijvlakken van verschillende vakgebieden. 
Daardoor verbinden we plannen met andere maatschappelijke ontwikkelingen zodat 
er een meervoudig toegevoegde waarde ontstaat.”
Een voorbeeld van onze gezamenlijke aanpak is Proeftuin040, een overkoepeling van 

initiatieven om stadslandbouw te stimuleren, faciliteren en te verduurzamen. Stadslandbouw moet een integraal onderdeel van 
stadsontwikkeling worden en Proeftuin040 doet dat door mensen en initiatieven te verbinden en als intermediair op 
te treden op het gebied van kennis en netwerk.”

www.studiosynthese.nl               www.urbanculture.nu

Laura Nieuwenhuis is 
autonoom beeldend kunstenaar 
en opgeleid in Den Bosch aan 

de kunstacademie. 
Waar ze ook mee bezig is, objecten maken 
of iets anders, het resultaat of eindproduct 
van haar werk wordt altijd uitgedrukt in 
fotografie. Objecten maken heeft ze onder 
meer geleerd op een eerdere opleiding 

tot goudsmid, maar de 
vrijheid van de autonome 
kunstenaar heeft haar toch 
in deze richting getrokken. 

Ze heeft bovendien ook haar lesbe-
voegdheden gehaald en geeft van-
uit het CKE (centrum voor de kun-
sten) basisschoollessen en doceert 
verder fotografie en audiovisuele 
technieken aan de MBO opleiding 
Sint Lucas.

“Ik huur deze ruimte om naast het lesgeven 
mijn eigen autonome werk te kunnen 
maken. Ik deel de ruimte met  Egi van 
Doren, kunstschilder en een collega op 
Sint Lucas.

Wat mij aan deze ruime bevalt is 
het licht, de ruimte en het mooie 
uitzicht. Dit gebouw voelt zoveel 
lichter dan het vorige gebouw 
waar ik ruimte huurde. Dat viel 
mij al op toen ik hier voor het 
eerst binnenkwam.”

www.lauranieuwenhuis.nl

Ellen Corazon ging na de middelbare 
school naar de Sportacademie in Den 
Haag terwijl ze tegelijkertijd aan een op-
leiding Theaterdans begon in Amsterdam. 
Met haar diploma sportacademie op zak 
kwam ze aanvankelijk niet in het reguliere 
onderwijs terecht maar begon ze les te ge-
ven aan eigen groepen in zelf gehuurde 
zaaltjes. Van gymnastiek voor peuters tot 
beweging voor 55 plussers. En van buik-
dans tot flamenco. 

Daarna volgde een periode 
van tien jaar in het reguliere 
onderwijs op een Jenaplan-
school. Uiteindelijk kwam ze 
terecht op… De Zevensprong 
waar ze  onder andere les gaf 
in de klassen voor hoogbe-
gaafde kinderen.

Sport en dans zijn nog steeds 
de pijlers van haar werk. 
Ellen geeft vanuit haar lokaal 
cursussen voor zowel kinderen 

als volwassenen. Haar aanbod is heel 
uiteenlopend, van yoga tot theatersport en 
van schrijven tot schilderen, binnen zowel 
als buiten. 

Ellen: “Het mooie van deze locatie is dat 
je hier heel snel buiten in de natuur kunt 
zijn. Dat biedt geweldige mogelijkheden.”

www.zinderend.jouwweb.nl

Met opleidingen als de Design Academy, 
TU/e en Sint Lucas binnen de stadsgrenzen en 
tal van creatieve opleidingen in de nabijheid 
van Eindhoven, bestaat er een grote vraag 
naar goede en betaalbare ateliers voor 
kunstenaars en werkplekken voor creatieve 
ondernemers. van hen hebben nu in Stratum 
een uitstekende plek gevonden op de hoek 
van de Heezerweg en de Canisiuslaan in 
het sfeervolle schoolgebouw uit 1938. 
De Stratummer was nieuwsgierig en ging er 
eens kijken. Op deze pagina stellen zes van 
de creatieve ondernemers zich alvast aan u 
voor. 

Op 19 april mag iedereen zelf 
komen kijken tijdens de Open Dag.

Vivi Schreurs is opgeleid en werkzaam als professioneel fotografe en geeft als docent 
beeldende vormgeving les op scholen. In haar eigen atelier op De Zevensprong geeft 
ze op maandag, dinsdag en vrijdagmiddag les. Vivi: “Het begeleiden van leerlingen en 
studenten en mijn kennis delen met anderen; daar krijg ik energie van! Daarom zocht ik 
een grote ruimte waar ik het fotograferen kan combineren met het geven van cursussen 
en waar ik atelierklassen voor jong en oud kan beginnen. 

Het is geweldig om zoiets te starten met andere creatieve mensen in 
hetzelfde pand. Dan heb je kruisbestuiving en kun je zelfs meerdere 
creatieve cursussen in hetzelfde pand aanbieden. In samenwerking 
met basisscholen organiseer ik buitenschoolse activiteiten en dat 
hoop ik binnenkort ook in Stratum te gaan doen. En verder kan 
iedereen hier terecht voor bijvoorbeeld portret- en kinderfotografie of 
voor bruidsreportages en fotofeestjes.” 

www.vivischreurs.nl

Jorien Mol is interieurarchitect en zit bij Vivi in hetzelfde lokaal 
maar gebruikt er wat minder ruimte omdat ze vooral veel –
digitaal– tekent en maquettes maakt. Ze volgde haar opleiding 
aan de kunstacademie.

Jorien; “Ik denk ik graag mee met de klant. Dit kan zijn doordat 
ik een avondje kom kletsen-en-schetsen waarna mensen hier zelf 
mee aan de slag gaan of dat ik het hele project uitwerk en be-
geleid. Ik los graag het interieurprobleem op en mijn doel is om 
mensen zich weer thuis te laten voelen in hun eigen huis. Of het 
nu een woning in het hoogsegment is of een rijtjes-
woning in een kindvriendelijke buurt, het inschakelen 
van een interieurarchitect moet voor iedereen toe-
gankelijk zijn.”
       

 www.jorienmol.nl

Open Dag 19 April
Alle Stratummers kunnen 
op zondag 19 april een 
kijkje komen nemen in 
creatieve broedplaats 
De Zevensprong. 
Alle ateliers en 
werkplaatsen zijn die dag 
open en de huurders zijn 
aanwezig om u meer te 
vertellen over hun werk. 

Bovendien worden er veel 
verschillende creatieve 
activiteiten en workshops 
georganiseerd. Voor jong 
en oud en allemaal gratis. 

Kinderen zijn dus welkom, 
zij zullen zich die dag zeker 
niet vervelen.


