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Dit boekje laat zien wat er bij Dynamo Jeugdwerk in StrIJP 

allemaal te doen is deze zomer. Heb je vragen, of zelf goeie 

ideeën? Dan staan wij, team jeugdwerk STRIJP natuurlijk voor 

je klaar in jóuw jongerencentrum. Alvast veel leesplezier! 

Met 4 jeugdwerkers, 2 beheerders, vrijwilligers, 

stagiaires en natuurlijk de jeugd doen wij ons 

werk in het stadsdeel Strijp. We bereiken hiermee 

jongeren van 7 tot 27 jaar. 

District-U is het nieuwste jongerencentrum 

van Dynamo Jeugdwerk en is gelegen op het 

Urban Sportpark aan de Elburglaan in Strijp. de 

toffe locatie waar wij ons bevinden, biedt tal 

van mogelijkheden voor activiteiten. Naast het 

jongerenwerk is het ook mogelijk om samen met  

de jeugdwerkers van Dynamo Jeugdwerk 

buurt initiatieven op te zetten. Om gebruik te maken 

van de faciliteiten die wij bij District-U bieden. 

In Meerhoven zit jongerencentrum De Hangar 

in het sociaal cultureel centrum. Met veel ruimte 

in de buurt, waaronder het grote overdekte 

multifunctionele plein, dit is dé plek voor 

evenementen. 

In de andere wijken maken we gebruik 

van verschillende panden en ruimten, zoals 

basisscholen, Kids+ Huiskamer, Johan Cruijff-veldje, 

verharde trapveldjes en parken. Daarnaast zijn we 

vaak op straat te vinden waar de jongeren hun  

ding doen.

Hallo!
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"ER IS VOOR 

IEDEREEN WEL IETS 

GAAFS TE DOEN!"

We pikken trends, behoeften en signalen op en 

vertalen die naar activiteiten. De activiteiten die 

we organiseren zijn bedoeld voor ontmoeting 

en ontspanning, zinnige vrijetijdbesteding, 

talentontwikkeling en persoonlijke groei. We stimu-

leren jongeren om zelf te leren organiseren en 

ondersteunen hen op hun pad naar het realiseren 

van hun dromen. 
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Wij leggen contact met jongeren in hun eigen 

leefomgeving. We zien hen in hun vrije tijd: overdag 

en ‘s avonds. Via social media gaat dit contact vaak 

nog door, ook in het weekend! Zo leren we elkaar 

goed kennen. Daarom weten we wat hen écht 

bezighoudt, wat hen interesseert of juist irriteert. 

Op het gebied van hun buurt, school, werk, relatie, 

thuissituatie of anders. 

We hebben contact met ouders, buurtbewoners, 

verschillende professionals, instanties, winkeliers en 

ondernemers. Onze schakelfunctie en verbindende 

rol kunnen we zo goed inzetten. 

Samen een buurtfeest organiseren, een probleem of 

een misverstand oplossen of een goed gesprek met 

ouders voeren zijn ook onze taken als jeugdwerkers. 

Wij luisteren naar het verhaal van de jongeren en 

komen op voor hun belangen! We zorgen ervoor 

dat ze zoveel mogelijk vooruit komen met o.a. het 

afmaken van school / de opleiding of het vinden van 

een (bij)baan. Deel kunnen nemen aan kosteloze, of 

in ieder geval betaalbare, activiteiten hoort daarbij. 

Ook geven wij de behoeften en vragen van de 

jongeren door aan instanties, zoals de gemeente. 

Een voorbeeld is het plaatsen van extra verlichting 

bij een sportveldje. 

Hen een spiegel voorhouden doen we ook. Wij 

spreken jongeren namelijk ook aan op negatief 

gedrag en wijzen hen op de (mogelijke)gevolgen 

hiervan op hun omgeving. Denk aan overlast in de 

wijk. Wij staan achter de jongeren en tegelijkertijd 

draaien we niet om de zaken heen. 

Hoe doeN
we dat?
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Het oplossen van een probleem zit soms in een 

klein hoekje en we zoeken altijd samen met de 

jongeren naar oplossingen. Ook hier werken we 

in verbinding met de buurt en met de partners.

Kortom: jeugdwerkers zijn duizendpoten! Wij 

begrijpen en spreken de taal van de jongeren. 

Zij kunnen bij ons terecht met hun verhaal, 

vragen, ideeën, twijfels, ambities en zeker ook 

met problemen. Wij zijn altijd in de buurt om te 

bouwen aan onderling vertrouwen.

"Bouw enorme LEGO 

constructieS die 

balletjes verplaatsEN"
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DIT ZIJN DE

in jouw wijk:JEUGDWERKERS

Marleen Tempelaars 

Regisseur Strijp

Insta: djw_marleen

m.tempelaars@dynamojeugdwerk.nl

06-123 24 558
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Jeroen Schreiner

Buurtsportcoach 

j.schreiner@dynamo-eindhoven.nl

06-535 715 51 

Ridwan El Moussaoui

Jeugdwerker

R.El.Moussaoui@dynamojeugdwerk.nl

06–113 71 234

Monique Kuijten

Sociaal Beheerder

m.kuijten@dynamojeugdwerk.nl

06-273 29 493

Abdul Hajou 

Sociaal Beheerder 

Insta: abdulhajou_dynamojeugdwerk

a.hajou@dynamojeugdwerk.nl

06-159 575 18

Bilal Achenteh 

Jeugdwerker

b.achenteh@dynamojeugdwerk.nl

06-527 464 75

Rik Nijssen 

Jeugdwerker

Insta: djw_rik

r.nijssen@dynamojeugdwerk.nl

06–467 681 91
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Activiteiten 

DynamO
Jeugdwerk

Tijdens de zomervakantie hebben de jeugdwerkers van Dynamo 

Jeugdwerk een speciaal programma opgezet. Omdat nog niet alles 

mogelijk is in de jongerencentra zijn er ook veel activiteiten buiten. 

Wil je op de hoogte zijn van de laatste activiteiten, ga dan naar de 

Instagram van JC de Hangar: @jc _ de _ hangar of de Facebook JC 

District U: www.facebook.com/jcDistrictUstrijp en JC de Hangar:  

www.facebook.com/Jongerencentrum-de-Hangar-540313582793778

8



Week 30

Het Jachtseizoen

DI 21 JUL - van 14.00 - 16.00

Leeftijd: 8 t/m 12 jaar 

Waar: Park Meerland

Ontmoetingsplek: JC de Hangar

Durf jij het aan!? 

Ook zo’n fan van ‘Het Jackseizoen’ van StukTV? Ben jij 

tussen de 8 en 12 jaar en heb je altijd al een keer mee 

willen spelen? Dynamo Jeugdwerk organiseert deze zomer 

een Jachtseizoen in Stratum! Je kan gratis deelnemen! 

Wat is het Jachtseizoen? 

Het Jachtseizoen is een superspannend spel waarbij we 

ons in twee groepen verdelen en op elkaar gaan jagen 

gedurende een bepaalde tijd. 

Wil je meedoen? 

Meld je voor 15 juli 2020 aan bij buurtsportcoach  

Roché Puijnen (r.puijnen@lumenswerkt.nl)

Geef in de e-mail de volgende informatie door: 

Je naam, leeftijd, schoolnaam, klas en stadsdeel.  

Ook ontvangen wij graag de naam, telefoonnummer  

en e-mailadres van je ouders of verzorgers.
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Week 33

Lego Great Ball 

Contraption

11 T/M 14 AUG - van 10.00 – 12.30  

Leeftijd: 8 tot 15 jaar 

Waar: Tech Playgrounds, Lindenlaan 1B, Eindhoven

Kosten: €7,50 euro (3 dagen) 

Bouw mee aan enorme LEGO-constructies die 

balletjes verplaatsen!

Ehm. WAT? Een enorme kettingreactie van Lego. 

Met behulp van motortjes, hellingen, tandwielen en 

andere Lego onderdelen bouwen we grote banen 

waarmee balletjes in beweging komen van de ene 

naar de andere plek.  

Week 33

Hack je Arduino

11 T/M 14 AUG - van 14.00 - 16.30 

Leeftijd: vanaf 12 jaar

Waar: Tech Playgrounds, Lindenlaan 1B, Eindhoven

Kosten: €7,50 euro (3 dagen) 

Laat je uitdagen door gevorderde programmeurs om 

gezamenlijk Arduino vraagstukken te kraken!

Kan jij code schrijven zonder een block editor? 

Doe dan mee met Hack je Arduino!

Samen ga je drie dagen aan de slag met het 

hacken van Arduino’s en wellicht moet er naast het 

programmeren ook wat gesoldeerd worden of sta je 

voor een andere bouwchallenge.

TECH
PLAYGROUNDS

Ben je gek op bouwen en programmeren? Tussen de 7 en 15 

jaar oud? En wil je wel eens leren hoe je je Lego blokjes  

kan laten bewegen, zonder dat je je handen nodig hebt?  

Kom dan meedoen in een van de Tech Playgrounds van Dynamo 

Jeugdwerk. Of je nu beginner bent of al wat ervaring met 

programmeren hebt, alle talenten zijn welkom! Verschillende 

locaties in de stad kan je terecht bij de Techplaygrounds. 

Tijdens de zomervakantie hebben de Techplaygrounds een 

speciaal programma. Meer weten? App Boukje van der Zijden 

06 – 519 632 21
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Inloop District-U  

Iedere dinsdagmiddag van 13.00 tot 18.00

en iedere donderdagavond van 19.00 tot 21.30.

Lady’s night  

@District-U:  

Maandag 27 JUL

Leeftijd: Vanaf 15 jaar.  

Contactpersoon: Marleen Tempelaars

Week 32

Samen met de 

Buurthelden… 

3 t/m 7 AUG 

Leeftijd: 10 t/m 12 jaar  

De buurthelden gaan een superleuke dag voor jou 

organiseren. Neem je ook een kijken in de wereld 

van een Buurtheld.

Contactpersoon:  

Rik Nijssen 06-46768191

r.nijssen@dynamojeugdwerk.nl

Week 34

Voetbaltoernooi 

Donderdag 20 AUG 

Leeftijd: 9 – 11 & 12 - 14

Locatie: Voetbalvereniging Brabantia – Rijstenweg 1 

5652 CG

Twee voetbaltoernooien in bovengenoemde 

leeftijdscategorieën.

Contactpersoon:  

Ridwan El Mousssaoui 06-11371234 

r.el.moussaoui@dynamojeugdwerk.nl

Week 34

Kinder 

VakantieWeek  

i.s.m jeugdcommissie SBDD 

17 t/m 21 AUG

Leeftijd: 4 t/m 12 jaar

Zeskamp, vossenjacht en jachtseizoen, Duinoord, 

disco!

Contactpersoon:  

Marleen Tempelaars 06 - 12324558 

m.tempelaars@dynamojeugdwerk.nl 
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In Strijp zijn twee jongerencentra het centrale 

middelpunt van het jeugdwerk.

Jongerencentrum 

District-U 

Elburglaan 53

5651 EH Eindhoven

Daarnaast organiseren wij heel veel activiteiten  

door de wijk heen zoals bijvoorbeeld in het Urban 

Sportpark waar ook JC District-U is gelegen, je kunt  

ons daar geregeld vinden met activiteiten. 

Jongerencentrum

De Hangar

Meerbos 2

5658 LA Eindhoven

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP

dynamojeugdwerk.nl


