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Beste wijkbewoners,
Het is een vreemde tijd. We zitten in een intelligente lockdown; de
scholen zijn net weer open, vele sportfaciliteiten zijn gesloten en
ook de deuren van de wijkcentra zitten op slot. Er wordt verwacht
van je dat je binnen blijft, behalve voor de noodzakelijke dingen en
niemand mag meer zomaar langskomen of je knuffelen.
1,5 meter van elkaar. De hele wereld staat op zijn kop.
Om toch iets vertrouwds in de bus te krijgen heb ik wel de
volgende editie van het Iepenblaadje gemaakt. We gaan ervan uit
dat we na 1 juli 2020 weer (met kleine stappen) terug
kunnen naar de oude situatie. Tot die tijd vragen wij van het
Iepenblaadje ook om u aan de regels te houden en vooral
GEZOND te blijven.
In deze versie van het Iepenblaadje zoals u gewend bent de
activiteiten die er zijn van juli tot en met 1 november. Helaas kan ik
niet beloven dat
alles doorgaat... Dus
wel onder voorbehoud.
Veel leesplezier en
hopelijk tot snel!

Als ik aan
jou denk en
jij denkt eventjes
aan mij.
Dan voelt het
ondanks afstand
toch een beetje nabij.

Anja (hoofdredactie)

Kunsterij introduceert
Thuiswerkerij
Geen zin om thuis stil te zitten? De
Thuiswerkerij heeft verschillende
mogelijkheden om materialen te lenen
of aan te schaffen.
Omschrijf je creatieve product (bijv.:
kleuren, schilderen, bouwen, kleien,
knutselen) waar je thuis aan wil werken
en waar het naar toe moet.
We komen het brengen (op afspraak)
en u kunt aan de slag. Mail naar:

dekunsterij2012@live.nl

Deuren gezocht
Huizen en voordeuren die mee
willen doen aan de
halloweentocht (p.4)
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Agenda
Dag

Organisatie

Activiteit

Tijd

Kosten

Maandag

Stichting de Kunsterij

Open:
Geheugentraining:
Lunch:
Beeldende les:
Biljarten:
Klusserij
Klusserijtuig

9.30- 16.00
10.00- 12.00
12.30- 13.30
13.30- 15.30
13.30- 15.30
9.30- 16.00
Op afspraak

Activiteiten hele dag: €6,25
Geheugentraining: €2
Losse lunch: €1
Losse beeldende les: €5

Nathascha kleurt

Kleurgroep

13.30- 15.30

Joop
Go- Club

Computer inloop
GO

14.00- 16.00
19.00- 22.00

Biljartclub

Biljarten

Klusserij (Jan Heynslaan)
Fitnessclub
Wij- Eindhoven
Klusserij (Jan Heynslaan)
Stichting de Kunsterij
(Vonderhof: 13.30-15.15)
Klusserij (Jan Heynslaan)

Klusserij
Fitgym/ Aerobic
Inloop
Klusserij
Open:
Lunch:
Klusserij
Klusserijtuig

13.00- 16.00 en
19.00- 22.30
Op afspraak
9.00- 10.00
10.00- 12.00
Op afspraak
9.30- 16.00
12.15- 13.30
9.30- 16.00
Op afspraak

Stichting de Kunsterij

Open:
Lunch:
Spelletjesmiddag:

9.30- 16.00
12.30- 13.30
13.30- 15.30

Klusserij
Klusserijtuig

9.30- 16.00
Op afspraak

Klusserij (Jan Heynslaan)

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Klusserij (Jan Heynslaan)

Spellen

Activiteit

Tijd

7 augustus 2020

Kunsterij

Kinderspektakel
Speelmiddag op locatie
Trudo Speeltuin

12.00- 16.00

7 tot en met 20
september 2020
26 september 2020

Voor Klusserijtuig: vraag offerte!

16 oktober 2020
21 oktober 2020
28 oktober 2020

Voor Klusserijtuig: vraag offerte!
Activiteiten hele dag €6,25
Lunch: €1
Activiteiten hele dag (via Kunsterij) €6,25 (+ materiaalkosten)
Voor Klusserijtuig: vraag offerte!
Activiteiten hele dag €6,25
Lunch: €1
Activiteiten hele dag (via Kunsterij) €6,25 (+ materiaalkosten)
Voor Klusserijtuig: vraag offerte!

of op Facebook: @WijkcentrumBellefort / @StichtingDeKunsterij / @DeKlusserij
Stichting de Kunsterij
Iepenlaan 40
5616 NS Eindhoven
T: 0623570994
E: dekunsterij2012@live.nl
W: http://stichtingdekunsterij.nl/
F: @StichtingDeKunsterij

Organisatie

Activiteiten hele dag (via Kunsterij) €6,25 (+ materiaalkosten)
Voor Klusserijtuig: vraag offerte!

www.bellefortgeluk.nl of www.stichtingdekunsterij.nl
Wijkcentrum ‘t Bellefort
Iepenlaan 40
5616 NS Eindhoven
T: 040 251 46 75
E: info-bellefort@lumensbuurtruimten.nl
F: @WijkcentrumBellefort

Dag

de Klusserij (werkplaats)
Jan Heynslaan 4
5622 KT Eindhoven
T: 0646508078
E: deklusserijehv@gmail.com
W: http://www.deklusserij.com/
F: @DeKlusserij

14.30-15.30

Kosten
Aanmelden verplicht
Activiteiten GRATIS
Friet en Snack €1

Kunsterij

Gesloten ivm vakantie

Kunsterij,
Zonnebloem,
Vonderhof,
Bellefort, Meerpaal
Kunsterij
Kunsterij
Kunsterij

Burendag
Hallo allemaal
Huifkar rijdt rond door
buurt (met activiteiten)
Jam maken
Pompoen snijden
Halloween door de buurt

29 en 30 oktober
2020
31 oktober 2020

Kunsterij
Kunsterij

Bakochtenden; verkoop
gebak stichting Opkikker
Dans en swing avond

1 november
12 november 2020
21 november 2020

Kunsterij
Kunsterij
Kunsterij

Expo
Kookactiviteit
NL-doet/SnertKien

Dag

Locatie

Activiteit

Tijd

Kosten

Maandag

de Meerpaal

Kleuren voor volwassenen
Nathascha Mertens

09.30- 11.30

de Meerpaal
de Meerpaal
de Meerpaal
de Meerpaal
de Meerpaal

Lunch voor iedereen
Koersbal
Kienen
Sjoelen
Rikken en Jokeren

12.00- 13.00
13.30- 16.00
13.30- 16.00
09.30- 12.00
18.30- 21.30

€2. Incl: koffie/ thee, gebruik
materiaal, kleurplaat en
deskundige begeleiding
€1
€2
€2
€2
€2

Dinsdag
Woensdag

10.00- 15.00

10.00-12.00
14.00- 16.00
vanaf 18.00
tot 20.30
10.00- 12.00
20.00- 23.00
12.00-15.30
10.00-13.30
13.00-17.00

Kleurtechniek
voor volwassenen

o.a. de kleurencirkel, doezelen &
blenden, huid- en haartinten, enz.

Welk spel kom jij spelen in
wijkcentrum ‘t Bellefort?

Maandagochtend in de
Meerpaal en maandagmiddag bij
stichting de Kunsterij.

Kijk in de agenda voor de
mogelijkheden!

Aanmelden kan nog. Tot ziens!
- Nathascha Mertens

Vanaf €1,50 per pot
€1
Aanmelden verplicht i.v.m.
maatregelen Corona
Opbrengst verkoop voor
stichting Opkikker
Entree Gratis
Consumpties
Opbrengst voor Opkikker
€2,50 Aanmelden
1ste kaart Gratis, €1 p/k

de Meerpaal
Schoenerstraat 10a
5616 KE Eindhoven
Trudy van Helmond
T: 0628675730
E: meerpaal.botenbuurt@gmail.com

4

Jaargang 6, nummer 2 (2020)

Jam maken
16 oktober
10.00 - 12.30

Burendag 2020

Op zaterdag 26 september is het weer zo ver.
De Kunsterij, ‘t Bellefort, de Zonnebloem,
Vonderhof en de Meerpaal organiseren een
ontmoetingsdag. Dit jaar wel een beetje
anders. We zullen met de huifkar door de
buurt trekken en komen gezellig een praatje
met u maken, een gebakje eten, muziek te
spelen en te zingen.
Zo maken wij kennis met de buurtgenoten en
de buurtgenoten kennis met onze
activiteiten.
Wij hopen u te ontmoeten,
gezellig (op afstand)
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Bak-ochtenden

29 en 30 oktober
10.00 - 12.00
Help de Kunsterij met het
bakken van taarten en koekjes.
De opbrengst van de verkoop
zal ten goede komen aan
stichting Opkikker.
Ook te koop tijdens onze
expositie van 1 november 2020
Kunsterij organiseert:

Dansen, swingen,
rocken en zingen!
(op afstand)
31 oktober 2020 in ‘t Bellefort

Spellen spelen
Vrijdagmiddag: Speel een
spel. We hebben een grote
spellenkast met veel keus!

De Kunsterij

gesloten
van 7 t/m 20
september
(vakantie)

Stichting de Kunsterij

is een plek waar 3 dagen per week vele creatieve
technieken gebruikt worden en mooie dingen
gemaakt worden. Wilt u ook iets maken? Of
misschien iets kopen? Of gewoon een keer komen
kijken? Loop dan binnen op maandag, donderdag
of vrijdag! Ciska, Anja en alle vrijwilligers en
deelnemers leiden u graag rond.
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Teken- en
schilderles
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Kunsterij neemt
nieuw leslokaal in
gebruik
Gezocht:

Jan Heynslaan 4

Klusserij de website
Klusserij zoekt
werkruimte

€1

We zijn op zoek naar een ruimte om de
werkplaats (hout en
metaalbewerking) voort te
kunnen zetten. Alle TIPS zijn welkom!
Neem contact op met
Peer van Grunsven (0646508078)

Maandagmiddag
13.30- 15.30
Anja van Vooren

Pompoen
snijden
21 oktober
14.00- 16.00
Kosten €1
per pompoen

Houd je van werken met je handen,
houtbewerking, electronica en/of het opknappen van
brommers en fietsen? Zoek je een werkplek, die kan
dienen om weer in de maatschappij te functioneren?
Dan is de Klusserij misschien iets voor jou! Ik zoek
mensen die klussen willen doen. Kom gerust eens
langs voor een bak koffie om te kijken of de
mogelijkheden te bespreken. Kijk snel op de
website: www.deklusserij.com. Tot snel!

Uitbreiding van ons sportclubje!
Voor ons gezellige sportclubje zijn wij nog op zoek naar
jullie! Kom gezellig met ons mee sporten! Iedereen is
welkom en kan aansluiten.
Wij doen aan aerobics, callanetics en steppen.
Iedere woensdagochtend van 09.00 – 10.00 uur in
wijkcentrum ‘t Bellefort (Iepenlaan 40 te Eindhoven)
De kosten zijn slechts 10 euro per maand.
Wilt u meer weten? Kom gewoon op woensdagochtend
even kijken of doe een lesje mee!

Klusserijtuig

Op zoek naar een nieuw meubel, tafel of heeft u een
andere kleine klus? Neem dan contact op met de
Klusserij.
We komen bij u thuis allerlei klusjes opknappen. Neem
contact op voor een offerte en maak meteen een
afspraak.
Voor verdere informatie bel Peter van Grunsven:
0646508078. Of loop binnen op ons adres (zie p. 2)
Vereniging

Soos Struyckenstraat

zoekt vrijwilligers om samen uit te gaan!
De Vereniging Soos Struyckenstraat is een organisatie die
voor mensen met een verstandelijke beperking
ontspanningsavonden organiseert. De Soos draait
volledig op vrijwilligers. Extra handen zijn altijd welkom!
Heb jij zin om samen met ons activiteiten te
ondersteunen? Of gewoon samen met onze deelnemers
koffie te drinken of naar muziek te luisteren? Kom dan
vrijblijvend eens langs. Wij zijn er op maandag-, dinsdag-,
woensdag- en donderdagavond van 19.30 tot 21.30.

Mail: bestuur@soosstruycken.nl

Stadionteam
Wijksteunpunt PSV heeft een stadionploeg die klussen
in en rondom het Philips Stadion doet. Denk aan
onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden,
postverwerking of het ondersteunen bij festiviteiten en
opendagen. De stadionploeg bestaat uit mensen met
een (lichte) verstandelijke beperking en wordt begeleid
door professionele begeleiders en vrijwilligers.
Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk en lijkt het u
leuk om de Stadionploeg te ondersteunen? Of wilt u
een vrijblijvend gesprek voor meer informatie over
vrijwilligerswerk binnen Wijksteunpunt PSV?
Neem dan contact op met Heidi Kramer: 06-82188440
Wijksteunpunt PSV, wijksteunpuntpsv@lunetzorg.nl

Wijkcentrum ‘t Bellefort

draait op vrijwilligers. Nu zijn we op zoek naar
enthousiaste mensen die ons team kunnen versterken
en een klusjesman! Ben jij dat of ken jij er een? Loop dan
binnen (Iepenlaan 40) en vraag naar Jacqueline Heumen.
Tot snel!
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BERICHT VAN STICHTING STRIJP BINNEN DE RING
In de Omgevingswet worden alle wetten en regels op gebied van water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur,
gebouwen en cultureel erfgoed samengebracht tot één overzichtelijk geheel. De wet zal in heel Nederland
gaan gelden zo gauw hij op een verantwoorde manier kan worden ingevoerd. In verband met de coronacrisis
gaat dat zeker een jaar langer duren dan verwacht.
De gemeente Eindhoven heeft een omgevingsvisie gemaakt om onze stad op de komst van die wet voor te
bereiden. Ze is daarbij uitgegaan van bestaand beleid. De gewijzigde omgevingsvisie is op 16 juni vastgesteld:

https://raadsinformatie.eindhoven.nl/user/agenda/action=view/ag=008a208a2a8282a002820a8282a
df619 (Punt 7.2)
De omgevingsvisie is uitgangspunt voor het omgevingsplan. Het omgevingsplan wordt per gebied of locatie de
opvolger van de meer dan honderd nu geldende Eindhovense bestemmingsplannen en de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV).
De vraag is of die omgevingsvisie overeenkomt met de ervaring van burgers. Om daarachter te komen bezoeken verantwoordelijke ambtenaren en deskundigen de verschillende buurten om de daar levende zaken
in kaart te brengen. Die informatie speelt een rol bij de ontwikkeling van een gebiedsprogramma voor ieder
stadsdeel afzonderlijk. Ambtenaren en instanties werken daarbij samen om een compleet programma te
maken, waar iedereen zich in kan herkennen. Het gebiedsprogramma voor Strijp (zonder Meerhoven) is op 29
januari voorgelegd aan bewonersorganisaties tijdens een bijeenkomst in de Meerpaal. Wethouder Torunoglu
was daarbij aanwezig. Als gevolg van de Coronacrisis zijn alle verder geplande bijeenkomsten tot nader order
opgeschort.
Punten die door Strijp Binnen de Ring op 29 januari zijn ingebracht:
- Vraag om een verkeerscirculatieplan in relatie tot bouwactiviteiten in het centrum, Strijp S ten NW van de
Beukenlaan en Strijp R. Verkeersregulatie in verband met herinrichting Strijpsestraat/ Hastelweg, bouwprojecten Vogelzangterrein en Gagelstraat /Langdonkenstraat.
- Aandacht voor parkeerproblemen: Parkeren Strijp S.
- Goed bereikbare transferia als oplossing voor verkeersluwe binnenstad, Eindhoven Autoluw: https://www.

eindhoven.nl/persberichten/een-aantrekkelijke-autoluwe-binnenstad

- Bestrijding van ondermijning, reguleren van kamerbewoning en woningsplitsing.
- Bouwen met respect voor bestaande bestemmingsplannen, met name Philipsdorp 2013. Misbruik van onwetendheid van burgers (misleiding), bij toekenning van omgevingsvergunningen tegengaan. Het ingediende plan
moet overeenstemmen met het uitgevoerde. De gemeente kan bestemmingsplannen rigoureus veranderen
ten gunste van projectontwikkelaars en particuliere partijen. Burgers moeten onevenredig veel moeite doen en
de nodige kennis in huis hebben en om daar effectief bezwaar tegen te kunnen maken.
- Aandacht voor kleinere bouwlocaties.
- Samenspraak als werkelijk onderdeel van beleidsvorming in plaats van verplicht nummer zonder consequenties of ondergeschikt aan bestaande beleidsorganen en structuren.
- Normering luchtverontreiniging t.b.v. Noord Brabantlaan / Edenstraat / Tilburgseweg
- Aandacht voor de belangen van MKB-ondernemers.
- Situatie van het Evoluon in verband met bouwprojecten in de omgeving.
- Ontgroening van de wijk tegengaan: er verdwijnen steeds meer plantsoenen in de buurten.
- Prioriteit voor de inrichting van het Trudoplein en het Trudokerkplein.
- De herinrichting van de Schootsestraat aanpakken.

Artikel ED (Vanda van der Kooi 10-04-2020)

Kunsterij blij met andere opzet
dagbesteding Eindhoven
EINDHOVEN - Voorzitter Ciska van Lieshout van
Stichting de Kunsterij in buurthuis ’t Bellefort is
blij dat er meer waardering komt voor het type
dagbesteding dat zij met vrijwilligers organiseert.
Deze week werd bekend dat het Eindhovense
college het geld voor dagbesteding anders wil verdelen, een deel gaat voortaan naar iets nieuws,
‘basisdagbesteding’. Deze week werd bekend dat
het Eindhovense college het geld voor dagbesteding anders wil verdelen, een deel gaat voortaan
naar iets nieuws, ‘basisdagbesteding’. Een woordvoerder van wethouder Renate Richters wijst
op positieve ervaringen met initiatieven als de
Kunsterij en met twee proeven in wijkgebouwen
in 2018. ,,Hier vindt een diverse groep inwoners
met en zonder ondersteuningsbehoefte in hun
eigen wijk een fijne plek én de juiste professionele
ondersteuning. Het gaat onder meer om senioren
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en mensen met psychiatrische problematiek.’
In de stad klinkt kritiek omdat het college ook mensen die
nu al dagbesteding krijgen deels wil overplaatsen. Ciska van
Lieshout heeft geen zicht op het totaalplan, maar voor haar
eigen organisatie ziet ze kansen. Volgens haar werd er tot nu toe
eerst gekeken naar
professionele aanbieders van dagbesteding, en daarna pas naar
het aanbod van vrijwilligersinitiatieven als de Kunsterij, Stichting
Awesome of Stichting Ik Wil. ,,Nu worden we gelijkwaardig
behandeld als aanbieders van eerste en tweedelijnszorg.”
Van Lieshouts inzet is puur vrijwillig, ze leidt de Kunsterij
naast een betaalde baan in de zorg. Wie bij de Kunsterij komt,
wordt ook niet als cliënt gezien. ,,Een deel van de 68 mensen die
elke week naar ons komen biedt zelf activiteiten aan in Strijp, op
’t Bellefort zelf, in buurthuis De Meerpaal en in woonzorgcentrum Vonderhof.” Een van hen is Marlon Nolthuis. Door de ziekte
MS moest ze stoppen met betaald werk. Nu organiseert ze elke
week creatieve activiteiten in de Vonderhof, zowel voor ouderen
die zelfstandig wonen als voor ouderen van de gesloten afdeling.
Anders dan bij professionele instellingen werken er
verschillende doelgroepen bij de Kunsterij, onder wie mensen
met een psychiatrisch verleden. Belangrijker verschil is dat volgens Van Lieshout bij die instellingen de benadering ‘wat is jouw
probleem’ centraal staat, inclusief stappenplannen om vooruit
te komen. ,,Voor sommige mensen is dat hartstikke goed. Maar
anderen willen niet de hele dag geconfronteerd worden met
wat ze niet kunnen. Wij gaan uit van eigen initiatief. Iemand met
bijvoorbeeld borderline, die krijgt bij ons te horen: goh, je bent
goed in schilderen, wil je daarmee verder gaan? Prettig bezig zijn,
contact met lotgenoten, maakt vaak dat mensen vanzelf minder
klachten krijgen.”
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Hatha Yoga
Ook via
Skype
55+

Philipsdorp

Info Lili Oomen 06-17380803
lili-yoga.nl
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De Zonnebloem:
Het Coronavirus heeft alles
op zijn kop gezet!
Vele activiteiten, ook die
van de Zonnebloem, zijn
tijdelijk gestopt maar…
We zijn weer
present zodra het mag.
We houden jullie op de
hoogte!

Kleurtechniek voor
volwassenen in de Meerpaal

Blijf gezond, zorg goed voor
jezelf! Zien we
elkaar hopelijk snel weer!

Kleuren voor ontspanning
Er is nog plaats
Meld u aan!
Maandag van 9.30- 12.00
met aansluitend lunch
Kosten:
kleuren €2

Zonnebloem,
stadsdeel Strijp

lunch €1

Makkelijker communiceren door oefening.

OPENINGSTIJDEN:
MAANDAG TOT EN MET ZATERDAG
13.00 - 17.00 UUR

In onze allround praktijk streven we naar de best
mogelijke, persoonlijke begeleiding op het gebied van
Allround logopedist en
communicatie. We willen de gezondheid, de
stottertherapeut Jennie
Verpoorten helpt u graag zelfstandigheid en het comfort van onze patiënten en
verder op een van de drie de familie zo veel mogelijk bevorderen. Zowel (hele)
locaties in Eindhoven:
jonge als oudere kinderen, jongeren, volwassenen en
Eindhoven Strijp,
ouderen kunnen terecht voor advies en behandeling.
Eindhoven Centrum,
Eindhoven De Troubadour.

E-mail:
jennie.verpoorten@
logopedieklaretaal.nl
Tel. nr.: 06 1536 4701

Neem gerust contact met ons op als u vragen hebt,
advies wilt of een afspraak wilt maken. Kijk voor meer
informatie op onze website: www.logopedieklaretaal.nl
We helpen u graag!
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Wat

Wie

Functie

Tel. nummer

Alarmcentrale
Crisislijn preventie
zelfmoord
Politie; geen haast,
wel politie
Dierenambulance
Dierenpolitie; red een
dier
Gemeente Eindhoven
Stadstoezicht

Meldkamer
Meldkamer

Noodnummer
Directe hulp, anoniem
en vertrouwelijk
Wijkagenten

112
0900- 0113
0900- 8844

Dierenambulance
Dierenpolitie

0900- 112 00 00 meldkamer@doc-eindhoven.nl
144

Gebiedscoördinator
Aandachtsvelders Strijp

040- 238 83 67
040- 14 040

Meldkamer
Meldkamer

Wijkagent Strijp

Karin van Leest

Woonbedrijf
Trudo
WijEindhoven

Alex Jansen
Kirsten Jadoenath

Dynamo Jeugdwerk

Rik Nijssen

Wij Eindhoven team
Strijp
Huisartsenpost
Pastorie
Wijkcentrum
't Bellefort
Wijksteunpunt PSV

Algemeen

Zonnebloem regio
Eindhoven
Zonnebloem stadsdeel Strijp
Stichting
de Kunsterij
De Klusserij
Werkplaats Financiën

Mailadres

stadstoezichtstrijp@eindhoven.nl

0900- 8844
Senior klantbeheer
Infowinkel huur
Verbinder Buurt in
Bloei
Coördinator Tech
Playgrounds
Ondersteuning

040- 243 43 43
0900- 1111188
06-552 367 82
06- 15957483

aj.jansen@woonbedrijf.com
beheer@trudo.nl
strijpmeerhoveninbloei@
wijeindhoven.nl
r.lentjes@dynamojeugdwerk.nl

040- 238 89 98

strijpoost@wijeindhoven.nl

040- 293 26 20

Strijpsestraat 127
5616 GM Eindhoven
Jacqueline van
Heumen
Heidi Kramer

Verschillende
huisartsen
Zakelijk leider

06-15957496

info-bellefort@lumenswerkt.nl

Lunetzorg

06- 82188440

wijksteunpuntpsv@lunetzorg.nl

Marjan Klein

Secretariaat regio
Eindhoven
Secretariaat Strijp

040-2414992

dklein01@telfort.nl

Coach

06- 23570994

dekunsterij2012@live.nl

Oprichter
Hulp bij administratie
en financiën

06- 46508078
06 - 213 969 80

deklusserijehv@gmail.com
info@werkplaatsfinancienxl.nl

Ciska van Lieshout
Anja van Vooren
Peter van Grunsven
Vrijwilligers/
ervaringsdeskundigen

Colofon

Jaargang 6, nummer 2 (2020)
Uitgave: Van Laarhoven offsetdrukkerij
www.drukkerijvanlaarhoven.nl
2500 exemplaren

zonnebloem.ehv@gmail.com

Adverteerders:
Boerrigter Fysiotherapie,
Kringloopwinkel Voor&Deel
en Logopediepraktijk Klaretaal
Gesponsord door:
Stichting Strijp binnen de Ring
DELA FONDS

Concept, vormgeving & redactie:
Aan deze publicatie kunnen geen
Hoofd- en eindredactie: Anja van Vooren
rechten worden ontleend. Niets uit
Medevormgever: Anne Roefs
deze uitgave mag zonder
toestemming worden gedupliceerd.

Contactgegevens:
p.a. Iepenlaan 40
5616 NS Eindhoven
Mail: dekunsterij2012@live.nl
DEADLINE aanleveren
materiaal (september t/m
december 2020):

1 augustus 2020
Mail: dekunsterij2012@live.nl

