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Beste wijkbewoners,

Het is gelukt!!! Dankzij subsidie Stichting Strijp binnen de Ring
en een bijdrage van Dela Fonds kunnen wij dit jaar drie
exemplaren van het Iepenblaadje drukken. Onze dank is groot!
Dus in uw brievenbus de eerste versie van het jaar 2020. Wij
wensen jullie allen een geweldig nieuwjaar en hopen dat u weer
met veel plezier ons wijkblad leest en u te ontmoeten bij onze
activiteiten. Lieve groeten,
Anja (hoofdredactie)

Dankjewel voor jullie

ondersteuning. Daardoor kan het
Iepenblaadje voortbestaan!

Dankjewel voor jullie

ondersteuning Dela Fonds
(Thema:onbeperkt). Stichting de
Kunsterij heeft nu meer
mogelijkheden om vrijwilligers in te
zetten met hun talenten.

Dit jaar heeft stichting de
Kunsterij maar liefst €118,opgehaald voor stichting
Opkikker met de verkoop van
eigen gebakken producten.
Dankjewel iedereen!

Dankjewel Oranje Fonds voor het

ondersteunen van de NL-Doet dag (14
maart) bij stichting de Kunsterij. Wij gaan
samen de handen uit de mouwen steken
en creëren een insecten- en vlindertuin
voor de hele buurt.
Kun jij iets betekenen
voor het Iepenblaadje
(tekst-/ beeldbewerking
of financieel)? Mail dan
naar:
dekunsterij2012@live.nl

Deze sokpoppen zijn via
Speelgoedbank Eindhoven op
een goede plek terecht
gekomen! Dankjewel Hennie!

Klusserij zoekt
ruimte voor
werkplaats

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)
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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 (low)budget
Joop
Go- Club
Biljartclub

Kleurgroep
Computer inloop
GO
Biljarten

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

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

13.30- 15.30
14.00- 16.00
19.00- 22.00
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 (Jan Heijnslaan)

Klusserij
Klusserijtuig

9.30- 16.00
Op afspraak

Klusserij (Jan Heijnslaan)

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

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

Voor Klusserijtuig: vraag offerte!

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!

www.bellefortgeluk.nl of www.stichtingdekunsterij.nl

of op Facebook: @WijkcentrumBellefort / @StichtingDeKunsterij / @DeKlusserij

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

Stichting de Kunsterij
Iepenlaan 40
5616 NS Eindhoven
T: 0623570994
E: dekunsterij2012@live.nl
S: http://stichtingdekunsterij.nl/
F: @StichtingDeKunsterij

Spellen

Welk spel kom jij spelen in
wijkcentrum
‘t Bellefort?
Kijk in de agenda voor de
mogelijkheden!

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

Organisatie

Activiteit

Tijd

Kosten

25 januari 2020

Kunsterij

Dans en Swingavond

20.00- 23.00

6 februari 2020

Kunsterij

10.00- 12.00

14 februari 2020
27 februari 2020
2 tot en met 6
maart 2020
14 maart 2020
16 t/m 20 maart
28 maart 2020

Kunsterij
Kunsterij
Kunsterij

Creatieve workshop; dikke
dames/heren
Elfstedenspel
Kook activiteit
Vakantie, gesloten

Entree Gratis
Consumpties
€2,-

13.30- 15.00
10.00- 12.00

Gratis
€2,50

Kunsterij
Kunsterij
Kunsterij

NL- DOET
GELUKSweek; LUNCH
Dans en Swingavond

13.30- 17.00
12.15- 13.30
20.00- 23.00

9 april 2020

Kunsterij

10 april 2020

Kunsterij

Allerlei paasactiviteiten o.a. 10.00- 16.00
paasstukjes maken
Allerlei paasactiviteiten o.a. 10.00- 16.00
paasstukjes maken

Gratis
Lunch €1
Entree Gratis
Consumpties
Activiteiten
Gratis. Brunch: €2,50
Activiteiten Gratis.
Brunch: €2,50

11 april 2020

Kunsterij

PaasKienen

13 april 2020
27 april 2020

Bellefort, Kunsterij
Bellefort, Kunsterij

Gesloten, tweede paasdag
Gesloten, koningsdag

15 mei 2020

Kunsterij

Dag
Maandag

Dinsdag
Woensdag

14.00-17.00

Eerste kaart Gratis,
Extra kaarten €1

Lente kookactiviteit

10.00- 13.30

€3,00

Locatie

Activiteit

Tijd

Kosten

de Meerpaal

Kleuren voor volwassenen
Nathascha Mertens

09.30- 11.30

de Meerpaal
de Meerpaal
de Meerpaal
de Meerpaal
de Meerpaal

Lunch
Koersbal
Kienen
Sjoelen
Rikken en Jokeren (vanaf

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

januari 2020)

Kleurtechniek

Voor volwassenen.
o.a. de kleurencirkel, doezelen
& blenden, huid- en haartinten,
enzovoorts.
Maandagochtend in de
Meerpaal en maandagmiddag bij
stichting de Kunsterij.
Tot ziens
Nathascha Mertens

€2

incl: koffie/ thee, gebruik materiaal,
kleurplaat en deskundige begeleiding

€1
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
de Meerpaal
Schoenerstraat 10a
5616 KE Eindhoven
Trudy van Helmond
T: 0628675730
E:meerpaal.botenbuurt@gmail.com
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Dikke dames (en heren) schilderen.

Op 6 februari, van 10 tot 12 organiseert stichting
de Kunsterij een humoristische workshop dikke
dames/ dikke heren schilderen. Een creatieve
workshop waar je leert met humor en veel kleur te
schilderen. En hoe je vormen kan gebruiken. Kosten
€2,- Meld je nu aan!

Samen koken, samen eten; kookactiviteit!

De afzuigkap is aangesloten en er zijn verschillende
kookmaterialen aangekocht. Hoog tijd om deze te
gaan gebruiken. Daarom organiseren we op 27
februari een kookactiviteit. De kosten: €2,50.
Komt u mee kijken, koken en eten?

Op de volgende
dagen is de Kunsterij
gesloten:

Het Elfstedenspel.

Tijdens de spellenmiddag van 14 februari (13.3015.00) organiseren we een spel met opdrachten,
schaatsoefeningen, warme chocolade melk drinken
en lol hebben. Natuurlijk in winterse sfeer.
Een gezellig buurtspel voor iedereen.

Kunsterij organiseert:
Dansen, swingen, rocken en zingen;
25 januari 2020 in ‘t Bellefort
28 maart 2020 in ‘t Bellefort
30 mei 2020 in ‘t Bellefort

- 2 tot en met 6 maart
(met vakantie)
- 13 april (2de paasdag)
- 27 april (koningsdag)
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NL- Doet 14 maart 2020
Een insecten- en vlindertuin
creëren!

Op deze zaterdag organiseert
Stichting de Kunsterij een tuinwerkdag.
We nodigen iedereen uit om de handen
uit de mouwen te steken en mee te
komen helpen met het planten van
bloemen en kruiden. Je kan een
insectenhotel maken, er zijn lekkere
hapjes en we sluiten af met een loterij.
Meld je aan bij NL-doet, of kom gezellig
langs. Alle activiteiten zijn GRATIS
toegankelijk.

Maandagmiddag
13.30- 15.30
Teken- en
schilderles

Anja van Vooren

De Gelukslunch (16-3 tot 20-3)

In het wijkcentrum ontmoeten we elkaar. Beheer, personeel
en Vrijwilligers van het wijkcentrum, mensen van stichting de
Kunsterij en buurtbewoners komen bijeen om samen te lunchen.
Tijdens de Dutch Hapiness Week is iedereen welkom om aan te
sluiten bij ons gezamelijk eetmoment: ‘de gelukslunch.’
Geniet van een (zelfgebakken) hartenbrood en een lekker kopje
koffie of thee. De tafel wordt gedekt en op de tafel ligt voor ieder
wat wils. Neem je buren mee en kom samen bijkletsen. Iedereen
mag aansluiten.
Kom tussen 16 en 20 maart langs (12.15 tot 13.30 uur) en geniet
van onze lunch voor een ‘geluks’prijsje van €1,Tot dan!

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 misschien 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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Paas- inn 2020

Ook dit jaar weer mede mogelijk gemaakt door een samenwerking
tussen stichting de Kunsterij, de Zonnebloem en wijkcentrum
‘t Bellefort, drie dagen (gratis te bezoeken; uitgezonderd brunch)
met de volgende activiteiten:

Donderdag 9 april:

10- 12 uur gelegenheid tot maken
van paaskuikens, eieren schilderen, kleuren van mandala’s
en andere paas-activiteiten.
12.30-13.30 Paasbrunch (Aanmelden. Kosten €2,50)
14.00- 16.00 Diverse activiteiten als in de ochtend.

Mee brunchen?
Meld u aan!
Bel: 0623570994
of mail naar:
dekunsterij2012@live.nl

Vrijdag 10 april:

10- 12 uur gelegenheid tot maken
van paaskuikens, eieren schilderen, kleuren van mandala’s
en andere paas-activiteiten.
10- 12 uur schilderen/ kleuren op toepasselijke paasmuziek
12-13.30 Paasbrunch (Aanmelden. Kosten €2,50)
14.00- 16.00 Diverse activiteiten als in de ochtend.

Zaterdag 11 april:

Paaskienen
14.00- 17.00 uur
Eerste kienkaart GRATIS.
Extra kaarten €1,- per stuk

Lente kook activiteit; Samen koken,
samen eten (15 mei 2020)

Wat op de menukaart komt bepaalt u (soep met
viooltjes of keeltjesstamp misschien)? We horen
het graag. We gaan prijsbewust, gezond en met
seizoensproducten koken.
Meld je (op tijd) aan! Kosten €3,-
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Klusserij de website

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!
Klusserijtuig
Op zoek naar een nieuw meubel, tafel of heeft u een
andere klus? Neem dan contact op met de Klusserij.
We kunnen alles voor u maken.
De Klusserij gaat in de middag op pad met het
KLUSSERIJTUIG. We komen bij u thuis allerlei klusjes
opknappen. Neem contact op voor de voordelige
tarieven en maak meteen een afspraak.
Voor verdere informatie bel
Peter van Grunsven: 0646508078
of loop binnen op ons adres (zie pagina 2)
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Gezocht: uitbreiding van ons gezellige 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 gewoon een lesje mee!

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.

Vereniging Soos Struyckenstraat zoekt
Vrijwilligers om samen uit te gaan!

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk en lijkt het u
leukom de Stadionploeg te ondersteunen? Of wilt u
een vrijblijvend gesprek voor meer informatie over
vrijwilligerswerk binnen Wijksteunpunt PSV?

Extra handen zijn altijd welkom!

Neem dan contact op met Heidi Kramer,
06-82188440
Wijksteunpunt PSV,
wijksteunpuntpsv@lunetzorg.nl

De Vereniging Soos Struyckenstraat is een
organisatie die voor mensen met een verstandelijke
beperking ontspanningsavonden organiseert.
De Soos draait volledig op vrijwilligers.
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

Wijkcentrum ‘t Bellefort

draait op vrijwilligers.
Nu zijn we op zoek naar
enthousiaste mensen die ons
team kunnen versterken en
een klusjesman! Ben jij 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

De gemeenteraad heeft ingestemd met de nieuwe Beleidsregels kamerverhuur en
woningsplitsing 2019 en met de nieuwe Huisvestingsverordening 2020.
Samenspraak:
Samenspraak tussen verhuurders, huurders, studenten en buurtbewoners heeft tot de volgende voorstellen
geleid:
- Geen nieuwe panden binnen een straal van 30 meter rond een bestaand opgesplitst pand
- Maximaal 10% gesplitste panden per postcode straat.
- Nieuwe vergunningen op naam en niet op pand.
De wethouder heeft zelf gevraagd om overeenstemming tussen de betrokken burgerpartijen. Hij beloofde
zich te houden aan de daaruit voortkomende voorstellen, maar negeert die nu. De goedgekeurde
beleidsregels zijn een compromis tussen politieke voor- en tegenstanders van regulerende maatregelen.
De 10% regel komt daarbij niet aan de orde, informatie over de overlegsessies is niet bij de besluitvorming
betrokken.
De goedgekeurde beleidsregels:
- De wijken die op slot zitten [en waar dus geen vergunning verleend wordt] worden uitgebreid met
de Hemelrijken en de Gildebuurt;
- In de overige [rest]gebieden worden alle panden voor kamerverhuur of splitsing voorzien van een
cirkel met een diameter van 60 meter (een straal van 30 meter). De cirkel geldt niet in het
Centrumgebied, waar aanvragen beoordeeld worden op basis van een leefbaarheidsadvies;
- Er wordt een leefbaarheidscommissie ingesteld die bij de vergunningverlening advies geeft over
leefbaarheid binnen een wijk; de leefbaarheidsbezwaren van de wijkcoördinator (leefbaarheidstoets*)
gaaneen belangrijke rol spelen.
- Er worden regels opgesteld die een minimale woonkwaliteit moeten garanderen;
- Aan een vergunning zullen voorschriften verbonden worden waarin leefregels opgenomen zullen worden;
- Er wordt overgangsrecht ingevoerd voor bestaande, onvolledig vergunde of illegale situaties voor
een periode van één jaar. De gebieden die op slot zitten worden uitgezonderd van het
overgangsrecht**.
* De leefbaarheidstoets is een ondefinieerbaar instrument, want afhankelijk van subjectieve beoordeling.
De 10% regeling verschaft duidelijkheid.
** Het overgangsrecht maakt het mogelijk om (illegale) vergunningen tot 2007 terug te draaien of alsnog te
verlenen.
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Hatha Yoga
55+

Philipsdorp

Info Lili Oomen 06-17380803
lili-yoga.nl

De Zonnebloem:
“Bedankt voor
een geweldig
jaar!”

De Zonnebloem
bedankt alle gasten,
vrijwilligers en
betrokkenen voor
een geweldig jaar
en wenst iedereen
een goed 2020 toe!
Voor aanvullende
informatie of
wanneer u
belangstelling heeft
om Gast of
Vrijwilliger te
worden, mail dan
naar: dklein01@telfort.nl of kijk op de website:
www.regio-eindhoven.zonnebloem.nl
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Makkelijker communiceren door oefening.
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 zelfstanstottertherapeut Jennie
Verpoorten helpt u graag digheid en het comfort van onze patiënten en de famiverder op een van de drie lie zo veel mogelijk bevorderen. Zowel (hele) jonge als
locaties in Eindhoven:
oudere kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen
Eindhoven Strijp,
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

Dierenambulance
Dierenpolitie

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

Gebiedscoördinator
Aandachtsvelders Strijp

040- 238 83 67
040- 14 040

Meldkamer
Meldkamer

Mailadres

0900- 8844

stadstoezichtstrijp@eindhoven.nl

Wijkagent Strijp

Karin van Leest

Woonbedrijf
Trudo
WijEindhoven

Alex Jansen
Kirsten Jadoenath

Senior klantbeheer
Infowinkel huur
Verbinder Buurt in Bloei

Dynamo Jeugdwerk

Rik Nijssen

Coördinator Tech Playgrounds 06- 15957483

r.lentjes@dynamojeugdwerk.nl

Ondersteuning

040- 238 89 98

strijpoost@wijeindhoven.nl

Verschillende huisartsen

040- 293 26 20

Zakelijk leider

06-15957496

info-bellefort@lumenswerkt.nl

Lunetzorg

06- 82188440

wijksteunpuntpsv@lunetzorg.nl

Zonnebloem regio eindhoven

040- 2466588

zonnebloem.ehv@gmail.com

Coach

06- 23570994

dekunsterij2012@live.nl

Oprichter
Hulp bij administratie en
financiën

06- 46508078
06 - 213 969 80

deklusserijehv@gmail.com

Wij Eindhoven team
Algemeen
Strijp
Huisartsenpost Pastorie Strijpsestraat 127
5616 GM Eindhoven
Wijkcentrum
Jacqueline van
't Bellefort
Heumen
Wijksteunpunt PSV
Heidi Kramer
Zonnebloem
Stichting
de Kunsterij
De Klusserij
Werkplaats Financiën

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

Colofon
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