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Beste wijkbewoners,
Allereerst de beste wensen voor het jaar 2022. 
Ik hoop dat al jullie wensen mogen uitkomen 
en dat voor iedereen de wereld weer open 
gaat. De vooruitzichten zijn goed  
(persconferentie 14/1. Dit blaadje staat weer 
bomvol activiteiten, bedankjes,  
vooraankondigingen, vragen en advertenties. 

Ook in 2022 staat ontmoeting voorop met een 
nieuwe ontmoetingsplek op het Trudokerkplein, 
en een hoop activiteiten vanuit de Kunsterij, de 
Zonnebloem en Lumens wijkcentrum ‘t Bellefort 

Afgelopen jaar was moelijk en de 
hulpvaardigheid vanuit de wijk is groot. Zonder 
Strijp binnen de Ring, Boerrigter Fysiotherapie en 
kringloopwinkel Voor&Deel zou het 
Iepenblaadje niet meer bestaan hebben. In dit 
blad wordt nog steeds een oproep gedaan voor 
vrijwilligers en voor een werkruimte voor de 
Klusserij. Daarnaast gaat onze dank uit naar 
vele mensen die ons in deze moeilijke periode 
geholpen hebben en heeft de Kunsterij een mooi 
bedrag ingezameld voor de slachtoffers van de 
overstromingen in Duitsland.

Ook de volgende organisaties komen aan bod: 
gezondheidscentrum de Pastorie, wijksteunpunt 
PSV, de Zonnebloem, Soos Struyckensstraat, 
Stichting Steunpunt uitkeringen, Meedoen in de 
Wijken en Lumens wijkcentrum ‘t Bellefort. 

Veel leesplezier en hopelijk tot snel!
Anja

Klusserij 
zoekt  

werkruimte
 
 

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.

Van de Kunsterij
 
 

Dankjewel Familie v/d Akker voor 
de klusspullen. We kunnen ze 

goed gebruiken.

Ook Maarten Smits bedankt voor 
diverse gereedschap.

En dankjewel Simone Smeekens
om ons als goed doel te 

ondersteunen met een donatie

Onze dank is groot!

Van Kunsterij 
voor goede doel

Zondag 31 oktober 2021 was weer 
de jaarlijkse tentoonstelling van 
stichting de Kunsterij/ Klusserij in 
het wijkcentrum Bellefort. De 
tentoonstelling toont het werk 
van de verschillende vrijwilligers 
bij de stichting. Daarnaast werden 
er dit jaar vele zelfgemaakte 
zaken – knuffeltjes, kaarten, 
houten engeltjes, maar ook taart – 
verkocht voor het goede doel.

Dit goede doel was de stichting 
Flutaufbau 21 kanonenturm 
Arhweiler. Een stichting die zich 
inzet voor de slachtoffers van de 
overstromingen in Duitsland van 
afgelopen zomer. Het geld wordt 
gebruikt voor reparatie en herstel 
van o.a. getroffen huizen.

Wij hebben samen met de wijk  
€265 ingezameld. Vele mensen 
zijn die middag een kijkje komen 
nemen in het Bellefort. Een 
fantastisch resultaat van een 
mooie middag.

Feest
Dit jaar bestaat Basisschool 
Trudo 100 jaar. Kijk snel op 

pagina 6 hoe ze dit gaan vieren!
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Dag Organisatie Activiteit Tijd Kosten
Maandag Stichting de Kunsterij Open:

Geheugentraining:
Lunch: 
Beeldende les:
Biljarten:

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

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

Klusserij (Jan Heynslaan) Klusserij
Klusserijtuig

9.30- 16.00
Op afspraak

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

Nathascha kleurt Kleurgroep 9.30- 15.30

Go- Club GO 19.00- 22.00 Anders i.v.m. corona (neem contact op)

Dinsdag Biljartclub Biljarten 13.00- 16.00 
en 19.00- 
22.30

Anders i.v.m. corona (neem contact op)

Klusserij (Jan Heynslaan) Klusserij Op afspraak Voor Klusserijtuig: vraag offerte!
Woensdag Fitnessclub Fitgym/ Aerobic 9.00- 10.00 Anders i.v.m. corona (neem contact op)

Wij-Eindhoven Inloop 10.00- 12.00 Anders i.v.m. corona (neem contact op)
Klusserij (Jan Heynslaan) Klusserij Op afspraak Voor Klusserijtuig: vraag offerte!

Donderdag Stichting de Kunsterij
(Vonderhof: 13.30-15.15)

Open:
Lunch:

9.30- 16.00
12.15- 13.30

Activiteiten hele dag €6,25
Lunch: €1

Klusserij (Jan Heynslaan) Klusserij
Klusserijtuig

9.30- 16.00
Op afspraak

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

Vrijdag Stichting de Kunsterij Open:
Lunch:
Spelletjesmiddag:
Liefdesrij:

9.30- 16.00
12.30- 13.30
13.30- 15.30 
13.30- 15.30

Activiteiten hele dag €6,25
Lunch: €1

Klusserij (Jan Heynslaan) Klusserij
Klusserijtuig

9.30- 16.00
Op afspraak

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

2 3

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: 06 2357 0994
E: dekunsterij2012@live.nl
W: http://stichtingdekunsterij.nl/
F: @StichtingDeKunsterij

de Klusserij (werkplaats)
Jan Heynslaan 4
5622 KT Eindhoven
T: 06 4650 8078
E: deklusserijehv@gmail.com
W: http://www.deklusserij.com/
F: @DeKlusserij

 

www.bellefortgeluk.nl of www.stichtingdekunsterij.nl
 of op Facebook: @WijkcentrumBellefort / @StichtingDeKunsterij / @DeKlusserij 

Dag Organisatie Activiteit (aanmelden verplicht 0623570994) Tijd Kosten/ informatie 
10 februari Kunsterij Creatieve Workshop 

24 februari Kunsterij kookactiviteit

5 maart Kunsterij Snertkien 14.00- 17.00 Eerste kienkaart 
GRATIS, rest €1

7- 11 maart Kunsterij Vakantie; Kunsterij gesloten
12 maart Kunsterij NL-Doet; Bezige bijen- Lentetuin. O.a het 

oppimpen van vogelhuisjes en de (kruiden)tuin 
klaarmaken voor het voorjaar

13.30- 17.00

21, 24 en 25 
maart

Kunsterij Gelukslunch. Verzorgde lunch met een extraatje 12.15- 13.30 Aanmelden verplicht!
Lunch €1,-

14 en 15 april Kunsterij/
Zonnebloem

Paas-inn; Ontmoeten in paassfeer. Verschillende 
activiteiten als stukjes maken, kaarten maken 
en andere paas activiteiten. Gratis m.u.v lunch 
(€2,50)

10.00- 15.30
lunch:
12.00-13.30

Activiteiten GRATIS
Lunch €2,50
Aanmelden verplicht!

16 april Kunsterij Paaskien 14.00- 17.00 Eerste kienkaart 
GRATIS, rest €1

18 april Kunsterij Gesloten i.v.m. 2de paasdag
19 mei Kunsterij Lente kook activiteit
5 juni Kunsterij Gesloten i.v.m. 2de pinksterdag
25 juni Kunsterij Zomerkien 14.00- 17.00 Eerste kienkaart 

GRATIS, rest €1

Spellen
 

Welk spel kom jij 
vrijdagmiddag spelen in 
wijkcentrum ‘t Bellefort
of op de Jan Heynslaan?

 

Agenda

Creatieve workshop
Donderdag 10 februari organiseert stichting de 
Kunsterij een creatieve workshop. Verdere info 
volgt op Facebook @StichtingDeKunsterij

Kook activiteiten:
samen koken, samen 
eten
Op 24 februari en op 19 mei zijn er 
kookactiviteiten gepland. We gaan 
prijsbewust, gezond en met
 seizoensproducten koken. 
Meld je (op tijd) aan!

Zaterdag 5 maart
Snertkienen
14.00- 17.00 uur 
Eerste kienkaart GRATIS.
Extra kaarten €1,- per stuk

• 10 februari: 
creatieve 
workshop
• 24 februari: 
kookworkshop
• 19 mei: lente 
activitieit 
kookworkshop 
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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. 

De Klusserij
 

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. 

Wij groeien! 
Er is een werkplaatslokaal en een creatief lokaal 
samen met een gezellige centrale ruimte. Je kunt 
er terecht op maandag, donderdag en vrijdag! 

Nieuwsgierig? Kom eens kijken op de Jan Heynslaan 
4. Bel voor een afspraak met Peer van Grunsven: 
06 4650 8078

Leer Peer en de werkplaats alvast een beetje 
kennen via het volgende filmpje: 
https://www.eindhoven.nl/peerinhetzonnetje

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. Voor ver-
dere informatie, neem contact op met Peer.

Klussen voor vrouwen
Nieuw is dat er steeds meer dames zich aanmelden 
om lekker te leren klussen. Suzanne is daar als 
werkleider (speciaal op de vrijdagochtend) nieuwe 
workshops aan het opzetten voor vrouwen.  

Teken- en 
schilderles

 

Maandag
13.30- 15.30
‘t Bellefort 

Anja van Vooren

Geheugen-
training

 

Maandagmorgen
locatie ‘t Bellefort

10.00- 12.00 

Ciska of Rikie

Kleurtechniek
voor volwassenen

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

Maandag locatie ‘t Bellefort
 

Aanmelden kan nog!
Tot ziens, Nathascha Mertens.

Zomerkien
26 juni in ‘t Bellefort
14.00- 17.00 uur 
Eerste kienkaart GRATIS, 
extra kaarten te koop 
voor €1,-

Meedoen aan activiteit? 
Meld u aan!

Bel: 0623570994 
of mail naar:

dekunsterij2012@live.nl

 
Zaterdag 16 april:
14.00- 17.00 uur 
Eerste kienkaart GRATIS.
Extra kaarten 
€1,- per stuk

NL-Doet bezige 
bijen
Op zaterdag 12 maart (13.30- 
17.00) organiseert Stichting de 
Kunsterij een tuinwerkdag.
We nodigen iedereen uit om de 
handen uit de mouwen te steken 
en mee te komen helpen de tuin 
voorjaarsklaar te maken. Je kunt 
een vogelhuisje pimpen, mee-
helpen met planten en er zijn 
hapjes. We hopen je dan te 
kunnen verwelkomen! 
Meld je aan om een plekje te 
reserveren. 
Bel: 06-23570994

Paas- inn 2022
Ook dit jaar weer mede mogelijk gemaakt door een
samenwerking tussen stichting de Kunsterij en de Zonnebloem
Agenda:
Donderdag 14 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)
14-16 uur:Activiteiten als in ochtend. 

Vrijdag 15 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 ochtend. 

•7- 11 maart: 
Vakantie
• 18 april: 
2de paasdag
• 5 juni:
2de pinksterdag

Gelukslunch
21, 24 en 25 maart van 
12.15- 13.30. Aanmelden 
verplicht. Kosten €1,-

Bijzet tafels
Nieuwe activiteit vanaf 10 
februari! Een bijzettafel kan ook 
een blikvanger worden in je 
huis. Met verschillende vormen, 
kleuren en beelden kun je er 
iets bijzonders van maken. 
Kosten  €5 euro inclusief 
materiaal, koffie/thee 
aanmelden via de mail: 
dekunsterij2012@live.nl 
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Basisschool TRUDO 100 jaar
                                                                           Het jaar 1922 is een bijzonder jaar in de Eindhovense geschiedenis. In
                                                                           hartje Strijp wordt basisschool Trudo gesticht. Het schoolgebouw ziet er 
                                                                           iets anders uit dan nu. Aan weerszijden bevindt zich een toegangsdeur, 
                                                                           er is dan nog geen aanbouw en de “toiletten” bevinden zich onder 
                                                                           het afdak. De school is een jongensschool met zo’n 44 leerlingen per 
                                                                           klaslokaal. In 1928 wordt gestart met de bouw van de St. Jozefschool; 
                                                                           een 6-klassige school die haaks op het gebouw van de Trudoschool 
                                                                           wordt gezet.  In 1969 wordt de school zoals we hem nu kennen 
                                                                           vormgegeven: een lagere school voor jongens en meisjes. In 1974 wordt
                                                                           daar de kleuterschool aan toegevoegd. 

Inmiddels zijn we 100 jaar verder en bestaat basisschool Trudo nog steeds. Nu een moderne school met ruim 240 
nieuwsgierige leerlingen, een team van ruim 20 enthousiaste medewerkers en een zeer betrokken ouderpopulatie. 
Basisschool Trudo is een school in het ‘dorp Strijp’ in een stad met een rijke geschiedenis en daar zijn wij trots op. 

Feestdag 1 april 2022 
Op 10 januari 2022 j.l. hebben wij met alle leerlingen dit bijzondere jubileumjaar geopend. We werken met
de leerlingen drie weken lang over de geschiedenis van Strijp en basisschool Trudo. Op 1 april 2022 vieren we 
het 100–jarig bestaan met een officieel gedeelte waarbij prominente Eindhovenaren en Strijpenaren zullen 
aansluiten. We eindigen met een spetterende feestdag voor alle leerlingen en ouders van basisschool Trudo.

Reünie 24 juni 2022
Op 24 juni staat er een reünie op de planning. We nodigen alle 
oud-medewerkers en  oud-leerlingen (vanaf 18 jaar) uit om die dag 
terug te gaan in de tijd en met hun oude klasgenoten 
herinneringen op te halen. Dat doen we onder het genot van een 
drankje. 

Heeft u zelf op Trudo gezeten of kent u mensen die op onze 
prachtige oude school les hebben gehad, meld u dan aan voor de 
reünie via onze website www.basisschooltrudo.nl en houd onze 
facebookpagina www.facebook.com/basisschooltrudo in de 
gaten voor de laatste nieuwtjes. 

Gefeliciteerd
Namens de redactie van het 
Iepenblad feliciteren wij 
basisschool Trudo met hun 
100 jarig bestaan! Maak er 
een mooi feestje van.

Anja
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Stadionteam Wijksteunpunt PSV
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 
open dagen. 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 dagbesteding Lunet:  
040-250-5315 of wijksteunpuntpsv@lunetzorg.nl

De Zonnebloem 
Zodra we weer voorzichtig iets mogen 
of kunnen organiseren, laten wij het 
GROOTS, via Iepenblad, en 
PERSOONLIJK aan onze Deelnemers 
weten.

Houd moed, pas goed op jezelf en 
pluk iedere Zonnestraal, want een 
nieuw jaar is begonnen, ook voor U!

Vriendelijke groet,
medewerkers de Zonnebloem stadsdeel Strijp

Bedankt 
Bedankt sponsors: Stichting 
Strijp binnen de Ring en Dela 
Goedendoelenfonds en vaste 
adverteerders: Kringloopwin-
kel Voor en Deel en Boerrigter 
Fysiotherapie. Mede dankzij 
jullie kon het Iepenblaadje 
afgelopen jaar uitgegeven 
worden! 

 

Vereniging Soos Struyckenstraat
De Vereniging Soos Struyckenstraat is een 
organisatie die voor mensen met een verstandelijke be-
perking 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-, en donderdagavond van 19.30 tot 21.30.

De activiteiten zijn nog 
niet herstart. U kunt wel 
al een gesprek plannen

 
Mail: bestuur@soosstruycken.nl

Vertrouwde zorg in een nieuwe 
samenstelling
Beste patiënten van gezondheidscentrum de Pastorie, 

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar!
Vanaf 1 januari 2022 staat er een vast team met 5 
enthousiaste huisartsen voor u klaar. Naast uw 
vertrouwde huisartsen dhr. J. Schelfhout en mw. A. van 
Hintum, zijn mw. L. Derksen, mw. N. Kessels en 
mw. D. Rutgers gezamenlijk praktijkeigenaar geworden. 

1 vertrouwd gezicht, 1 aanspreekpunt.
We vinden het belangrijk dat u zoveel mogelijk dezelfde 
huisarts ziet. Dit is prettig voor u als patiënt, en ook 
voor ons als dokter. Mocht u een voorkeur hebben voor 
een huisarts, dan kunt u dit doorgeven op 
persoonsgegevens@gcdepastorie.nl of tijdens een 
bezoek op het spreekuur. Mocht u in het ziekenhuis 
onder behandeling zijn van een medisch specialist, 
dan kunt u in het ziekenhuis de naam van uw huisarts 
zo nodig wijzigen. Mocht u niets willen veranderen, of 
heeft u geen voorkeur, dan hoeft u ook niets door te 
geven.

Nieuwsbrief
Vanaf nu zullen wij u een aantal keer per jaar een 
nieuwsbrief sturen met praktijkinformatie. Deze 
nieuwsbrief zal digitaal verstuurd worden. Vergeet dus 
niet om uw emailadres door te geven. Een papieren 
versie kunt u vinden in onze wachtkamer. 

Tot ziens op de praktijk!

Hartelijke groet van huisartsen Gezondheidscentrum de 
Pastorie, Strijp: J. Schelfhout, A. van Hintum, 
L. Derksen, N. Kessels, D. Rutgers

Ontmoetingsplek Trudokerkplein
Wie onze verslagen leest op de Website www.strijpbinnendering.nl of Facebook:  http://www.facebook.com/
WijkoverlegStrijpBinnenDeRing, heeft de ontwikkeling van dit mooie project kunnen volgen. 

Plan.
De werkgroep Ontmoetingsplek Trudokerkplein was vanaf 2017 bezig met een plan om de 
ontmoetingsmogelijkheden van het Trudo(kerk)plein uit te breiden. Zij zocht naar een permanente inrichting, 
geschikt om op te zitten, te staan, te spelen en te liggen, om als podium te gebruiken en te schuilen voor zon en 
regen. Kortom: een plek voor bijeenkomsten en ontmoetingen.  

Ontwerp.
We vroegen Marco Groenen, de bedenker van de groene lantaarnpalen, een ontwerp te maken dat al die 
mogelijkheden in zich draagt, flexibel is en zich voegt naar de omgeving. Zijn oplossing: 12 losse ronde betonnen 
elementen, stapelbaar, sommige voorzien van masten of rugleuningen. En dat uitgevoerd in een kleur die 
overeenstemt met de kopergroene daken van de Trudokerk. 
 
Verrassing.
Het plan is stap voor stap ten uitvoer gebracht met ondersteuning van Wijkoverleg Strijp Binnen De Ring en 
dankzij de hulp van gebiedscoördinator Thijs Bakermans. We konden het project financieren met eigen middelen 
van Stg. Strijp Binnen De Ring, ongebruikte activiteitensubsidie, extra bijdragen van de gemeente en Wijkoverleg 
Het Ven. De Werkgroep koos ervoor om de ontmoetingsplek als een verrassing te presenteren. 
De lokale media pikten de korte publiciteitscampagne op. Het plaatsen van 9 elementen, inclusief stalen 
opzetstukken verliep volgens plan. 
 
Opening
De officiële opening was op 10 december. Wethouder Torunoglu kon helaas de opening niet verrichten vanwege 
de Coronamaatregelen. Thijs nam die taak over en las de lovende toespraak van de wethouder voor. We 
publiceerden de tekst op onze Facebook- pagina en Website. Het St Catharinagilde heeft de opening in vol ornaat 
luister bijgezet en het hijsen van de Strijpse vlag met tromgeroffel begeleid. AH verzorgde de drankjes.
 
Uitvoering 
De uitvoering van nog 3 elementen met opzetstukken is in gang gezet. Dat kan dankzij een extra bijdrage van de 
gemeente en de rest van de activiteitensubsidie van 2021. Wij willen in 2022 tussen de masten ook nog twee 
driehoekige doeken laten spannen en definitieve verlichting aanbrengen. 
 
Hart van de wijk.
Wij hebben ons ingespannen voor een levendig plein, het hart van de wijk, bezield door de bedrijvigheid van 
bewoners. Wij verheugen ons op een weids podium voor ontmoetingen, verbinding en plezier.
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Van kleding tot serviesgoed, van boeken tot spelletjes, van meubels tot snuisterijen.  
In ons uitgebreide assortiment is er voor elk wat wils en kun je voor weinig geld leuke spulletjes kopen. 

Vanuit het duurzaamheidsprincipe en hergebruik van goederen.

Openingstijden
maandag: 13.00 tot 17.00 uur
dinsdag t/m zaterdag: 10.00 tot 17.00 uur

Informatie
Website:  www.kringloopvoorendeel.nl
Facebook:  facebook.com/kringloopvoorendeel.nl
Mail:   info@kringloopvoorendeel.nl 

 

Kom naar de 
gezelligste 

kringloopwinkel
in Eindhoven

KRINGLOOPWINKEL 
VOOR & DEEL

 

Strijpsestraat 9
5616 GK Eindhoven

040-2571343

Help jij mee eenzaamheid aan 
te pakken?
In de huidige coronatijd zijn veel mensen eenzaam, 
o.a. Eindhovense inwoners van buitenlandse afkomst 
die de Nederlandse taal niet goed beheersen.
Onze vrijwillige taalcoaches geven deze groep gratis 
(online) taallessen en helpen daarmee deze 
eenzaamheid te verminderen.

Wij zijn op zoek naar VRIJWILLIGE COÖRDINATOREN, 
die het contact tussen taalcoach en deelnemer tot 
stand brengen en dit taaltraject begeleiden.

Ook zoeken wij een VRIJWILLIGE MEDEWERKER 
SECRETARIAAT, die het secretariaat en daarmee de 
rest van de organisatie ondersteunt.

Wil jij ook je steentje bijdragen in het aanpakken 
van eenzaamheid en voel je je aangesproken door 
één van de genoemde vacatures, ga dan naar onze 
website:
www.meedoenindewijken.nl

Daar vind je meer informatie over Meedoen in de 
Wijken en kan je het aanmeldformulier invullen:  
https://www.humanitas.nl/afdeling/
eindhoven/formulieren/formulier_vrijwilliger_
MidW/

Wij nemen na het
ontvangen van je 
aanmelding zo spoedig 
mogelijk contact met je op.

Ons spreekuur is van maandag t/m donderdag van 
09.30 uur tot 12.30 uur. Als men hiervan gebruik 
wil maken dient men telefonisch een afspraak te 
maken.

Het steunpunt is een dienstverlenende, 
onafhankelijke organisatie, die uitsluitend met 
vrijwilligers werkt. Er zijn dan ook geen kosten 
verbonden aan onze adviezen.
Onze folders zijn voor geïnteresseerden te vinden bij 
o.a. diverse gemeentes, WIJeindhoven, het UWV, de 
bibliotheek, re-integratiebureaus, arbodiensten en 
ziekenhuizen. Mocht u een aantal van onze folders 
willen ontvangen, neemt u dan a.u.b. contact met 
mij op.
 
Met vriendelijke groet, namens het Bestuur
Marjon Flinterman

Strijpsestraat 146
5616 GT Eindhoven
tel. 040-2455300 (ma. t/m do. 9.30-12.30 uur)
www.steunpuntuitkeringen.nl

Kringloopwinkel Voor & Deel  is 
op zoek naar vrijwilligers
Kringloopwinkel Voor & Deel is op zoek naar vrijwilligers.  
 

Ben jij: 
• (Klant)vriendelijk
• Een aanpakker
• Beleefd
• en leergierig 
 

Bel ons dan op 040-257 13 43.  
 

Wij bieden:
• Een fijn team om mee samen te werken
• Verschillende werkzaamheden
• Sorteren van binnengekomen spulletjes
• Het plaatsen van deze spulletjes in de winkel
• Klanten helpen in de winkel
• Spullen ophalen bij klanten
• Spullen wegbrengen naar klanten
• Eventueel kassawerkzaamheden
• En alle verder voorkomende werkzaamheden
• Een winkel waar je werkervaring op kunt doen
• Waar je initiatieven en ideeën worden gewaardeerd
• Een gemoedelijke sfeer 
 

 Spreekt het bovenstaande je aan, bel dan meteen!

Stichting steunpunt Uitkeringen
De Stichting Steunpunt Uitkeringen Eindhoven geeft al ruim 
33 jaar gratis informatie, hulp en advies aan iedereen die te 
maken heeft met ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid 
of bijstand.
De regelgeving over bovengenoemde onderwerpen is 
ingewikkeld en roept bij veel mensen allerlei vragen op. 
Onze spreekuurhouders zijn deskundig op het gebied van de 
Ziektewet, WIA, WAO, Wajong, WW en Participatiewet.
 
Wat kunnen wij voor een cliënt zo al doen?
- het geven van informatie
- hulp bij het invullen van formulieren
- voorbereiding op een keuring of gesprek bij UWV
- het opstellen van bezwaar- en beroepschriften
- het indienen van klachten
- hulp bij de voorbereiding van een hoorzitting bij het UWV 
en/of zitting van de rechtbank
- het voorbereiden op een gesprek bij het UWV Werkbedrijf 
of de gemeente
- het beschikbaar stellen van voorlichtingsmateriaal
- het aanvragen van aanvullende regelingen voor minima.

 

KRINGLOOPWINKEL 
VOOR &DEEL



Wat Wie Functie Tel. nummer Mailadres 
Alarmcentrale Meldkamer Noodnummer 112
Crisislijn preventie 
zelfmoord

Meldkamer Directe hulp, anoniem 
en vertrouwelijk

0800- 0113

Politie; geen haast, 
wel politie

Wijkagenten 0900- 8844

Dierenambulance Meldkamer Dierenambulance 0900- 112 00 00 meldkamer@doc-eindhoven.nl
Dierenpolitie; red een 
dier

Meldkamer Dierenpolitie 144

Gemeente Eindhoven Gebiedscoördinator 040- 238 83 67
Stadstoezicht Aandachtsvelders Strijp 040- 14 040 stadstoezichtstrijp@eindhoven.nl

Wijkagent Strijp Ron van Kleef 0900- 8844

Woonbedrijf Wil Geenen contactpersoon leef-
baarheid en overlast

040- 243 43 43 w.geenen@woonbedrijf.com

Trudo Infowinkel huur 0900- 1111188 beheer@trudo.nl 
WijEindhoven Kerstin Jadoenath

Jan Konings
Verbinder Buurt in  
Bloei

06-552 367 82 strijpmeerhoveninbloei@ 
wijeindhoven.nl

Dynamo Jeugdwerk Rik Nijssen Coördinator Tech  
Playgrounds

06- 15957483 r.lentjes@dynamojeugdwerk.nl

Wij Eindhoven team 
Strijp

Algemeen Ondersteuning 040- 238 89 98 strijpoost@wijeindhoven.nl 

Huisartsenpost  
Pastorie

Strijpsestraat 127 
5616 GM Eindhoven

Verschillende  
huisartsen

040- 293 26 20

Wijkcentrum 
't Bellefort

Jacqueline van 
Heumen

Zakelijk leider 06-15957496 info-bellefort@lumenswerkt.nl

Wijksteunpunt PSV Dagbesteding Lunet 040- 2505315 wijksteunpuntpsv@lunetzorg.nl 

Zonnebloem regio 
Eindhoven 

Secretariaat regio  
Eindhoven

076-5646464 zonnebloem.ehv@gmail.com

Stichting 
de Kunsterij

Ciska van Lieshout
Anja van Vooren

Coach 06- 23570994 dekunsterij2012@live.nl

De Klusserij Peter van Grunsven Oprichter 06- 46508078 deklusserijehv@gmail.com
Werkplaats Financiën Vrijwilligers/ 

ervaringsdeskundigen
Hulp bij administratie 
en financiën

06 - 213 969 80 info@werkplaatsfinancienxl.nl

Stichting Steunpunt 
Uitkeringen

Vrijwilligers Hulp en advies regels 
m.b.t. uitkeringen 

040-2455300
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DEADLINE aanleveren  
materiaal (juni tot en met 
september):
1 mei 2022 
 

Mail: dekunsterij2012@live.nl


