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Helaas moeten wij u mededelen dat de 
toekomst van het Iepenblaadje onzeker is 
geworden... 
De eerste twee versies van het blaadje zijn 
gesubsidieerd vanuit Strijp Binnen de Ring 
(onze dank is groot!). Maar nu het volgende. 
Het geld is op. We zijn met een aantal 
partijen in overleg, proberen contacten te 
leggen met partijen evenals dat we bezig zijn 
met het aanvragen van subsidies. Kortom, wij 
proberen alle kansen te benutten om ervoor 
te zorgen dat het blaadje toch nog een 
toekomst gaat krijgen. Echter zekerheid 
hebben we niet. Deze versie kan zomaar de 
laatste zijn... 
Misschien weet u nog iemand die ons kan 
helpen om het blad verdere toekomst te 
geven? Stuurt u ons dan vooral bericht! 
Alvast hartelijk dank voor uw moeite.
Ik hoop dat u toch nog kunt genieten

Zie pagina 10

Klusserij zoekt 
ruimte voor 
werkplaats
Over enkele maanden 
kan de Klusserij niet 
meer terecht op de 
Avignonlaan! We zijn 
op zoek naar een 
ruimte om de werkp-
laats (hout en metaal-
bewerking) voort te 
kunnen zetten. Alle 
TIPS zijn welkom! 
neem contact op met 
Peer van Grunsven 
(0646508078)

 Beste wijkbewoners,
Een Iepenblaadje met veel informatie is vandaag op uw mat 
gevallen. Informatie tot december. Dit omdat de toekomst van 
het blaadje onzeker is (zoals u kunt lezen links van dit bericht). 
Toch hebben we alles weer op een rijtje kunnen zetten. Ik heb 
de afgelopen jaren met veel plezier aan het blaadje gewerkt. Ik 
hoop dat u ook deze versie met veel plezier leest en misschien 
zie ik u wel bij een van onze activiteiten!
Groet van de hoofdredactie, Anja

GEZOCHT: 
Huizen en voordeuren die 
mee willen doen aan de

 halloweentocht (p.5)

Wijkcentrum ‘t Bellefort draait 
op vrijwilligers. Nu zijn ze op 
zoek naar een klusjesman! Ben 
jij of ken jij er een? Loop dan bin-
nen (iepenlaan 40)

Ook Stichting de Kunsterij 
en de Klusserij zoeken nog 
vrijwilligers. Zo hebben we 
o.a iemand nodig die de tuin 
kan bijhouden. Ook zijn er 
nog andere taken waarbij wij 
hulp kunnen gebruiken. 



Jaargang 5, nummer 2 (2019)

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 (Avignonlaan 11) Klusserij
Klusserijtuig

9.30- 16.00
Op afspraak

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

Nathascha kleurt (low)budget Kleurgroep 13.30- 15.30 Eigen materiaalkosten
Joop Computer inloop 14.00- 16.00
Go- Club GO 19.00- 22.00

Dinsdag Biljartclub Biljarten 13.00- 16.00 en 
19.00- 22.30

Klusserij (Avignonlaan 11) Klusserij Op afspraak Voor Klusserijtuig: vraag offerte!
Woensdag Fitnessclub Fitgym/ Aerobic 9.00- 10.00

Wij- Eindhoven Inloop 10.00- 12.00
Klusserij (Avignonlaan 11) 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 (Avignonlaan 11) 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:

9.30- 16.00
12.30- 13.30
13.30- 15.30

Activiteiten hele dag €6,25
Lunch: €1

Klusserij (Avignonlaan 11) 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: 0623570994
E: dekunsterij2012@live.nl
S: http://stichtingdekunsterij.nl/
F: @StichtingDeKunsterij

de Klusserij (werkplaats)
Avignonlaan 11
5627 GA Eindhoven
T: 0646508078
E: deklusserijehv@gmail.com
S:http://www.deklusserij.com/
F: @DeKlusserij

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

Dag Organisatie Activiteit Tijd Kosten
20 juli Kunsterij BBQ-Kienen 14.00-17.00 BBQ: €2,50  

(aanmelden: 0623570994) 
Kienen: Eerste kaart Gratis, 
Extra kaarten €1

9 augustus Kunsterij Kinderspelktakeldag
Frietkar

12.00- 16.00
14.30- 15.30

Activiteiten GRATIS
Friet+Snack €1

24 augustus Kunsterij Dans en Swingavond 20.00- 23.00 Entree Gratis
Consumpties

2 tot en met 15 
september

Kunsterij Vakantie; Gesloten

28 september Bellefort Burendag;
Jardsale en 
taartenbakwedstrijd

10.00- 16.00 info: www.bellefortgeluk.nl

28 september Kunsterij, Bellefort, 
Vitalis Vonderhof, 
Zonnebloem

Burendag: Met de huifkar 
door de wijk, soep maken 
en een activiteit

10.00- 15.30 GRATIS

16 oktober Kunsterij Pompoen snijden 14.00-16.00 €1 per pompoen
18 oktober Kunsterij Jam maken 10.00- 12.30 Potten te koop vanaf €1,50
23 oktober Kunsterij. Bellefort Halloweentocht Buurt 18.00

18.30-20.30
Schmincken
Tocht; Aanmelden (als huis of 
voor de tocht: 0623570994)

26 oktober Kunsterij Dans en Swingavond 20.00- 23.00 Entree Gratis
Consumpties

7 en 8 november Kunsterij Bakochtenden 10.00- 12.00 Opbrengst voor stichting 
Opkikker

10 november Kunsterij Expo: de Kunsterij  
presenteert!

11.00- 15.00

23 november Kunsterij Snert-Kienen 14.00-17.00 Eerste kaart Gratis, Extra 
kaarten €1

november en  
december

Kunsterij Project met een goed doel 
(info volgt)

Let op de website/ Facebook 
of geef een hint

1 tot en met 19 
december

Kunsterij Voedeselmand opningstijden 
wijkcentrum

Voedsel gaat naar mensen 
van voedselbank Eindhoven

19 december Kunsterij Kerst-inn; allerlei  
activiteiten

10.00- 15.00 Activiteiten  
Gratis. Brunch: €2,50  
(aanmelden: 0623570994)

20 december Kunsterij Kerst-inn; kerst kaarten, 
kaarsen en stukjes maken. 
Kerstmarkt

10.00- 15.00 Activiteiten Gratis. 
Brunch: €2,50  
(aanmelden: 0623570994)

21 december Kunsterij Kerst- Kienen 14.00-17.00 Eerste kaart Gratis, 
Extra kaarten €1

25 en 26 december Kunsterij Gesloten
30 december Kunsterij Jaarafsluiting met  

oliebollen
14.00- 15.30

6 januari 2020 Kunsterij, 
Zonnebloem

Nieuwjaarsborrel 14.00- 15.30

Spellen
Welk spel kom jij spelen in 

wijkcentrum
‘t Bellefort?

Kijk in de agenda voor de
 mogelijkheden!
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Kunsterij organiseerd:
Dansen, swingen, rocken en zingen;

24 augustus 2019 in ‘t Bellefort
26 oktober  2019 in ‘t Bellefort

JAM MAKEN
Vrijdag 18 oktober van 

10.00- 12.30 
De potjes zijn gevuld vanaf 
1,50 euro per pot te koop 

(prijs afhankelijk van groote 
van pot)

20 juli BBQ en Kienen 
14.00- 17.00 uur

Kosten BBQ: €2,50 (ook Vegetarisch en Hallal als je het doorgeeft!) 
(aanmelden voor 17 juli: 0623570994) 

Kienen: Eerste kaart Gratis, Extra kaarten €1

Burendag ‘ Huifkar door de buurt!’
Op zaterdag 28 september is het weer zo ver. 
De Kunsterij, ‘t Bellefort, de Zonnebloem en  
Vonderhof organiseren een ontmoetingsdag 
waarbij de wijkbewoners in de huifkar kunnen 
stappen. In de ochtend wordt in het Bellefort 
soep gemaakt. Na soep en brood wordt een 
activiteit georganiseerd. Het programma volgt 
nog. Houd de website in de gaten! 
(http://stichtingdekunsterij.nl) 

POMPOEN SNIJDEN
Woensdag 16 oktober van 14.00- 16.00

7 & 8 NOVEMBER 
van 10.00- 12.30

Help de Kunsterij mee met het bakken van taarten 
en koekjes.

Deze opbrengst van de verkoop zal ten goede 
komen aan stichting Opkikker.

Verschillende zelf gebakken producten zullen ook te 
koop aangeboden worden op onze expo 

(10 november; zie hieronder)

23 november SnertKienen 
14.00- 17.00 uur

 Eerste kaart Gratis, Extra kaarten €1
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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 
leukom 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 of Mies Geenen, 06-51171320
Wijksteunpunt PSV, 
wijksteunpuntpsv@lunetzorg.nl

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!

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)

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

Kerst- inn 2019
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 19 december:
10- 12 uur gelegenheid tot maken
van kerststukjesen kerstkaarten, kleuren van kerstplaten of mandala’s 
en andere kerst activiteiten. 
12-13.30 Kersrtbrunch (Aanmelden. Kosten €2,50)
14.00- 16.00 Diverse activiteiten als in de ochtend. 
Vrijdag 20 december:
10- 12 uur gelegenheid tot maken van kerststukjes
en kerstkaarten en kerstkaarsen. Tevens een kerstmarkt met o.a 
zelf gemaakte artikelen. Opbrengst voor behoud stichting de Kunsterij
12-13.30 Kerstbrunch (Aanmelden. Kosten €2,50)
14.00- 16.00 Diverse activiteiten als in de ochtend. 
Zaterdag 21 december
Kerstkienen.
14.00- 17.00 uur 
Eerste kienkaart GRATIS.
Extra kaarten 1 euro per stuk

Kijken wat we in huis 
hebben en geven aan een 
ander!
Ook in december staan wij van 
stichting de Kunsterij even stil 
bij wat we hebben en wat 
anderen misschien niet kunnen 
krijgen.
In november zullen wij starten 
met een project (misschien wel 
door u aangedragen) voor een 
goed doel. Hou de website in de 
gaten!
1 tot en met 19 december staat 
de voedselmand weer in de 
centrale ruimte van het Bellefort. 
Wij hopen deze mand te 
kunnen vullen met (luxe)  
houdbare producten. Wij zullen 
de inhoud persoonlijk afgeven bij 
Voedselbank Eindhoven, zodat 
ook deze mensen van iets extra’s 
kunnen genieten in de koude 
decembermaand.

November/ december
Welk goed doel zetten we 

ons dit jaar voor in? 

1 tot en met 19 december
Voedselmand in de centrale 

ruimte Bellefort

Jaarafsluiting de Kunsterij
OLIEBOLLEN (14.00- 15.30)

Nieuwjaarsborrel de Kunsterij
& Zonnebloem (14.00- 15.30)

30 december

6 januari 2020

Maandagmiddag
13.30- 15.30

Teken- en  
schilderles

Anja van Vooren

Elke maandag, donderdag en 
 vrijdag kunt u aansluiten bij de lunch voor €1

dekunsterij2012@
live.nl

Stichting de Kunsterij NIEUWSBRIEF in opmaak!
Activiteiten van Stichting de Kunsterij zijn te vinden op 
Facebook, onze website en nieuw: meld u nu aan voor de 
Nieuwsbrief! U krijgt dan per mail een overzicht van ons 
met alle activiteiten.
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Logopediepraktijk Klaretaal 
bestaat uit negen locaties. Er is 
veel expertise in huis is en er is 
regelmatig overleg tussen de 
logopedisten. 
Allround logopediste Jennie 
Verpoorten werkt in 
Eindhoven op twee 
locaties. Zij behandelt 
kinderen en volwassenen 
tussen de 1 en 100 met 
problemen in de 
communicatie.
E-mail: jennie.verpoorten@
logopedieklaretaal.nl
Website: logopedieklaretaal.nl

Makkelijker communiceren door oefening!
In onze allroundpraktijk streven we naar de best 
mogelijke, persoonlijke begeleiding op het gebied van 
communicatie. We willen de gezondheid, de 
zelfstandigheid en het comfort van onze patiënten en 
de familie zo veel mogelijk bevorderen. Zowel (hele) 
jonge als oudere kinderen, jongeren, volwassenen en 
ouderen kunnen terecht voor advies en behandeling.

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!

Boerrigter Fysiotherapie heet u 
van harte welkom!

Onze fysiotherapeuten zijn gespeciali-
seerd in behandeling van klachten en 
revalidatie van schouder, hand, rug, 
knie en voet, schoudertaping en bek-
kenklachten. Wij hechten aan per-
soonlijke aandacht een goede uitleg en 
samenwerking met de patiënt.

We hopen dat we de komende jaren 
nog veel Strijpenaren mogen begroeten 
in de praktijk! 

Kijk voor meer informatie op www.
boerrigter-fysiotherapie.nl of like ons 
op facebook!

BERICHT VAN STICHTING STRIJP BINNEN DE RING
Buurt in Bloei
Kerstin Jadoenath is wijkwerker voor WijEindhoven in het kader van “Buurt in Bloei. ” Ze werkt aan 
verbinding en ondersteuning van wensen en initiatieven uit de wijk. Kerstin is actief in de wijk op zoek naar 
mensen met talenten en ideeën met de bedoeling die met elkaar in contact te brengen. Zo is zij tevens op 
zoek naar verenigingen, stichtingen en ondernemers. Wanner deze mogelijkheden bieden in de vorm van 
vrijwilligerswerk of betaald werk (o.a. het Bellefort) worden dat zogeheten ‘ontwikkelplaatsen’. 
kerstinjadoenath@wijeindhoven.nl

Afsluiting Aakstraat
De Aakstraat is afgesloten bij wijze van proef. Deze afsluiting wordt na drie maanden geëvalueerd. Ter 
plekke constateerde men een ongewenste situatie. De ondergrond bestaat uit stoeptegels en is niet geschikt 
voor autoverkeer. Ook ontbreekt bebording die aangeeft dat er maar ruimte is voor één auto. En omdat de 
doorgang begrensd is door twee muren is er slecht uitzicht op de Botenlaan. Naast wijkbewoners maken 
ook stadionbezoekers gebruik van de nauwe doorgang. 
Met de proef wil de gemeente zicht krijgen op de gevolgen voor de verkeerscirculatie in de buurt en de 
reactie van buurtbewoners peilen. De wethouder geeft de voorkeur aan deze route boven een 
buurtgerichte aanpak. De gemeente informeert de bewoners na 3 maanden met een Wijkinfo over de 
maatregel. Daarna kunnen zij bezwaar maken. 

Engelsbergen
Buurtvereniging Engelsbergen gaat als zelfstandige buurtvereniging verder en behandelt voortaan naar 
eigen inzicht subsidieaanvragen voor activiteiten in de wijk Engelsbergen. Bewoners van de Hastelweg 
moeten als gevolg daarvan voor activiteiten twee subsidieverzoeken doen. Strijp Binnen de Ring en 
Buurtvereniging Engelsbergen blijven met elkaar in overleg over gemeenschappelijke belangen, zoals de 
herinrichting Strijpsestraat/ Hastelweg. 

De Meerpaal
De Meerpaal wordt weer in gebruik genomen als wijkgebouw. Stichting De Meerpaal geeft vorm aan de 
inrichting en organisatie. KBO Eindhoven speelt daarbij een belangrijke rol. Het Kraaiennest wordt
afgebroken. De nieuwe Meerpaal biedt de organisaties die gebruik maakten van Het Kraaiennest binnen 
de grenzen van haar mogelijkheden een alternatief. 

Herinrichting Hastelweg/Strijpsestraat
Het definitieve plan voor de herinrichting vindt u op onze website en op Facebook. De bushalte Hastelweg 
nr. 48 wordt verplaatst naar nr. 54-64, aan de overkant van de Trudostraat. B&W neemt nog een officieel 
verkeersbesluit om de verandering mogelijk te maken.In mei wordt de publicatie van het officiële 
verkeersbesluit verwacht.  De aansluiting van de Hastelweg met de rondweg verdient extra aandacht 
vanwege de veiligheid. Dat geldt ook voor de Strijpsestraat. Het laatste stuk van de Strijpsestraat is 
opgenomen in het onderhoudsprogramma voor 2020, met aandacht voor een goede aansluiting op het 
nieuwe gedeelte. Mogelijk is de Hastelweg daarna aan de beurt. In beide gevallen gaat het om 
onderhoudswerkzaamheden, maar de knelpunten liggen op het gebied van de verkeersveiligheid. Op de 
hoek Hastelweg - Botenlaan komt een groenvoorziening, afgestemd op de vernieuwde Hastelweg. Hierover 
vindt nog dit jaar overleg plaats. 
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Als speciale gast bij het Parktheater 
Op 30 april 2019 mochten wij een groep VIP’s van Stichting de Kunsterij in ons theater ontvangen. Zij kregen de 
unieke kans om als speciale gasten de voorstelling Onze Straat van Het Nationale Theater te bezoeken, waarbij 
hun avond tot in de puntjes werd verzorgd! 
Om 18.45 werd de groep met taxibusjes opgehaald bij ’t Bellefort, om naar het theater gebracht te worden. In 
de voorhal stond ik, stagiaire Vivian van het Parktheater klaar om de groep te ontvangen. Na het ophangen van 
de jassen namen we plaats in onze eigen hoek in het Theatercafé, waar we, onder het genot van een drankje 
een meet en greet hadden met Stefan van der Walle (bekend van Flodder, de Marathon en onze Sinterklaas). 
Er was nog nét tijd voor een korte rondleiding en daarna mochten we als eerste de zaal in voor de voorstelling 
‘Onze Straat’.
Wat een bijzondere voorstelling! We maakten kennis met de personages- mensen zoals jij en ik die allerlei 
uitdagingen tegenkomen in het leven. Een weduwe, een gezin met twee puberende kinderen, een eenzame 
twintiger, een alleenstaande moeder met een puberdochter en de eigenaar van een kleine buurtsuper… We 
zagen hoe deze personages door de tijd heen veranderden met de dingen die ze meemaakten. We zaten op 
kleine tribunes om de spelers heen en dit maakte het heel intiem, waardoor we een beetje deel van de voor-
stelling werden. In de pauze werden er zelfs hapjes en drankjes uitgedeeld op het toneel, waardoor we lekker 
met elkaar konden blijven zitten!
 Om 23.00, stonden de taxi’s weer klaar om de VIP-groep op te halen. Het was een lange zit, maar volgens mij 
was het ’t waard! We komen snel langs om nog eens na te kletsen over de voorstelling en de avond in het Park-
theater en wie weet zien we jullie ook weer eens bij ons terug. 
Tot snel! 
Vivian - Parktheater Eindhoven 
(Foto credit: Sanne Peper)

fysieke beperking in een isolement dreigen te geraken. Een lichamelijke beperking hoeft wat ons 
betreft nooit een belemmering te zijn. We willen dat iedereen volop van het leven kan genieten. 
Zetten alles op alles om deze mensen met een handicap een onvergetelijke dag te bezorgen. Dit 
kan zijn in de vorm van een huisbezoekje door ’n Vrijwilliger. Maar ook door een dagje er op uit of een aangepaste 
vakantie.
De Zonnebloem in ons stadsdeel Strijp is en blijft aanwezig en is zeer actief met het organiseren van leuke, gezel-
lige ontspanningsmiddagen. Al geruime tijd werkt onze Bezoekgroep Trudo-Philipsdorp nauw samen met de Kun-
sterij op de locatie ’t Bellefort. 
Daarnaast verzorgen wij sinds begin van dit jaar, voor meerdere Bezoekgroepen tegelijk, 
gezamenlijke activiteiten op een vaste locatie. 
Iedere 1 ste maandag van de maand, tussen 13.30 uur en 16.00 uur zijn wij in ’t Struikske aan de Struyckenstraat 
en verzorgen daar een gezellige middag. We bieden een zeer afwisselend programma, met voor elk wat wils.
Iedere ingeschreven Gast ontvangt maandelijks vooraf een uitnodiging met aanmeldstrook voor de eerstvolgende 
activiteit. Aanmelden kan bij de contactpersoon vermeld op de aanmeldstrook.
Voor aanvullende informatie of wanneer u belangstelling heeft om Gast of Vrijwilliger te worden, neem dan eens 
contact op met ons via mail. Het mailadres van het Secretariaat stadsdeel Strijp: dklein01@telfort.nl 
Kijk ook eens op www.regio-eindhoven.zonnebloem.nl  Ook kunt u voor verdere informatie contact opnemen met 
het secretariaat van Regio Eindhoven via mail: zonnebloem.ehv@gmail.com

De Zonnebloem
Bij de Zonnebloem draait het 
om mensen. Al meer dan 70 
jaar. We brengen ze bij elkaar. 
Staan voor ze klaar. Speciaal 
voor mensen die door hun 



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

Meldkamer Directe hulp, anoniem en 
vertrouwelijk

0900- 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 Karin van Leest 0900- 8844

Woonbedrijf Alex Jansen Senior klantbeheer 040- 243 43 43 aj.jansen@woonbedrijf.com

Trudo Infowinkel huur 0900- 1111188 beheer@trudo.nl 

WijEindhoven Kirsten Jadoenath 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 Heidi Kramer
Mies Geenen

Lunetzorg 06- 82188440
06- 51171320

wijksteunpuntpsv@lunetzorg.nl 

Zonnebloem Zonnebloem regio eindhoven 040- 2466588 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/ervar-
ingsdeskundigen

Hulp bij administratie en 
financiën

06 - 213 969 80 info@werkplaatsfinancienxl.nl
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Contactgegevens:
p.a. Iepenlaan 40
5616 NS Eindhoven
Mail: dekunsterij2012@live.nl


