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Beste wijkbewoners,
Dit is alweer het laatste Iepenblaadje van het 
jaar 2021. Het is een veelbewogen jaar 
geweest voor iedereen. Langzaam maar zeker 
gaat de wereld weer een klein beetje meer 
open en wordt ons leven minder beheerst door 
COVID. In deze editie kijken we vooruit. Terwijl 
de bladeren beginnen met vallen en de huizen 
weer aangekleed worden voor Halloween en 
Kerst, worden er in het mooie Strijp (binnen 
de ring) weer leuke activiteiten georganiseerd 
voor jong en oud. Ook dit keer moet ik er weer 
bij zeggen: ‘onder voorbehoud’ en op afspraak! 
Komt u naar de informatie avond voor Mantel-
zorgers (steunpunt Mantelzorg Verlicht)? Komt 
u naar een van de buurtactiviteiten van de Kun-
sterij (Halloween, Expositie, Kerst-inn) Of sluit u 
het jaar bij ons af met een oliebol. We hopen u 
ook te zien bij de nieuwjaarsborrel (met de Zon-
nebloem) om het jaar 2022 goed te beginnen.  

Het einde van het jaar 2021 staat in het teken 
van het helpen van een ander! Komt u  
meehelpen bakken (voor een goed doel), heeft 
u nog iets in de kast liggen (voedselmand),heeft 
u nog tijd om vrijwilligerswerk te doen (Soos 
Struyckenstraat, Buurttuin Philipsdorp), wil je 
weer aan de slag (Aan de Slag040), of weet u 
een plek waar we een werkplaats voort kunnen 
zetten (Klusserij). Help ons dan!

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.

Wij wensen iedereen:

Buurttuin Philipsdorp

zie p.10

zie p.9

Voedselmand
 

Inzameling voor de 
minderbedeelden. Geef 

iets extra’s voor tijdens de 
kerstdagen!

Van 1 tot en met 18 
december in ‘t Bellefort 

Kerststal 
 

De kerststal voor de 
Kerst-inn zal dit jaar 

gemaakt worden van 
‘organische’ materialen 

en stro/ hooi.
Kom hem bewonderen 
op 16/17/18 december

+ 2022 jaar van de Tijger

WIJKBLAD MET ACTIVITEITEN STRIJP BINNEN DE RING
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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 13.30- 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:

9.30- 16.00
12.30- 13.30
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!
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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 
14 oktober Kunsterij Jam maken (seizoen). 

Bij deelname 1 pot GRATIS
10.00- 12.00 Jam te koop vanaf 

€1,50 
20 oktober Kunsterij Pompoen snijden voor kinderen 14.00- 16.00 €1 per pompoen

27 oktober Kunsterij/
Trudospeeltuin

Halloweentocht;  schmincken, tocht. Startpunt 
Trudospeeltuin. Informatie volgt via Facebook!

Vanaf 18.00 Houd de site in de 
gaten voor informatie

28 en 29 ok-
tober 

Kunsterij Bakochtenden. Opbrengst van verkoop van 
producten (o.a op expo) gaat naar het goede doel

10.00- 12.00

31 oktober Kunsterij Expositie. Werk van 2020/2021. 
Opbrengst verfkoop gaat naar goede doel

12.00- 15.30

1 tot en met 
18 december

Kunsterij Voedselmand; inzameling voor de minder
bedeelden (openbare ruimte ‘t Bellefort)

openingstijden
‘t Bellefort

16 en 17 de-
cember

Kunsterij/
Zonnebloem

Kerst- inn; Ontmoeten in kerstsfeer. Verschillende 
activiteiten als stukjes maken, kaarsen en kaarten 
maken en samen zingen. Gratis m.u.v lunch 
(€2,50)

10.00- 15.30
lunch:
12.00-13.30

Activiteiten GRATIS
Lunch €2,50
Aanmelden verplicht!

18 december Kunsterij Kerstkienen 14.00- 17.00 Eerste kienkaart 
GRATIS, rest €1

27 december Kunsterij Oliebollen. Op bestelling (tot max 5 per 
bestelling)

14.00- 16.00

31 december Kunsterij Gesloten i.v.m. oudjaar
3 januari 2022 Kunsterij Nieuwjaarsborrel met een hapje en een drankje 14.00- 15.30

Spellen
 

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

 

Dag Locatie Activiteit Tijd Kosten
Maandag de Meerpaal Kleuren voor volwassenen

Nathascha Mertens
Tijdelijk in Bellefort i.v.m. Corona

09.30- 12.00 €2. Incl: koffie/ thee, gebruik 
materiaal, kleurplaat en 
deskundige begeleiding

de Meerpaal Lunch voor iedereen 12.00- 13.00 €1
de Meerpaal Koersbal 13.30- 16.00 €2

Dinsdag de Meerpaal Kienen 13.30- 16.00 €2
Woensdag de Meerpaal Sjoelen 09.30- 12.00 €2

de Meerpaal Rikken en Jokeren 18.30- 21.30 €2

Vrijdag de Meerpaal Kaarten 13.30- 16.30 €2

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

Maandagochtend in de  
Meerpaal en maandagmiddag bij 
stichting de Kunsterij.
 

Aanmelden kan nog!
Tot ziens, Nathascha Mertens.

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

Agenda

Vragen? 
Neem contact op met Trudy 
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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. 

Jam maken
 

Op 14 oktober gaan we jam maken van seizoens-
producten. Van 10.00-12.00. Komt u meehelpen? Bij 
deelname aan de activiteit krijgt u 1 pot GRATIS. De 
andere potten worden verkocht vanaf €1,50. 

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.  
Voor verdere informatie bel Peter van Grunsven: 
0646508078. Of loop binnen op ons adres (zie p.2).

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

Teken- en 
schilderles

 

Maandag
13.30- 15.30
‘t Bellefort 

Anja van Vooren

Geheugen-
training

 

Maandagmorgen
locatie ‘t Bellefort

10.00- 12.00 

Ciska van Lieshout

De Klusserij groeit door! 
Er is een werkplaatslokaal en een creatief lokaal samen 
met een gezellige centrale ruimte. Je kunt er terecht op 
maandag, donderdag en vrijdag! 

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 vrijdagschtend) nieuwe workshops aan 
het opzetten voor vrouwen. 
Nieuwsgierig? Kom eens kijken op de vrijdag op de Jan 
Heynslaan 4. Bel voor een afspraak met Peer: 
06 4650 8078

Koekjes bakken en 
verkopen

 

Op 28 en 29 oktober gaan we koekjes 
bakken. Van 10.00-12.00. Komt u 

meehelpen? De koekjes zullen verkocht 
worden (o.a. op de expositie van 31 

oktober). De opbrengst gaat naar een goed 
doel. 
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Kerstkienen
18 december in

‘t Bellefort.
14.00- 17.00 uur 
Eerste kienkaart 

GRATIS, extra kaarten 
te koop 

voor €1,-

Jaarafsluiting de Kunsterij
OLIEBOLLEN (14.00- 16.00)
Bestellen! (5 per bestelling)

Nieuwjaarsborrel de Kunsterij
& Zonnebloem (14.00- 15.30)

27 december

3 januari 2022

Pompoen snijden
voor kinderen

 

Op 20 oktober gaan we pompoen 
snijden. Van 14.00-16.00. 
Kosten: €1 per pompoen

31 december

Kerst- innKerst- inn
16 en 17 december

10.00-15.30
16 en 17 december

10.00-15.30

Ontmoeten in Kerstsfeer
 

Op 16 en 17 december is het weer tijd voor het 
jaarlijks terugkerende evenement: KERST-INN

Er zijn verschillende activiteiten zoals kerststukjes- en 
kaarten maken en kaarsen versieren.

Ook kan u de zelfgemaakte kerststal (organische 
materialen) bezichtigen en met ons liederen zingen.

GRATIS (m.u.v. lunch)

Lunch is van 12.00- 13.30 en kost €2,50
Aanmelden verplicht! Bel 0623570994 of meld je aan 

via de mail: dekunsterij2012@live.nl
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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 
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 Heidi Kramer: 06-82188440 
Wijksteunpunt PSV, 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 komt er 
weer aan, ook voor U!

Vriendelijke groet,
medewerkers de Zonnebloem, stadsdeel Strijp

Woningsplitsing en kamerbewoning
Woningsplitsing en kamerbewoning vormen een steeds groter probleem in onze wijk. De leefbaarheid en 
de sociale cohesie komen er in veel gevallen door onder druk te staan. 
Een afvaardiging van het Wijkoverleg Strijp Binnen De Ring neemt deel aan de bijeenkomsten van Plat-
form Woningsplitsing/ Kamerbewoning. Daarbij zijn de gemeente, juristen en twee vertegenwoordigers 
van huurders, verhuurders en studenten aanwezig. De vertegenwoordigers brengen de belangen van hun 
achterban in, maar onderkennen ook de problemen, die ontstaan door gebrekkige regelgeving en illegale 
praktijken. Voor het omzetten van bedrijfspanden naar appartementen gelden niet dezelfde beperkingen 
als voor de omzetting van woningen, waardoor er op plekken als de hoek Strijpsestraat/ Hastelweg extra 
overlast ontstaat door te hoge concentraties gesplitste panden.
De wet geeft de gemeente veel vrijheid. De leefbaarheidstoets speelt tegenwoordig een belangrijke rol 
bij de beoordeling van vergunningaanvragen voor splitsing. In de praktijk werkt die alleen als er klachten 
uit de wijk komen. De wijkcoördinator doet de toets. Zonder onderzoek en ruggespraak met de bewon-
ers ligt willekeur op de loer. De toets wordt gedaan aan de hand van een vragenlijst, die vervolgens door 
een ambtelijke leefbaarheidscommissie wordt beoordeeld aan de hand van de vastgestelde beleidsregels 
“kamerverhuur en woningsplitsing” en getoetst aan andere leefbaarheidstoetsen. Het Platform Woning-
splitsing/ Kamerbewoning wordt in de toekomst mogelijk als extern adviesorgaan bij de beoordeling be-
trokken. Het Wijkoverleg wil ook graag betrokken worden bij de totstandkoming van de leefbaarheidstoets 
omdat haar leden vaak zicht hebben op de gevolgen van woningsplitsing en kamerbewoning in de wijk. 
Klachten, politiecijfers en parkeerdruk zijn belangrijke graadmeters voor overlast in gebieden rond te split-
sen woningen en bedrijfspanden. Gegevens die binnenkomen via de BuitenBeter App en de Woonoverlast 
App spelen daarom een belangrijke rol. Melden van overlast door bewoners is dus van groot belang bij het 
tot stand komen van de leefbaarheidstoets.

U kunt er alles over lezen in de verslagen van onze activiteiten op de website:
http://www.strijpbinnendering.nl/ 
en op de facebookpagina: 
https://www.facebook.com/WijkoverlegStrijpBinnenDeRing

Buurttuin Philipsdorp 
komt eraan!
Sinds januari zijn drie bevlogen buurtbewoners bezig met 
het plannen en de ontwikkeling van een te gekke buurttuin 
op het terrein rondom wijkcentrum ’t Bellefort. Na vele 
gesprekken en contacten in de wijk is gebleken dat er veel 
draagvlak is voor de komst van zo’n tuin. Het doel is om, dit 
najaar, een gezellige groene ontmoetingsplek te maken met 
verschillende zitgelegenheden (incl. picknicktafel), pergola, 
fruitbomen, bessenstruiken, insecten-planten, veel bloemen 
en een drietal moestuinbakken waar met name kruiden in 
worden geteeld. Daarnaast blijft er voldoende gras over om 
een picknickkleedje op te leggen of een (party)tentje op te 
zetten. De huidige speeltuin blijft bestaan en wordt geïnte-
greerd in het totale plan.

We hebben subsidie gevraagd aan Het Oranje Fonds, sticht-
ing Strijp binnen de Ring en Woonbedrijf. Het ziet naar uit 
dat de financiering binnen 3 weken definitief rond is waar-
door we kunnen beginnen aan de volgende fase.    Voordat 
we de eerste schop in de grond kunnen steken zijn we nog 
druk met voorbereidingen i.s.m. wijkorganisaties, leveranci-
ers, kwekers e.d. 
Wellicht is het leuk om te vertellen dat basisschool De 
Bergen graag gebruik wil maken van de nieuwe tuin voor 
de uitvoering van educatieve activiteiten. Het is sowieso de 
bedoeling dat er op termijn verschillende ‘groene’ activitei-
ten georganiseerd gaan worden door en voor buurtbewon-
ers van Philipsdorp. 

Denk aan;
‘buurt BBQ’, ‘plantenruildagen’, ‘Engelse High Tea’, ‘buite-
nyoga’, ‘kruidenazijn maken’, ‘schilderen in de tuin’, ‘zelf 
compost maken’ en nog veel meer….       Kortom: de buurt-
tuin wordt een opstap naar een bruisend hart van Philips-
dorp waar bewoners elkaar kunnen vinden en zich samen 
(weer) inzetten voor de wijk.
Wij worden praktisch ondersteund door Jan Konings, 
verbinder van Buurt in Bloei en Jacqueline van Heumen, 
coördinator van wijkcentrum ’t Bellefort.

• Hebt u vragen over de plannen, tips of een wens? 
• Bent u een actieve buurtbewoner die graag de 
handen uit de mouwen steekt voor korte (van tevoren 
aangekondigde) klussen? Wij zijn op zoek naar een tiental 
vrijwilligers die ons mee willen helpen met inrichtings- en 
onderhoudsklussen, zoals uitspitten van gras, mede aan-
brengen bestrating, planten, snoeien e.d.
• Bent u een enthousiaste buurtbewoner met een 
‘groen hart’ en wilt u zich graag bemoeien met de plannen 
en de inrichting van de buurttuin? Wij zijn met spoed op 
zoek naar 2 vrijwilligers die zich voor een wat langere tijd 
willen verbinden aan ons kernteam om mee te helpen in 
de organisatie van de voorbereidingen en inrichting van de 
tuin. 

p.s.: het projectplan ‘Buurttuin Philipsdorp’ ligt ter inzage bij 
wijkcentrum ’t Bellefort, Iepenlaan 40 te Eindhoven.

Groene groet, namens het kernteam  Sophie Vermeulen, 
Annemieke Koppens, en Rob Verhoeven.  
Sophie: 06-83277070. 
Mail: sophies-world@hotmail.com

 

KRINGLOOPWINKEL 
VOOR & DEEL

 
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 dit 
jaar uitgegeven worden! 
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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!

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

 

KRINGLOOPWINKEL 
VOOR &DEEL

Vereniging  

Soos Struyckenstraat 
  

zoekt	Vrijwilligers	om	samen	uit	te	gaan!	
 
De	Vereniging	Soos	Struyckenstraat	is	een	
organisatie	die	voor	mensen	met	een	verstandeli-
jke 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-,	en	donderdagavond	van	19.30	tot	
21.30.

Mail:
bestuur@soosstruycken.nl

Deel je zorg!                                           

Zorg	je	langdurig	en/of	intensief	voor
iemand	in	je	directe	omgeving?	Dan	
ben	je	mantelzorger.
Veel	mensen	zijn	het	al	jaren,	maar	
hebben	zich	nooit	gerealiseerd	dat	ze	mantelzorger	zijn.	
Wat	mantelzorgers	doen	is	van	grote	waarde.	
Maar	mantelzorg	verlenen	is	vaak	ook	zwaar.

Op	dinsdag	4	november	2021	komt	een	mantelzorgconsu-
lent	van	Steunpunt	Mantelzorg	Verlicht	naar	Buurthuis	De	
Meerpaal	om	te	vertellen	over	de	diensten	en	activiteiten	
die	het	steunpunt	aanbiedt	voor	mantelzorgers.

Heb je belangstelling voor deze GRATIS	bijeenkomst?	Meld	
je	aan	voor	25	oktober!	Stuur	een	mailtje	naar		info@
mantelzorgverlicht.nl, bel 088-0031288 of
meld	je	aan	tijdens	deelname	aan	een	activiteit	bij		
Buurthuis	De	Meerpaal,	Schoenerstraat	10a	in	Eindhoven.	

We	zien	je	graag	op	4	november!
Team	Steunpunt	Mantelzorg	Verlicht	en	
Buurthuis	De	Meerpaal



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 Heidi Kramer Lunetzorg 06- 82188440 wijksteunpuntpsv@lunetzorg.nl 

Zonnebloem regio 
Eindhoven 

Secretariaat regio  
Eindhoven

zonnebloem.ehv@gmail.com

Zonnebloem stads-
deel Strijp

Marjan Klein Secretariaat Strijp 040-2414992 dklein01@telfort.nl

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

12

Colofon
 

Jaargang 7, nummer 2 (2021)

Uitgave  
Van Laarhoven offsetdrukkerij
www.drukkerijvanlaarhoven.nl
2500 exemplaren

Concept, vormgeving & redactie
Hoofd- en eindredactie: Anja van Vooren
Medevormgever: Anne Roefs

Adverteerders
Boerrigter Fysiotherapie, 
Kringloopwinkel Voor&Deel,
Aan de Slag040
 

Gesponsord door 
Stichting Strijp binnen de Ring
DELA FONDS

Aan deze publicatie kunnen geen 
rechten worden ontleend. Niets uit 
deze uitgave mag zonder 
toestemming worden gedupliceerd.

Contactgegevens
p.a. Iepenlaan 40
5616 NS Eindhoven

 
DEADLINE aanleveren  
materiaal (eind januari 2022 
tot begin mei):
5 januari 2022 
 

Mail: dekunsterij2012@live.nl


