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Veel nieuwe activiteiten
Deze editie vele vertrouwde (dansen, tekenen, 
Geluksweek, NL-doet en de Paas-Inn) en ook 
nieuwe activiteiten (StuiverKienen, Sjoelen en 
een GOEDEDOELENMARKT) in de wijk! Ook  
stellen wij u voor aan de Wijkverbinder en kunt  
u advies en informatie inwinnen bij  
WijEindhoven, Woonbedrijf en de Wijkagent. 
Lees snel verder.  
Wilt u volgende keer in het Iepenblaadje? 
Mail dan naar: dekunsterij2012@live.nl  
(LET OP: vanwege vakantie deadline naar 5 mei verschoven!)

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

Paas- inn 2019
Ook dit jaar weer 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 18 april:
10.00- 12.00 uur gelegenheid tot maken van paasstukjes
en paaskaarten, kleuren van paasplaten of mandala’s en andere  
paas activiteiten. 
12.00-13.30 Paasbrunch (Aanmelden. Kosten €2,50)
14.00- 16.00 Diverse activiteiten als in de ochtend. 
Vrijdag 19 april:
10.00- 12.00 uur gelegenheid tot maken van paasstukjes
en paaskaarten, kleuren van paasplaten of mandala’s en andere 
paas activiteiten. 
12.00-13.30 Paasbrunch (Aanmelden. Kosten €2,50)
14.00- 16.00 Diverse activiteiten als in de ochtend. 
Zaterdag 20 april:
Paaskienen.
14.00- 17.00 uur 
Eerste kienkaart GRATIS.
Extra kaarten 1 euro per stuk

Geluk is... 
elkaar ontmoeten

GELUKSWEEK
18-22 maart 2019
mede mogelijk gemaakt door  
stichting de Kunsterij

Kom lunchen (12.30- 13.30)
voor €1,- en ontmoet  
buurtgenoten in ‘t Bellefort

De Kunsterij vraagt vrijwilligers 
om 16 maart de ontmoetingstuin 
op te knappen (zie pagina 4)



Dag Organisatie Activiteit Tijd Kosten
4 tot en met 8 maart 
2019

Kunsterij Vakantie; Gesloten

16 maart 2019 Kunsterij NL- Doet (zie pagina 4)
Samenwerken in de tuin

13.30- 17.00

18 tot en met 22 
maart 2019

Bellefort/ Kunsterij Geluksweek
(lunch)

12.15- 13.30 lunch: €1

30 maart 2019 Kunsterij Dans en Swingavond 20.00- 23.00 Entree Gratis
Consumpties

18 april 2019 Kunsterij Paas-Inn
Diverse activiteiten

10.00- 15.30
Brunch 12.00- 13.30

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

19 april 2019 Kunsterij Paas-Inn
Diverse activiteiten

10.00- 15.30
Brunch 12.00- 13.30

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

20 april 2019 Kunsterij PaasKienen 14.00- 17.00 Eerste kaart Gratis
Extra kaarten €1

22 april 2019 Kunsterij 2de paasdag; Gesloten 
17 mei 2019 Kunsterij Jam maken 10-12.30 Potten te koop vanaf 

€1,50
25 mei 2019 Kunsterij Dans en Swingavond 20.00- 23.00 Entree Gratis

Consumpties
10 juni 2019 Kunsterij 2de Pinksterdag; Gesloten 14.00- 17.00 Eerste kaart Gratis

Extra kaarten €1
29 juni 2019 Bellefort Goedendoelenmarkt (zie 

pagina 6)
Aanmelden/ info 
https://bellefort-
geluk.nl/gdm
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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 (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 Bellefort (vertrekpunt) Wandeling door de 
buurt

10.00- 11.15 €1 (inclusief  1 kopje koffie/thee)
Frisdrank vanaf €1,75

Bellefort StuiverKienen 13.30- 16.00

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

Bellefort Sjoelen Vanaf 9.30
Wij- Eindhoven Inloop 10.00- 12.00
Joop Computer 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

Nathasha kleurt (low) budget Kleurgroep 10.00- 12.30 Eigen materiaalkosten

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 De spellenkast

Elke vrijdagmiddag 
trekken we een spel uit 

de spellenkast. 
Kom gezellig langs  en speel 

tegen buurtbewoners. 
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Kunsterij organiseert:
Dansen, swingen, rocken en zingen;

30 maart 2019 in ‘t Bellefort
25 mei  2019 in ‘t Bellefort

ZOMERKIENEN
Zaterdag 22juni 

14 tot 17 uur
1ste kienkaart GRATIS 

Verdere kaarten €1

JAM MAKEN
Vrijdag 26 mei van 10.00- 12.00 

De potjes zijn gevuld vanaf 1,50 euro per pot te 
koop (prijs afhankelijk van grootte van pot)

NL- DOET 
Zaterdag 16 maart 2019
13.30- 17.00
“Ontmoetingstuin opknappen met vrijwilligers.”
Vrijwilligers gezocht die ons helpen om onze tuin zomerklaar te 
maken. Kom kleurrijke bloemen planten in onze (zelf gepimpte) 
bloembakken, geurige kruiden planten in onze kruidentuin 
en meehelpen onze tuin weer zomerklaar te maken. Dit alles 
onder het genot van een hapje en een drankje. Wij van  
Stichting de Kunsterij hopen u op deze middag te ontmoeten!
(in samenwerking met het Oranjefonds)

Maandagmiddag
13.30- 15.30

Teken- en  
schilderles

Anja van Vooren
De Kunsterij

www.stichtingdekunsterij.nl

Elke maandag, donderdag en 
 vrijdag kunt u aansluiten bij de lunch voor €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 
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 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 heeft nieuwe 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 vernieuwde website: www.deklusserij.com. 
Tot snel!
Klusserijtuig
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.
Nieuwe workshops
De Klusserij is onlangs verhuisd en is druk bezig 
met het opzetten van nieuwe workshops. Wil je 
meer weten? Vraag ernaar bij de Kunsterij of loop 
een keer gezellig binnen bij de Klusserij.

Voor verdere informatie bel 
Peter van Grunsven: 0646508078 
of loop binnen op ons nieuwe adres:
Avignonlaan 11
5627 GA Eindhoven

Sinds januari zijn er in ‘t Bellefort 2 leuke nieuwe 
activiteiten gestart. Iedere week op dinsdag- 
middag is er  StuiverKIenen van 13.30 tot  
ongeveer 16.00 uur. Vindt u het gezellig om er 
eens uit te zijn, aarzel niet en kom gezellig mee-
doen. Wekelijks is er wat lekkers voor tijdens het 
kienen, de kosten zijn laag zodat iedereen mee kan 
doen.  
Loop gerust eens binnen en doe mee!  

Op woensdagochtend komt 
er een groep sjoelen, wie 
denkt dat het is om bezig te 
zijn, heeft het mis! Er wordt 
wekelijks gestreden om de 
meeste punten, maar  
natuurlijk wordt er ook 
gelachen, gekletst en ook de 
tijd voor een bakje koffie ont-
breekt zeker niet. Wil jij graag 
mee doen? Kom dan  
op woensdagochtend rond  
de klok van 09.30 naar  
’t Bellefort.

Goede doelen markt Phillipsdorp 2019 

Dit jaar gaan we het anders doen! In juni wordt er (bij  
voldoende deelname) een goede doelen markt  
georganiseerd. Wat houdt dit in? Jullie, als bewoners van 
Phillipsdorp kunnen een plaats reserveren op de markt. 
Voor de betaling van de gereserveerde plek kun je kiezen 
uit een bedrag aan huur, of je levert de dagomzet in, dan 
hoef je geen huur te betalen. Al deze bedragen gaan naar 
een goed doel, wat door jullie, bewoners van Phillipsdorp 
gekozen is. Er is tijdens deze dag ook een loting, waarvan 
de opbrengst van de verkoop van de lootjes ook naar het 
goede doel zal gaan.  Wil je een kraam huren? Inschrijven 
kan via de website https://bellefortgeluk.nl/gdm.  Laten 
we er met zijn allen een geweldige dag van maken, graag 
tot dan! 

Vergeet ook onze maandelijkse lunch niet! Deze is 
altijd op de 3de woensdag van de maand, je bent 
vanaf 11.30 uur van harte welkom, de kosten voor 
de lunch zijn € 4,50. Aanmelden kan bij ’t Bellefort, 
via mail: info-bellefort@lumenswerkt.nl of loop 
even binnen en meld je aan! 

Chris van Rooij kondigt 
zijn tweede  
boekuitgave aan! 
 
 ‘Reflecties van een  
bewogen innerlijk’ is 
zijn eerste gedichten-
bundel en zal vanaf 8 
februari te verkrijgen 
zijn via de webshop  
van uitgeverij  
Boekscout

Tweede boekuitgave Chris van Rooij

Woonbedrijf en Wijkagent aanvulling op  
inloopmiddag WijEindhoven in ‘t Bellefort
WijEindhoven is iedere woensdag van  
10.00- 12.00 in wijkcentrum ‘t Bellefort  
aanwezig om buurtbewoners te adviseren en 
vragen te beantwoorden. 
Vanaf nu zullen Alex Jansen, Woonbedrijf en 
wijkagent Karin van Leest iedere eerste  
woensdag van de maand (met uitzondering van 
schoolvakanties) aansluiten.

Deuren openen automatisch bij wijkcentrum ‘t 
Bellefort. 
Voortaan openen de deuren bij ‘ Bellefort zich met 1 
druk op de knop. Hierdoor is het gebouw nog  
toegankelijker geworden voor mensen met een 
 rolstoel of rollator.

NIEUWNIEUW

Gevraagd handgereedschap 
voor het bewerken van hout, 

zeepsteen en metaal!
Stichting de Kunsterij zoekt materiaal 

voor in de nieuwe werkschuur. 
Inleveren Iepenlaan 40
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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!

De presentatie van de definitieve plannen voor de bebouwing van het van de Ven en Co- en Vogelzangterrein op 22 
november in het Bellefort was drukbezocht. De huurprijs van 60% van de 188 woningen wordt €880 tot €900. Er is niets 
bekend over sociale huurwoningen. Er zijn nog veel obstakels weg te werken bij het bouwrijp maken van de grond  
(explosieven, vervuiling, archeologie, begroeiing etc.). De Werkgroep Vogelzangterrein zet zich in voor een goede  
aansluiting van het project bij de bestaande bebouwing. Voor direct omwonenden van het v.d. Ven en Co terrein heeft  
de nieuwbouw grote gevolgen.

CPO-Philipsdorp presenteerde het ontwerp voor het terrein Langdonkenstraat-Draaiboomstraat op 4 februari in ‘t 
Bellefort. Het veroorzaakte veel onrust bij de omwonenden. In het ontwerp worden alle toegangswegen naar schuren 
en tuinen afgesloten. Ook wordt gedacht om tussen twee woonhuizen in de smalle Draaiboomstraat een bovengrondse 
parkeergarage te realiseren met daarop twee woningen en een daktuin. De gemeente bleek geen moeite te hebben met 
het aanpassen van bestemmingsplan Philipsdorp (2013), dat in overleg met de bewoners zorgvuldig is opgesteld. De  
omwonenden maakten op de presentatieavond hun bezwaren duidelijk kenbaar. De aanwezige leden van  
CPO-Philipsdorp benadrukten veel waarde te hechten aan een goede verstandhouding met hun toekomstige buren en 
beloofden er serieuze aandacht aan te zullen besteden. 

Er wordt veel gebouwd in Strijp Philipsdorp de komende jaren.  
De eerste informatiebijeenkomst over de verbouwing van de Steentjeskerk, eigendom van Kolen (natuursteen, keramiek), 
was op 11 december jl. Gemeente en Kolen hebben nog geen overeenstemming over de invulling. Kolen wil een hotelmog-
elijkheid realiseren met nevenfuncties. De gemeente staat een hotel niet toe. Omwonenden voelen wel voor  
hotelfunctie in combinatie met restaurant en cultuur, maar zijn bang voor overlast. Kolen richt een werkgroep op.

De verbouwing van het Summa College aan de Frederiklaan (eigendom  van Foolen en Reijs Vastgoed naar ontwerp van 
Diederendirrix Architecten), is in volle gang. Aannemer Stam en de Koning realiseert er 442 woningen. Dit zijn flexwoningen, 
gemeubileerde lofts en woningen onder beheer van een zorginstelling. De direct omwonenden brachten de ervaren overlast 
door sloopwerkzaamheden van afgelopen zomer onder de aandacht van de aannemer.

Van Houben van Mierlo Architecten ontwikkelde een plan voor een duurzaam appartementencomplex (vrije sector, huur) 
met drie lagen op de plek van afgebrande kerkje van Prijt in de Iepenlaan. Een eerder plan van Eigenaar Grip op Vastgoed is 
afgewezen na verzet van de van Abbestichting en omwonenden. In dit plan wordt meer rekening gehouden met de buren. 
Met onder andere gezamenlijke buitenruimte en parkeergelegenheid op het achterterrein.
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Wat: Heb jij altijd al je kleurtechnieken willen verbeteren? 
Danis dit je kans! De ervaren docent Monique van Duijn 
leert je een aantal kleurtechnieken zoals:
 - Streeploos kleuren
 - In lagen kleuren
 - Schaduw aanbrengen
 - Het effect van buiten de lijntjes kleuren
 - Met PastelPotloden kleuren
 - Met AquarelPotloden kleuren

Informatie en opgeven:
info@intuitief-kleuren.nl (Monique van Duijn)
of zie: https://www.intuitief-kleuren.nl

Wij hopen jullie terug te zien bij deze gezellige workshop!

Wijkcentrum ‘t Bellefort, stichting de Kunsterij, kleurgroep 
Budget Kleuren en Praktijk Intuitief Kleuren. 

Tech Playgrounds -
techniek voor jeugd en jongeren

Of je nu wil leren programmeren, 3D-ontwerpen, 
zagen of solderen, op woensdagmiddag ben je tussen 
15-16.30 welkom in de werkplaats van de Tech 
Playgrounds van Dynamo Jeugdwerk in de Lindenlaan. 
Jeugd vanaf 7 jaar is welkom. Deelname kost 1 euro 
per keer. We werken samen aan projecten met 
jeugdwerker Renée Lentjes en vrijwilligers Jeroen en 
Veronique. 

Op dinsdagavond komen de vrijwilligers en oudere 
jeugd (16+) van de Tech Playgrounds tussen 18.30-
20.30 uur samen in de Lindenlaan 1B. Wil je ook 
helpen of je technische kennis delen? Loop dan eens 
binnen. We zoeken altijd enthousiaste techneuten 
die willen helpen met de projecten voor de jeugd, of 
samen met ons het pand in de Lindenlaan verder  
willen opknappen. 

Ga je even niet meer naar school of zoek je hulp 
bij het kiezen van een juiste vervolgopleiding én 
heb je interesse in techniek of programmeren, op 
maandagmiddag van 14 tot 17 uur is jeugdwerker Rik 
Nijssen in de Lindenlaan om samen met jou te kijken 
welk technisch talent je hebt. Je kan meedraaien in 
projecten in de Tech Playgrounds, vrijwilliger worden 
of we helpen je bij het leggen van contacten met 
bedrijven. 

Rik Nijssen (Jeugdwerker Dynamo Jeugdwerk  
Meerhoven/Coördinator Tech Playgrounds) 
06-46768191

Wat wil jij doen voor de buurt?

Een fijne wijk om in te wonen en te werken. Waar 
je jezelf kunt ontwikkelen en tot bloei kunt komen. 
Dat willen we allemaal. Met ‘Buurt in Bloei’  
verbinden we inwoners met elkaar, maar ook met 
verenigingen, stichtingen en ondernemers. Zo 
creëren we samen een kansrijke omgeving.

Zet je talenten in!

Iedereen heeft talenten en interesses. Maar  
misschien heb je er al even niets mee gedaan.  
Waarom zou je je talenten niet inzetten om jezelf 
te ontwikkelen en je wijk sterker te maken? Want 
als je iets doet wat je leuk vindt of waar je goed 
in bent, doe je dit bevlogen. Een betaalde baan 
als hovenier. Een buurman een lift geven naar het 
ziekenhuis. Als vrijwilliger een voetbalelftal trainen. 
Of een begeleide arbeidsplek in de techniek. Samen 
met anderen buurtactiviteiten organiseren, zoals 
een wijkfeest, kan natuurlijk ook. En er is nog veel 
meer mogelijk, als jij het wilt.

Met ‘Buurt in Bloei’ brengt WIJeindhoven inwon-
ers met elkaar in contact. Je kunt ook je talenten 
inzetten en ervaring opdoen bij verenigingen, 
stichtingen en ondernemers in jouw wijk door 
bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of betaald werk te 
verrichten. Deze plekken noemen we  
ontwikkelplaatsen en ze zijn bekend bij de  
verbinders (medewerkers) van WIJeindhoven. Met 
‘Buurt in Bloei’ willen we zo bijdragen aan een  
stevigere sociale basis en jouw ontwikkeling. Want 
daar wordt iedereen beter van!

Wat wil je doen?

Wil jij iets betekenen voor of in je wijk? Dan komen 
we graag met je in contact. Iedereen is welkom, 
want wij zijn ervan overtuigd dat iedereen talenten 
heeft en hier graag iets mee doet! Samen  
ontdekken we jouw talenten en interesses.  
Vervolgens brengen we je in contact met de 
mensen of ontwikkelplaatsen, waar jouw talenten 
welkom zijn. Als je meedoet met ‘Buurt in Bloei’, 
help je andere mensen en maak je je wijk fijner om 
in te wonen en te leven. Daar kun je trots op zijn! 
En het geeft je een goed gevoel. Tegelijk werk je aan 
je eigen ontwikkeling en leg je nieuwe contacten.

Waardevolle ervaring voor de toekomst dus! Zo 
levert het voor beiden iets op.

Meer weten?

Ik ben Kerstin Jadoenath en ben als 
verbinder Buurt in Bloei verbonden aan 
jullie buurt. Ik werk inmiddels 5 jaar 
voor WIJeindhoven in het stadsdeel 
Strijp-oost en Meerhoven. Ik heb veel 
zin om samen met jullie in de buurt aan 
de slag te gaan, ik zal dit dan ook met 
veel passie en enthousiasme oppakken. 
Bellen of mailen mag altijd!   
  

2 daagse cursus: 
Haal het maximale uit je kleurpotlood

Wanneer: 12 en 13 april 2019
van 10.30 tot 16.00 uur
Waar: Wijkcentrum ‘t Bellefort 
Iepenlaan 40 
5616 NS Eindhoven
Kosten: € 110
Inclusief 2 dagen les in verschillende  
kleurtechnieken, kleurplaat, gebruik van 
 materiaal, koffie/thee met iets lekkers en 
een verzorgde lunch!

Even voorstellen: Kerstin 
Jadoenath, ‘verbinder’ in 
jullie stad!
06-552 367 82 
strijpmeerhoveninbloei@ 
wijeindhoven.nl



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
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