
Beste buurtbewoners,

Alstublieft, het Iepenblaadje 
nieuwe stijl met onder andere:
- De prijspuzzel
- De vraagbaak
- Contactgegevens Strijp
- Het activiteitenoverzicht 

Wij zijn benieuwd wat u ervan 
vindt. Lees gauw verder!
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APRIL
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‘ De Vraagbaak’
De hele voorpagina is gevuld met de nieuwe mogelijkheden en activiteiten die vanaf 2018 in 
‘t Bellefort plaatsvinden. Ik hoop op deze manier de vraag van vorige editie beantwoord te hebben!
Heeft u een reactie of vraag? Stuur deze dan in via de mail: dekunsterij2012@live.nl. 
De vraag van de volgende editie: 
‘Wat gaat er gebeuren met/op het terrein van de afgebrande kerk van Prijt?’

Bellefort zoekt talenten!
Heb jij de Voice, ben jij de Idol, heb jij de X-Factor 
of ander talent?
Bijvoorbeeld dans, jongleren, goochelen, circus-
acts?
Jong en oud kunnen zich aanmelden vóór 10 
maart 2018 op:
www.bellefortgeluk.nl/bellefortgottalent
Audities gaan in maart van start. Houd de website 
in de gaten voor de startdatum!

Website Activiteiten!

Voor alle buurtactiviteiten ontwierp Wijkcentrum ’t Bellefort een website.
Hierop vind je al onze activiteiten en die van Stichting de Kunsterij.
Is het nodig je aan te melden voor een activiteit? Dan kan dat ook op de
site. Kijk op:

Tot snel op een van de activiteiten!
Team Bellefort

‘t Bellefort verwelkomt nieuwe beheerder

Naam: Jacqueline van Heumen (links op foto)
Leeftijd: 44 (bijna 45).
Aantal jaren werkzaam bij Lumens: 4,5 jaar.
Hobby’s: wandelen, dieren, eten met vrienden, muziek .
Hoe zie je het Bellefort: Net zoals bij de andere panden 
waar ik nieuw binnenkwam, ga ik eerst op zoek naar 
contact met huurders/gebruikers. Ik proef de sfeer en 
socialize. Ik heb vooraf geen plaatje in mijn hoofd; 
Ik ga er open in.
Toekomstplan voor het Bellefort:  een NOG bruisender 
Bellefort creëren met nog meer wijkbewoners die elkaar 
helpen en versterken op wat voor manier dan ook!!

www. bellefortgeluk.nlwww. bellefortgeluk.nl

Nieuwe naam winkeltje bekend:
In ‘t Bellefort is een winkeltje geopend. Daar 
verkopen we (handgemaakte) spulletjes. Dankzij 
Tracey van Vliet heeft ons winkeltje een mooie 
naam gekregen namelijk: 

Tracey kan haar ceadeau uit komen zoeken. Voor 
alle anderen: hopelijk  tot snel!



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

Nathascha kleurt budget Open: 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

Woensdag Fitnessclub Fitgym/ Aerobic 9.00- 10.00
Wij- Eindhoven Inloopmiddag 10.00- 12.00
Joop Computer inloop 10.00- 12.00
'de BeideHandjes' Handwerkclub 14.00- 16.00
Nathascha kleurt budget Budgetkleuren 14.30- 16.00 Eigen materiaalkosten

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

Vrijdag Stichting de Kunsterij Open:
Lunch:

9.30- 16.00
12.30- 13.30

Activiteiten hele dag €6,25
Lunch: €1

Dag Organisatie Activiteit Tijd Kosten
Maandag Computer inloop 9.30- 11.30

Koersbal 14.00- 16.00
Dinsdag Meerpaal Koffie- uurtje 9.30- 11.30

Dubbeltjes kienen 13.30- 15.30
Woensdag Sjoelen 10.00- 11.30

Hobbyclub groep 6/7/8 13.30- 15.30
Donderdag Computer inloop 9.30- 11.30

Kaarten; Rikken en Jokeren; vanaf 13.00 €1
Creatieve middag 13.30- 15.30

Vrijdag Meerpaal Kinderdisco (p.5) 19.00- 21.00
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Dag Organisatie Activiteit Tijd Kosten
Maandag De Klusserij 9.30- 17.00 Activiteiten hele dag €6,25
Dinsdag De Klusserij op afspraak
Woensdag De Klusserij op afspraak

Dynamo Tech Plaground 
vanaf 8+ jaar

15.00- 17.00 €1 per deelname
of via strippenkaart

Donderdag De Klusserij 9.30- 17.00 Activiteiten hele dag €6,25
Vrijdag De Klusserij 9.30- 17.00 Activiteiten hele dag €6,25



Dag Organisatie Activiteit Tijd Kosten
8 februari 2018 Kunsterij Bakaciviteit 10.00- 12.30 €1
16 februari 2018 Kunsterij Uit de spellenkast 13.30- 15.30 €1
23 februari 2018 Meerpaal Kinderdisco 19.00- 21.00 Entree €1

consumpties
24 februari 2018 Bellefort Pubquiz 20.00- 22.30 zie website
5 tot en met 9 maart 
2018

Kunsterij Gesloten (vakantie) Gesloten

3 maart 2018 Meerpaal 70’s 80’s Party! 
Dresscode: DISCO

20.30- 01.00 Entree GRATIS
Consumpties

10 maart 2018 Kunsterij NL- doet; Ontmoeting 
in de tuin, High Tea en 
Loterij

13.30- 17.00 Aanmelden voor 
vrijwilligers via:
www.nldoet.nl

16 maart 2018 Kunsterij Uit de spellenkast 13.30- 15.30
19 tot en met 23 
maart 2018

Bellefort/ Kunsterij Dutch Hapiness Week
Welkom in ‘t Bellefort
Gelukslunch

12.15-13.30 €1

23 maart 2018 Bellefort Lentefeest 
(afsluiting Geluksweek)

vanaf 20.00 Zie site: www.belle-
fortgeluk.nl

23 maart 2018 Meerpaal Kinderdisco 19.00- 21.00 Entree €1
consumpties

29 en 30 maart 2018 Kunsterij Paas- Inn, diverse 
activiteiten (zie p.4) 

010.00- 15.00 Activiteiten Gratis
Brunch €2,50
(aanmelden:
0623570994)

31 maart 2018 Kunsterij Paas- Inn kienen 14.00- 17.00 Eerste kaart Gratis
Extra kaarten €1

31 maart 2018 Meerpaal Dans en Swing avond 20.00- 23.00 Consumpties
1 en 2 april 2018 Bellefort/ Kunsterij Pasen Gesloten
7 april 2018 Jacinto Zimmerman 

(0641330153)
Lichtparade (zie p.4) 15.00- 18.00 

workshops.
Vanaf 20.00 parade

20 april 2018 Kunsterij Uit de spellenkast 13.30- 15.30 €1
27 april 2018 Kunsterij Koningsdag Gesloten
24 juni 2018 Open dag Bellefort Vooraankondiging
1 juli 2018 Picknick Mundial met 

wagenspel
Vooraankondiging
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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

Nathascha kleurt budget Open: 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

Woensdag Fitnessclub Fitgym/ Aerobic 9.00- 10.00
Wij- Eindhoven Inloopmiddag 10.00- 12.00
Joop Computer inloop 10.00- 12.00
'de BeideHandjes' Handwerkclub 14.00- 16.00
Nathascha kleurt budget Budgetkleuren 14.30- 16.00 Eigen materiaalkosten

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

Vrijdag Stichting de Kunsterij Open:
Lunch:

9.30- 16.00
12.30- 13.30

Activiteiten hele dag €6,25
Lunch: €1

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

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

De Meerpaal
Schoenerstraat 10 a
5616 KE Eindhoven
T: 040 25 22 859
E: demeerpaal16@hotmail.com
S: http://www.meerpaal.dse.nl/
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Lindenlaan; de Klusserij
Lindenlaan 1B
5616 NL Eindhoven
T: 0646508078
E: deklusserijehv@
gmail.com
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Zeepkisten bouwen 
Dat kan bij de Klusserij

Lichtparade
Zaterdag 7 april 
vanaf 15.00 uur: 
workshop(s), 
tentoonstelling, 
muziek, hapje 
en drankje. Ook 
is er een speur-
tocht naar de 
verdwenen stad 
Atlantis. Vanaf 
20.00 een parade 
door de straten 
van Philipsdorp en 
Strijp-S. Start bij 
de Lindenlaan 1B 
Tot ziens 
Jacinto

Uit de spellenkast
Elke derde vrijdagmid-
dag van de maand trek-
ken we een spel uit de 
spellenkast. Kom langs 
en win een leuk prijsje!

www.
bellefort
geluk.nl

kijk voor alle 
activiteiten op:
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Dansen, swingen, rocken en zingen;
31 maart 2018 in de Meerpaal
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Kaartmiddagen in de Meerpaal
Vanaf donderdag 8 februari starten we in de 
Meerpaal met een wekelijkse kaartmiddag. 
We zullen gaan RIKKEN/ JOKEREN
De kosten bedragen €2,50. 
Heeft u zin in een gezellige middag, dan bent 
u van harte welkom vanaf 13.00 uur.  
Tot ziens. 

www.
kijk voor alle 
activiteiten op:



Stadionteam
Wijksteunpunt PSV heeft een stadionploeg die klussen in
en rondom het Philips Stadion doet. Denk aan onder-
houds- 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 vrijwil-
ligerswerk
binnen Wijksteunpunt PSV?
 
Neem dan contact op met Heidi Kramer, 06-82188440 of 
Mies Geenen, 06-51171320
Wijksteunpunt PSV, wijksteunpuntpsv@lunetzorg.nl

Ik zoek gemotiveerde aanpakkers 
Houd je van werken met je handen, houtbewerking, elec-
tronica en/of het opknappen van brommers en fietsen? 
Dan is de Klusserij misschien iets voor jou! Ik zoek mensen 
die klussen willen doen.

Koffie en een klus
Misschien heb je zelf wel een klus waarbij wij je kunnen 
helpen? Kom gerust eens langs voor een bak koffie om te 
kijken of de mogelijkheden te bespreken! 

Ik ben aanwezig op maandag, donderdag en vrijdag tussen 
9.30 en 16.00 uur (openingstijden Kunsterij, Lindenlaan 1B 
te Eindhoven). Voor verdere informatie bel: 0646508078
Tot snel!

Peter van Grunsven
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Gezellig sporten; aerobics, callanetics en steppen
Kom gezellig met ons sporten.
Wij doen aerobics, callanetics en steppen.
Iedere woensdagochtend van 09.00 tot 10.00 uur in wijk-
centrum ‘t Bellefort.
Kosten €10 per maand.
Wilt u meer weten? Kom op woensdagochtend kijken of 
doe een lesje mee. 

Tot snel!

Petra Frederiks (betra3@hetnet.nl)

Nathascha kleurt budget
Mijn naam is Nathascha Mertens, op Facebook beter 
bekend als Nathascha kleurt budget.
Ik ben er speciaal voor mensen die met een niet al te 
ruim budget toch een leuke hobby willen hebben. In 
dit geval kleuren. Ik ben elke maandag aanwezig om 
mensen kleuradvies te geven.
Heb je een speciale vraag of wil je over een bepaald 
onderwerp iets weten of leren? Mail me dan van 
tevoren: nathaschakleurtbudget@online.nl. Zo kan 
ik me voorbereiden. Wil je alvast wat van mijn werk 
zien? Neem dan een kijkje op mijn website: www.
nathaschakleurtbudget.nl

Ik hoop jullie snel te zien bij de Kunsterij om gezellig 
te komen kleuren.
Kleurgroetjes,
Nathascha Mertens
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Het leslokaal van de toekomst 
is uw huiskamer

Studenten van Summa Zorg kunnen u helpen bij allerlei 
klussen en activiteiten. Zo doen ze bij u thuis 
praktijkervaring op. Daarmee snijdt het mes aan twee 
kanten: u krijgt ondersteuning en kennis en tegelijkertijd 
helpt u de studenten ervaring op te doen.

Ontmoeten en leren in de wijk met studenten 
van Summa Zorg

Bekijk voor meer informatie:
www.lokaal-plus.nl

....
Huishoudelijke hulp
Samen boodschappen doen
Hulp bij gebruik technische apparaten
Uitstapjes maken
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Jezelf ontstressen in minder dan 5 minuten

 “Ik gebruik ‘Het ABC van ontstressen’ heel graag, het is echt productief. Na een paar
 minuten ben ik van mijn stress af en ga ik rustig verder met waar ik mee bezig was.” 

Jij stress? Ja, eigenlijk wel... Je bent soms snel geïrriteerd of hebt vage lichamelijke 
klachten. Heel wat stress voelen we pas later, nadat het zich heeft vastgezet in ons 
gedrag of in ons lichaam.
Het is mogelijk én belangrijk om jezelf snel te kunnen ontstressen. Want zodra we in stress zijn, werken onze 
hersenen niet goed meer. Dan zijn we niet meer productief, maken we fouten en zijn we minder bereikbaar 
voor de mensen om ons heen. We merken onze automatische stressreacties soms amper op en ervaren het pas 
als een probleem wanneer de stress te hoog oploopt. Zo ver hoeven we het niet te laten komen!
Bij stress is één hersenhelft overactief. Is dat onze rationele kant, dan hebben we geen voeling meer met wat 
we zeggen en doen, en met hoe dingen bij de ander overkomen. Is onze emotionele kant overactief, dan kun-
nen we ons niet meer concentreren en hebben we moeite om dingen te onthouden. We zijn dan overgevoelig 
en geïrriteerd. Wanneer er een conflict is tussen beide hersenhelften, verstarren we. Het is dan alsof de wereld 
aan ons voorbij gaat, buiten ons om draait. 
Bij stress zijn we uit verbinding. Dat moeten we zo snel mogelijk herstellen. En dat is mogelijk!

GRATIS WORKSHOP op zondag 25 februari in Eindhoven.Leer hoe je jezelf kunt ontstressen in minder dan 5 
minuten. U bent welkom vanaf 09.30 u., start om 10.00 u. tot 16 u. De Uitwijk, Generaal Pattonlaan 124, 
Eindhoven. Meer info en inschrijven op https://nuontstressen.eventbrite.com
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Bericht van Strijp Binnen de Ring

Voortbestaan van De Meerpaal.
Met vereende krachten werkt men aan het behoud van De Meerpaal als buurtcentrum. Dankzij Trudo kan 
het beheer de komende maanden zijn werk nog doen. De activiteiten gaan voorlopig door. Het is nu zaak 
dat alle betrokken partijen met elkaar in gesprek gaan. Buurtbewoners hebben dringend behoefte aan 
ruimte voor allerlei activiteiten, organisaties en initiatieven. Het eerste overleg tussen Trudo, de Gemeente 
en Lumens vond al plaats. De Gemeenteraad neemt het behoud van vrijetijdsaccommodaties en steun-
punten in relatie tot de zorg voor ouderen serieus. Het CDA stelde raadsvragen over het voortbestaan van 
De Meerpaal. 

De renovatie van de Hastelweg.
De Werkgroep Hastelweg had een eerste gesprek met de gemeente. De herinrichting van de Hastelweg van 
Trudostraat tot Strijpsestraat en van daaruit verder tot de Willemstraat staat al voor 2018 in de planning. 
Deze wordt naar model van de Frederiklaan uitgevoerd. De Werkgroep wil haar achterban uitbreiden met 
bewoners van de Strijpsestraat tot de Willemstraat. Zij is van plan ook de ondernemers in het gebied bij de 
voorbereiding te betrekken.

Ontmoetingsplek op het Trudokerkplein. 
Het Wijkoverleg besloot om dat sluimerende idee nu echt werkelijkheid te laten worden. Zij bereidde de 
oprichting van een nieuwe werkgroep voor.

Woningsplitsing.
In 2018 komt de gemeente mogelijk met nieuwe maatregelen om overlast door woningsplitsing tegen te 
gaan. In deze regeling komen panden binnen een straal van 50 meter rond een kamerverhuurpand niet 
in aanmerking voor een omzettingsvergunning. Vanaf december 2017 is er al een Woonoverlast-app be-
schikbaar. Daarmee meldt u eenvoudig klachten. Deze app is vergelijkbaar met de BuitenBeter app. De 
burgemeester krijgt vanaf voorjaar 2018 in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de bevoegdheid 
om overlastgevers uit huis te zetten als het moet. Nu al controleert de gemeente aanvragen strenger op 
gegevens en maten en onderwerpt die aan een leefbaarheidstoets.

Stichting de Kunsterij bedankt Karoesell voor schenking
Dankzij een schenking van 1000 euro in 2017 kan stichting de
 Kunsterij de lunchactiviteiten voortzetten. Hartelijk bedankt!
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PRIJZENPUZZEL:
Stuur de oplossing met
bijpassende TEKENING 
(van eigen hand) naar: 
dekunsterij2012@live.nl 
o.v.v. prijspuzzel 1-2018. Doe dit 
voor 15 maart 2018! 

Onder de inzendingen zal een 
leuke prijs verloot worden. 
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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

Soorten behandelingen:
De klachten waarmee cliënten bij Jennie terecht kunnen, zijn: 
- Articulatie: beperkte verstaanbaarheid door verkeerde uitspraak van klanken. 
- Stotteren: gespannen niet-vloeiendheden. Deze gaan soms gepaard met fysieke 
bewegingen. 
- Slissen: slappe mondspieren, mondademen, verkeerd slikken (met tong tussen of 
tegen de tanden). Verkeerd gebruik van lip- en tongspieren kan het gebit (negatief) 
beïnvloeden. 
- Taal: moeite met het begrijpen van woorden, zinnen of opdrachten. Ook kunnen 
er problemen zijn met het vertellen van een verhaal, waardoor niet duidelijk wordt 
wat het kind bedoelt. Soms is begrijpend lezen lastig. 
- Auditieve vaardigheden: moeite met het horen van de juiste klanken in de juiste 
volgorde, het hakken en plakken (auditieve analyse en synthese) gaat nog erg 
moeizaam. 
- Dyslexie: moeite met lezen en/of spelling. De officiële diagnose ‘dyslexie’ mag 
Jennie helaas niet stellen. 
- Stem: een hese stem door verkeerd stemgebruik, of door andere oorzaken zoals 
stembandverlamming of strottenhoofdkanker. De adem is de motor van de stem. 
Neurologische stoornissen: problemen bij het slikken (vaak verslikken), de spraak 
(beperkte verstaanbaarheid) en de taal (taal niet meer goed begrijpen en/of niet 
goed meer gebruiken) acuut ontstaan door hersenletsel of een operatie, of lang-
zamerhand ontstaan.



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!
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Valentina vertelt (Kunsterij 5 jaar; beeldverslag pagina 10) 
Al twee en een half jaar kom ik bij stichting de Kunsterij. Ik was op zoek naar 
vrijwilligerswerk. Ik wilde bezig zijn. Van de vrijwilligerscentrale (vrijwiligerspunt) 
begreep ik dat er een lage drempel was om hier te komen. Ik voel geen druk om te 
moeten komen en presteren. Ik zocht een creatieve uitlaatklep. 
In het begin was ik verlegen. Ik dacht: ‘Hoe moet dit nou?‘ Maar ik werd open, 
vriendelijk en enthousiast ontvangen, waardoor voor mij de drempel een stuk 
lager lag. 
Als ik een dag moet beschrijven, dan ben ik bezig met socialiseren en dingen 
maken, ook voor anderen. Met mensen praten, mensen bezig houden, mensen 
“voor de gek” houden. Leren van mensen, hoe zij in het leven staan, ervaringen 
uitwisselen, advies geven en krijgen. 
Mijn talent? Ik kan dansen als de beste. Ik heb humor, kan mensen observeren. Ik 
ben creatief. En ik kan goed luisteren, plotteren, mozaïeken en schilderen en dat 
aan anderen leren.  
Ik vind de stichting een mega keigoed initiatief. Ik kan zijn wie ik ben, kom tot 
mezelf. Er zijn leuke mensen die elkaar in hun waarde laten . Jammer dat de 
coaches niet betaald worden. Meer betaling zou eerlijker zijn. Dan zouden jullie 
nog meer kunnen doen, zodat nog meer mensen er baat bij hebben. Er moet meer 
steun van buitenaf zijn. Dat biedt meer mogelijkheden. Nog meer mensen die 
anders alleen thuis zitten en waarvoor de drempel nog steeds te hoog is, zouden 
hier een plek kunnen vinden.  
Sinds ik hier ben, ben ik een deel van mijn 
rugzak kwijt. Ik heb het gevoel dat ik er weer 
mag zijn en iets kan betekenen in de maatschappij. 
Ik heb veel geleerd van anderen. Maar wat ik zeer 
zeker heb geleerd: ik ben weer waardevol! 
Iedereen is hier gelijk! Ik vind het gezellig om met 
z’n allen te eten. Dat is fijn. Het is hier leuk. Ik zou 
niet weten wat te doen als het hier weggaat! 
Super TOP Maar er moet wel waardering komen 
vanuit de gemeente!



Wat Wie Functie Tel. nummer Mailadres 
Alarmcentrale Meldkamer Noodnummer 112
Crisislijn preven-
tie zelfmoord

Meldkamer Directe hulp, anoniem en ver-
trouwelijk

0900- 0113

Politie; geen 
haast, wel politie

Karin van Leest Wijkagenten 0900- 8844

Dierenambulance Meldkamer Dierenambulance 0900- 112 00 00 meldkamer@doc-eindhoven.nl

Dierenpolitie; red 
een dier

Meldkamer Dierenpolitie 144

Gemeente Eind-
hoven

Henri Verbruggen Gebiedscoördinator 040- 238 83 67

Stadstoezicht Rick van Wanrooij en 
Tim Keil

Aandachtsvelders Strijp 040- 14 040 stadstoezichtstrijp@eindhoven.nl

Woonbedrijf Xander van de Camp Senior klantbeheer 040- 243 43 43 x.vandecamp@woonbedrijf.com

Trudo Infowinkel huur 0900- 1111188 beheer@trudo.nl 

Lumens in de 
buurt

Ruud Meij Wijkwerker 06- 52634961 r.meij@lumenswerkt.nl 

Jongerenwerk/ 
Dynamo

Renee Lentjens Buurtcoach 040- 219 33 56

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

Beheer 040- 293 26 20 info-bellefort@lumenswerkt.nl

Wijkcentrum De 
Meerpaal

Gert Prins Beheer 040- 25 22 859 demeerpaal16@hotmail.com 

Wijksteunpunt 
PSV

Heidi Kramer
MIes Geenen

Lunetzorg 06- 82188440
06- 51171320

wijksteunpuntpsv@lunetzorg.nl 

Zonnebloem Bea Rijpers Zonnebloem regio eindhoven 040- 2466588 zonnebloem.ehv@gmail.com

Colofon
Jaargang: 4 (nummer 1 2018)

Uitgave: Van Laarhoven offsetdrukkerij
https://drukkerijvanlaarhoven.nl/
2500 exemplaren

Concept, vormgeving & redactie:
Hoofd- en eindredactie Anja van Vooren
Tekst: Sancha Schuurs
Vormgeving: Rosa Campana

Contactgegevens:
p.a. Iepenlaan 40
5616 NS Eindhoven
Mail: dekunsterij2012@live.nl

Adverteerders:
De Meerpaal, Summa (Lokaal+), 
Chiel’s Productions, Boerrigter 
Fysiotherapie, Kringloopwinkel 
Voor&Deel en Love Method

Gesponsord door: 
Lumens en Stichting Strijp binnen de 
Ring

Deadline aanleveren materiaal 
Iepenblaadje mei, juni en juli 
2018: 
16 maart 2018!
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