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Zondag 17 juni 2018 OPEN DAG buurthuis ‘t Bellefort

Houd je van werken met je handen, houtbewerking, electronica 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! Tot snel!
Zie pagina 2 voor openingstijden. Voor verdere
informatie bel Peter van Grunsven: 0646508078

Ben jij ook een PSV-fan?
Pim en Bram (17 en 14 jaar) zijn beiden gek op
voetbal én PSV fan. Beiden zitten in een rolstoel
maar kunnen zich verder heel goed redden. Ze
hebben een seizoenkaart van PSV en kijken alle
thuiswedstrijden.
Ze zoeken een vrijwilliger / begeleider die ook
fan is van PSV. Een vrijwilliger / begeleider die
samen met hen naar de thuiswedstrijden wil
gaan tijdens het volgend seizoen. Voor een
seizoenkaart wordt gezorgd.
Lijkt het je leuk om met deze jongens naar de
voetbalwedstrijden te gaan? Of wil je meer
informatie? Neem dan contact op met Helma
van den Dungen via 06-43366610 of
hvandendungen@meezuidoostbrabant.nl

Buurthuis het Bellefort opent zondag 17 juni 2018 de deuren voor
een open dag voor bewoners in het Philipsdorp. Naast diverse
activiteiten is er ook dit jaar een open podium met verschillende
muzikanten.
Voor alle buurtactiviteiten ontwierp Wijkcentrum ’t Bellefort een
website: www.bellefortgeluk.nl. Hierop vind je al onze activiteiten.
Het programma van de open dag zal hierop bekend gemaakt
worden. We heten iedereen van harte welkom!
Groet Team Bellefort
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Dag

Organisatie

Activiteit

Tijd

Kosten

Maandag

Stichting de Kunsterij

Dinsdag

9.30- 16.00
10.00- 12.00
12.30- 13.30
13.30- 15.30
13.30- 15.30
13.30- 15.30
14.00- 16.00
19.00- 22.00
13.00- 16.00 en
19.00- 22.30
9.00- 10.00
10.00- 12.00
10.00- 12.00
14.00- 16.00
14.30- 16.00
9.30- 16.00
12.15- 13.30
9.30- 16.00
12.30- 13.30

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

Nathascha kleurt budget
Joop
Go- Club
Biljartclub

Open:
Geheugentraining:
Lunch:
Beeldende les:
Biljarten:
Open:
Computer inloop
GO
Biljarten

Woensdag

Donderdag
Vrijdag

Fitnessclub
Wij- Eindhoven
Joop
'de BeideHandjes'
Nathascha kleurt budget
Stichting de Kunsterij
(Vonderhof: 13.30-15.15)
Stichting de Kunsterij

Fitgym/ Aerobic
Inloopmiddag
Computer inloop
Handwerkclub
Budgetkleuren
Open:
Lunch:
Open:
Lunch:

Dag

Organisatie

Maandag
Dinsdag
Woensdag

De Klusserij
De Klusserij
Tech Playgrounds
De Klusserij

Donderdag
Vrijdag

De Klusserij
Tech Playgrounds
De Klusserij
De Klusserij

Dag

Organisatie

Maandag
Dinsdag

Meerpaal

Woensdag
Just for Girlz
Donderdag
Vrijdag

Meerpaal

Activiteit
Techniek ontdekken/ ervaren (12+)

Eigen materiaalkosten

Eigen materiaalkosten
Activiteiten hele dag €6,25
Lunch: €1
Activiteiten hele dag €6,25
Lunch: €1

Tijd

Kosten

9.30- 17.00
18.30- 21.30

Activiteiten hele dag €6,25

Afhankelijk van acitiviteit

op afspraak
Tech Plaground
vanaf 8+ jaar

15.00- 17.00

€1 per deelname
of via strippenkaart
Activiteiten hele dag €6,25
Activiteiten hele dag €6,25

9.30- 17.00
9.30- 17.00

Activiteit

Tijd

Koersbal

14.00- 16.00

Koffie- uurtje

10.00- 11.30

Dubbeltjes kienen

13.30- 15.30

Sjoelen

10.00- 11.30

Hobbyclub (8 - 12 jaar)

13.30- 15.00

Kaarten en spellen

13.00- 15.30

Kinderdisco (8- 12 jaar. Zie p.5)

19.00- 21.00

Kosten
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Dag

Organisatie

Activiteit

Tijd

Kosten

20 april 2018

Meerpaal

Kinderdisco

19.00- 21.00

21 april 2018

Voorjaarsconcert
jubilarissen 2018

20.00

27 april 2018
10 mei 2018
18 mei 2018
20 en 21 mei 2018
25 mei 2018

Muziekvereniging
Eindhoven West
In de Lievendaal
Kunsterij
Kunsterij
Kunsterij
Kunsterij
Meerpaal

Entree €1
consumpties
Zie website

Gesloten (Koningsdag)
Gesloten (Hemelvaart)
Uit de spellenkast
Gesloten (Pinksteren)
Kinderdisco

13.30- 15.30

€1

19.00- 21.00

9 juni 2018

Kunsterij

Zomerkienen

14.00- 17.00

15 juni 2018
17 juni 2018

Kunsterij
Bellefort

Uit de spellenkast
Open dag

13.30- 15.30

Entree €1
consumpties
Eerste kaart Gratis
Extra kaarten €1
€1
Zie www. bellefortgeluk.nl

30 juni 2018

Jacinto Zimmerman

30 juni 2018

Bellefort

Picknick Mundial
(Open dag/ Wagenspel
Ariens)
Dans en Swing avond

20.00- 23.00

20 juli 2018
21 juli 2018

Kunsterij
Kunsterij

Uit de spellenkast
BuurtBBQ en Kienen

13.30- 15.30
14.00- 17.00

30 juli 2018

Meerpaal

Dans en Swing avond

20.00- 23.00

10 augustus 2018
17 augustus 2018
25 augustus 2018

Kunsterij
Kunsterij
Bellefort

Kinderspektakel
Uit de spellenkast
Dans en Swing avond

12.00- 16.00
13.30- 15.30
20.00- 23.00

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

(0641330153)

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

de Klusserij/Tech PLaygrounds
Lindenlaan 1B
5616 NL Eindhoven
T: 0646508078
E: deklusserijehv@
gmail.com

Entree Gratis
Consumpties
€1
BBQ €2,50
(aanmelden:
0623570994)
Eerste kaart Gratis
Extra kaarten €1
Entree Gratis
Consumpties
Zie aankondiging (p4)
€1
Entree Gratis
Consumpties

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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KINDERSPEKTAKEL

GRATIS voor jong en oud
Vrijdag 10 augustus (stichting de Kunsterij)

Van 12- 16 uur
Zeephelling, waterspelen, flessenvoetbal, t-shirt pimpen en vele
andere spelletjes
Loterij met Hannes en Jannes
Friet en snack €1 bij frietkar van 14.30- 15.30
Koffie, thee en fris € 0,50,Ranja GRATIS

Uit de
spellenkast

Elke derde
vrijdagmiddag van
de maand trekken
we een spel uit de
spellenkast. Kom
gezellig langs, speel
tegen buurtbewoners en win een leuk
prijsje. Tot snel!

9 juni - 14 tot 17 uur

Da

Jaargang 4, nummer 2 (2018)

5

Just for girls is een meidenmiddag speciaal voor
meiden uit groep 6, 7 en 8. Het is op
woensdagmiddag van 13.30- 15.00 uur in de Meerpaal.
We gaan allerlei activiteiten doen die jullie leuk vinden.
De toegang kost €1,50
Wij zorgen voor het materiaal, een hapje en een
drankje.
Tot ziens!

ansen, swingen, rocken en zingen;
30 juni in ‘t Bellefort
28 juli in de Meerpaal
25 augustus in ‘t Bellefort
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Nieuwe locatie Werktuin 040

Sociaal onderneemster Anja Wasser heeft voor haar unieke
concept Werktuin040 een nieuwe locatie gevonden. Vanaf 16
april kunnen ondernemende ouders iedere werkdag van 9-17
uur terecht bij de werkplek met speelruimte aan de Edisonstraat 65 in Eindhoven.
Werktuin040: werken en vergaderen & spelen en slapen, allemaal onder 1 dak. Waar je tijd kan doorbrengen met je kind én
efficiënt kan werken aan je eigen bedrijf, studie of sollicitatie.
Een nieuw concept dat past binnen de huidige tijd!
Uniek concept
Werktuin040 is de enige werkplek inclusief speelruimte voor
kinderen in Eindhoven. Ouders werken er vanuit de werkplek
en de kinderen spelen of slapen in een ruimte ernaast. Enthousiaste vrijwilligers begeleiden de kinderen. Ook spelen alle
ouders één uurtje per dagdeel met de kinderen. Kortom: drie
uur rustig werken en een uurtje spelen!
Kom jij ook langs?

Dynamo
Hou je van techniek, ben je 10 jaar of ouder en vind je het
leuk om met andere jongeren nieuwe technieken te leren
en samen te werken aan projecten? Kom dan snel een
keer langs bij de techplayground aan de Lindenlaan 1b.
In deze vette werkplaats gaan we onder andere aan de
slag met houtbewerking, het programmering van microbits, het bouwen van lego robots, werken met de 3d
printer en lasersnijder, solderen, 3d pennen en nog veel
meer!
Wil je precies weten waar we op het moment bezig mee
zijn of heb je nog andere vragen? Je kan altijd even belKijk voor meer informatie over Werktuin040 op www.werklen/mailen/appen. We zijn te bereiken op 06-15957483
tuin040.nl en www.facebook.com/werktuin040.
of r.lentjes@dynamojeugdwerk.nl. Ook kun je natuurlijk
Kennismaken met Werktuin040? Je kan in de week van 16 april
een keer binnen komen lopen om te kijken, de activiteit
iedere werkdag langskomen. Voor wie Werktuin040 wil helpen:
is elke woensdag (tijdens schoolweken) van 15.00 – 17.00
informatie voor de vrijwilligersfuncties vind je op de website
van EindhovenDoet: https://eindhovendoet.nl/vacature/5a87e uur.
De eerste 2x meedoen is gratis, daarna vragen we €1,5e0dac85a66078b45ad/spelen-knutselen-met-kinderen-0-4.
per keer en soms een extra bijdrage voor bijvoorbeeld het
gebruik van de 3d printer.
Al enthousiast geworden? We hopen je snel te zien!
Groetjes Renée, Jeroen en Peer
Jubileum ECA 40 jaar
Dit jaar viert de Eindhovense Computer Associatie ECA
haar 40 jarig jubileum! De ECA is de oudste computerclub
van Eindhoven en omgeving. Met veel kennis, ervaring en
apparaten uit lang vervlogen jaren ... maar wel steeds bij
de tijd met bijvoorbeeld een zelf te bouwen 3D printer, en
og veel meer. Alles wordt bijgehouden door deskundige
leden, en alle faciliteiten zijn gratis te gebruiken door alle
leden.
Ons jubileum vieren wij met een receptie en open dag op
zaterdag 26 mei, van 10.00 u tot 17.00 u in ons clubgebouw aan de Frederiklaan 163 te Eindhoven. Daar vertellen wij ook over het cursusaanbod voor onze leden, zoals
Arduino, Raspberry Pi, Linux Mint, Ubuntu, workshops
voor foto- en videobewerking, 3D-printen en 3D-ontwerpen.Vanzelfsprekend is er op deze open dag ook weer
gratis koffie en thee met wat lekkers.
Uiteraard kunt U ook op de
openingstijden van club bij ons
terecht, zie www.eca-mail.org.
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Koop een mooi boek en steun Adopt a Cat!
Onlangs verscheen er een bijzonder boek van Sancha
Schuurs (inwoonster van Strijp) en Irene van Klinken. De
opbrengst gaat naar Adopt a Cat. Deze stichting zorgt
voor voedsel, inenting en sterilisatie van de katten op het Stadionteam
Griekse eiland Kythira. Voor meer informatie over Adopt Wijksteunpunt PSV heeft een stadionploeg die klussen in
a Cat: www.adoptacat.jimdo.com.
en rondom het Philips Stadion doet. Denk aan onderhoudsWat krijgt u daarvoor?
- 31 prachtige kattenportretten in woord en beeld
- maar liefst 80 pagina’s
- full colour
- in 3 talen: Nederlands, Engels en Grieks.
Bestellen?
Een boek kost € 15,00. De verzendkosten bedragen €
3,32. (Bij meer exemplaren kunnen de verzendkosten
hoger worden.) Gratis bezorging binnen Eindhoven.
1.
Stuur een e-mail naar sancha.schuurs@gmail.
com met daarin je adresgegevens.
2.
Maak het totaalbedrag over op IBAN NL35RABO0106829793 t.n.v. S.M. Schuurs o.v.v. Katten van
Kythira.

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 of
Mies Geenen, 06-51171320
Wijksteunpunt PSV, wijksteunpuntpsv@lunetzorg.nl

Het leslokaal van de toekomst
is uw huiskamer

Ontmoeten en leren in de wijk met studenten
van Summa Zorg
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.

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

..
..

Huishoudelijke hulp
Samen boodschappen doen
Hulp bij gebruik technische apparaten
Uitstapjes maken
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Bericht van Strijp Binnen de Ring
Waarschuwingen van de politie
- Het aantal pinpasfraude-incidenten is gestegen. De dader kijkt vooral de pincode af bij senioren of skimt
die. Daarna ontfutselt hij de bankpas met een smoesje.
- Een andere veelgebruikte tactiek: met een smoesje komt de dader de woning van ouderen binnen. Hij
doet zich dan bijvoorbeeld voor als een medewerker van de thuiszorg.
- Onverlichte veldjes en brandgangen trekken allerlei kwaadwillend volk.
- Inbrekers zijn tegenwoordig bruut in hun aanpak: ruiten van thermopane vormen geen belemmering voor
diefstal van laptops, autosleutels, apparatuur etc.
- Auto- inbrekers zoeken eerst naar zichtbare interessante buit.
De enige effectieve manier om diefstal en inbraak aan te pakken? Meld verdachte personen en situaties bij
de politie. Een buurtapp kan daarbij nuttig zijn. Of zet Buurtpreventie in.
Hastelweg en Strijpsestraat.
De werkgroep Hastelweg is uitgebreid met bewoners van de Strijpsestraat en enkele ondernemers. Haar
inbreng wordt door de gemeente erkend. Ze kan binnenkort haar ideeën presenteren en toelichten voor de
technische deskundigen, die betrokken zijn bij de voorbereidingen van de herinrichting van Hastelweg en
Strijpsestraat van de Langdonkenstraat tot de Trudostraat. De gemeente pakt het stuk tussen de
Trudostraat en de Ring niet tegelijkertijd aan. Helaas was het kruispunt Hastelweg/Limburglaan in het
nieuws vanwege een dodelijk ongeluk. Jaren geleden drongen bewoners bij de gemeente al aan op
verkeersveiligheidsmaatregelen rond dat drukke, onoverzichtelijke knooppunt.
De Strijpsestraat vanaf kruispunt Beukenlaan tot winkelcentrum Strijp heeft met vergelijkbare problemen
te maken. Ook daar is sprake van een gevaarlijk en onoverzichtelijk kruispunt van waaruit het verkeer een
30 km-gebied instroomt. Bewoners vroegen de gemeente dat gebied net als de Frederiklaan en het
Trudoplein opnieuw in te richten, maar vooral om snel maatregelen te nemen ter voorkoming van de vele
levensgevaarlijke verkeersincidenten. De gemeente antwoordde de bewoners dat de herinrichting van dat
gedeelte pas na de herinrichting van de Hastelweg kan worden aangepakt. De 30 km/u-zone begint nu
dichter bij de kruising met de Beukenlaan en er is een 30 km/u-markering aangebracht. Maar er zijn meer
en betere veiligheidsmaatregelen nodig. De politie handhaaft alleen na meldingen van misstanden. De
actieve bewoners zoeken nu in overleg met Stg. Strijp Binnen de Ring naar een goede manier om aandacht
voor het probleem te vragen. Daarbij kijken zij ook naar het project Hastelweg.
Onderhoud van straten en parken.
De wijkcoördinator krijgt graag suggesties uit de wijk voor verbeteringen. Stg. Strijp Binnen De Ring geeft
klachten die binnen komen via De Website of Facebook door aan de gemeente. Kleine onderhoudszaken
(onder 5000 €) meldt u via de Buitenbeter-app. of 14040.
Kerkje Iepenlaan
Projectontwikkelaar Grip op Vastgoed kocht het terrein van de gebroeders van Kessel en
gaf bureau Houben/van Mierlo architecten opdracht voor een nieuw ontwerp. Hun eerste
voorstel, een appartementencomplex en een eengezinswoning met een glazen wand, is
van de baan. Daarvoor in de plaats kwam het idee voor een woningblok in de vorm van
een L op de hoek Iepenlaan /Henriëttestraat. De ontwikkelaar presenteerde al een volumestudie in Het Bellefort. Er is nog geen sprake van een definitief plan.
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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@
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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

logopedieklaretaal.nl

Website: logopedieklaretaal.nl

We helpen u graag!

Boerrigter Fysiotherapie heet u
van harte welkom!
Onze fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in behandeling van klachten en
revalidatie van schouder, hand, rug,
knie en voet, schoudertaping en bekkenklachten. Wij hechten aan persoonlijke 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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SALTOschool de Bergen
Schouwbroekseweg 7
5616NV Eindhoven

Tel: 040-2528883
www.bs-bergen.nl
info@bs-bergen.nl

Meer weten of sfeer proeven?
Informatiemiddag en –avond op SALTOschool de Bergen
SALTOschool de Bergen, midden in Philipsdorp, organiseert
voor alle ouders die een school voor hun kind zoeken een
informatiemiddag en –avond.
Wij nodigen u graag uit om kennis te komen maken met
de Bergen. Tijdens de bijeenkomst informeren wij u over
de Bergen en kunt u vragen stellen.
Wij ontvangen u graag op een van de twee onderstaande
dagen:
Donderdagmiddag 12 april van 13.30u tot 14.30u
Maandagavond 16 april van 19.00u tot 20.00u
Bent u deze dagen verhinderd? Neem dan contact met
ons op. Wij hopen u te ontmoeten!

SALTO-school De Bergen
voor toekomstgericht en groepsdynamisch basisonderwijs
Wanneer je SALTO-school De Bergen binnenloopt, zie je een onderzoekende, nieuwsgierige en probleemoplossende houding bij de kinderen. Daarnaast hebben zij andere vaardigheden voor de toekomst nodig in
onze steeds veranderende en complexe maatschappij. De kans is namelijk groot dat zij in de toekomst gaan
werken buiten Eindhoven of Nederland of solliciteren op een baan die nu nog niet bestaat. SALTO-school De
Bergen haakt hierop in en biedt toekomstgericht onderwijs op basis van het International Primary Curriculum
(IPC).
21st Century Skills
Maurice Driessens, directeur SALTO-school De Bergen: “Wij vinden het ontwikkelen van deze vaardigheden
zo belangrijk dat de 21st century skills integraal onderdeel uitmaken van ons onderwijs. Dit schooljaar integreerden we leerarrangementen naast de opdrachten waarbij de 21st Century Skills aan bod kwamen. De
kinderen moeten hierbij onder andere samenwerken, presenteren, onderzoeken en onderdelen op de computer verwerken. Zo zorgen wij ervoor dat zij de houding, kennis en vaardigheden ontwikkelen die horen bij
de toekomst.”
International Primary Curriculum (IPC)
SALTO-school De Bergen is een aspirant Brainportschool. Door nauwe samenwerking met scholen in de regio
zorgt zij voor betere aansluiting van de lessen in de klas met de realiteit van buiten de school. “We bieden in
de ochtend klassikaal de basisvakken rekenen, taal en lezen gedifferentieerd aan met boeken en het digitale
leermiddel Snappets. Daarnaast werken we ´s middags met het toekomstgerichte IPC. Dat is een lesmethode
waarbij het ontwikkelen van het talent van het kind, internationalisering en 21st Century Skills centraal staan.
De veranderende en steeds internationaler wordende omgeving vraagt namelijk om meer dan kennis alleen.
Door kinderen te laten onderzoeken, ontdekken en problemen op te laten lossen, verbeteren we de actieve
betrokkenheid en stomen wij hen klaar voor de toekomst.”
Groepsdynamisch onderwijs
“Dit alles is uiteraard alleen mogelijk als we zorgen voor een sociaal pedagogisch klimaat. Dit is een voorwaarde om te komen tot een optimale ontwikkeling van het kind. Wij doen dit met behulp van het groepsdynamisch onderwijs (GDO), omdat we daarmee voor ons de beste resultaten behalen. Kindwaardig onderwijs,
sociale veiligheid, een lerende organisatie, activerend en persoonlijk leren staan hierbij centraal. Op deze
manier bieden wij het beste klimaat voor de ontwikkeling van het kind.”, aldus Maurice Driessens.
Speerpunten
SALTO-school De Bergen valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs
(SALTO). Binnen de stichting zijn de 21st century skills en internationalisering belangrijke speerpunten. “Om
deze onderwijsinnovatie te stimuleren maakte de stichting extra budget vrij. Zo is er een uitgebreid scholingsprogramma voor onze docenten rondom 21st century skills via de SALTO-academie. Dit alles vormt de basis
om te leren voor het leven!”
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PRIJZENPUZZEL:

Stuur de oplossing naar:
dekunsterij2012@live.nl
o.v.v. prijspuzzel 1-2018. Doe dit
voor 29 juli 2018!
Onder de inzendingen zal een
leuke prijs verloot worden.
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Wat

Wie

Functie

Tel. nummer

Alarmcentrale
Crisislijn preventie zelfmoord
Politie; geen
haast, wel politie
Dierenambulance
Dierenpolitie; red
een dier
Gemeente Eindhoven
Stadstoezicht

Meldkamer
Meldkamer

112
0900- 0113

Karin van Leest

Noodnummer
Directe hulp, anoniem en vertrouwelijk
Wijkagenten

0900- 8844

Meldkamer
Meldkamer

Dierenambulance
Dierenpolitie

0900- 112 00 00
144

Henri Verbruggen

Gebiedscoördinator

040- 238 83 67

Woonbedrijf
Trudo
Lumens in de
buurt
Jongerenwerk/
Dynamo
Wij Eindhoven
team Strijp
Huisartsenpost
Pastorie
Wijkcentrum 't
Bellefort
Wijkcentrum De
Meerpaal
Wijksteunpunt
PSV
Zonnebloem

Mailadres

meldkamer@doc-eindhoven.nl

Rick van Wanrooij en Aandachtsvelders Strijp
Tim Keil
Xander van de Camp Senior klantbeheer
Infowinkel huur
Ruud Meij
Wijkwerker

040- 14 040

stadstoezichtstrijp@eindhoven.nl

040- 243 43 43
0900- 1111188
06- 52634961

x.vandecamp@woonbedrijf.com

Renee Lentjens

Buurtcoach

040- 219 33 56

Algemeen

Ondersteuning

040- 238 89 98

Strijpsestraat 127
5616 GM Eindhoven
Jacqueline van
Heumen
Gert Prins

Verschillende huisartsen

040- 293 26 20

Zakelijk leider

06-15957496

info-bellefort@lumenswerkt.nl

Beheer

040- 25 22 859

demeerpaal16@hotmail.com

Lunetzorg

06- 82188440
06- 51171320
040- 2466588

wijksteunpuntpsv@lunetzorg.nl

Heidi Kramer
MIes Geenen
Bea Rijpers

Zonnebloem regio eindhoven

Colofon

Jaargang: 4 (nummer 1 2018)
Uitgave: Van Laarhoven offsetdrukkerij
https://drukkerijvanlaarhoven.nl/
2500 exemplaren

beheer@trudo.nl
r.meij@lumenswerkt.nl

strijpoost@wijeindhoven.nl

zonnebloem.ehv@gmail.com

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

Gesponsord door:
Concept, vormgeving & redactie:
Hoofd- en eindredactie Anja van Vooren Lumens en Stichting Strijp binnen de
Ring
Tekst: Sancha Schuurs
Vormgeving: Rosa Campana
Contactgegevens:
p.a. Iepenlaan 40
5616 NS Eindhoven
Mail: dekunsterij2012@live.nl

Deadline aanleveren materiaal
Iepenblaadje september, oktober
november

29 juli 2018!

