
Beste wijkbewoners,
Het is bijna zomer! Het is weer tijd voor lekker 
weer, mooie momenten samen delen,  leuke
activiteiten ondernemen en genieten van
alles en iedereen om u heen. Dit blaadje staat 
weer bomvol activiteiten, berichten, oproepen en 
data die u zeker in uw agenda moet zetten. 

De agenda’s van de de Kunsterij/ Klusserij (nieuwe 
locatie)  en de Meerpaal zijn weer up to date en 
de agenda van Vitalis Theresia is toegevoegd. Zo 
ontstaat een mooi overzicht van allerlei 
activiteiten in de wijk. 

Onder andere in dit nummer: de Liefdesrij stelt 
zich aan u voor, langs ‘t Bellefort wordt de
buurttuin Philipsdorp geopend, team Zorgbureau 
Brabant nodigt u uit de nieuwe winkel te komen 
bekijken, Voor & deel zoekt een nieuwe collega 
en Boerrigter heeft nog maar enkele exemplaren 
flessen in de verkoop voor het goede doel.

Misschien wilt u meedoen aan de fotowedstrijd? 
Of kinderen langs de deur tijdens de 
Halloweentocht? Elkaar ontmoeten op een van 
de locaties? 

U bent van harte welkom!

Voor verschillende activiteiten is het wel 
verstandig u aan te melden. 

Veel leesplezier en hopelijk tot ziens!
Anja

Fotowedstrijd 
thema: ‘mijn mooi 
Eindhoven’
 Het is bijna zomervakantie, dan ga ik 
lekker ‘luiaarden!’ Daar moest ik aan 
denken toen ik dit prachtige beest op 
de foto zette. Een moment dat ik via 
het Iepenblad met jullie allemaal kan 
delen. Ook voor jullie wijkbewoners 
is er een kans om een mooi moment 
met ons allen te delen. Maak een foto 
met het thema: ‘mijn mooi Eindhoven’ 
en misschien zie je deze dan in het 
volgende blad verschijnen.
Stuur de foto in voor 1 september 
2022 naar: dekunsterij2012@live.nl 
onder vermelding van je naam en een 
korte toelichting. Succes!

VERHUISBERICHT

juli tot
oktober

2022
Jaargang 8, 

nummer 2 (2022)

Zie p. 3/4

Vitalis 
Theresia

                                   

 

 

                                                          UITNODIGING 
 

Graag willen wij je uitnodigen om een kijkje te komen nemen in onze nieuwe winkel.                       
Wij openen onze deuren hiervoor op donderdag 21 september van 15.30 tot 18.30 uur. 
 
Een winkel met een gevarieerd aanbod aan vintage spullen, lifestyle spullen en gifts. Oude en nieuwe 
producten, grote en kleine cadeautjes; er is voor iedereen wel iets leuks te vinden. 

De winkel is onderdeel van Zorgbureau Brabant. Samen met onze medewerkers in opleiding zullen de 
coaches van Zorgbureau Brabant volgens een geheel nieuwe methodiek de winkel gaan runnen. 

Het adres van de winkel is: Sint-Trudoplein 5, 5616 GZ in Eindhoven. Ons team en 
medewerkers i.o. laten je graag alles zien. (op deze dag is er nog geen verkoop). 
 
 
 
 
Graag tot dan, 
Irma van de Koevering, team ZBB en medewerkers in opleiding. 

 

KRINGLOOPWINKEL 
VOOR &DEEL

de Meerpaal

Buurttuin 
Philipsdorp

Allen op de 
voorpagina

 Omdat we eigenlijk allemaal 
een plek op de voorpagina 

verdienen!
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Dag Organisatie Activiteit Tijd Kosten 
Maandag Stichting de Kunsterij Open:

Geheugentraining:
Lunch: 
Beeldende les:
Biljarten:
Kleurgroep: 

09.30- 16.00
10.00- 12.00
12.30- 13.30
13.30- 15.30
13.30- 15.30
09.30- 15.30

Deelname activiteiten (hele dag): €6,25* 
Geheugentraining: €2
Losse lunch: €1
Losse beeldende les: €5

* Geldt niet voor vrijwilligers. Vraag 
naar de voorwaarden.

Werkplaats de Klusserij 
(Lucas Gasselstraat 3)

Klusserij
ZZP Klusserij

9.30- 16.00
Op afspraak

Kosten activiteiten; zie maandag Kunsterij
Vraag offerte!

Dinsdag Klusserij (Lucas Gasselstraat 3) ZZP Klusserij Op afspraak Vraag offerte!
Woensdag Klusserij (Lucas Gasselstraat 3) ZZP Klusserij Op afspraak Vraag offerte!
Donderdag Stichting de Kunsterij

(Vonderhof: 13.30-15.15)
Open:
Lunch:

9.30- 16.00
12.15- 13.30

Kosten activiteiten; zie maandag Kunsterij
Lunch: €1

Werkplaats de Klusserij 
(Lucas Gasselstraat 3)

Klusserij
ZZP Klusserij

9.30- 16.00
Op afspraak

Kosten activiteiten; zie maandag Kunsterij
Vraag offerte!

Vrijdag Stichting de Kunsterij Open:
Lunch:
Spelletjesmiddag:
Liefdesrij:

9.30- 16.00
12.30- 13.30
13.30- 15.30 
13.30- 15.30

Kosten activiteiten; zie maandag Kunsterij
Lunch: €1

Werkplaats de Klusserij 
(Lucas Gasselstraat 3)

Klusserij
ZZp Klusserij

9.30- 16.00
Op afspraak

Kosten activiteiten; zie maandag Kunsterij 
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: 06 2357 0994
E: dekunsterij2012@live.nl
W: http://stichtingdekunsterij.nl/
F: @StichtingDeKunsterij

de Klusserij (werkplaats)
Lucas Gasselstraat 3
5611 ST 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 
16 juli  Kunsterij BBQ- kien

Aanmelden voor 13 juli (i.v.m. inkopen)
(ook Hallal aanwezig)

14.00- 17.00 Aanmelden verplicht!
Kosten BBQ €2,50
Eerste kienkaart 
GRATIS, rest €1

17 juli Buurttuin 
Philipsdorp

Opening nieuwe buurttuin (naast ‘t Bellefort)
Diverse activiteiten 

14.00- 17.00 zie p.6

5 augustus Kunsterij/
Trudo Speeltuin

Kinderspektakeldag in de Trudo Speeltuin 
(Schoenerstraat 10). Diverse activiteiten (zie p.4) 
Aanmelden verplicht:
0623570994 of dekunsterij2012@live.nl

12.00- 16.00

14.30- 15.30

Aanmelden verplicht!
Gratis toegang
Friet en snack €1

5- 18 
september 

Kunsterij Vakantie; Kunsterij gesloten

24 
september

Kunsterij/ 
Meerpaal/
Vonderhof/
Zonnebloem

Burendag; Ontmoeten
Huifkartocht, lunch, High tea en Loterij

09.30- 15.30 Programma volgt.

6 oktober Kunsterij Jam maken van seizoensproducten. 10.00- 12.30 Verkoop vanaf €1,-
19 oktober Kunsterij Halloween pompoen snijden voor kinderen

Aanmelden i.v.m. inkopen:
0623570994 of dekunsterij2012@live.nl

14.00- 16.00 Aanmelden verplicht!
€1 per pompoen

26 oktober Kunsterij/ 
Trudo speeltuin

Halloweentocht door de buurt
Aanmelden (huis op de route/deelname):
0623570994 of dekunsterij2012@live.nl

14.00- 17.00 Aanmelden 

Spellen
 

Kom je op maandagmiddag 
biljarten of op 

vrijdagmiddag een spel spelen  
 in wijkcentrum ‘t Bellefort?

Agenda Kunsterij/Klusserij

Dag Tijd Organisatie Activiteit Informatie
Maandag 08.00- 12.00 Diagnostiek voor U Bloedafname Op afspraak: tel: 088-2141149 

of www.debloedafname.nl
13.30- 16.00 Koersbal Loop binnen

Dinsdag 08.00- 12.00 Diagnostiek voor U Bloedafname Op afspraak (zie info maandag)
13.30- 16.00 Geheugentraining en kienen (kleine groep) Loop binnen

Woensdag 09.30- 12.00 Sjoelen Loop binnen

13.00- 16.00 i.s.m. Technische 
Universiteit

Ontmoeting mensen met dementie of 
andere beperking

Donderdag 08.00- 12.00 Diagnostiek voor U Bloedafname Op afspraak (zie info maandag)
Elke 3de 
donderdag 
v/d maand

10.00- 12.00 Notarissen 
Juridische Helpdesk 
KBO- Brabant

Spreekuur (voor leden en niet- leden). Info 
en advies over o.a. (levens)testament, er-
frecht, erfbelasting, schenkbelasting, etc.

Vrije inloop

Vrijdag 08.00- 12.00 Diagnostiek voor U Bloedafname Op afspraak (zie info maandag)
09.30- 12.00 Leesgroep filosofie Leesgroep o.l.v. H. Geboers

Agenda de Meerpaal

0615957496

Zakelijk leider:
Jacqueline van 
Heumen

de Meerpaal 
Schoenerstraat 10a
5616 KE Eindhoven
Trudy van Helmond

T: 0628675730
E: meerpaal.botenbuurt@gmail.com
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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. 

 

Maandag
13.30- 15.30
‘t Bellefort 

Anja van Vooren

 

Maandagmorgen
locatie ‘t Bellefort

10.00- 12.00 

Ciska of Rikie

5 t/m 16
september 

Vakantie

BBQ-kien
17 juli in ‘t Bellefort
14.00- 17.00 uur
BBQ €2,50 (aanmelden!) 
Eerste kienkaart GRATIS, 
extra kaarten te koop €1

Meedoen aan activiteit? 
Meld u aan!

Bel: 0623570994 
of mail naar:

dekunsterij2012@live.nl

Teken- en 
schilderles

Geheugen- 
training

Halloween
huizen ?!?
26 oktober is weer de 
halloweentocht door 
de wijk. Speelt uw 
huis daarin een rol?
Meld u nu aan en 
griezel met ons mee!

De Klusserij
 

DE ACTIVITEITEN VAN DE JAN HEYNSLAAN ZIJN 
VERHUISD NAAR DE LUCAS GASSELSTRAAT 3
Zoals velen van jullie hebben meegekregen was De 
Klusserij al langere tijd op zoek naar een nieuwe ruimte, 
omdat de oude ruimte aan de Jan Heynslaan gesloopt 
zou worden. Gelukkig hebben we nu een nieuwe ruimte 
aan de Lucas Gasselstraat 3, die na een grote verbou-
wing door Peer, Suus en de vrijwilligers van De Klusserij 
geschikt is gemaakt om de stichting in te huisvesten.

De nieuwe werkplaats is een pand met een leuke 
geschiedenis voor Eindhoven, omdat hier jarenlang 
Auto Vitesse in heeft gezeten. Velen herinneren de 
prachtige oldtimers die er te zien waren en hebben 
leuke verhalen over wat ze er allemaal gezien hebben. 
Na tientallen jaren een garagebedrijf te zijn geweest, 
was het pand wel echt aan een behoorlijke opknapbeurt 
toe. Zo moest er niet alleen behoorlijk wat gepoetst en 
geschilderd worden, maar is ook het toilet helemaal 
opgeknapt, zodat het toegankelijk is voor invaliden, en 
is er een hele verdieping in het zes meter hoge pand 
geplaatst. Hierdoor is er een mooie woonkamer met 
open keuken gecreëerd, waar de deelnemers prettig 
kunnen samenkomen en lunchen. Bovenop de nieuwe 
verdieping is ruimte voor opslag van de materialen waar 
de deelnemers mee werken.

De verhuizing van de Jan Heynslaan naar de Lucas 
Gasselstraat was een behoorlijke klus! Zoals velen van 
jullie weten was er veel materiaal verzameld door de 
jaren heen, dat allemaal uit het pand gehaald moest 
worden. Dankzij het harde werk van alle vrijwilligers is 
het toch gelukt!

KOM JE OOK EEN KIJKJE NEMEN?
Sinds 1 mei 2022 is de nieuwe werkplaats voor 
basisdagbesteding geopend voor vrijwilligers die een 
opstap nodig hebben. Ook de Kunsterij is voor creatieve 
werkzaamheden aanwezig tijdens de vaste 
openingstijden (maandag, donderdag en vrijdag van 
10- 16 uur) Je bent dan van harte welkom bij Peer en 
Suus om kennis te maken met een kop koffie!
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Even voorstellen
Wij zijn Nathascha van Leeuwen en Ger van 
Lieshout, oprichters van de Liefdesrij. 
Wij komen samen op vrijdagmiddag (13.30- 
15.30) bij de Kunsterij op locatie ‘t Bellefort

Op de vrijdagmiddag nemen we even een 
moment voor onszelf. We gaan op zoek naar 
de ‘rust en stilte in jezelf’ door middel van 
meditatie. Er zijn verschillende manieren om 
te mediteren en mogelijkheden om inzichten 
te verkrijgen zoals orakelkaarten, pendelen, 
reiki, magnetiseren en gebruikmaken van 
etherische olie en edelstenen. Met regelmaat  
geven we healingssessies. Deze kunnen rust 
en verlichting bieden. 

Ger zijn kracht ligt bij verschillende 
vormen van meditatie, magnetiseren en reiki. 
Nathascha is Reiki Master teacher en houdt 
zich bezig met kleur, de invloed van kleur op 
je gevoel en wat het uitstraalt naar de 
buitenwereld.   

Ben je nieuwsgierig geworden? Loop eens 
binnen (vrijblijvend)

In Licht, Liefde en Kracht
Namaste 
Ger en Nathascha

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:
Zondag en maandag: GESLOTEN.
Dinsdag t/m zaterdag: OPEN van 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

Kom werken bij de gezelligste en leukste 
kringloopwinkel in Eindhoven:

kom werken bij Voor & Deel.

Voor meer info: bel 040-2571343

of loop even binnen op de Strijpsestraat 9

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,

Vriendelijke groet,
medewerkers de Zonnebloem stadsdeel Strijp
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Subsidie voor actieve en ondernemende wijkbewoners
Wijkoverleg/Stichting Strijp Binnen de Ring ondersteunt en begeleidt activiteiten en initiatieven, die gunstig zijn 
voor de leefbaarheid in straten, buurten en de hele wijk. Stichting Strijp binnen de Ring ontvangt daarvoor 
jaarlijks een subsidiebedrag (subsidie gebiedsgericht werken) van de gemeente. De hoogte van dat bedrag wordt 
bepaald door het aantal inwoners in onze wijk.

Wilt u een activiteit organiseren of initiatief starten in uw buurt en woont u in Philipsdorp, Schoot of 
Schouwbroek? Gebruik dan ons subsidieformulier, dat u samen met de toelichting op onze website kunt 
downloaden vanaf de homepagina http://www.strijpbinnendering.nl/home.html en vanaf “Meedoen.”
http://www.strijpbinnendering.nl/meedoen.html. Lees vooral eerst de toelichting voordat u het 
aanvraagformulier invult, want daarin staan de regels en voorwaarden. U kunt ook per E-mail contact met ons 
opnemen: info@strijpbinnendering.nl

De Stichting beoordeelt iedere aanvraag zorgvuldig. De gemeente verlangt ieder jaar een verantwoording van 
onze uitgaven. Een eventueel overschot moeten we terugstorten. Dat willen we natuurlijk voorkomen. Een verslag 
met foto’s van de aangevraagde activiteit is een subsidievoorwaarde. De verslagen publiceren we op de website: 
http://www.strijpbinnendering.nl/actueel.html en http://www.strijpbinnendering.nl/verslagen.html

Ze zijn ook te vinden op de Facebookpagina: http://www.facebook.com/WijkoverlegStrijpBinnenDeRing

Algemeen

Wijkoverleg/ stichting Strijp Binnen de Ring ondersteunt werkgroepen die de belangen van een straat of buurt 
vertegenwoordigen bij o.a. de Gemeente Eindhoven. Actieve wijkbewoners die graag mee willen werken aan de 
leefbaarheid en gezelligheid van onze wijk zijn altijd welkom. Kijk op onze website onder “Meedoen”.

De Stichting beschikt over spullen en materialen die voor activiteiten kunnen worden geleend. Uitleenformulier 
en uitleenlijst zijn ook op de website te vinden onder “Meedoen”

Recente projecten: Ontmoetingsplek op het Trudoplein, Buurttuin Philipsdorp, activiteiten van de Kunsterij, 
herstel van het Scoutingterrein etc.

Kunstwerk 
voor 100 jaar 
bestaan 
De groep tekenen en 
schilderen van stichting 
de Kunsterij heeft een 
mooi werk gemaakt voor 
het 100 jarig bestaan 
van de Trudoschool. Een 
prachtig resultaat! 

ACTIVITEITEN OVERZICHT: VITALIS THERESIA 

MAANDAG
Spellen 10:00 – 11:00u   3x per maand Plexat 2 euro
NIEUW: Teken en schilderclub 10:00 – 11:30u   Elke week AB ruimte 2 euro
Leessalon 14:00 – 15:30u   Even weken AB ruimte 2 euro
Biljartclub 14.00 – 16:00u   Elke week Plexat 2 euro
Handwerkclub 14:00 – 16:00u   Elke week Plexat gratis

DINSDAG

Samen bewegen 11.00-11.30u   Elke week Plexat 2 euro
Inloopspreekuur Wij Eindhoven 12.30-14:00u   1x per maand AB ruimte gratis
Ontspanningsmiddag: 
met muziek of lezing

14:00-16.00u   3x per maand Plexat 2 euro

Voetbalherinneringen 14:00-15:00u   1x per maand Plexat gratis
Film avond 19.30u   1x per maand Plexat 2 euro
WOENSDAG

Ontbijt 09:00-10:00u   Elke week Plexat 2 euro
NIEUW: Soep in de wijk 10.30-14:00u   Even weken ‘t Struikske 2 euro
Wandelen met Summa 13:30-15:30u   Oneven weken Verzamelen in de hal gratis
DONDERDAG

Markt en bieb 10:00-11:00u   Elke week Plexat gratis
NIEUW: Natuur doet je goed 10.30-12.00u   Elke week AB ruimte 2 euro
Kienen 14:00-16:00u   Elke week Plexat 1,50 euro
VRIJDAG

Boodschappen met Summa 09:30-11:00u   Elke week Verzamelen in de hal gratis
Bloemschikken 10.30-12.00     Elke week Plexat 5 euro
Kegelbiljart 14:00-15:00u   Elke week Plexat 2 euro
NIEUW: Recycling atelier SKON 14:00-15:30u   Even weken ‘t Struikske 2 euro
NIEUW: Taalcafé 14:00-16:30u   Oneven weken ‘t Struikske 2 euro
Koffie met een goed gesprek:  
op aanmelding

14:30-15:30u   Elke week Vergaderruimte gratis

ZATERDAG

Viering 19:30u   Elke week Plexat gratis

Vitalis 
Theresia

Ankerpunt voor 
de wijk Theresia 
Voor Wie:
Voor wijkbewoners en 
bewoners van Theresia 55+ 
en ouder. 
Wat:
Het Ankerpunt voor de wijk 
biedt passende,laagdrempelige
activiteiten (indicatievrij) 
binnen uw woonomgeving.
Waar:
WoonincPlusVitalis Theresia
Bredalaan 77
5652 JB Eindhoven

Wilt u graag deelnemen of 
meer weten over het 
activiteitenaanbod? Neem dan 
contact op met Emmie van de 
Laar (coördinator) via mail: 
ankerpuntTH@vitalisgroep.nl 

Stadionteam Wijksteunpunt 
PSV
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 dagbesteding Lunet:  
040-250-5315 of wijksteunpuntpsv@lunetzorg.nl

Help jij een handje?
Op de donderdagmiddag (13.30- 15.15) zijn er verschil-

lende (creatieve) activiteiten voor de bewoners van Vitalis 
Vonderhof. Deze activiteiten worden ondersteund door 

vrijwilligers. Op dit moment hebben we te weinig handjes! 
Heeft u hart en tijd om samen met ons de bewoners van 

Vonderhof te helpen een leuke middag te hebben? Neem 
dan contact op met Ciska van Lieshout (0623570994) en 

vraag hoe u ons kunt helpen.
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oproep 
 laat zien wat je in huis hebt

10- jarig bestaan 

vieren met toon je talent

De Kunsterij zoekt penningmeester 
Wat vragen wij?
Wij werken met de talenten van mensen. Als Penningmeester wordt het jouw 
taak om de  financien te beheren, het financieel jaarrapport (in samenwerking 
met Supportpunt) te maken en actief bezig te zijn in ons bestuur en samen met 
de andere bestuursleden te zorgen dat we kunnen blijven bestaan. Ook 
ondersteun je als bestuur de vrijwilliger die bij ons de boekhouding doet (advies/ 
gesprek). Deze vrijwilliger heeft soms advies of een gesprek nodig. Ben je iemand 
van samen werken, en geniet je van het omgaan met mensen. Solliciteer dan!

Wat hebben wij jou te bieden?
Ervaring opdoen in het organiseren 
en samenwerken met vrijwilligers. 
Waardering van de ander.
Gezellige werkplek. 
Zelf je tijden kiezen.
Een vergoeding.

Voor deze en andere vacatures zie:
https://vrijwilligers.eindhovendoet.nl/vacatures (zoekterm Kunsterij)

Kunsterij zoekt vanalles
Op 1 december 2022 viert stichting de 
Kunsterij het 10 jarig bestaan.

Op deze dag willen wij aan u laten zien 
wat wij allemaal voor talenten in huis 
hebben. Daarnaast bieden we ook ruimte 
aan iedereen om hun talent te laten zien. 

Bent u de beste pedicure van Eindhoven 
en omgeving? Kunt u Schilderen als een 
van Gogh? Bent u de beste toanprater 
van Strijp? Kunt u het Wilhelmus fluiten? 
Of heeft u een ander talent dat we in 
kunnen zetten voor ons feest of onze 
mensen, neem dan contact met ons op
(0623570994/ dekunsterij2012@live.nl. 
Samen maken we er een mooi FEEST van!

Ciska en Anja tijdens de opening 
van Stichting de Kunsterij

1 december 2012



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 Dagbesteding Lunet 040- 2505315 wijksteunpuntpsv@lunetzorg.nl 

Zonnebloem regio 
Eindhoven 

Secretariaat regio  
Eindhoven

076-5646464 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/ 

ervaringsdeskundigen
Hulp bij administratie 
en financiën

06 - 213 969 80 info@werkplaatsfinancienxl.nl

Stichting Steunpunt 
Uitkeringen

Vrijwilligers Hulp en advies regels 
m.b.t. uitkeringen 

040-2455300
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DEADLINE aanleveren  
materiaal (november 2022 tot 
februari 2023):
1 september 2022 
 

Mail: dekunsterij2012@live.nl


