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Veel
leesplezier!
Wilt u volgende
keer in het
Iepenblaadje?
Mail dan naar:
dekunsterij2012@
live.nl

Burendag 22 september: ‘Met de huifkar door de buurt!’
Op zaterdag 22 september is het weer zo ver: dan is
het Burendag! De Kunsterij, ‘t Bellefort, de Zonnebloem
en Vonderhof organiseren een ontmoetingsdag waarbij
de wijkbewoners in de huifkar kunnen stappen.
‘s ochtends maken en eten we soep en brood in het
Bellefort. Daarna zijn er op verschillende locaties leuke
activiteiten. Het programma volgt nog. Houd de website
(www.stichtingdekunsterij.nl) in de gaten!

Wandelen doet je goed!

De wijk leren kennen en samen op pad met
buurtbewoners? Vanaf september vertrekt elke
dinsdagochtend (10 uur) vanuit het Bellefort een
wandelgroep. Loop binnen en wandel mee!

Voordeuren
gezocht!
Op 31 oktober
organiseren we een
Halloweentocht door
de wijk. Wij zoeken
nog enkele adressen
waar we de kinderen
langs mogen sturen!
Meld u aan bij
Ciska van Lieshout,
stichting de
Kunsterij:
0623570994
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Dag

Organisatie

Activiteit

Tijd

Kosten

Maandag

Stichting de Kunsterij

Open:
Geheugentraining:
Lunch:
Beeldende les:
Biljarten:
Klusserij
Klusserijtuig

9.30- 16.00
10.00- 12.00
12.30- 13.30
13.30- 15.30
13.30- 15.30
9.00- 13.00
Op afspraak

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

Nathascha kleurt (low)budget
Joop
Go- Club
Biljartclub

Kleurgroep
Computer inloop
GO
Biljarten

Bellefort (vertrekpunt)

Wandeling door de
buurt
Klusserijtuig
Fitgym/ Aerobic
Inloopmiddag
Computer inloop
Klusserijtuig
Open:
Lunch:
Klusserij
Klusseriituig

13.30- 15.30
14.00- 16.00
19.00- 22.00
13.00- 16.00 en
19.00- 22.30
10.00- 11.15
Op afspraak
9.00- 10.00
10.00- 12.00
10.00- 12.00
Op afspraak
9.30- 16.00
12.15- 13.30
9.00- 13.00
Op afspraak

Stichting de Kunsterij

Open:
Lunch:
Spelletjesmiddag:

9.30- 16.00
12.30- 13.30
13.30- 15.30

Nathasha kleurt (low) budget

Kleurgroep

10.00- 12.30

Eigen materiaalkosten

Klusserij (Lindenlaan 1B)

Klusserij
Klusserijtuig

9..00- 13.00
Op afspraak

Activiteiten hele dag (via Kunsterij)
€6,25 (+ materiaalkosten)
Voor KlusserijTuig: vraag offerte!

Klusserij (Lindenlaan 1B)

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Dag

Klusserij (Lindenlaan 1B)
Fitnessclub
Wij- Eindhoven
Joop
Klusserij (Lindenlaan 1B)
Stichting de Kunsterij
(Vonderhof: 13.30-15.15)
Klusserij (Lindenlaan 1B)

Organisatie

Maandag
Dinsdag

Meerpaal

Woensdag
Just for Girlz
Donderdag
Vrijdag

Meerpaal
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Activiteiten hele dag (via Kunsterij)
€6,25 (+ materiaalkosten)
Voor KlusserijTuig: vraag offerte!
Eigen materiaalkosten

Dag

Organisatie

Activiteit

Tijd

Kosten

25 augustus

Bellefort

20.00- 23.00

Entree Gratis
Consumpties

26 augustus 2018

Jacinto Zimmerman
(0641330153)

Dans en Swingavond
Bellefort (DJ Olivier)
Plaza Mundial; multiculturele ontmoeting Strijp

3 september tot en
met 16 september
22 september

Kunsterij

Vakantie, gesloten
Burendag; Ontmoeten
met de huifkar

19 oktober
20 oktober

Kunsterij, Vonderhof,
Bellefort,
Zonnebloem
Jacinto Zimmerman
(0641330153)
Jacinto Zimmerman
(0641330153)
Kunsterij
Kunsterij

24 oktober

Kunsterij

Halloween: pompoen
snijden

14.00- 16.00

27 oktober

Bellefort

Dans en Swingavond

20-00- 23.00

Entree Gratis
Consumpties

31 oktober

Kunsterij

18.30- 21.00

€1 per persoon

8 en 9 november

Kunsterij

11 november

Kunsterij

Halloweentocht door de
wijk
Bakdagen; verkoop van
gemaakte producten
voor stichting Opkikker
Expositie 2018

11.00- 15.00

28 november

Kunsterij

Surprise spel

14.00- 16.00

1 oktober
€1 (inclusief 1 kopje koffie/thee)
Frisdrank vanaf €1,75
Voor KlusserijTuig: vraag offerte!

Voor KlusserijTuig: vraag offerte!
Activiteiten hele dag €6,25
Lunch: €1
Activiteiten hele dag (via Kunsterij)
€6,25 (+ materiaalkosten)
Voor KlusserijTuig: vraag offerte!
Activiteiten hele dag €6,25
Lunch: €1

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)

19.00- 21.00

Kosten

13 oktober

Internationale
Seniorendag
Lichtparade: Start en
eind: Bellefort
Jam maken
Snert Kienen

12.00- 22.00

10.00- 16.00

€7,50
Zie pagina 6
Zie pagina 6

vanaf 19.00
10.00- 12.00
14.00- 17.00

Vanaf € 1,50 per pot
Eerste kaart Gratis
Extra kaarten €1
€1 per persoon

10.00- 12.00

Verkoop gebak,
koekjes is voor
stichting Opkikker
Vooraankondiging

Meer informatie zie:

www.bellefortgeluk.nl
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 Klusserij (werkplaats)
Lindenlaan 1B
5616 NL Eindhoven
T: 0646508078
E: deklusserijehv@
gmail.com

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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BAKDAGEN!

Bakken van cakes en koekjes

8 november 2018
9 november 2018
van 10.00- 12.00 uur

We verkopen de gemaakte spullen o.a. tijdens de expositie op 11
november.
De opbrengst gaat naar Stichting
Opkikker

JAM maken
19 oktober
Dansen, swingen,
rocken en zingen;
25 augustus en
27 oktober
in
‘t Bellefort

van 10.00- 12.00
Kom meehelpen met
het snijden van fruit
en het roeren in de
pannen. Na afloop
kunt u een pot
zelfgemaakte jam
vanaf €1,50
meenemen.

De spellenkast
Elke vrijdagmiddag
trekken we een spel uit
de spellenkast. Kom
gezellig langs en speel
tegen buurtbewoners.
Tot snel!
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Zonnebloem zoekt vrijwilligers

Als vrijwilliger bij de Zonnebloem zet je je in voor
mensen met een lichamelijke beperking. Je kunt hen
bijzondere momenten bezorgen. Met het doen van iets
heel kleins kun je al veel betekenen voor iemand
anders. Help bijvoorbeeld activiteiten in de buurt, tijdens
een dagje uit of iets anders. We kunnen alle hulp goed
gebruiken.
Voor meer informatie zie: www.zonnebloem.nl

Zeepkistbouwers Tech Playgrounds rijden door Philips-stadion
Een eigen zeepkist bouwen is al supervet. Maar als je er dan
ook nog een ereronde mee mag rijden door het
Philips-stadion, dan bof je helemaal. De jonge techneuten en
bouwers van de Tech Playgrounds-werkplaats in de
Eindhovense Lindenlaan mochten in april langs bij hun
‘buurman’ PSV, verderop in de Frederiklaan. En de
vrijwilligers van de werkplaats gingen natuurlijk samen met
jeugdwerker Renee Lentjes graag mee!

En zo zat PSV-mascotte Phoxy op woensdagmiddag in een
heuse zeemeerminnen-zeepkist, reed de Spongebob-wagen
een rondje en passeerden een vervaarlijk grommende
blauwe zeepkist en stoere groene wagen de dug-out van
de PSV-spelers. De zeepkisten zijn nu in heel Eindhoven te
zien, want de kinderen hebben ze mee naar huis genomen.
Daarmee is er in de Tech Playground aan de Lindenlaan weer
ruimte voor nieuwe projecten.
Meedoen aan de werkplaats kan als je tien jaar of ouder
bent, de eerste twee keer zijn gratis, daarna koop je een
strippenkaart van 10 euro bij Renee, waarmee je 10 keer
kan meedoen. Meer informatie: www.techplaygrounds.nl of
techplaygrounds@dynamojeugdwerk. De werkplaats is ook
op dinsdagavond open voor oudere jeugd en volwassenen
die samen aan projecten willen werken. Er is dan een open
inloop vanaf 18.30 uur tot 21.00 uur.

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
vrijwilligerswerkbinnen Wijksteunpunt PSV?

In de onlangs officieel geopende werkplaats in de Lindenlaan
kunnen kinderen en jongeren vanaf 10 jaar op
woensdagmiddag tussen drie en half vijf ’s middags zelf aan
de slag met techniek. Variërend van computers
programmeren tot vooral ook veel echt kluswerk met
hamers, boren en schroefmachines: bij Dynamo Jeugdwerk
mag je dat doen waar thuis geen plek voor is en waar de juf
of meester op school niet genoeg tijd voor heeft!
Of je nu al alles weet van techniek, of een echte beginner
bent, dat maakt niets uit. Vrijwilligers als Jeroen, bekend van
de botsauto die hij zelf op een scootmobiel bouwde en
waarmee hij heel Eindhoven door rijdt, helpen de kinderen
graag op weg. Ook Peer, die drie ochtenden in de week een
klusplek heeft voor volwassenen, en Cor van ‘buurman’ de
Jonge Onderzoekers hielpen mee bij dit project. Op twee
assen zijn frames gemaakt, waarna ieder team zelf een
ontwerp maakte voor de opbouw van de kar.

Stadionteam

Neem dan contact op met Heidi Kramer, 06-82188440 of
Mies Geenen, 06-51171320
Wijksteunpunt PSV, wijksteunpuntpsv@lunetzorg.nl

Internationale seniorendag
1 oktober 2018
Entree: €7,50

Locatie:
Zalencentrum Ambassadeur
Lodewijk Napoleonplein21
5616 BA Eindhoven
Programma:
- ontvangst met koffie en gebak
- internationale optredens
(o.a.) Indische dans, Antiliaanse
dans, Zuid- Amerikaanse dans,
Marokaans- Turkse dans,
smartlappenkoor Ome Jan en
een speciaal optreden van
Jetty Mathurin!
- kienrondes
- een internationaal buffet
Info en inschrijving:
vereniging Nos Mundu
0641330153

Nieuw boek op de markt; ‘Voorbij alle
grenzen – een spirituele reis’
Chris van Rooij, Vrijwilliger bij De Kunsterij,
brengt op 10 augustus zijn debuutroman
‘Voorbij alle grenzen – een spirituele reis’
uit. Als hobby schrijft hij graag gedichten
en ditmaal besloot hij een roman te
schrijven. Uitgeverij Boekscout werd
enthousiast en besloot het boek uit te
geven.
Deze romantische, spiritueel getinte
reisroman vertelt over de 23 jarige Xander,
die vanuit zijn opvoeding weinig over spiritualiteit heeft meegekregen. Toch is hij
altijd wat nieuwsgierig geweest. Als
zich een kans voordoet om een reis te
ondernemen, pakt hij deze aan en leert
tijdens deze reis zichzelf kennen, evenals
mensen die hij tegenkomt en leert hij
beetje bij beetje meer over de spirituele
kant van het leven. Maar waarom dan? En
hoe? En niet minder belangrijk: met welk
doel?
‘Voorbij alle grenzen – een spirituele reis’
verschijnt 10 augustus bij uitgeverij
Boekscout. Voor vragen of bij interesse in
een éénmalige promotie e-mail: mail
gerust naar c.van.rooij@outlook.com.

WAAR KAN JE ZE MOOIER MAKEN
DAN OP EEN BILJARTLAKEN!!!!
Biljart Vereniging PHILIPSDORP is op zoek
naar nieuwe leden m/v vanaf 18 jaar
Wij hebben onze clubavond op de
DINSDAG vanaf 19.30 uur tot ???? in
wijkcentrum ’t Bellefort aan de
Iepenlaan in de wijk Philipsdorp.
Heeft u interesse? Dan bent u van harte
welkom vanaf dinsdag 14 augustus
Bel of mail naar Bernard Verstraaten,
040 – 2453728, verstraaten@on.nl
Hij kan u alles vertellen!
BILJART DE SPORT NAAR MIJN HART
SAMEN BILJARTEN GEEFT MEER EFFECT
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Bericht van Strijp Binnen de Ring
Werkgroep Herinrichting Hastelweg/Strijpsestraat.
Op 20 juni 2018 zat de werkgroep van 16 actieve leden met de gemeente om tafel. De gemeente gaf uitleg over de
aanpak, de organisatie van de samenwerking met de werkgroep en de planning. De werkgroep presenteerde haar
ideeën voor de herinrichting, uitgewerkt op de onderdelen: straatprofiel, parkeren, inrichting, verlichting, groen,
verkeersmaatregelen en specifieke aandachtspunten.
De gemeente gaat met de ideeën aan de slag. Eind oktober 2018 presenteert zij het voorlopig ontwerp aan de buurt.
Daarna werkt de gemeente het uit tot een definitief ontwerp. Vermoedelijke realisatie: derde kwartaal van 2019.
Ontmoetingsplek op het Trudoplein
Ongeveer tien jaar geleden is het Trudoplein heringericht. Stichting Strijp binnen de Ring heeft de wens van toen
weer opgepakt om een fijne ontmoetingsplek te realiseren voor jong en oud, bewoners en bezoekers.
De werkgroep maakte een ontwerp. Dat is enthousiast ontvangen bij de gemeente, het Wijkoverleg en de
ondernemers.
Voor het ontwerp keek de werkgroep goed naar de ontstaansgeschiedenis en het toekomstig gebruik van het plein.
Het belangrijkste doel is dat het ook echt als ontmoetingsplek gaat werken! Dus dat het sociale interactie stimuleert,
mensen wat langer vasthoudt op het plein en het hele jaar door op allerlei manieren gebruikt kan worden.
Het ontwerp bestaat uit een aantal licht gebolde cirkelvormige elementen met verschillende diameters en hoogtes.
Ze zijn verplaatsbaar en kopergroen. De kleur verwijst naar de spitsen van de Trudokerk. De elementen kunnen
op allerlei manieren worden gerangschikt en gecombineerd. Je kan erop zitten om even te rusten, te kletsen en te
lunchen. Kinderen kunnen erop klimmen en ze dagen uit om er spelletjes en oefeningen op te doen. Ze nodigen uit
om te gebruiken als podium of tafel bij een feestje. Enkele elementen kunnen beplant worden met een fraaie
bloeiende boom.
De elementen kunnen worden verspreid over het Trudoplein en het Trudokerkplein tegenover de Doelenstraat,
waardoor er verbinding ontstaat tussen de door de Strijpsestraat gescheiden pleinen.
Het ontwerp wordt aangevuld met een aantal grote parasolachtige vormen. Een stevige stam met daarop een
gebolde hoed in een vergelijkbare kopergroene kleur. Ze zorgen voor schaduw op zonnige dagen en geven
beschutting bij regen.
De werkgroep werkt het ontwerp nu verder uit op technische en financiële haalbaarheid.
Meer informatie op: http://strijpbinnendering.nl/verslagen/WO-verslag-180531.pdf
Eventuele ideeën en aanvullingen kunt u per e-mail doorgeven aan: twan.haarmans@strijpbinnendering.nl

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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Stichting Circulo Drents Dorp

Even voorstellen
Stichting Circulo, gevestigd in Drents Dorp is een initiatief van en voor bewoners
van onze buurt. Wij zijn de “buren” van Stichting de Kunsterij in Philipsdorp.
We willen bijdragen aan een wijk waar mensen elkaar kennen, ontmoeten en
aandacht hebben voor elkaar en elkaars hulpvragen. Een wijk waarin gedeeld
wordt en voor elkaar gezorgd. Zo dragen we bij aan duurzamere samenleving.
Onze activiteiten op drie plekken
We hebben een kleine kringloopwinkel (‘t Cirkeltje) aan de Kootwijkstraat 33,
in het oude schoolgebouw. Er is een buurtwerkplaats en ontmoetingsruimte op
een terrein aan de Doesburgstraat (D13) en we zijn betrokken bij de
ontwikkeling van het Open Urban Sportpark aan de Elburglaan.
‘t Cirkeltje
Kootwijkstraat 33, Eindhoven
Openingstijden: Dinsdag en donderdag van 10.00 – 14.00 uur Zaterdag van 10.00 – 16.00 uur

Tijdens de openingstijden kun je kleding (van babykleertjes t/m maat XXXXL)
die je over hebt, schoon is en nog bruikbaar, inleveren. Ook speelgoed en kleine
huisraad nemen wij graag aan. We verkopen dit weer voor kleine bedragen in
onze kringloopwinkel. De winkel is niet de grootste van Eindhoven maar wel de
gezelligste! De koffie/thee staat altijd klaar en er is tijd voor een praatje.
Op zaterdag is er regelmatig een workshop met textiel (o.a. vilten) en op
donderdag kun je in het creatieve atelier binnenlopen met al je vragen op
gebied van textiel. Lilian helpt je dan verder. Volg onze Facebookpagina en blijf
op de hoogte van alle activiteiten.
D13
Doesburgstraat 13, Eindhoven
Openingstijden: Dinsdag en donderdag van 10.00 – 14.00 uur

Onze vrijwilligers zijn er dan om je verder te helpen met je vragen op gebied
van klussen, reparaties aan kleine meubels en kleine reparaties aan je fiets. Je
kunt zelf mee klussen. Ook hier staat de koffie altijd klaar en is er tijd voor een
goed gesprek.
Urban Sportpark Eindhoven
Tussen Halvemaanstraat en Elburglaan (voormalig Sportpark ‘t Schoot/LEW-voetbalvelden),
openbaar toegankelijk voor iedereen die wil sporten en bewegen.

Er zijn Survival Run toestellen: een soort “apenkooien” voor volwassenen en
ook Calisthenics kan er beoefend worden: rekstokken waar allerlei spannende
oefeningen gedaan kunnen worden.
Op maandagavond om 20.00 uur traint de Survival Run Club. Je bent van harte
welkom om een keer gratis mee te doen.
Vrijwilligers gevraagd!
Circulo draait volledig met vrijwilligers. Deze kanjers zorgen ervoor dat je op de
verschillende plekken terecht kunt.
We zijn altijd op zoek naar versterking. Dus wil je meedoen? Kom langs tijdens
de openingstijden of neem contact met ons op via Facebook of mail.
Op dit moment zoeken we iemand die op dinsdag en/of donderdag
aanspreekpunt voor alle vrijwilligers wil zijn. Iemand met leidinggevende
kwaliteiten die gevoel heeft voor verbinding in de buurt en in het team van
vrijwilligers. Ben jij dat? Neem dan contact met ons op.
Website: www.stichting-circulo.nl
Facebook: @stichtingcirculo2017
Email: info@stichting-circulo.nl

Klusserij heeft nieuw klusteam: Klusserijtuig!
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! Tot snel!
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!
Neem ook gerust contact met ons op voor een
volledig verzorgde workshop techniek.
Voor verdere informatie bel Peter van Grunsven:
0646508078
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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

Noodnummer
Directe hulp, anoniem en
vertrouwelijk
Wijkagenten

112
0900- 0113

Dierenambulance
Dierenpolitie

0900- 112 00 00 meldkamer@doc-eindhoven.nl
144

Gebiedscoördinator
Aandachtsvelders Strijp

040- 238 83 67
040- 14 040

Woonbedrijf
Trudo
Lumens in de buurt
Dynamo Jeugdwerk
Wij Eindhoven team
Strijp
Huisartsenpost Pastorie

Alex Jansen

Senior klantbeheer
Infowinkel huur
Wijkwerker
Jeugdwerker
Ondersteuning

040- 243 43 43
0900- 1111188
06- 52634961
06- 15957483
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

Heidi Kramer
Mies Geenen

Lunetzorg

wijksteunpuntpsv@lunetzorg.nl

Zonnebloem regio eindhoven

06- 82188440
06- 51171320
040- 2466588

Coach

06- 23570994

dekunsterij2012@live.nl

Oprichter

06- 46508078

deklusserijehv@gmail.com

Wijkcentrum
't Bellefort
Wijkcentrum
De Meerpaal
Wijksteunpunt PSV

Meldkamer
Meldkamer

Ruud Meij
Renee Lentjens
Algemeen

Zonnebloem
Stichting
de Kunsterij
De Klusserij

Ciska van Lieshout
Anja van Vooren
Peter van Grunsven

Colofon

Mailadres

0900- 8844

stadstoezichtstrijp@eindhoven.nl
aj.jansen@woonbedrijf.com
beheer@trudo.nl
r.meij@lumenswerkt.nl
r.lentjes@dynamojeugdwerk.nl
strijpoost@wijeindhoven.nl

zonnebloem.ehv@gmail.com

Uitgave: Van Laarhoven offsetdrukkerij
https://drukkerijvanlaarhoven.nl/
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20 oktober 2018!

