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Veel 
leesplezier!
Wij wensen iedereen een 
geweldig, gezond, geluk-
kig en fantastisch nieuw-
jaar. Maak er iets moois 
van in 2019!
Team Iepenblaadje. 
Wilt u volgende keer in 
het Iepenblaadje? 
Mail dan naar:  
dekunsterij2012@live.nl

Tijdens de expositie 2018 heeft stichting de 
Kunsterij een bedrag van €91,65 opgehaald.
Dit bedrag zal ten goede komen aan stichting 
Opkikker. Hartelijk dank iederren!

Vrijwilligers en personeel van 
Wijkwerk Strijp, Wijkcentrum 
‘t Bellefort en stichting de 
Kunsterij hebben dit jaar 25 
schoendozen gevuld voor het  
project van Edukans. Bedankt 
voor jullie bijdrage en inzet!

Inzameling voor bezoekers 
voedselbank Eindhoven
Van 3 tot en met 17 
december zamelt stichting 
de Kunsterij voedsel in. Wij 
vragen u in uw kast te kijken 
naar houdbare producten en 
deze bij ons in te leveren. Wij 
zorgen dat het op de juiste 
plek terecht komt.  



Dag Organisatie Activiteit Tijd Kosten
29 november Kunsterij/Chiel’s Pro-

ductions
Repetitie Zangkoortje Kerst 
(uitvoering Kerst-inn)

10.00- 11.00

3 tot en met 17 
december

Kunsterij Inzameling voedsel voor 
voedselbank

Openingstijden 
wijkcentrum

(weekend van)
2 december

PhilipsToneel Uitvoering ‘SinterHenk’ zie: www.philipsto-
neel.nl

6 december Kunsterij/Chiel’s Pro-
ductions

Repetitie Zangkoortje Kerst 
(uitvoering Kerst-inn)

10.00- 11.00

13 december Kunsterij/Chiel’s Pro-
ductions

Repetitie Zangkoortje Kerst 
(uitvoering Kerst-inn)

10.00- 11.00

20 december Kunsterij Kerst-Inn (zie pagina 1) 10.00- 15.30
Brunch 12.00- 13.30

Activiteiten Gratis. 
Brunch: €2,50 (aan-
melden: 0623570994)

21 december Kunsterij Kerst-Inn (zie pagina 1) 10.00- 15.30
Brunch 12.00- 13.30

Activiteiten Gratis. 
Brunch: €2,50 (aan-
melden: 0623570994)

22 december Kunsterij KerstKienen 14.00- 17.00 Eerste kaart Gratis
Extra kaarten €1

24 december Kunsterij Gesloten 
28 december Kunsterij Afsluiting jaar met oliebol 14.00- 16.00 uur Aanmelden 

0623570994

31 december Kunsterij Aangepaste openingstijd
7 januari 2019 Kunsterij/ Zonnebloem Nieuwjaarsreceptie 14.00- 16.00
24 januari 2019 Kunsterij Eerste vilt- workshop Aanmelden, info volgt
26 januari 2019 Kunsterij Dans en Swingavond 20.00- 23.00 Entree Gratis

Consumpties
25, 26, 27 januari 
en 1,2 en 3 februari  
2019

Philipstoneel Uitvoering ‘Oedipus’ zie: www.philipsto-
neel.nl

15 februari 2019 Kunsterij Elfstedenspel Zie pagina ......

4 tot en met 8 maart 
2019

Kunsterij Vakantie; Gesloten

16 maart 2019 Kunsterij NL- Doet 13.30- 17.00 Info volgt
18 tot en met 22 
maart 2019

Bellefort/ Kunsterij Geluksweek
(lunch)

Info volgt

30 maart 2019 Kunsterij Dans en Swingavond 20.00- 23.00 Entree Gratis
Consumpties
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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 Biljartclub Biljarten 13.00- 16.00 en 
19.00- 22.30

Bellefort (vertrekpunt) Wandeling door de 
buurt

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

Klusserij (Avignonlaan 11) Klusserij Op afspraak Voor Klusserijtuig: vraag offerte!
Woensdag Fitnessclub Fitgym/ Aerobic 9.00- 10.00

Wij- Eindhoven Inloopmiddag 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

Meer informatie zie:

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
F: @DeKlusserij

www.bellefortgeluk.nl of www.stichtingdekunsterij.nl
 of op Facebook: @WijkcentrumBellefort / @StichtingDeKunsterij / @DeKlusserij

De Smeltkroes wenst alle medebewoners in Philipsdorp 

Prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2019
Vereniging voor amateur-edelsmeden De Smeltkroes

Sinds 1980 gevestigd in Philipsdorp, Henriëttestraat 47

https://smeltkroes.nl
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De spellenkast
Elke vrijdagmiddag trekken we een spel uit 
de spellenkast. Kom gezellig langs  en speel 

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

Kerst- inn 2018
Ook dit jaar weer mede mogelijk gemaakt door een samenwerk-
ing tussen stichting de Kunsterij, de Zonnebloem en wijkcentrum‘t 
Bellefort, drie dagen (gratis te bezoeken; uitgezonderd brunch) met 
de volgende activiteiten:
Donderdag 20 december:
11 uur opening zelfgemaakte kerststal. 
10- 12 uur gelegenheid tot maken van kerststukjes
en kerstkaarten, kleuren van kerstplaten of mandala’s en andere 
kerst activiteiten. Uitvoering; Zing mee! Kerstliederen met 
‘Ons Kerstkoortje.’
12-13.30 Kerstbrunch (Aanmelden verplicht. Kosten €2,50)
14.00- 16.00 Diverse activiteiten als in de ochtend. 
Vrijdag 21 december:
10- 12 uur gelegenheid tot maken van kerststukjes
en kerstkaarten, kleuren van kerstplaten of mandala’s en andere 
kerst activiteiten. 11 uur uitvoering; Zing mee! Kerstliederen met 
‘Ons Kerstkoortje.’
12-13.30 Kerstbrunch (Aanmelden verplicht. Kosten €2,50)
14.00- 16.00 Diverse activiteiten als in de ochtend. 
Zaterdag 22 december:
Kerstkienen.
14.00- 17.00 uur 
Eerste kienkaart GRATIS.
Extra kaarten 1 euro per stuk

Afsluiting jaar 2018 met een heerlijke oliebol
Kom 31 december van 14- 16 uur met stichting de Kunsterij het 
jaar afsluiten. Wij zorgen voor versgebakken oliebollen. 
(aanmelden zodat we weten hoeveel we er moeten bakken!)

Klusserij heeft nieuw adres
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!
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

Nieuwjaarsborrel 2019
Stichting de Kunsterij/ Zonnebloem

7 januari 2019 (14- 16 uur)

Elfsteden(tocht)spel
15 februari 2019 (14- 16 uur)

Kom gezellig langs en speel met ons het 
elfstedenspel. Het wordt een ouderwetse 

gezellige tocht vol vragen en opdrachten over 
de elfstedentocht (ganzenbord). 

Repetities ‘Ons Kerstkoortje’
Kerstliedjes en kerst zijn onlosmakend 
met elkaar verbonden. Tijdens de Kerst-
inn gaan we meezingen met bekende en 
minder bekende kerstnummers. Oefening 
nodig? Kom dan op  
• 29 november (11- 12 uur)
• 6 december (11- 12 uur) 
• 13 december (11- 12 uur)  
langs om onder begeleiding van Michiel 
Walter (Chiel’s Productions) en vrienden 
alvast uw geheugen 
op te frissen en de 
kelen te smeren. 
Tot snel!

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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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 opendagen. De 
stadionploeg bestaat uit mensen met een(lichte) verstan-
delijke beperking en wordt begeleid door professionele 
begeleiders en vrijwilligers.
 
Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk en lijkt het u leukom 
de Stadionploeg te ondersteunen? Of wilt u eenvrijblijv-
end 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

Agenda Kleurgroep Budget Kleuren 2019
Wil je een bepaalde techniek leren? Kom dan  
gezellig aansluiten via stichting de Kunsterij. Voor 
€3,50 per keer krijg je les in verschillende  
kleurtechnieken. Kleurplaten en potloden zijn  
aanwezig. 
De Kleurgroep Budget Kleuren is elke  
maandagmiddag van 13:30 tot 15:30 uur en elke vri-
jdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur aanwezig. 
De lessen van maandag en vrijdag zijn hetzelfde.
Elke maand behandelen we een nieuwe  
kleurtechniek. Deze techniek wordt opgedeeld in sub 
technieken. 
Op het programma staat:
• December 2018: Kerst/winter kleurplaten; tech-
niek: sneeuw leren kleuren.
• Januari 2019: Grey Scale
• Februari 2019: Aquarel
• Maart 2019: Achtergronden met een sjabloon 
maken.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 
Nathascha Mertens via
Tel: 06-28.49.27.92 
of via de mail: nathaschakleurtbudget@online.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!

Het voelde meteen vanaf dag 1 als een warm bad 
waar ik in terecht kwam. Hele fijne open sfeer.
De Kunsterij heeft voor mij door de tijd heen 
een ongelooflijke meerwaarde gekregen. Ik kom 
onder de mensen en kan toch nog veel voor de 
maatschappij betekenen ondanks mijn volledig 
(blijvend) afgekeurd zijn.
Mijn aanwezigheid op de Kunsterij helpt mij, om 
de structuur van mijn leven vast te houden.

Ik houd mij bezig met het schrijven van jaarversla-
gen, heb me in het begin bezig gehouden met de  
administratie en ik ben een tijd creatief bezig 
geweest met het maken van een sokpop. Sinds 
een paar weken neem ik deel aan de groep Prat-
erij, op vrijdagochtend.
Dit is een praatgroep, samen met collega’s, waar 
ik veel positiviteit uit haal.
Een warme groep mensen!

De Kunsterij is een hele fijne omgeving en heeft 
voor mij veel meerwaarde!
Ik kan er volledig mezelf zijn! Mijn complimenten 
voor Ciska en Anja, voor het opzetten van deze 
leuke plek!
Ik hoop er nog lang deel van uit te mogen maken.
Groetjes,
Sebastiaan.

Kunsterij organiseerd:
Dansen, swingen, rocken en zingen;

26 januari 2019 in ‘t Bellefort
30 maart 2019 in ‘t Bellefort

Leren vilten?
Meld u nu aan bij 
stichting de Kunsterij! 
Vanaf januari 2019 
starten we met een 
aantal viltworkshops.
Informatie bij Ciska van 
Lieshout: 0623570994

Philips’Toneel
Lindenlaan 1B is al weer jaren het thuishonk van 
Philips’Toneel. We hebben er - naast een kleine foyer - 
een eigen klein en intiem theatertje waarin we repeteren 
en optredens verzorgen.
Philips’Toneel verzorgt twee grote producties per jaar. 
Voor de ene productie wordt elke woensdagavond ger-
epeteerd. De voorstellingen vinden plaats eind januari/
begin februari. Ditmaal spelen wij de voorstelling ‘Oedi-
pus’ op 25, 26 en 27 januari en op 1, 2 en 3 februari in 
ons PhilTon Theater.
De andere productie repeteert op donderdagavond en 
brengt de voorstelling in april op de planken.
Daarnaast wordt er momenteel op de maandagavonden 
gerepeteerd voor de sinterklaasproductie ‘SinterHenk’. 
Deze voeren we in het weekend van 2 december op in 
Pand P.
Philips’Toneel staat voor leuke, uitdagende toneelstukken 
onder leiding van een professionele regisseur, toneelspel 
van goede kwaliteit, een eigen theater en gezelligheid. 
Het uitgangspunt van Philips’Toneel is dat iedereen die 
wil spelen, mag spelen. Jong of oud, veel of weinig  
spelervaring, iedereen is welkom bij Philips’Toneel! Heb
je interesse? Kom gewoon een keer kijken.
Toneelworkshops
Naast het werken aan een productie, biedt Philips’Toneel 
ook toneelworkshops voor volwassenen aan. Op  
woensdagmiddag verzorgt Jeugdtoneelschool in 
samenwerking met Philips’Toneel toneellessen voor  
kinderen en jongeren.
Ben je geen toneelspeler? Maar vind je het wel leuk om 
decors te bouwen, te grimeren of kleding te maken/
verzorgen? Ook dan ben je van harte welkom.
En wist je dat ons PhilTon Theater aan de Lindenlaan 1B 
ook af te huren is?
Op onze website www.philipstoneel.nl vind je meer  
informatie over Philips’Toneel en kun je kaarten voor 
‘Oedipus’ en SinterHenk’ reserveren.

Sebastiaan vertelt; 
hoe stichting de 
Kunsterij mij helpt

Hoi, ik ben Sebastiaan 
en ik ben sinds  
januari werkzaam op 
de Kunsterij.

Na twee jaar weer terug te zijn geweest in het  
arbeidsproces, bleek dit toch te zwaar voor mij.
Na gesprekken bij het UWV besloot ik me toe te 
gaan leggen op vrijwilligerswerk.
Via een vriendin van mijn moeder, Hennie (ook  
werkzaam op de Kunsterij) kwam ik hier ter-
echt.

Philips ballet
1952

Met o.a Mevrouw Sanders
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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!

BERICHT VAN STICHTING STRIJP BINNEN DE RING

Een overzicht van werkgroepen die door Stichting Strijp Binnen de Ring worden ondersteund.

Werkgroep Hastelweg/ Strijpsestraat werkt samen met gemeente en buurtbewoners intensief aan de
herinrichting van Strijpsestraat/Hastelweg tussen Willemstraat en Trudostraat. Bij het eerstvolgende 
overleg met de gemeente zal een eerste ontwerp van de herinrichting worden gepresenteerd. De 
Werkgroep heeft in het herinrichtingsgebied voldoende draagvlak gevonden voor het opstarten van een 
betaald parkeren procedure.
 
Werkgroep Kerkakkerstraat maakt langzaam maar gestaag vorderingen bij het in kaart brengen en 
bestrijden van de negatieve gevolgen van woningsplitsing in Kerkakkerstraat en omgeving. De 
inspanningen dragen bij aan de bijstelling van het beleid voor kamerbewoning en woningsplitsing waar 
de gemeente volop mee bezig is.
https://www.eindhoven.nl/bouwen/vergunningen/splitsingsvergunning

Werkgroep Engelsbergen werkt onder de vlag van Buurtvereniging Engelsbergen en is verantwoordelijk 
voor de besteding van de subsidie gebiedsgericht werken voor het hele gebied Engelsbergen.

Werkgroep Verkeer concentreert zich momenteel op de verbetering van de verkeersveiligheid rond de 
gevaarlijke kruispunten Rondweg/ Hastelweg en /Strijpsestraat en de chaotische verkeerssituatie op en 
rond het Trudo(kerk)plein. 

Werkgroep Inkoop heeft gezorgd voor een goede opslagmogelijkheid voor onze tenten en beheert ons 
uitleendepot. 

Werkgroep Ontmoetingsplek Trudokerkplein werkt nu aan de financiering en de voorbereiding van een 
uitvoerbaar ontwerp voor een multifunctionele ontmoetingsplek op het Trudoplein/ Trudokerkplein.

Lopende zaken:
• CPO- Philipsdorp heeft tijdens een informatieavond op 4 september de eerste aanzet voor zijn plannen 
voor de ontwikkeling van het terrein Draaiboomstraat/Langdonkenstraat gepresenteerd.
• Het Wijkoverleg is op zoek naar een goede oplossing voor het hanteren van subsidieaanvragen voor 
nieuwe aanplant in straat en buurt.
• De wijkvernieuwing van Philipsdorp is zo goed als voltooid. Stichting Buurtbelangen Philipsdorp heeft 
haar belangrijke taak bij het vernieuwingsproces afgerond. In onderling overleg is onlangs besloten om het 
vernieuwingsgebied en de rest van Philipsdorp weer onderdeel te maken van Strijp Binnen de Ring. 
• Stichting Strijp Binnen De Ring behandelt voortaan subsidieaanvragen en belangrijke leefbaarheidszaken 
uit het hele gebied.

Wij wensen de bewoners van Strijp Binnen De Ring fijne en gezellige feestdagen!

http://www.strijpbinnendering.nl/
https://www.facebook.com/WijkoverlegStrijpBinnenDeRing/
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Samsam Taalcafé - Wijze woorden maken nieuwe vrienden!

Samsam Taalcafé
Het Taalcafé is een wekelijkse ontmoeting waarin wij nieuwe 
Nederlanders de gelegenheid geven om met u de Nederlandse 
taal te oefenen. U kunt zo een ander helpen met de gespreksvaar-
digheden in het Nederlands. 
Onder het genot van een kopje koffie of thee bespreekt u elke 
week een ander thema met de nieuwe Nederlander. Deze thema’s 
kunnen variëren van het oefenen van een telefoongesprek tot het 
praten over bepaalde thema’s zoals bijvoorbeeld  de lente of  
koken. Elk thema komt aan bod en wij staan ook open voor uw 
eigen inbreng. Wij ondersteunen u in de gesprekken en zorgen 
ervoor dat u een gezellige, leerzame en betekenisvolle middag 
ervaart. 
Uw kennis, ervaring en tijd wordt zeer gewaardeerd door de  
nieuwe Nederlander. Zoals de ondertitel luidt; wijze woorden 
maken nieuwe vrienden! 

Mooie ontmoetingen 
Sinds maart 2018 hebben wij al vele mooie ontmoetingen mogen 
zien! Neem bijvoorbeeld meneer Michel Kees en Italiaan Eros 
Bellistracci. Zij vonden elkaar in de liefde voor de voetbalclub 
Juventus. Trouwe deelnemers van het Taalcafé zijn ook meneer 
Frans Heesterbeek en Andrea Boldizar. Zij vonden het taalcafé zo 
motiverend dat zij zelfs buiten de Samsam taalcafé uren 
doorgingen met het oefenen van de taal. Wij streven ernaar om
zo veel mogelijk van deze mooie ontmoetingen te faciliteren.

Interesse?
Zou ook u iets willen betekenen voor een ander? 
Of bent u nieuwsgierig om in gesprek te gaan en de Nederlandse 
taal te komen oefenen? 
Elke dinsdagmiddag kunt u geheel vrijblijvend aansluiten.
U kunt dan ook al uw vragen stellen.
En mocht u iemand kennen die deze activiteit ook interessant zou 
vinden, iedereen is van harte welkom!

Heeft u vragen? 
Dan kunt u Dennis Butteling op dinsdag tussen 10:00 en 12:00 uur 
bereiken op telefoonnummer 06-13651889.
Of loop langs bij Jolanda Kennis van het Team Welzijn. 

We hopen u te mogen ontmoeten!

Te weinig ontvangen is ook niet fijn
Natuurlijk kunnen mensen ook te weinig 
toeslagen krijgen. Zo bleek in september van 
dit jaar dat één op de zes ouderen geen toe-
slagen ontvangt, terwijl ze hier wel recht op 
hebben. 
Toeslagen kunnen tot 1 september van het 
volgend jaar worden aangevraagd. Een 
uitzondering is de kinderopvangtoeslag. 
Deze moet binnen drie maanden worden 
aangevraagd. Aanvragen, controleren en 
wijzigen kan via de website www.toeslagen.nl. 

Er is hulp
Wanneer het niet lukt om dit zelf te doen, 
kan het Sociaal Raadsliedenwerk van Lumens 
ondersteunen bij het aanvragen, controleren 
en wijzigen van de toeslagen. Zij zijn 
deskundig op het gebied van wetten, 
regelingen en voorzieningen. 
Hun gratis diensten zijn beschikbaar voor 
inwoners van Eindhoven, Valkenswaard en 
Best. Voor meer informatie kijk op 
www.lumenswerkt.nl/diensten.

Een financiële strop voorkomen
In december stuurt de Belastingdienst de 
jaarlijkse voorschotbeschikking voor de 
toeslagen van 2019. Iedereen is zelf  
verantwoordelijk voor het controleren van 
de gegevens die hierbij zijn gebruikt.  
Kloppen deze gegevens niet, dan kan het 
zijn dat je bijvoorbeeld te veel huur- of 
zorgtoeslag ontvangt. Het teveel 
uitgekeerde bedrag moet dan worden  
terugbetaald. En wat nou, als je dat niet 
kan?

Te veel ontvangen = terugbetalen
Veel mensen komen in de financiële  
problemen doordat ze honderden euro’s 
moeten terugbetalen. Het bedrag kan 
aardig oplopen. Zeker voor mensen en 
gezinnen die weinig te besteden hebben.

Een onverwachte aanmaning
Dit overkwam ook Tessa (36): “Ik moest 
opeens ruim 800 euro terugbetalen! Dat 
was schrikken, ik had dat geld niet  
zomaar op de bank staan. Gelukkig kon 
ik een betalingsregeling treffen, maar het 
was toch fijner geweest als ik mijn  
toeslagen van tevoren goed geregeld 
had.”

Tech Playgrounds - techniek voor de jeugd

Of je nu wil leren programmeren, 3D-ontwerpen of zagen 
of solderen, op woensdagmiddag ben je tussen 15-16.30 
welkom in de werkplaats van de Tech Playgrounds van de 
Lindenlaan. 
Jeugd vanaf 7 jaar is welkom. Deelname 1 euro per keer.

Op dinsdagavond komen de vrijwilligers van de Tech 
Playgrounds tussen 18.30-20.30 uur samen in de 
Lindenlaan 1B. Wil je ook meehelpen? Loop dan eens 
binnen. Op donderdag ben je ook welkom tussen 10-14 uur 
om samen aan technische projecten of het opknappen van 
het pand te werken.

Met vriendelijke groet,
Rik Nijssen
Jeugdwerker Dynamo Jeugdwerk Meerhoven
Coördinator Tech Playgrounds
06-46768191

SamsamTaalcafé 
Elke dinsdag van 14.00 tot 15.30 uur
Vitalis Parc Gender 
Maria van Bourgondiëlaan 8, Eindhoven
Ruimte: de Bourgondiër



Wat Wie Functie Tel. nummer Mailadres 
Alarmcentrale Meldkamer Noodnummer 112
Crisislijn preventie zelf-
moord

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

Woonbedrijf Alex Jansen Senior klantbeheer 040- 243 43 43 aj.jansen@woonbedrijf.com

Trudo Infowinkel huur 0900- 1111188 beheer@trudo.nl 

Lumens in de buurt Ruud Meij Wijkwerker 06- 52634961 r.meij@lumenswerkt.nl 

Dynamo Jeugdwerk Renee Lentjens Jeugdwerker 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

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 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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