
 

Verantwoording Burendag 2016 

van Stichting de Kunsterij 
 

 

Dankzij de subsidie van Strijp binnen de ring en 

Stichting buurtbelangen Philipsdorp 

hebben wij samen met de mensen van de Lumensgroep, 't Bellefort, de Meerpaal en de Zonnebloem 

een buurtactiviteit rondom burendag kunnen organiseren, waarbij 

de buurtbewoners elkaar, de mensen van Stichting de Kunsterij en de beide Buurthuizen beter kunnen 

leren kennen. 

 
Onze voorbereidingen hebben een aantal weken geduurd, waarbij we kleine cadeautjes voor de 

deelnemers hebben gemaakt; een aankondiging voor het Iepenblaadje gemaakt; het Bellefort versierd; 

de huifkar geregeld etc. 

De medewerkers van de Meerpaal hebben eveneens de nodige voorbereidingen getroffen! 
 

 

Een week voor Burendag is ons nieuwe Iepenblaadje door de hele buurt verspreid met een paginagrote 

aankondiging (pag. 2 – zie bijlage). 

 
Op de burendag zelf is de huifkartocht begonnen op Woonzorggroep Vonderhof: de liefhebbers zijn met 

de huifkar naar 't Bellefort gereden! 

 

 
 

De buurtbewoners en de mensen van Vonderhof zijn gastvrij ontvangen in 't Bellefort met een kopje 

koffie en thee, evenals de andere buurtbewoners. 

Om half elf zijn we begonnen met het ronddelen van de groente, zodat de mensen zelf kunnen werken 

aan hun eigen groentesoep: er is driftig geschild en gesneden! 



Na de noeste arbeid wordt de soep gemaakt en de lunch geserveerd: aanvallen maar! 
 

 
 

 

Na de soep vertrekken de mensen in 2 groepen met de huifkar naar De Meerpaal. 
 

 

 

 
 

 

In de Meerpaal is het kienen en worden de mensen getrakteerd op een broodje met worst van de 

barbecue: er wordt volop gespeeld en genoten! 

 
Na de activiteiten krijgt iedereen een aardigheidje en gaan de bejaarden terug naar Vonderhof en de 

overigen naar 't Bellefort voor de afsluiting met een glaasje limonade: het was een geslaagde dag met 

goed weer en zo'n 42 bezoekers. Veel mensen laten weten dat ze volgend jaar weer willen komen! 

Bedankt allen. 

 
Eindhoven, 12 oktober 2016. 

Stichting de Kunsterij. 

Peter Senders, secreta



 

 


