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Beste wijkbewoners,
 
Het nieuws wordt al langer dan 1 jaar 
beheerst door berichten over COVID-19. 
Er is nog steeds onzekerheid over wanneer   
we weer terug kunnen naar de oude 
situatie. Tot die tijd vragen wij van het 
Iepenblaadje ook om u aan de regels te 
houden en vooral GEZOND te blijven, zodat 
we u weer snel kunnen verwelkomen.

De lente is begonnen, de zon gaat weer 
meer schijnen en er staan weer een hoop 
leuke dingen op de agenda. Ook dit keer 
moet ik er weer bij zeggen: ‘onder 
voorbehoud’ en op afspraak! Sommige 
activiteiten zijn nog niet hervat. Maar zoals 
de bloemetjes straks weer gaan bloeien, 
zo hopen wij dat ook weer alle samen- 
werkingen tussen buurtorganisaties en de 
buurtbewoners weer op gaan bloeien. Onze 
agenda is gevuld met inventariseren naar 
jullie wensen en behoeften,  
samenwerkingsactiviteiten (NL-Doet, 
Burendag) en andere activiteiten buiten de 
deur voor elke doelgroep (Kinderspektakel, 
zomer- en bbq-kienen). 

Veel leesplezier en hopelijk tot snel!
Anja

Klusserij 
zoekt  

werkruimte
 
 

We zijn op zoek naar 
een ruimte om de 

werkplaats (hout en 
metaalbewerking) voort 

te kunnen zetten. Alle 
TIPS zijn welkom! 

Neem contact op met 
Peer van Grunsven: 

0646508078.

Buurt in beeld; 
een bekend
gezicht
Sinds eind februari zijn Jan 
Konings (Buurt in Bloei) en 
Jacqueline van Heumen 
(wijkcentrum ‘t Bellefort) de 
deuren in de wijk aan het 
langsgaan voor een gezel-
lig gesprekje over wat jullie, 
buurtbewoners, 
missen in de buurt. Maar 
ook welk gemis aan 
activiteiten er zijn in en 
rondom ‘t Bellefort. Zij gaan 
deze inventariseren om 
daarna samen met 
jullie buurtbewoners, als de 
maatregelen, rondom corona 
het toelaten, het een en 
ander te gaan organiseren.
 
Jacqueline hebben jullie
misschien al zien lopen in de 
buurt. Met haar ontembare 
enthousiasme gaat ze zich 
inzetten voor de wijk. Haar 
missie? Samen met Jan
peilen wat er nodig is in de 
wijk en hoe het uitgevoerd 
kan worden. Inwoners in hun 
kracht zetten en talenten tot 
uiting laten komen. Dat is 
waar zij voor staat! Ze is een 
echte kletskous en vind het 
altijd leuk om een praatje 
te maken. Spreek haar dus 
vooral aan wanneer je haar 
ziet!

Heb je ze gemist? Je kan 
natuurlijk altijd een mail 
sturen met je ideeën naar 
j.v.heumen@lumenswerkt.nl 

Karikatuur in de spotlicht.  
Jacqueline van Heumen hebben jullie 
misschien al zien lopen in de buurt.  
Met haar ontembare enthousiasme 
gaat ze zich inzetten voor de wijk.  

Haar missie? Samen met Jan Konings 
van Buurt in Bloei peilen wat er nodig 
is in de wijk en hoe het uitgevoerd 
kan worden.  

Inwoners in hun kracht zetten en 
talenten tot uiting laten komen. Dat 
is waar zij voor staat!  

Ze is een echte kletskous en vind het 
altijd leuk om een praatje te maken. 
Spreek haar dus vooral aan wanneer 
je haar ziet!  
 

 

Deze prachtige karikatuur is gemaakt door Daud Oeghoede. Meer van zijn werk zien?  

Instagram.com/daudstercreations 

 

 

 

 
 

of stop een briefje in de bus van 
‘t Bellefort om een afspraak te maken.

Tot snel, 
Groetjes Jan en Jacqueline

Deze prachtige karikatuur is gemaakt door 
Daud Oeghoede. Meer van zijn werk zien?

Instagram.com/daudstercreations
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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 (Jan Heynslaan) Klusserij
Klusserijtuig

9.30- 16.00
Op afspraak

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

Nathascha kleurt Kleurgroep 13.30- 15.30

Go- Club GO 19.00- 22.00 Anders i.v.m. corona (neem contact op)

Dinsdag Biljartclub Biljarten 13.00- 16.00 
en 19.00- 
22.30

Anders i.v.m. corona (neem contact op)

Klusserij (Jan Heynslaan) Klusserij Op afspraak Voor Klusserijtuig: vraag offerte!
Woensdag Fitnessclub Fitgym/ Aerobic 9.00- 10.00 Anders i.v.m. corona (neem contact op)

Wij-Eindhoven Inloop 10.00- 12.00 Anders i.v.m. corona (neem contact op)
Klusserij (Jan Heynslaan) 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 (Jan Heynslaan) 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

Klusserij (Jan Heynslaan) Klusserij
Klusserijtuig

9.30- 16.00
Op afspraak

Activiteiten hele dag (via Kunsterij) €6,25 
(+ materiaalkosten)
Voor Klusserijtuig: 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)
Jan Heynslaan 4
5622 KT 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 Tijd Kosten
20 mei Kunsterij Bietenburgers op de gril; Samen 

(buiten) een gezonde burger 
maken. Let op! Beperkt plaats.

10.00- 13.00 €2,50
Aanmelden verplicht
(0623570994)

29 mei Kunsterij NL-Doet insectenhuizen maken 
en oppimpen kruidentuin. 
Onder genot van kruidenthee en 
een hapje. 

13.30- 17.00 Aanmelden verplcht

11 juni Kunsterij Open (inloop)dag Houd de site in de 
gaten voor informatie

26 juni Kunsterij Zomerkien 14.00- 17.00 Eerste kienkaart 
GRATIS, rest €1
Aanmelden verplicht
(0623570994)

17 juli Kunsterij BBQ Kien BBQ €2,50
Eerste kienkaart Gratis, 
rest €1
Aanmelden verplicht
(0623570994)

6 augustus Kunsterij Kinderspektakel 12.00- 16.00 Houd de site in de 
gaten voor informatie

25 september Kunsterij Burendag; met de huifkar op 
pad door de buurt

10.00- 16.00 Houd de site in de 
gaten voor informatie

Spellen
 

Welk spel kom jij 
vrijdagmiddag spelen in 
wijkcentrum ‘t Bellefort
of op de Jan Heynslaan?

 

Dag Locatie Activiteit Tijd Kosten
Maandag de Meerpaal Kleuren voor volwassenen

Nathascha Mertens
Tijdelijk in Bellefort i.v.m. Corona

09.30- 12.00 €2. Incl: koffie/ thee, gebruik 
materiaal, kleurplaat en 
deskundige begeleiding

de Meerpaal Lunch voor iedereen 12.00- 13.00 €1
de Meerpaal Koersbal 13.30- 16.00 €2

Dinsdag de Meerpaal Kienen 13.30- 16.00 €2
Woensdag de Meerpaal Sjoelen 09.30- 12.00 €2

de Meerpaal Rikken en Jokeren 18.30- 21.30 €2

Vrijdag de Meerpaal Kaarten 13.30- 16.30 €2

Kleurtechniek
voor volwassenen
o.a. de kleurencirkel, doezelen & 
blenden, huid- en haartinten, enz.

Maandagochtend in de  
Meerpaal en maandagmiddag bij 
stichting de Kunsterij.
 

Aanmelden kan nog!
Tot ziens, Nathascha Mertens.

de Meerpaal 
Schoenerstraat 10a
5616 KE Eindhoven
Trudy van Helmond
T: 0628675730
E: meerpaal.botenbuurt@gmail.com
 

Agenda

Let op! 
Vanwege Corona is de Meer-
paal tijdelijk gesloten. Vragen? 
Neem contact op met Trudy 
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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. 

Bietenburgers bakken
 

De afzuigkap is aangesloten en er zijn verschillende 
kookmaterialen aangekocht. Hoog tijd om deze te 
gaan gebruiken. Daarom organiseren we op 20 mei 
een kookactiviteit (10.00-13.00). De kosten: €2,50. 
Komt u mee kijken, koken en eten? Let op: Beperkt 
plaats en aanmelden verplicht

Klusserij de website
 

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. Kijk snel op de 
website: www.deklusserij.com. Tot snel! 

Klusserijtuig 
Op zoek naar een nieuw meubel, tafel of heeft u een 
andere klus? Neem dan contact op met de Klusserij. 
We kunnen alles voor u maken.  
Voor verdere informatie bel Peter van Grunsven: 
0646508078. Of loop binnen op ons adres (zie p.2).

In het zonnetje
Leer Peer en de werkplaats alvast een beetje kennen 
via het volgende filmpje: 
https://www.eindhoven.nl/peerinhetzonnetje

Teken- en 
schilderles

 

Maandagmiddag
13.30- 15.30

 

Anja van Vooren

Geheugen-
training

 

Maandagmorgen
10.00- 12.00

 

Ciska van Lieshout

De Klusserij groeit door! 
Een tijdje niets gehoord van de Klusserij? Dat klopt 
want Peter en Suzanne hebben het erg druk gehad 
met de verhuizing van de Werkplaats naar Woensel 
aan de Jan Heynslaan. Daar komen nu ook steeds meer 
Woenselnaren naar de Klusserij en Kunsterij. Er is een 
werkplaatslokaal en een creatief lokaal samen met een 
gezellige centrale ruimte. Je kunt er terecht op maandag, 
donderdag en vrijdag! 

Klussen voor vrouwen
Nieuw is dat er steeds meer dames zich aanmelden om 
lekker te leren klussen. Suzanne is daar als werkleider 
nieuwe workshops aan het opzetten voor vrouwen. 
Praktische klusvaardigheden of samen werken aan een 
leuk project zoals meubilair maken voor het Kattencafe 
of in de huiskamer. Kom maar eens kijken! Ze begint 
ermee om speciaal de vrijdagochtend daarvoor in te 
plannen. 

Suzanne vertelde mij dat steeds meer vrouwen zelf 
klusjes in huis willen kunnen doen. Ze komen er dan 
achter dat ze, na wat uitleg en Youtube filmpjes, veelal 
zelf kunnen! Suzanne vindt het zelf vooral erg leuk om 
meubeltjes zelf op te knappen en deze dan een extra 
mooi eigen design te geven. Mooi om te zien wat ze 
maken. Ook Anna heeft helemaal haar draai gevonden. 
Nieuwsgierig? Kom eens kijken op de vrijdag op de Jan 
Heynslaan 4. Bel voor een afspraak met Peer: 
06 4650 8078

Portret op maat
 

Bij stichting de Kunsterij lopen vele talentvolle 
mensen rond, zo ook Mart. Mart heeft zich het 
afgelopen jaar gespecialiseerd in het maken van 
portretten. Met verschillende materialen tovert hij  
de foto’s die als voorbeeld dienen om tot kost-
bare schilderijen. Wilt u uw foto door Mart laten 
omtoveren tot een mooi kunstwerk? Neem dan 
contact op met stichting de Kunsterij. Vraag naar 
de mogelijkheden. De kosten zijn vanaf €50,- 
Opbrengst is voor behoud stichting de Kunsterij
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NL-Doet bezige bijen
Op zaterdag 29 mei (13.30- 17.00) 
organiseert Stichting de Kunsterij een 
tuinwerkdag.
We nodigen iedereen uit om de handen 
uit de mouwen te steken en mee te 
komen helpen met het planten van 
bloemen en kruiden. Je kan een 
insectenhotel maken, er is kruidenthee 
en er zijn hapjes. We hopen je dan te 
kunnen verwelkomen. Meld je aan om 
een plekje te reserveren. 

Burendag 2021
Op zaterdag 25 september is het 
weer zo ver. De Kunsterij, 
‘t Bellefort, de Zonnebloem de 
Meerpaal en Vonderhof 
organiseren een ontmoetingsdag 
waarbij de wijkbewoners in de 
huifkar kunnen stappen.
Op de stopplaatsen zijn 
verschillende activiteiten. 

Houd de website in de gaten voor 
verdere informatie:
https://www.facebook.com/
StichtingDeKunsterij

Zomerkienen
26 juni in ‘t Bellefort
14.00- 17.00 uur 
Eerste kienkaart GRATIS, extra kaarten te koop 
voor €1,-

BBQ-kienen
17 juli in ‘t Bellefort
14.00- 17.00 uur 
 
Ook dit jaar weer de mogelijkheid om halal of 
vegetarische gerechten te bestellen. Meld je voor 
15 juli aan! Kosten voor de BBQ €2,50
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Stadionteam
 

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 Heidi Kramer: 06-82188440 
Wijksteunpunt PSV, wijksteunpuntpsv@lunetzorg.nl

De Zonnebloem 
Corona heeft hard toegeslagen en
kwam eind augustus, sneller dan 
verwacht, weer terug! De zorgen om
onze Deelnemers is enorm. Zij 
behoren immers tot de meest 
kwetsbare groep!
 
Kunnen nauwelijks ergens heen en zijn aan huis 
gebonden. Bezoek ontvangen brengt veel risico’s met 
zich mee voor zowel de Deelnemers als onze 
Vrijwilligers.

Een activiteit zoals voorheen… helaas dat zit er 
voorlopig niet in. Maar… we houden contact!!! 

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, want een nieuwe lente komt er zeker weer 
aan, ook voor U!

Vriendelijke groet,
medewerkers de Zonnebloem, stadsdeel Strijp

Een wijk om trots op te zijn!
 
Een fijne wijk om in te wonen en te werken. Waar je jezelf 
kunt ontwikkelen en tot bloei kunt komen. Dat willen we 
allemaal. Met ‘Buurt in Bloei’ verbinden we inwoners met 
elkaar. Wij ondersteunen je met wat je wil doen voor de 
wijk. 

Zet je talenten in! 
Iedereen heeft talenten en interesses. Wat zijn die van 
jou? En met welke kan je iets doen voor deze buurt? 
Samen maken we deze wijk nog mooier! 
• Samen met anderen buurtactiviteiten organiseren? 
• Een maaltijd verzorgen voor de straat? 
• De organisatie van een kinderdisco?
• Lijkt het je leuk om een Moederdag-markt te  
organiseren? 
• Het starten van een spelletjes/kaartclub? 
• Een Halloween-activiteit voor de kinderen organiseren? 
• Je buurman een lift geven naar het ziekenhuis? 
• Als vrijwilliger een voetbalelftal trainen? 
De mogelijkheden zijn eindeloos… 

Iets doen voor de wijk? 
Daar kun je trots op zijn! Wil jij iets betekenen voor of in 
je wijk? Dan komen we graag met je in contact. Iedereen 
is welkom, want wij zijn ervan overtuigd dat iedereen 
talenten heeft en hier graag iets mee doet! Samen 
ontdekken we jouw talenten en interesses.  

Ontwikkelplaatsen.  
We hebben ook contacten met verschillende ondernemin-
gen waar je je talenten kunt ontwikkelen. Dit noemen we 
ontwikkelplaatsen. Deze plekken kunnen je helpen in de 
zoektocht naar je talenten, maar ook in je zoektocht naar 
een betaalde baan. Meer weten? Bel of mail ons gewoon! 

Jan is jullie vaste contactpersoon als verbinder Buurt in 
Bloei. Wil jij graag iets organiseren voor de wijk? Wil je 
graag ontdekken wat je talenten zijn? Laat het Jan weten. 
Hij is telefonisch en via mail bereikbaar en wanneer 
corona het weer toelaat zal hij regelmatig te vinden zijn bij 
’t Bellefort. Telefoonnummer: 06-3833 1321
Email: strijpmeerhoveninbloei@wijeindhoven.nl

Het Wijkoverleg in Coronatijd
Het Wijkoverleg heeft zich niet zonder moeite aangepast aan de omstandigheden. De vergaderingen vin-
den tegenwoordig plaats via het internet. De wijkcoördinator zorgt daarbij voor de nodige ondersteuning. 

De werkgroepen blijven zich inzetten voor belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen in de wijk.

Belangrijke aandachtspunten zijn op dit moment:

- Een AED-netwerk voor de hele wijk.
- De veiligheid in de buurt.
- Woningsplitsing en ondermijning, etc.
- Oprukkend betaald parkeren.
- Het parkeerprobleem op het Trudokerkplein.
- De verkeersveiligheid rond het Strijps Bultje.
- De bouwplannen voor het terrein Strijpsestraat 95.
- De bouwplannen die overal in de wijk worden ontwikkeld en uitgevoerd.
- De ontmoetingsplek op het Trudoplein en naast de kerk.
- De herinrichting van de Strijpsestraat tussen Trudostraat en Botenlaan.
- Het vervangen van oude straatverlichting in Strijpsestraat, Trudostraat en eind Hastelweg.
- De afvalopeenhoping bij de containers op de hoek van de Klipperstraat.
- Plannen voor de vergroening van de wijk.

U kunt er alles over lezen in de verslagen van onze activiteiten op de website:
http://www.strijpbinnendering.nl/ 
en op de facebookpagina: 
https://www.facebook.com/WijkoverlegStrijpBinnenDeRing

Dankjewel 
stichting 
Strijp binnen 
de Ring 
Door jullie kunnen we 
ook in het jaar 2021 weer 
twee versies van het 
Iepenblaadje drukken en 
ronddelen in het mooie 
opbloeiende Strijp. 

Dankjewel 
Boerrigter 
Fysiotherapie
Stichting de Kunsterij is 
zeer dankbaar dat jullie 
ons steunen met de 
verkoop van de 
Boerrigter fysiotherapie 
RVS flessen. 
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Allround logopedist en 
stottertherapeut Jennie 
Verpoorten helpt u graag 
verder op een van de drie 
locaties in Eindhoven:  
 
Eindhoven Strijp, 
Eindhoven Centrum, 
Eindhoven De Troubadour.

E-mail: 
jennie.verpoorten@
logopedieklaretaal.nl
Tel. nr.: 06 1536 4701

Makkelijker communiceren door oefening.

In onze allround praktijk streven we naar de best mo-
gelijke, persoonlijke begeleiding op het gebied van 
communicatie. We willen de gezondheid, de zelfstan-
digheid en het comfort van onze patiënten en de fami-
lie 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!

Kringloopwinkel Voor & Deel is op zoek naar vrijwilligers.  
 

Ben jij: 
• (Klant)vriendelijk
• Een aanpakker
• Beleefd
• en leergierig 
 

Bel ons dan op 040-257 13 43.  
 

Wij bieden:
•	 Een	fijn	team	om	mee	samen	te	werken
•	 Verschillende	werkzaamheden
•	 Sorteren	van	binnengekomen	spulletjes
•	 Het	plaatsen	van	deze	spulletjes	in	de	winkel
• Klanten helpen in de winkel
•	 Spullen	ophalen	bij	klanten
•	 Spullen	wegbrengen	naar	klanten
•	 Eventueel	kassawerkzaamheden
•	 En	alle	verder	voorkomende	werkzaamheden
•	 Een	winkel	waar	je	werkervaring	op	kunt	doen
•	 Waar	je	initiatieven	en	ideeën	worden	gewaardeerd
•	 Een	gemoedelijke	sfeer 
 

	Spreekt	het	bovenstaande	je	aan,	bel	dan	meteen!

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
maandag:	13.00	tot	17.00	uur
dinsdag	t/m	zaterdag:	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

Vereniging  

Soos Struyckenstraat 
  

zoekt Vrijwilligers om samen uit te gaan! 
 
De Vereniging Soos Struyckenstraat is een organisatie 
die voor mensen met een verstandelijke beperking 
ontspanningsavonden organiseert. De Soos draait 
volledig op vrijwilligers. Extra handen zijn altijd 
welkom!

Heb jij zin om samen met ons activiteiten te onder-
steunen? Of gewoon samen met onze deelnemers 
koffie te drinken of naar muziek te luisteren? Kom 
dan vrijblijvend eens langs. Wij zijn er op maandag-, 
dinsdag-, woensdag- en donderdagavond van 19.30 
tot 21.30.

De activiteiten zijn nog 
niet herstart. U kunt wel 
al een gesprek plannen
 
Mail: bestuur@soosstruycken.nl

De kater en de Klusserij
Twee sociale initiatieven in Eindhoven, samen hebben 
ze een mooi duurzaam product ontwikkeld! Namelijk 
kattenplankjes voor aan de muur. De Kater is een 
opstartend kattencafé, met webshop en catering. De 
Klusserij is een metaal en houtwerkplaats. Beide met 
als missie om mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt een kans te geven goed voorbereid te 
zijn op een loopbaan. 
De plankjes zijn een leuke eyecatcher voor in je huis 
en een nieuwe dimensie aan klimplezier voor je kat. 
Hierdoor heeft je kat ook meer rust en beweegruimte 
binnenhuis.
In de webshop van De Kater vind je naast dit toffe 
product, vele andere leuke producten. 
Neem eens een kijkje! www.de-kater.nl/webshop.



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 Heidi Kramer Lunetzorg 06- 82188440 wijksteunpuntpsv@lunetzorg.nl 

Zonnebloem regio 
Eindhoven 

Secretariaat regio  
Eindhoven

zonnebloem.ehv@gmail.com

Zonnebloem stads-
deel Strijp

Marjan Klein Secretariaat Strijp 040-2414992 dklein01@telfort.nl

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
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DEADLINE aanleveren  
materiaal (september 2021 
tot januari 2022): 

1 augustus 2021 
 

Mail: dekunsterij2012@live.nl


