
Beste wijkbewoners,
De laatste drie maanden van 2022 zijn 
aangebroken. Het wordt weer eerder donker, de 
dekens en winterspullen kunnen weer uit de kast 
gehaald worden en ook de feestdagen laten niet 
lang meer op zich wachten.  

Ook nu weer in deze versie van het Iepenblaadje 
een mooi overzicht van allerlei activiteiten in de 
wijk. In dit nummer: De agenda’s en het 
activiteitenaanbod van de Kunsterij, Klusserij, de 
Zonnebloem, de Meerpaal, Vitalis Parc Gender en 
kadoboetiek Create (Zorgbureau Brabant). 

Ook besteden we aandacht aan onze gezondheid 
met de mogelijkheid tot een Reiki behandeling of 
oefeningen Tai Chi/Qigong en Boerrigter 
fysiotherapie begint een beweegprogramma. 

Duurzaamheid staat ook voorop. Koop spullen bij 
Voor&Deel of laat je houten speelgoed maken bij 
kadoboetiek Create (zie info en rectificatie p.10).

Er staan leuke activiteiten op het programma 
zoals Halloween vanuit de Trudospeeltuin, 
rommelmarkt voor de buurttuin Philipsdorp, 10 
jarig bestaan stichting de Kunsterij (met open 
podium), samen aan tafel met de Zonnebloem, 
meedoen met Parc Gender, Expo, Kerst-inn en 
kienen met de Kunsterij, opening nieuwe locatie 
Klusserij en het jaar afsluiten met oliebollen en 
een toost. U bent van harte welkom!

Ik wens jullie alvast fijne feestdagen en een 
voorspoedig 2023. Veel leesplezier en hopelijk tot 
ziens, Anja.

oktober 
2022
 tot

januari 2023
Jaargang 8, 

nummer 3 (2022)

Rommelmarkt
Gezellige Rommelmarkt in buurttuin 

Philipsdorp 
(langs ‘t Bellefort, iepenlaan 40)
Zondag 2 oktober van 9 - 16 uur. 

Entree en deelname gratis!
 
Neem een kleedje en je spulletjes 
(ook plantjes of versnaperingen) 
mee, zoek een plekje in de tuin en 
verkopen maar. Deelnemers en 
bezoekers kunnen een vrijwillige 
bijdrage doen in de pot “ Houd de 
buurttuin nat! ” Vanwege de 
(terugkerende) droogte zijn we 
genoodzaakt om een alternatieve 
(duurzame) watervoorziening te 
maken, liefst een eigen waterput. 

Een toost op 2023

9 januari 2023
Kunsterij en de Zonnebloem toosten op 

2023 
(Iepenlaan 40, van 14 - 15.30uur) 

Kunsterij en Klusserij 
(Lucas Gasselstraat 3, van 14 - 15.30 

uur).

Kunsterij bakt 
voor goed doel

bakken: 
3 en 4 november van  10 - 12uur

verkoop:
6 november 11-15 uur (expo)

Fotowedstrijd
Winnaar: Ciska van Lieshout 

gloeilamp drents Dorp 
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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 (meditatie)

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 
6 oktober Kunsterij Jam maken (seizoensproducten) 10.00- 12.00 €1,50 per potje
7 oktober Klusserij Opening nieuwe locatie Lucas Gasselstraat 3 13.30- 17.00 Inloop

19 oktober Kunsterij Halloween pompoen snijden voor kinderen
Aanmelden: 0623570994 of dekunsterij2012@live.nl

14.00- 16.00 Aanmelden verplicht!
i.v.m. inkopen 

26 oktober Kunsterij/
Trudo 
speeltuin

Halloweentocht door de buurt
Start Trudospeeltuin Schoenerstraat 10a, (schmink)
eindpunt Bellefort Iepenlaan 40 (tocht begint)
Aanmelden: 0623570994 of dekunsterij2012@live.nl

18.00
vanaf 18.30

Aanmelden verplicht!

3/4 november Kunsterij Bakochtenden; bak gezellig mee!
Opbrengst verkoop 3/4/6 november voor goede doel

10.00- 12.00 Opbrengst voor goede 
doel.

6 november Kunsterij Expo Kunsterij en Klusserij werk afgelopen jaar 11.00- 15.00 Opbrengst goed doel
12 november Kunsterij Snertkienen; kienen en genieten van een heerlijke kop 

erwtensoep. 
14.00- 17.00 Eerste kienkaart 

GRATIS, rest €1
1 december Kunsterij Viering 10 jarig bestaan! 10.00- 16.00 Op uitnodiging
15 en 16
december

Kunsterij Kerst- inn; gedurende dag verschillende kerst 
activiteiten met kerstlunch (voor lunch aanmelden!)

Activiteiten GRATIS, 
lunch €2,50

17 december Kunsterij Kerstkienen Eerste kienkaart 
GRATIS, rest €1

22/23 en 26 
december

Kunsterij Gesloten i.v.m. kerst

30 december Kunsterij Oliebollen (op bestelling, maximaal 3 per persoon) 14.00- 16.00 Op bestelling
9 januari 2023 Kunsterij/

Zonnebloem
Proost op het nieuwe jaar 14.00- 15.30

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. Wil je ook iets maken? Of 

misschien iets kopen? Of misschien gewoon een keer 
komen kijken? Loop dan binnen op maandag,  

donderdag of vrijdag! Alle coaches, vrijwilligers en 
deelnemers leiden je graag rond. 

Meedoen aan activiteit? 
Meld u aan!

Bel: 0623570994 
of mail naar:

dekunsterij2012@live.nl

De Klusserij
KOM JE OOK EEN KIJKJE NEMEN?
Sinds 1 mei 2022 is de nieuwe werkplaats (Lucas 
Gasselstraat 3) voor basisdagbesteding geopend voor 
vrijwilligers die een opstap nodig hebben. Hier kun 
je leren hout te bewerken en lassen. Ook kunnen we 
je hulp gebruiken bij de uitvoer van opdrachten zoals 
decorbouw, kattenmeubels maken en beeldhouwen. We 
zijn aanwezig tijdens de vaste openingstijden (maandag, 
donderdag en vrijdag van 9- 16 uur) Je bent dan van 
harte welkom om kennis te komen maken. 
Zie contactgegevens op pagina 3 en 12. 

Samen aan tafel:

Er wordt een heerlijke bijzondere lunch 
gemaakt.Je kan gezellig komen eten, 
samen met anderen. MAAR je kan ook 
meehelpen met deze lunch (maximaal 5
personen kunnen meehelpen), en dan 
daarna samen lunchen. Hennie, onze kok 
is natuurlijk aanwezig.

Activiteit:   Samen aan tafel

Wanneer:   Donderdag  20 oktober 2022
Tijd:          10.00 uur tot 13.00 uur.
Waar:        Iepenlaan 40 te Eindhoven

Opgeven:  
Niki (De Zonnebloem):     0402120916
Stichting de Kunsterij:      06-23570994 of 
                       info@stichtingdekunsterij.nl

GEEF JE OP…SMAKELIJK EN TOT DAN

Stichting de Kunsterij en De Zonnebloem.

Samen gelukkig oud...
Wie wil dat nu niet?
Bij WoonincPlusVitalis Parc Gender aan de Maria van 
Bourgondiëlaan 8 worden elke week leuke activiteiten 
georganiseerd waar ouderen uit deze wijk aan mee kan 
doen. Jij dus ook! Er is keuze uit ontspannende, sportieve, 
creatieve en sociaal-culturele activiteiten. Bij alle
activiteiten staan plezier en gezelligheid voorop. 
Ontmoeten van wijkbewoners, activiteiten met elkaar 
ondernemen, interesses en gezelligheid delen; dát is wat 
we willen bereiken. Samen gelukkig oud worden!

Wat kost het om mee te doen?
Heel veel activiteiten zijn helemaal gratis. Voor sommige 
betaal je een klein bedrag per keer. 

Doe je ook mee?
Lijkt het je leuk om deel te nemen? Kom dan op 
woensdagen tussen 13.30-14.30 langs tijdens het 
inloopuurtje. Dan zitten wij klaar met een kopje koffie/thee 
en kunnen we samen kijken welke activiteiten passend zijn.  
Heb je andere vragen over de activiteiten? 
via mail: f.vandenakker@vitalisgroep.nl

Kunsterij/Klusserij
OLIEBOLLENMIDDAG(14.00- 16.00)

Bestellen! (max. 3 per persoon)

30 december

Verschillende activiteiten zoals kerststukjes en 
kerstkaarten maken, kerstboomhangers  en 

koekjes versieren. Deze activiteiten zijn GRATIS
van 12.00- 13.30 Kerstlunch

kosten lunch €2,50, vooraf aanmelden!
0623570994 of dekunsterij2012@live.nl

KERST-INN
15 en 16 december

10.00- 15.30

KERSTKIENEN
17 December
14.00- 17.00 uur
Eerste kienkaart GRATIS
Kienkaarten bij kopen: €1

SNERTKIENEN
12 november 14-17 u

eerste kienkaart 
GRATIS, rest €122/23 en 26 

december 
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Nathascha van Leeuwen
Reiki master teacher
Ik ben Nathascha van Leeuwen Reiki master 
teacher. Toe aan wat ontspanning of rust? 
Misschien is een Reiki behandeling dan iets 
voor jou.

Wat is Reiki?
Reiki is een alternatieve geneeswijze die 
werkt vanuit de handen (van Dale). Een Reiki 
behandeling kun je vergelijken met een 
massage. Niet van het fysieke lijf, maar van 
de energie die stroomt in je lichaam. 
Wanneer er een blokkade is in je 
energiestroom, kan die zich uitten in 
lichamelijke pijn en fysieke beperkingen. 
Door een Reiki behandeling kan de energie 
weer volop gaan stromen en blokkades 
opheffen, zodat je weer volop levensenergie 
hebt. 

Je kunt bij mij terecht voor Reiki 
behandelingen. Wil je graag zelf Reiki leren? 
Ik geef ook cursussen. Misschien leuk om 
cadeau te doen aankomende 
decembermaand.  Voor vragen en informatie 
kun je vrijblijvend contact opnemen met 

Nathascha van Leeuwen 
Tel: 06-2849 2792
E-mail: liefdevollekleuren@gmail.com
Facebook: https://www.Facebook.com/Ger.
en.Nathascha.2022

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

Tai chi en (medische) Qigong 
Graag zou ik de lessen Tai chi – Qigong, bij u in het 
buurtkrantje onder de aandacht brengen. 

Tai chi en (Medische) Qigong
In deze les trainen wij onszelf om te ontspannen en toch 
krachtig te zijn volgens een zeer oude Chinese leer. De lessen 
berusten op de principes uit het Taoïsme.
Dit doen wij met oefeningen, die de gezonde energie 
vermeerderen en de ongezonde energie doen verdwijnen; 
door de energiebanen vrij te maken, zodat energie  kan 
stromen. Hiermee behouden en verbeteren wij de lichamelijke 
en geestelijke gezondheid.
Sommige Qigong oefeningen in de les behoren tot de 
Medische Qigong, omdat ze direct een bepaald meridiaan 
systeem beïnvloeden. In de lessen wordt de medische Qigong 
met Qigong en Tai chi gecombineerd, omdat deze de 
gezondheid positief beïnvloeden. 

Qigong
De Qigong oefeningen worden op een rustige wijze, in een 
herhalend patroon op het ritme van de ademhaling uitgevoerd 
met de aandacht naar binnen gericht. Soms zijn oefeningen 
statisch en dienen ze een moment vastgehouden te worden. 
De oefeningen pogen een balans te onderhouden of te 
herstellen in het lichaam. 

Tai chi
Tai chi is een opvolging van bewegingen uit de 
verdedigingskunst in een bepaalde volgorde in slow motion. 
De bewegingen zijn zacht, komen vanuit de buik en berusten 
op alertheid, waardoor ze evenwicht versterkend werken.

Waar:         Gymzaal Strijpdorp op de Halvemaanstraat/ 
        Apeldoornstraat 1 
Wanneer:  op woensdagavond van 19:30 – 20:30 uur

Geheugen-
training

 

Maandagmorgen
locatie ‘t Bellefort

10.00- 12.00 
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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.

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

Repareren bij 
kadoboetiek Create

Houten speelgoed of kleine houten gebruikersmaterialen 
stuk? Laat het ons dan repareren! Onze deelnemers van 
de dagbesteding staan voor u klaar om houten speelgoed 
of kleine houten gebruiksvoorwerpen dat kapot is voor u 
te repareren.

Hoe werkt het:
U kunt met uw spullen bij onze dagbesteding, 
Kadoboetiek Create aan het Trudoplein 5, binnenlopen.
Wij beoordelen of het voorwerp door ons gerepareerd 
kan worden. Repareren gaat op volgorde van 
binnenkomst. Wij kunnen u helaas geen datum geven 
waarop uw voorwerp gemaakt is, maar we doen ons best 
om het zo snel mogelijk voor u te repareren.
Als u voorwerp klaar is bellen wij u op en kunt u uw 
spullen weer bij ons op komen halen.
(Voorkeur voor binnen lopen gaat uit naar dinsdag t/m 
vrijdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur.
Op de overige tijdstippen kunnen wij niet direct 
beoordelen of uw product gerepareerd kan worden)

Wat kost het:
U betaald voor deze service alleen de materiaalkosten.
Lijkt het u ook leuk om houten speelgoed en 
gebruiksvoorwerpen te repareren? Dat kan! Middels 
onze basis dagbestedingsplekken bieden wij iedereen 
de mogelijkheid om ons een handje te helpen. U kunt al 
vanaf 1 dagdeel in de week bij ons komen. Een win win 
situatie voor ons beiden. U heeft een doel om naartoe 
te gaan, sociale contacten op te doen en heerlijk bezig te 
zijn en wij hebben extra handen die ons helpen om alles 
weer mooi te maken.

Meer informatie nodig?
Loop dan snel een keer binnen bij Kadoboetiek Create 
op het Trudoplein 5 in Eindhoven of bel naar 
Mariella Bressers 06-46045872

Graag tot ziens!

Stichting de 
Kunsterij 
bedankt 
Boerrigter 
fysiotherapie 
voor hun 
donatie aan 
ons initiatief

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

verschillende (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 Von-
derhof te helpen een leuke middag te 

hebben? 
Ook bij het onderhouden van de tuin bij het 

Bellefort, heben wij nog handjes nodig! 
Kun je helpen?

Neem dan contact op met Ciska van Lieshout 
(0623570994) en vraag hoe je ons kunt helpen.
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Doe mee met ons Boerrigter Fysiotherapie beweegprogramma!Doe mee met ons Boerrigter Fysiotherapie beweegprogramma!
  

In oktober beginnen we bij Boerrigter Fysiotherapie met een beweegprogramma in groepsverband.In oktober beginnen we bij Boerrigter Fysiotherapie met een beweegprogramma in groepsverband.  

Het is niet zomaar een gewone gym groep, maar een programma speciaal ontwikkeld voor mensenHet is niet zomaar een gewone gym groep, maar een programma speciaal ontwikkeld voor mensen

met rug-, heup- en/of knieklachten die in het reguliere sport- en spelaanbod nog niet ofmet rug-, heup- en/of knieklachten die in het reguliere sport- en spelaanbod nog niet of  

niet voldoende mee kunnen komen, in verband met hun (fysieke)belemmeringen of obstakels,niet voldoende mee kunnen komen, in verband met hun (fysieke)belemmeringen of obstakels,  

waardoor ze het plezier in bewegen zijn kwijtgeraakt.waardoor ze het plezier in bewegen zijn kwijtgeraakt.

  

Hebben we uw interesse gewekt? Kijk dan op onze website voor meer informatie:Hebben we uw interesse gewekt? Kijk dan op onze website voor meer informatie:

www.boerrigterfysiotherapie.nlwww.boerrigterfysiotherapie.nl

Dagbesteding Kadoboetiek Create 
Trudoplein 5, Strijp.

Hier een berichtje van de dagbesteding van Zorgbureau Brabant. 

Sinds januari 2022 kun je bij ons niet alleen terecht voor maatwerkdagbesteding met een indicatie, maar ook 
voor basisdagbesteding zonder indicatie. Iedereen die interesse heeft mag eens binnenlopen en informeren 
naar de mogelijkheden. Als je een generalist hebt kun je daar ook eens mee overleggen of het iets voor je kan 
zijn.

En wat doen wij dan?
Wij hebben een winkel met allemaal superleuke cadeautjes, als je dat leuk vindt mag je helpen in de winkel, 
leren met klanten omgaan, leren met geld om te gaan, leren met de kassa om te gaan, leren de etalage in te 
richten enzovoorts.

Als je dat liever niet doet kun je achter de winkel in de creatieve ruimte of in de houtwerkplaats allerlei 
creatieve producten maken, die in de winkel verkocht kunnen worden. Onze coaches helpen je daarbij, zij
 leggen uit hoe alles moet.

Hoe leuk is dat als je zelf iets gemaakt hebt en het wordt verkocht omdat andere mensen jou creatie leuk 
vinden!!

Je mag ook je eigen spullen meenemen bijvoorbeeld je haakwerk, vogelhuis, diamond painting of noem maar 
op, en daar lekker in gezelschap aan werken. Samen is altijd leuker dan alleen, toch? Beetje kletsen 
ondertussen, kopje koffie of thee erbij.

Loop gerust binnen en vraag naar de mogelijkheden.

Openingstijden: Wij zijn geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 09.30 uur tot 17.30 uur.                                  
NIEUW NIEUW NIEUW: Sinds een paar weken zijn wij ook op de zaterdag geopend van 09.30 uur tot 16.00 
uur. Heb je niets te doen in het weekend? Kom gezellig langs! Je kunt bij ons dus zelfs in het weekend een 
dagdeel of een paar uurtjes naar de dagbesteding komen.

NIEUW NIEUW NIEUW: Sinds een paar weken hebben wij ons winkelassortiment uitgebreid met spullen van 
groothandel “100% leuk”. Mooie thema artikelen en mooie cadeaus voor een schappelijke prijs, verras 
iemand met zo’n origineel cadeau, komt dat zien.

Ook hebben we de nieuwste trend in huis: “Amberblokjes”, superleuk om weg te geven.

Kom gerust langs of je mag ook even bellen naar Zorgbureau Brabant voor informatie,             
nummer: 06-5320 4216. Groetjes en tot snel.

In de vorige versie 
van het Iepenblaadje 
is een verkeerd 
bericht geplaatst. 
Excuses! Dit is het 
juiste:



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- 1595 74 83 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 06-1595 74 96 info-bellefort@lumenswerkt.nl

Wijksteunpunt PSV Dagbesteding Lunet 040- 250 53 15 wijksteunpuntpsv@lunetzorg.nl 

Zonnebloem regio 
Eindhoven 

Secretariaat regio  
Eindhoven

076-564 64 64 zonnebloem.ehv@gmail.com

Stichting 
de Kunsterij

Ciska van Lieshout
Anja van Vooren

Coach 06- 2357 09 94 dekunsterij2012@live.nl

De Klusserij Peter van Grunsven Coach en ZZP 06- 4650 80 78 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 

040-245 53 00
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