
 
 

I N  D I T  N U M M E R :  

Buurten bij de buren… 
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Een modern of juist een oud huis op een plek 
met karakter, vlakbij het centrum van Eindho-
ven, een park op loopafstand, fijne speelruimte 
voor de kinderen, de snelweg in de buurt én 
wonen in Strijp. Dat waren de “bescheiden” 
eisen die Rob en zijn vrouw stelden aan een 
nieuwe woonplek. Zeven jaar geleden vonden 
ze hún ideale huis en kwamen terecht op Strijp-
R. Rob noemt zichzelf een “import Strijpenaar”, 
maar ondertussen woont hij al bijna 20 jaar in 
Strijp.  Hij leerde als jonge medewerker van de 
oude AH in Lievendaal de Strijpenaren al goed 
kennen.  
Vanuit Veldhoven kwam hij via de Rodenburg-
weg en de Zeelsterstraat op de Diodehof. Daar 
wonen Rob en Esther met hun dochters Britt 
(13 jaar) en Isis (11 jaar).  
 
Het gezin heeft het goed op Strijp-R: ”Leuke 
mensen in een fijne buurt op een geweldige 
plek! Al is er best wel wat verloop in de wijk. 
Bewoners gaan terug naar hun eigen stad of 
schuiven door naar andere huizen in de wijk. En 
soms gaat men scheiden. Ja, dat zie je vaker in 
nieuwbouwwijken”. 
 
Dat het centraal station zo dichtbij is, komt Rob 
goed uit. Want als stedenbouwkundige reist hij 
door heel Nederland. Van Maastricht tot Vlissin-
gen tot zelfs Delfzijl. Hij adviseert gemeenten, 
projectontwikkelaars en woningcorporaties over 
plannen voor het invullen van stedelijke gebie-
den. Dit kan een nieuwbouwproject zijn maar 
ook renovatie van een oudere wijk of fabrieks-
terrein. “Het is natuurlijk dan wel heel bijzonder 
om vlakbij Strijp-S te wonen, waar een voor-
heen afgesloten Philipsterrein helemaal is om-
gebouwd!”. Rob is blij met zijn baan. En blijk-
baar levert hij goed werk af, want via zijn vaste 

opdrachtgevers komt hij al 7 jaar steeds weer bij 
nieuwe projecten uit.  
 
Ook in het kunstproject “de Drentslamp” was 
Rob actief. Zo deed hij de vormgeving van de 
brochures en posters over het kunstproject. En 
hij heeft meegeholpen te bepalen wat de precie-
ze kleur en de positie van het kunstwerk op de 
rotonde moest worden.  
 
En pasgeleden was zijn laatste 
“stedenbouwkundige” klus voor het project. Wel 
héél kleinschalig, maar toch…  Vlakbij het 
kunstwerk op de rotonde moeste namelijk een 
paar kleine lampen komen. Samen met Rob 
heb ik gekeken hoe deze lampen het best tot 
hun recht zouden komen. Het moet lijken of 
iemand de lampen daar als het ware heeft 
“neergestrooid”.  
 
Op het moment dat je dit Nieuwsblad leest is 
het resultaat al te bewonderen… ga maar eens 
gauw kijken!  

Ed van Gennip, Redactie 
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Blijvend lichtkunstwerk op schoorstenen Strijp-T  

Strijp-T gaat, in samenwerking met GLOW Eindhoven, de 
schoorstenen op het terrein transformeren naar een ico-
nisch en blijvend lichtkunstwerk. Dit bijzondere herken-
ningspunt legt niet alleen de verbinding tussen Strijp-S en 
Strijp-R, het slaat het ook een brug tussen het industriële 
verleden en de hightech activiteiten die er nu plaatsvin-
den. Het eerste resultaat wordt op GLOW2020 gepresen-
teerd. 
 
Verbinding met Strijp-T 
De schoorstenen maken onderdeel uit van de energiecentrale 
van het oude Philipsterrein. Het zijn de meest imposante, nog 
bestaande tweelingschoorstenen in Nederland. Ze werden 
gebouwd in 1948 en 1953 en zijn beiden wel 76 meter hoog. 
Vandaag de dag bestaat het bedrijventerrein vooral uit high-
tech ontwerp- en maakbedrijven. De bedrijven versterken el-
kaar door onderlinge samenwerking. Met de transformatie van 
de schoorstenen wil Strijp-T haar voormalige industriële erf-
goedgebied met alle Eindhovenaren én de omliggende regio 
delen.  
 
GLOW Eindhoven 
Strijp-T hecht er veel waarde aan dat de ontwikkeling van het 
lichtkunstwerk zorgvuldig tot stand komt. Zo waren er in 2019 
al voorbereidende activiteiten, wederom in samenwerking met 
GLOW Eindhoven. Zo heeft het lichtkunstfestival, in samen-
werking met onder andere Gemeente Eindhoven en Strijp-T 
ondernemers, een open-inschrijving uitgezet onder Eindho-
vense lichtkunstenaars. De jury bestond uit Mw. C. Smeets-
Goevaers (GEVA), A. v. Berlo (directeur V. Berlo Group), M. 
Paulen (directeur Dutch Design Foundation), R. v. Nunen 
(directeur Brainport Development), R. Ramakers (directeur 
GLOW), mw. M. List (wethouder Gemeente Eindhoven) en 
namens haar R. v. Stiphout (Gemeente Eindhoven).  

Claudia Hermans, GLOW 

Nieuwsblad Drents Dorp is een uitgave van de Stichting Buurt-
belangen Drents Dorp en wordt viermaal per jaar huis-aan-huis 
verspreid in de Eindhovense wijk Drents Dorp. 
  
Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of  
op enige wijze overgenomen worden zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van  
de SBDD. 
 
Contactgegevens SBDD: 
Buurtinfowinkel Drents Dorp 
Plaggenstraat 54 
5651 CT Eindhoven 
Tel. (040) 257 40 81 
E-mail: sbdd@hetnet.nl 
Website: www.drentsdorp.nl  

Contactgegevens redactie: 
E-mail: nieuwsblad.drentsdorp@yahoo.nl 
 
Vormgever: Dennis van der Sommen 
 
Redactie: Joukje Steiger 
 Fred de Blom 
 Ed van Gennip 
 Rob de Kruif 
 Annet Nooijen 
 
Drukkerij: Van Laarhoven offsetdrukkerij 
 
Oplage: 1.250 stuks 

Colofon 

Hugo Vrijdag, onder andere bekend van het lichtkunstwerk 
‘Zonnebloemen voor Van Gogh’ op GLOW2019, is door de jury 
geselecteerd als de kunstenaar voor de première op 
GLOW2020. 
 
Blijvend lichtkunstwerk voor de stad 
Er is om meerdere redenen gekozen voor lichtkunst. Het past 
niet alleen bij het DNA en het imago van Eindhoven als licht-
stad, het gaat hier ook om een voormalig Philipsterrein en in-
dustrieel erfgoed. Met het lichtkunstwerk op de schoorstenen 
krijgen de twee bijzondere bouwwerken ook na zonsondergang 
de aandacht die ze verdienen.  
 
In de toekomst worden de monumentale schoorstenen ook 
gebruikt voor lichtkunst dat een verhaal vertelt over (de ge-
schiedenis) van deze bijzondere locatie. Ook streeft Strijp-T 
ernaar om het lichtkunstwerk onderdeel uit te laten maken van 
evenementen als de Lichtjesroute, STRP-festival en DDW. 
Voor deze vervolgtrajecten wordt de samenwerking opgezocht 
met andere kunstenaars, studenten en de directe omgeving 
van Strijp-T, waaronder de bewoners van het Drents Dorp. 
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Aan de Koenraadlaan / hoek 2e Terborgstraat realiseert Woonbedrijf 25 huurappartementen. Op de plek waar eerst buurthuis 
Oes Hoes stond, komen nu twee- en driekamerappartementen voor 1 of 2 personen. Bouwbedrijf Van Montfort begint in juli dit 
jaar met de bouw. De nieuwbouw is naar verwachting in het najaar 2021 klaar. De verhuur start begin 2021. 
  
25 huurappartementen 
De appartementen hebben een woonkamer met open keuken, 1 of 2 slaapkamers, een doucheruimte en een berging voor instal-
laties en wasmachine. Ieder appartement heeft op het buitenterrein een berging voor bijvoorbeeld de fiets. De appartementen zijn 
gelijkvloers en er is een lift.  
  
Er zijn 2 woningtypes: 
- 14 appartementen met 1 slaapkamer (± 57 m2), huurprijs ± €550,00 
- 11 appartementen met 2 slaapkamers (± 68 m2), huurprijs ± €625,00 
  
Het gebouw 
Het gebouw wordt 3 lagen hoog aan de Koenraadlaan en 2 lagen aan de 2e Terborgstraat. Aan de achterkant komt een gemeen-
schappelijk groen hof waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Voor de 25 appartementen komen er 20 parkeerplaatsen op 
eigen terrein.  
  
Begin 2021 start Woonbedrijf met de verhuur van de appartementen. Meer informatie hierover staat straks op de website 
www.woonbdrijf.com/koenraadlaan. 

Karin Toebak, Woonbedrijf 

Waar slecht nieuws is, hebben wij als jeugdcommissie ook goed nieuws! Ondanks de corona pandemie, weten wij onze weg te 
vinden in hoe we er toch nog iets van kunnen maken samen. Zo hebben we het stoepkrijt festijn georganiseerd waar velen en-
thousiast mee aan de slag zijn gegaan. We hebben mooie en inspirerende creaties gezien. Vraag is natuurlijk, wat doen we met 
de jeugdvakantieweek die normaal gesproken plaats zou vinden van 17 t/m 21 augustus? Nou, dat is inderdaad nog een beetje 
de vraag. Een vraag waar we jullie bij willen betrekken. Wie weet leuke corona-proof ideeën te verzinnen voor deze dagen? Laat 
het ons weten, dan gaan we ermee aan de slag. Natuurlijk hebben wij ook al wat plannen die we nog niet verklappen, maar we 
zijn heel erg benieuwd wat jullie ideeën en wensen zijn. Stuur je ideeën naar: wimvanerp@hotmail.com of bel naar 06-13574990. 
We houden jullie op de hoogte, wordt vervolgd.  
 
Stay healthy en keep up the good work!  

Start nieuwbouw Koenraadlaan  

Wim van Erp, Jeugdcommissie 
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KIDS DENK MEE!  
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Annet Nooijen, redactie 

En toen moesten we ineens allemaal zoveel mogelijk thuisblijven… en als je een gezegende leeftijd of andere kwalen had, dan 
was het al helemaal raadzaam om niet naar buiten te gaan. Een buurtbewoner vroeg zich af of ze iets voor haar huisgebonden 
Drents Dorpianen kon doen. Ze vroeg een van de vrijwilligers van de seniorenmiddag op vrijdag om wat adressen van mensen 
die wel een steuntje in de rug konden gebruiken. Het was 16 maart en de 8 adressen kregen een kaartje en een stukje cake in de 
brievenbus. Met een telefoonnummer voor als er hulp nodig was. 
 
Dat telefoonnummer werd goed gebruikt. Niet omdat er veel hulp nodig was, maar vooral om te bedanken voor de lievigheid.  Al 
snel meldde zich meer vrijwilligers die iets wilden doen. En ook het aantal postontvangers steeg. Wikke, Marjan en Carina namen 
de touwtjes in handen en binnen de kortste keren was Team Vrolijke Post een goed geoliede machine. Er werden kaartjes ge-
schreven en geknutseld, er werden creatieve opdrachten verzonnen en uitgevoerd en er was een groepje dat lekkers bakte. En 
natuurlijk was er een flinke club postbezorgers. Twee keer per week lag er bij zo’n 120 mensen een envelop op de mat.  
 
De ene keer is het een brownie met een kaartje en een puzzelboekje. De andere keer een kindertekening en een dubbeltje met 
de vraag een herinnering over dat dubbeltje te delen.  
Een van de meest succesvolle acties was die van Desiree van MA-DE. Dat was een handleiding en een bolletje wol met de vraag 
om vlaggetjes te breien of te haken. Deze vlaggetjes worden tot een grote vlaggenlijn genaaid die in de wijk zal verschijnen wan-
neer we weer verlost zijn van de greep die Covid 19 op ons heeft. 
 
Als lid van Team Vrolijke Post vind ik het fijn dat ik iets voor mijn wijkbewoners kan betekenen en de taken die ik vervul zorgen 
ook voor wat ritme in mijn week. Door goed te doen voor een ander doe ik ook goed voor mezelf. De reacties van de postontvan-
gers zijn ook hartverwarmend: we krijgen lieve kaartjes en een mevrouw had zelfs een taart voor ons gebakken.  
 
Vrolijke Post is mogelijk gemaakt door de enorme inzet van vele bewoners. Team Vrolijke Post wordt ondersteund door C.K.E., 
Woonbedrijf, MA-DE en de SBDD. 

Vrolijke Post 
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Lieve buurtgenoten, 
 

Wij, Astrid en Jan van der Meijden, Koenraadlaan, willen de buurt bedanken voor alle attenties die 
we van de buurt mogen ontvangen. Die leuke attenties iedere keer weer geven ons echt het gevoel er 
helemaal bij te horen, zeker nu we met dat vervelende virus zijn opgescheept. Vele lieve groeten van 
Astrid en Jan. 
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Plannen nieuwbouwproject Wiele digitaal gepresenteerd 

Het is even stil geweest rondom het project Wiele. Begin 2019 
zijn de eerste plannen gepresenteerd voor 140 nieuwe wonin-
gen (koop en huur) die op het oude palletterrein komen. Er was 
veel interesse voor de nieuwbouwplannen van SDK Vastgoed, 
Woonbedrijf en gemeente Eindhoven. Toen zijn er ook wat 
ideeën en tips gegeven. Daarna is er nog een workshop ge-
weest met een kleine groep buurtbewoners. Alle ideeën en 
opmerkingen zijn daarna zo veel mogelijk verwerkt in het plan.  
 
Begin maart van dit jaar waren de buurtbewoners weer uitge-
nodigd voor een bijeenkomst om de verder uitgewerkte plan-
nen toe te lichten. Door het coronavirus kon die avond helaas 
niet doorgaan. Er is een oplossing gezocht om in deze rare 
tijden toch iets te laten zien. Op 28 mei zijn de plannen digitaal 
gepresenteerd. Buurtbewoners konden de presentatie van 
SDK Vastgoed en Woonbedrijf live volgen en ook direct vragen 
stellen. Heb je het gemist? Geen probleem, je kunt het terugkij-
ken op www.woneninwiele.nl. Op deze website is nog meer 
informatie over de nieuwbouwplannen te vinden.  
 
Groei en bloei 
Het terrein waar straks de nieuwe woningen komen, lag er een 
beetje kaal bij. Buurtbewoners hebben gevraagd of er tijdelijk 
wat meer groen kon komen. In april zijn er plantjes (lupines) 

Hannie de Groot, Woonbedrijf 

IN MEMORIUM – MARJAN VERBOEKET 
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Verbinder. Ontwerper. Creatieveling. Maar ook: moeder, part-
ner, dochter, vriendin en collega.  
 
Op vrijdag 3 april 2020 overleed Marjan Verboeket aan de ge-
volgen van het coronavirus. Ze was toen 44 jaar oud. 
 
Marjan was sinds een paar maanden actief als ‘verbindend 
creatieveling’ in Drents Dorp. Ze zat boordevol leuke plannen 
voor de buurt, en had er zelfs al een aantal uitgevoerd. Zo her-
inneren we ons allemaal de legendarische videoclip ‘Oh Drents 
Dorp is fijn’, die Marjan mede mogelijk maakte. Ze danste de 
polonaise in ons Hoofdkwartier, werkte mee aan de Vrolijke 
Post, en organiseerde de eerste straatconcerten.  
 
Waar Marjan was, was het gezellig. In de korte periode in 
Drents Dorp, veroverde ze met haar brede glimlach, warme 
aandacht en gevoel voor humor onze harten. Zij omarmde de 
buurt, en de buurt omarmde haar. En nu moeten we haar weer 
missen.  
 
We wensen iedereen die haar kende, en in het bijzonder haar 
man Maarten en kinderen Sam en Laszlo, heel veel sterkte 
met het verlies van een prachtige en bijzondere vrouw.  

Wikke Peters, CKE 

gepland die hopelijk binnenkort mooie kleurige bloemen geven. 
Verder is er bloemzaad door bewoners zelf gestrooid en zijn er 
paden van houtsnippers aangelegd op het terrein. Dan kun je 
hier deze zomer gezellig wandelen. Wel 1,5 meter afstand hou-
den! 

Deze foto is eind april gemaakt, toen de plantjes nog klein 
waren. Hopelijk zijn er binnenkort mooie fleurige bloemen 
te zien. 
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Annet Nooijen, redactie 

Straatconcerten 

En dan staat er ineens een raar karretje met bont geklede vrouwen op het pleintje. De Hartendames kondigen aan dat ze voor 
ons gaan zingen. We blijven binnen en doen de ramen open om goed te zien en te horen wat er gaande is. Ik zwaai naar mijn 
buurtjes die ook in het raam staan. De dames beginnen te zingen ik kan mijn tranen niet bedwingen. Het liedje raakt me vooral 
doordat ze een soort lijm zijn in de afstand die we tot elkaar moeten hebben. Muziek doet gelukkig niet aan 1,5 meter… 
Na drie liedjes en een toegift verdwijnen de dames weer. Een roos achterlatend voor alle luisteraars. 

 
Oud Drents Dorp bewoonster Ria Rathje werd op haar 85e verjaardag bij haar dochter Inge thuis verrast op een heus verjaar-
dagsconcert, wat een feest! 
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In de Venstraat werd met Koningsdag het Wilhelmus gespeeld door een trompettist en samen met zangeres en vendelzwaaiers 
werd ook Brabant geëerd.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Straatconcerten zijn mede mogelijk gemaakt door Woonbedrijf en CKE. 
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Ed van Gennip, redactie 

Toch een kleurige Koningsdag 2020 

De jeugdcommissie Drents Dorp heeft een geweldig idee: we zorgen op 27 april voor bonkjes stoepkrijt zodat de kinderen in de 
wijk op deze zonovergoten feestdag een mooi stoepkrijt-kunstwerk kunnen maken.  En dat is een succes! Veel kinderen leven 
zich flink uit en voorzien saaie grijze stoeptegels van mooie vormen en kleuren. Onze koning mag op zijn verjaardag trots zijn op 
zoveel creativiteit! 
 
Ik sprak een paar jonge kunstenaars. Ze glimmen van trots als ze over hun werk praten.  
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Zo is er Rosalie (7 jaar). 
Zij heeft zo’n grote kroon 
getekend waar ze zelf 
helemaal in kan liggen. 
Dat vindt ze zelf heel 
grappig, ook al zit ze 
daarna onder de kleurve-
gen. Haar papa tekent 
een gevaarlijke draak en 
van haar zusje Daantje 
staan er kleine voetstap-
pen. 
 
 
 

Noud is héél druk met het maken van een mooie tekst. Gecon-
centreerd schrijft hij grote letters, kleurt ze vet in en veegt de 
kleuren een beetje uit. Dat geeft een prachtig effect. En met 
wat water en een borsteltje zie niets meer van die kleine 
schrijffout… “Samen staan we sterk”. En dat is helemaal waar 
Noud! 

 
Nog een Noud (5 
jaar). Hij kleurt mooi 
strak de regenboog-
kleuren naast elkaar. 
En in duidelijke let-
ters schrijft hij zijn 
naam erbij. Zijn zusje 
Jet (1 jaar) vind de 
krijtjes ook heel inte-
ressant en tekent 

mooie krullen op de stoep. Dat vindt Noud heel jammer, vooral 
omdat die krullen door zijn tekening staan ☹  

De kroon van Femke (6 jaar, bijna 7!) is met fel oranje en geel. 
In haar achtertuin heeft ze al een taart met kaarsjes gekrijt voor 
haar jarige broer. Heel bijzonder dat iedereen in het gezin van 
Femke deze maand jarig is!  

Britt Famke (8 jaar) heeft een mooie vrolijke wolk gemaakt voor 
de koning. Van tevoren heeft ze goed uitgedacht hoe de wolk 
er uit moet zien: vrolijk, feestelijk en met hele mooie kleuren. 
Nou…en dat is-t-ie! 
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Deze prachtige mandala komt van de hand van Akshadha. Ze 
heeft er alle kleuren van de regenboog in verwerkt. Je ziet het 
niet op de foto, maar Akshadha heeft het halve parkeerterrein 
gekleurd. Wat een energie! 
 

 
Koen (9 jaar) tekent de Koning. Die is net zo groot als hijzelf. 
Zijn moeder trekt eerst de lijnen om Koen zijn lijf. Daarna geeft 
Koen zijn koning een feestelijke cape en kleurt ie hem hele-
maal in.  
 

 

Aan de overkant van de straat zijn nog meer kinderen druk aan 
de slag. Tijn (7 jaar) en Boris (8 jaar) maken eerst een vierkant 
en vullen die daarna met tekeningen. Ze hebben geen vast 
plan, maar toch ontstaat er een geweldig krijtwerk: wolken, 
bomen en bamboe aan de zijkant.  

 
 
De zus van Tijn is Jen (10 
jaar). Zij pakt het heel an-
ders aan en maakt eerst 
met breed plakband een 
patroon. Dan kleurt ze de 
vlakjes ertussen in en daar-
na haalt ze het plakband 
weer weg. Dit idee heeft ze 
van een vriendin. Ze oefen-
de hier eerst mee in haar 
eigen voortuin. Maar van-
daag, speciaal op konings-
dag, maakt ze er een fraaie 
strook gekleurde driehoek-
jes van. 
 

En wie zien we op deze laat-
ste foto? Precies, het is Jet 
van de overkant! Jet grijpt 
naar een mooi kleurkrijtje en 
wil ook door déze tekening 
een mooie kleurige krul zet-
ten.  
 
Ben je benieuwd of het haar 
gelukt is?  Ga dan zelf op 
zoek en geniet van alle mooie 
stoeptekeningen die onze 
buurtkinderen op Koningsdag 
2020 hebben gemaakt... 
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Thijs Bakermans, Gemeente Eindhoven 

Berichtje van de gebiedscoördinator 

Dag bewoners van Drents dorp, 
De effecten van het corona virus raken ons allemaal. Afstand 
van elkaar, alleen uit huis indien noodzakelijk, kinderen die niet 
naar school kunnen, zo veel mogelijk thuiswerken, kwetsbare 
doelgroepen in isolatie, enzovoorts. Kortom, er wordt ontzet-
tend veel van jullie gevraagd en verlangd.  
 
Als ik dan de opgelegde beperkingen afweeg tegenover wat ik 
in de wijk heb zien ontstaan, heb ik daar alleen maar lof voor! 
Vandaar dat ik via dit bericht dan ook gebruik wil maken om 
mijn waardering uit te spreken. 
 
In no time zijn er over de 100 adressen verzameld waarin hulp-
behoevende mensen, door tientallen bewoners en vrijwilligers 
een extra steuntje in de rug hebben gekregen. Boodschappen 
doen, even contact (op afstand), medicijnen ophalen, muziek 
in de straat, een simpel kaartje, knutselpakketjes uitdelen en 
ga zo nog maar even door. 

Deze samenhorigheid, zorg en oplettendheid voor elkaar 
maakt geeft een trots gevoel. Juist in deze roerige tijd laten 
jullie het beste van jezelf zien. Dit stipt maar des te meer aan 
hoe bijzonder Drents Dorpenaren zijn. Hoe mooi zou het daar-
om zijn als er ook maar een beetje van deze extra ondersteu-
ning kan blijven voortbestaan. En dan natuurlijk hoe meer hoe 
beter! Dat maakt het volgens mij nog fijner om in deze mooie, 
unieke wijk te mogen wonen. Een relatief kleine moeite, waar 
je ontzettend veel waardering en voldoening voor terug krijgt. 
 
Pas daarom goed op elkaar, zet je beste beentje voor en blijf 
vooral gezond! 
 
Groet, 
 
Thijs Bakermans 
Gebiedscoördinator 
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Fred Blom, redactie 

Vogelpret met Fred, uw stadsvogeladviseur 

De witte kwikstaart 
Het is een prachtige zonnige dag als ik deze column schrijf. Het is mooi voorjaarsweer, volop broedseizoen. Maar ook coronatijd, 
veel thuis zijn, maar wel genieten van de vogels in de tuin en de vogelzang die nu volop te horen is. Deze mooie dag is het goed 
weer om witte kwikstaarten te bekijken. Witte kwikstaarten zijn met milde zachte winters, jaarrond te zien in Nederland. Met stren-
ge winters trekken ze naar Zuid-Europa tot Noord-Afrika om te overwinteren. Maar nu zijn de witte kwikstaarten aan het broeden. 

 
 
 
Het is ook een heel leuk vogeltje, met snelle bewegingen 
en altijd met de staart omhoog aan het kwikken. Op een 
dak, op de grond of op een lantaarnpaal. Aan dat kwikken 
met de staart heeft het zwart, grijs, witte vogeltje van 16,5 -
19 cm, de naam te danken. Dit vogeltje heeft ook een 
mooie opvallende golvende vlucht. Tijdens zo’n vlucht kan 
een witte kwikstaart insecten vangen, maar hij kan ook op 
de grond naar voedsel zoeken. Het voedsel bestaat vooral 
uit vliegen, insecten, wormen, spinnen en slakken. Als in de 
snavel van de witte kwikstaart verschillende insecten of 
rupsen tegelijk te zien zijn, hebben ze jongen en zijn al die 
insecten om hen te voeden. 
 
 

Witte kwikstaarten hebben een broedkleed, in het najaar en de winter een winterkleed. Nu heeft het mannetje een wit gezicht met 
op het hoofd tot onder de nek naar de rug zwarte veertjes en zwarte keel en borst. Grijszwarte snavel, grijze rug, witte buik, de 
vleugels grijs met witte strepen. De lange staart is zwart met witte randen. De pootjes zijn grijs. Het broedkleed van het vrouwtje 
lijkt op dat van het mannetje maar heeft een smallere zwarte borst en een smallere en kortere zwarte nek. De jongen zijn valer 
grijs, grijs hoofd en nek witte kin en hebben minder zwart op de borst, het is wit-zwart-grijs, de buik grijswit met grijze strepen.  
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Vrouw kiest de man 
Witte kwikstaarten komen in februari terug uit Zuid- Europa en Noord-Afrika. Twee mannetjes gaan een vrouwtje achterna waar-
na het vrouwtje een mannetje kiest. Heeft het mannetje eenmaal een vrouwtje, dan wordt het mannetje heel territoriaal, dan jaagt 
hij alle indringers weg. Dat zijn felle gevechten met soortgenoten, maar ook andere vogelsoorten en zelfs kleine zoogdieren die 
de eieren of de jongen kunnen opeten. Het leuke en bijzondere aan dit felle territoriale gedrag is als witte kwikstaarten zichzelf in 
spiegelbeeld zien, in bijvoorbeeld autospiegels of autowieldoppen, ramen of glanzende voorwerpen. Dan gaat het Witte kwik-
staartje het gevecht aan met zijn eigen spiegelbeeld, omdat hij denkt dat hij een ander mannetje ziet. Deze spiegelbeeld gevech-
ten zijn fel en langdurig omdat het spiegelbeeld niet verdwijnt. En het witte kwikstaart mannetje denkt dus dat het andere man-
netje maar niet opgeeft. 
 
In april wordt het nest door beide partners gemaakt van stro, wortels, 
bladeren, mos en twijgen. Bekleed met bont van kleine zoogdieren, 
paardenhaar, en ook veren en veertjes. Witte kwikstaarten hebben 
een grote keuze van nestplaatsen. Het nest wordt gemaakt op takken 
van naaldbomen, waaronder taxus, maar ook sparrensoorten, muur-
spleten, onder dakpannen, holle knotwilgen, ondiepe kuiltjes in de 
grond. Dat gebeurt bij natte plaatsen zoals rivier en beekoevers of 
vennen. Maar ook vervallen spechtenholen. Jullie zien het, vele plek-
ken om een nestje te bouwen, maar ook onder daklijsten en in oever-
wallen worden nesten gebouwd. Witte kwikstaarten broeden twee tot 
drie keer van april tot augustus. Het vrouwtje broedt 4-6 grijs blauw-
achtige eieren met donkerbruine vlekken in haar eentje uit in 12 tot 14 
dagen. Zijn de jongen uit het ei geboren, dan worden ze door zowel 
het mannetje als het vrouwtje 14 dagen gevoed.  
 
Eind augustus is het broedseizoen voorbij voor de witte kwikstaarten. Ze vormen groepjes van ongeveer 10 tot enkele tientallen. 
Ze brengen de nacht door in rietbedden, rietvelden en rietkragen. Dat doen ze tot september, dan gaat het broedkleed over in 
een winterkleed. De mannetjes en de vrouwtjes hebben hetzelfde winterkleed met grijs hoofd en nek, minder wit in gezicht met 
onder de ogen lichtgrijs met groenige tint, wit voorhoofd, witte kin, in de hals een liggend zwart half maantje en een zwarte borst-
band in plaats van een zwarte keel en borst. Witte buik, grijze rug, grijze vleugels met witgrijze vleugelstrepen, de staart is zwart 
met witte randen. Vanaf september - november is de najaarstrek van de witte kwikstaarten, zij trekken in groepjes naar Zuid-
Europa of Noord-Afrika. Maar van onze eigen broedpopulatie blijven witte kwikstaarten met zachter winters ook hier. Een groot 
aantal vergeet weg te trekken als november warm is. In de winter overwinteren ook witte kwikstaarten uit andere landen hier, 
zodat wij hier in Nederland jaarrond van de witte kwikstaarten kunnen genieten. 
 
Witte kwikstaarten in Drents Dorp 
Waar kunnen wij, Drents Dorpenaren de wiite kwikstaarten zien? Af en toe in de OesMoestuin, Zwaanstraat en ook op de roronde 

bij de Drents Lamp, Koenraadlaan, groenstrook Lochemstraat en bij Ur-
ban Sportpark bij de Elburglaan. 
 
Wat kunnen wij Drents Dorpenaren voor de witte kwikstaarten doen? Het 
is een vogelsoort die hard achteruitgaat, vooral op het boerenland vanwe-
ge de moderne insectenbestrijdingsmiddelen, waardoor er op het boeren-
land te weinig tot geen voedsel meer te vinden is. Maar zoals jullie gele-
zen hebben, leven er ook witte kwikstaarten in het stedelijk milieu. Men 
kan nestgelegenheid aanbieden door een taxusboom te planten of een 
sparrenboom. Maar belangrijk is ook het nestmateriaal aan te bieden; laat 
vogelveertjes in de tuin liggen, maar ook op de grond liggende bladeren of 
bladhoopjes voor het nest, laat oude bomen in de tuin staan, daar zit veel 
voedsel voor de witte kwikstaart in. Een fruitboom trekt ook voedsel voor 

de witte kwikstaart, voor zowel vogels als voor uzelf heeft u heerlijk vers fuit. Een appeltje, pruimen of een sappig peertje. Onbe-
handelde insectenplanten zijn kleurrijk en voedselrijk voor de witte kwikstaarten. Heeft u in uw tuin ruimte voor een rommelig 
hoekje met oude stenen, wat hout en klopzand, dan is dat een leuk plaatsje voor de witte kwikstaart om te nestelen.  
 
Tijdens deze coronatijd wens ik u een goede gezondheid toe, maar vooral ook veel vogelplezier in uw tuin en in het Drents dorp 
als u een rondje fietst of wandelt. 

J A A R G A N G  9 ,  N U M M E R  2  
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AED… levensreddende hulp in de buurt 

Sinds kort hangt er aan een huis in de Apel-
doornstraat een grijs kastje. Het heeft een 
raampje aan de voorkant en de tekst ‘AED’. 
 
Ik bel aan om hierover meer te weten. Emelie 
de Vaan doet open en legt uit: ”Dit is een kast-
je voor een AED, een Automatische Externe 
Defibrillator. De gemeente Eindhoven wil dat 
buurtbewoners snel kunnen reageren wanneer 
iemand een hartstilstand krijgt. Stichting Eind-
hoven Hartveilig ondersteunt de AED-teams. 
In Drents Dorp hebben al 20 bewoners de 
reanimatiecursus gevolgd!”. 
 
In praktijk gaat het als volgt: Iemand belt 112 
met de mededeling dat er een persoon acute 
hartproblemen heeft. Meteen wordt een ambu-
lance opgepiept én zes ‘burgerhulpverleners’ 
die in de omgeving wonen, ontvangen een 
sms’je. Drie daarvan krijgen de opdracht om 
direct naar het adres te gaan waar de hulpbe-
hoevende is. Zij moeten meteen handmatig 
gaan reanimeren. De drie anderen halen snel 
de AED, gaan dan naar hetzelfde adres en 
sluiten de AED op de persoon aan. Het is de 
bedoeling dat de burgerhulpverleners er bin-
nen zes minuten zijn. Dan is de kans namelijk 

Ed van Gennip, redactie 

het grootst dat de reanimatie lukt. Een ambu-
lance heeft gemiddeld 12 minuten aanrijtijd. 
Dus het reanimatieteam is heel belangrijk voor 
iemands overlevingskansen!  
 
Er hangt een AED bij de SBDD Infowinkel in 
de Plaggenstraat. Bovendien ligt bij de ge-
meente nóg een aanvraag voor twee buiten-
kasten. Zo wordt ook Drents Dorp een 
‘hartveilige 6-minutenzone’. 
 
Het kastje naast de voordeur van Emelie is nu 
nog leeg. De AED die erin komt heeft zij al wel 
in huis. Half mei wordt de defibrillator aange-
meld en kunnen de vrijwilligers worden opge-
roepen als dat nodig is.  
 
In het kastje zit zowel airco als verlichting. En 
het valt je meteen op wanneer je door de 
straat loopt. ’s Avonds straalt het blauwachtige 
licht je al van verre tegemoet. Ook handig 
wanneer je een keer bij Emelie op de koffie 
gaat… 
 
De AED’s in Drents Dorp worden mogelijk 
gemaakt door de SBDD. 
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Lichtpuntje in coronacrisis: honderden extra oren voor de Luisterlijn 

Het is al weken extra druk bij de Luisterlijn. Nederlanders 
nemen massaal contact op voor emotionele steun of voor 
een praatje. Gelukkig is er ook een andere kant: de afgelo-
pen maand boden ruim 800 nieuwe vrijwilligers hulp aan 
om die extra oproepen te beantwoorden. Met een verkort 
opleidingstraject, én een extra telefoonlijn ‘de Corona-
praatlijn’, is de Luisterlijn er nu voor nog meer mensen die 
om een praatje verlegen zitten.   
 
In deze tijd waarin sociaal contact beperkt is, is de behoefte 
aan contact of een luisterend oor groot. Door nieuwe vrijwil-
ligers versneld (online) op te leiden hoopt de Luisterlijn nog 
meer oproepen te kunnen beantwoorden. Deze vrijwilligers 
gaan de tijdelijke ‘Coronapraatlijn’ bemensen, een extra tele-
foonlijn die speciaal is geopend voor als je even een praatje 
wilt maken, je verhaal kwijt wilt, wilt kletsen of omdat je be-
zorgd bent. De extra lijn is te bereiken via het reguliere Luister-
lijn-nummer 0900-0767.  
 

 

Dubbel zoveel gesprekken 
Waar vrijwilligers van de Luisterlijn normaal gesproken zo’n 
700 tot 800 gesprekken per dag voeren, is dat aantal bijna 
verdubbeld tot zo’n 1200 gesprekken per dag. Meer dan de 
helft van de gesprekken gaat over corona en de bezorgdheid 
daarover. En een deel van de mensen die over corona bellen 
willen gewoon even iemand spreken, hun bezorgdheid uitspre-
ken en iemand die luistert zonder oordeel.   
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Aan alle mooie dingen komt een eind 

Het voelt als een laatste stuiptrekking … het kunstwerk 90 jaar 
Drents Dorp is nu af! 
Maar – zo hoor ik je denken – dat is toch al heel lang klaar?! 
En in feite is dat ook zo: het grote beeld op de rotonde staat er 
inmiddels bijna een jaar. Maar daarna is door een klein clubje 
fanaten nog iedere week gewerkt aan het laatste deel … de 
kleine lampen. 
 
Zaterdag 9 mei hebben we de “lampjes” op de groenstrook in 
de Zwaanstraat geplaatst. Omdat deze kunstwerkjes nogal 
zwaar en log zijn, kregen we hulp van buurtbewoners Donny 
en Joëll. Met hun kennis en machines is het gelukt om ze pre-
cies op de juiste plaats, diepte en stand te krijgen. Het was een 
hele klus, maar dan heb je ook wat! Er liggen nu vijf lampen in 
het gras verspreid.  
Alsof een reuzehand ze daar heeft neergestrooid. 

Ed van Gennip, redactie 

Op de lampen vind je alle informatie over het kunstproject.  
Op de eerste prijkt natuurlijk de naam van het kunstwerk “de 
Drentslamp”, de namen van de 80 buurtbewoners die hebben 
meegeholpen aan het kunstproject staan op de tweede lamp. 

Alle sponsoren vind je op de derde en vierde lamp. En tot slot 
zie je twee hálve lampen in het gras liggen, als een openge-
klapt boek. Daarop kun je van begin tot eind het verhaal lezen 
van het kunstproject.  Knap werk van Peter en Annelies die er 
een pakkende tekst van hebben gemaakt!  
 
De laatste leden van de Kunstbende, bestaande uit Inge, 
Henk, Peter en ikzelf, moeten zich voorbereiden op het zwarte 
gat dat ontstaat nu het kunstproject klaar is.  
Stiekem denken we al aan het jaartal 2029. Want dan bestaat 
de wijk maar liefst 100 jaar!  
En dat verdient natuurlijk een mooi kunstwerkje… Dus heb je 
ideeën?  We horen het graag. 

J A A R G A N G  9 ,  N U M M E R  2  
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Annet Nooijen, redactie 

Hartendief 

Een hart onder de riem kent vele vormen. Zo is er een hartendief in Drents Dorp. Menig buurtbewoner deed ‘s ochtends de gordij-
nen open om een hartenzee op de stoep te vinden. Je mocht zelf bedenken waarom je het verdiende, want zo gaat dat met de 
mysterieuze zaken. Misschien voor je inzet in de wijk, of omdat je iemand hebt verloren, of omdat je wel wat ander uitzicht ver-
dient als je al weken binnen zit. Wie de hartendief is, is nog steeds geheim, maar dat hij/zij de mooiste hartjes van Drents Dorp 
maakt is een feit.  
 
Dit is volgens mij het topje van de ijsberg dat laat zien hoe bewoners in Drents Dorp naar elkaar omkijken. Georganiseerd of ge-
woon als buren onderling wordt er voor elkaar gezorgd. Deze nare tijden laten de kracht van de wijk zien. En dat zit hem in de 
kleine dingen en vooral in het omzien naar elkaar. Hopelijk kunnen we volgend jaar zeggen: “Drents Dorp in Coronatijd was zo 
slecht nog niet!“ 

J A A R G A N G  9 ,  N U M M E R  2  
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Xander van de Camp, Woonbedrijf 

Website www.drentsdorp.nl geheel vernieuwd  

Geschiedenis website Drents Dorp 
De website Drents Dorp is vanaf 2013 in de ’lucht’. Opgezet ter ondersteuning van het groot onderhoudsproject (2013-2016) van 
Woonbedrijf in Drents Dorp Oost. De pagina was gericht op het onderhoudsproject en werd grotendeels gebruikt voor de activitei-
ten in het Hoofdkwartier. Na afloop van het project werd de website eigenlijk alleen nog voor de agenda van het Hoofdkwartier 
gebruikt. 
  
Daarnaast zijn er de afgelopen jaren vele facebookpagina’s over projecten en activiteiten in Drents Dorp gelanceerd. En heeft de 
SBDD een paar jaar geleden een website gebouwd via de site ons platform, maar het nadeel is dat deze moeilijk te vinden is.  
  
Wens 
Veel vragen en een grote wens vanuit bewoners; is het niet mogelijk om 1 plek te hebben waar alles te vinden is? We hebben 
zoveel activiteiten, actieve groepen, actieve mensen, ik raak af en toe het overzicht kwijt en weet niet meer waar te zoeken. 
  
Vernieuwde website 
Vanaf nu is de website www.drentsdrop.nl vernieuwd en aan te passen aan de wens van velen! Dennis van der Sommen heeft 
afgelopen maanden hard gewerkt om de website helemaal Drents Dorp proof te maken. 
  
Een centrale plek waar alle actieve groepen een eigen plekje op (kunnen) hebben. De website is nog niet af en nog niet 
(helemaal) actueel, maar dat kan ook niet. Daar is namelijk jullie hulp voor nodig. Want wie weet beter welke info er bij je activiteit 
hoort dan jij, als bewoner uit Drents Dorp? 
  
Eigen plekje voor iedereen 
Denk je, ik wil ook een plekje op de website of mis je iets op de website. Laat het weten! Stuur een mail 
naar dennis@drentsdorp.nl. Met de volgende gegevens: 
- naam 
- mailadres 
- en je verzoek 
  
Vragen, opmerkingen, reacties? 
Stel je vraag, geef je opmerkingen door of wil je iets anders kwijt laat het horen graag ook via dennis@drentsdorp.nl. 

J A A R G A N G  9 ,  N U M M E R  2  
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We moeten met zijn allen afstand houden van elkaar en dat 
maakt het moeilijker om in contact te zijn en vragen beant-
woord te krijgen. Online zijn daar diverse initiatieven voor ge-
start: denk bijvoorbeeld aan facebookgroep Coronahulp Eind-
hoven waar vrijwilligers dag en nacht vraag en aanbod aan 
elkaar verbinden. Ook is op diverse websites alle informatie 
over het virus beschikbaar. Dat betekent echter niet dat u zon-
der internet uw vragen niet kunt stellen. Ook zijn er diverse 
manieren om op afstand in contact te komen met anderen. Een 
opsomming van handige telefoonnummers waar u uw vragen 
kwijt kunt: 
 
RIVM, 088-1351 
Voor vragen over het coronavirus. Hoe bescherm ik mezelf? 
Wanneer moet ik mij zorgen maken over mijn gezondheid of 
die van anderen? Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar 
van 8:00 tot 20:00 uur. 
 
Rode Kruis, 070 – 4455888 
Hulplijn voor iedereen die in quarantaine of thuisisolatie zit. U 
kunt hen bellen voor advies, extra hulp en als u gewoon even 
wilt praten. Dit nummer is van maandag t/m vrijdag bereikbaar 
tussen 9:00 – 21:00 uur en op zaterdag tussen 10:00-16:00 
uur. 
 
WIJeindhoven, 040 – 2388998 
Ondersteuning nodig op het gebied van opvoeden, geldzaken, 
wonen, gezondheid, werk of heeft u een andere (praktische) 
vraag die u in deze tijd bezighoudt? Op zoek naar een genera-
list die u daarbij kan helpen of een luisterend oor biedt? Bel 
met WIJeindhoven, zij werken samen met andere partijen in de 
stad.  
Heeft u zelf goede tips of ideeën die mensen vooruit kunnen 
helpen? Vraag dan naar onze verbinders in uw wijk.  
 
Lumens, 040 - 2193300 
Lumens kunt u bellen met zorgen over de coronacrisis waar u 
wakker van ligt. Denk aan angst, rouw, financiële zorgen. Als 
zij geen antwoord hebben op uw vraag of behoefte, dan verwij-
zen zij u door naar een partij in hun netwerk. 
 
Hulplijn Geldstress, 040-7601777 
Heeft u zorgen over geld? Bel dan op werkdagen tussen 9.00 
en 13.00. Vrijwilligers kunnen u advies geven of doorverwijzen 
naar personen die u verder kunnen helpen. 
 
MIND Korrelatie, 0900-1450 
Voor hulp bij psychische en sociale problemen. Deze organisa-
tie werkt met professionele hulpverleners, zoals maatschappe-
lijk werkers, psychologen en pedagogen. Deze hulpverleners 
zijn te bereiken van maandag tot en met vrijdag 09:00 tot 18.00 
uur. 
 
 

Corona, handige telefoonnummers 
Omnia Jeugdzorg, 06 48 45 17 18 
Om ouders/verzorgers te ondersteuners in crisistijd heeft Om-
nia jeugdzorg een nieuw telefoonnummer voor opvoedvragen, 
vragen over het bieden van een dag-structuur, of de onder-
steuning van uw kind bij huiswerk en gewoon een luisterend 
oor. 
 
Luisterlijn, 040- 212 55 66  
De Luisterlijn staat klaar voor mensen die zich eenzaam voe-
len en graag een praatje willen maken en hun verhaal willen 
delen. Voor een luisterend oor zijn zij 24 uur per dag bereik-
baar. 
 
Kindertelefoon, 0800-0432  
Wil jij graag met iemand praten omdat je misschien bang of 
verdrietig bent of omdat er iets anders aan de hand is? Bel dan 
met de kindertelefoon. 
 
Mantelzorglijn, 030–7606055  
Beschikbaar voor informatie over mantelzorg en het coronavi-
rus. 
 
Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600  
KBO-PCOB (seniorenorganisatie in Nederland) heeft een spe-
ciale ouderen-info lijn geopend om de zorgen en vragen die 
spelen rondom het coronavirus te beantwoorden. U kunt hen 
ook bellen als un behoefte heeft aan een praatje. Bereikbaar 
van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
 
Zelfmoordpreventie, 0900-0113 
Heeft u zelf nu hulp nodig? Bel dan 0900-0113 
Maakt u zich zorgen en wilt u uw dierbare die het zwaar heeft 
helpen? Dan kunt u voor overleg en advies bellen op werkda-
gen tussen 10.00-16.00 met hulpverleners via nummer 020-
3113888 
 
Wijkagent (Politie), 0900 - 8844. 
Maakt u zich zorgen over de veiligheid in de buurt of over een 
buurtbewoner, denk dan aan de wijkagent. Die is bereikbaar 
via het algemene nummer 0900-8844. 
 
Gemeente Eindhoven, 14040 en ondernemersloket, 040 – 
238 4222 
Heeft u vragen aan de gemeente? Bel dan met 14040. Bent u 
ondernemer of zzp’er en heeft u daar vragen over? Dan kunt u 
ook direct contact opnemen met het ondernemersloket via 040 
–238 4222. De gemeente is ook bereikbaar tussen 8.30 en 
17.00 uur.  
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Contactgegevens buurtpartners 
Gemeente Eindhoven: Thijs Bakermans, gebiedscoördinator  
   (040) 238 43 29   t.bakermans@eindhoven.nl 

 
Politie:  Mitch van der Hoeven, wijkagent  
   0900 88 44 

 
Stadstoezicht: Nadjib Bayat & John van der Spank  
   (040) 14 040   stadstoezichtstrijp@eindhoven.nl 

 
Woonbedrijf: Xander van de Camp, senior klantbeheerder 
   (040) 243 43 43   x.vandecamp@woonbedrijf.com 

 
Amvest B.V.: Heleen Aarts, directeur gebiedsontwikkeling  
   (040) 256 94 73   haarts@amvest.nl 

 
Dynamo Jeugdwerk: Marleen Tempelaars 
   (040) 219 33 56   m.tempelaars@dynamojeugdwerk.nl 

 
WIJ Eindhoven team Strijp:  (040) 238 89 98   strijpoost@wijeindhoven.nl  

 
SPIL-centrum Strijp Dorp: Nick van Leent, directeur 
   (040) 291 05 25   info@bs-strijpdorp.nl 
 
Ouderen van Drents Dorp: Hennie Kuppens 
   (040) 246 42 66    henniekuppens@hetnet.nl 
 
Zonnebloem Koenraad: Marjan Klein–Verhoeven, secretaris Stadsdeel Strijp 
   (040) 241 49 92   dklein01@telfort.nl 

 
MA-DE Design & Education: Mariken Dormans &   
  Desirée Wevers   info@ma-de.nl 

 
Stichting Circulo: Carina Verhulst, voorzitster   
   (06) 42 14 52 68   info@stichting-circulo.nl 

 
Stichting Buurtbelangen Frans Booij Lieuwes, voorzitter  
Drents Dorp (SBDD):  (040) 257 40 81   sbdd@hetnet.nl 

 
Buurtpreventie Drents Dorp: Toon Olijve, voorzitter   sbdd@hetnet.nl 

 
Werkplaats Financiën Strijp:  (06) 11 32 20 68   strijp@werkplaatsfinancien.nl 

 
HK Commissie: Marion Wesseling, Carina Verhulst & Marianne Slegers 
      activiteiten@drentsdorp.nl 

 
Buurtmoestuin OesMoes: Ingang in de Meidoornstraat   oesmoes.drentsdorp@gmail.com 
 
Nieuwsblad Drents Dorp: Joukje Steiger, Redacteur   nieuwsblad.drentsdorp@yahoo.nl  

Meldingen uit de openbare ruimte kunt u doen via: 
● telefoonnummer 14040 
● de BuitenBeter app 
● via de website van de gemeente Eindhoven: 
  www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/wonen/klachten/melding-openbare-ruimte 
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Infowinkel Drents Dorp (Plaggenstraat 54)  
- elke dinsdag– en donderdagochtend open inloop van 10.00 tot 12.00 uur  
- elke dinsdagmiddag dubbeltjes kienen van 13.30 tot 16.00 uur  
- elke woensdagavond open inloop en mozaïeken 19.00 tot 21.00 uur  
- elke vrijdagochtend open inloop Werkplaats XL Strijp van 9.30 tot 12.30 uur  
Voor een actueel overzicht van alle activiteiten: zie www.facebook.com/sbdd  
 
 
Hoofdkwartier (Beukenlaan 1b)  
- elke maandagmorgen open inloop WIJeindhoven van 09.30 tot 11.00 uur  
- elke dinsdagmiddag open inloop Studio Kruid Design on Demand van 12.30 tot 16.30 uur  
- elke dinsdagavond open inloop breien/handwerk van 19.00 tot 21.00 uur  
- elke woensdagmiddag open inloop Strijp onder de brug van 15.00 tot 20.00 uur  
- elke donderdagochtend inloop Studio Kruid Design on Demand van 8.30 tot 12.30 uur 
- elke 4e donderdag VOER gezellig samen eten van 18.00 tot 22.30 uur (Marion Wesseling) 
- elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur gezelligheid en spelletjes voor 50+ 
 - elke 1e vrijdag van de maand: themamiddag 
 
Voor een actueel overzicht van alle activiteiten: zie www.drentsdorp.nl/agenda en www.facebook.com/drentsdorp  
 
 
Buurtmoestuin OesMoes (Ingang via pad tussen Meidoornstraat 4 en 6)  
- elke woensdag in oneven weken, open inloop insectentuin van 13.00 tot 17.00 uur  
- elke vrijdag in even weken, open inloop insectentuin van 13.00 tot 17.00 uur 
- elke zaterdag samen tuinieren van 10.00 tot 12.00 uur  
 
 
Stichting Circulo (werkplaats D13 Doesburgstraat 13 + kringloopwinkel ‘t Cirkeltje Kootwijkstraat 33)  
- D13: elke dinsdag en donderdag open inloop van 10.00 tot 14.00 uur  
- ‘t Cirkeltje: elke dinsdag en donderdag van 10.00 tot 14.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur  
 
Voor een actueel overzicht van alle activiteiten: zie www.facebook.com/stichtingcirculo2018  
 
 
MA-DE Design & Education (Halvemaanstraat 108)  
 Voor een actueel overzicht van alle activiteiten, zie www.facebook.com/Ma-DE-Design-Educatie-410959755945934  
 
 
Jongerencentrum Stairway (Apeldoornstraat 1)  
wisselend programma: zie www.facebook.com/jcstairwaystrijp 
 
 
Houdt ook de maandelijks flyer van VOER in de gaten. Op de achterzijde vindt u actuele informatie over diverse acti-
viteiten.  

Overzicht buurtactiviteiten 
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