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Muscle-Up 
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Als buurtbewoner wandel ik regelmatig voorbij de voormalige voetbalvelden aan de Elburglaan.  
“Ooh, eitje!” is mijn conclusie als ik Job (25 jaar) aan de rekken zie hangen. Hij komt hier 3 á 4 keer 
per week om Calisthenics te beoefenen. Zo is een zogeheten ‘Muscle-Up’, een oefening waarbij je 
jezelf aan een horizontale buis optrekt en opduwt zodat je daarna met gestrekte arm bovenóp de 
buis leunt. Zie je het een beetje voor je? Nou, deze truc doet Job meerdere keren achter elkaar en 
dan héél beheerst…  
 
Vóór de Corona-uitbraak trainde Job in een sportschool maar een paar maanden terug ontdekt hij 
Calisthenics en vindt dit eigenlijk leuker. “In de sportschool probeer je de oefeningen die je kent te 
verbeteren. Hier daag je jezelf uit om steeds moeilijker oefeningen te bedenken. Je moet echt crea-
tief zijn en dat maakt het sporten veel interessanter.” 
 
De Muscle-Up oefening heeft hem even wat moeite gekost, maar nu voert Job ‘m zo soepel uit, dat 
het voor een buitenstaander helemaal niet moeilijk lijkt. Dat je als amateur (zoals ik) denkt: “Dat 
doe ik zó wel even na!”. Ik heb het geprobeerd… maar nee ik bak er echt niks van. Deze verslag-
gever heeft weer andere kwaliteiten.  
 
Job heeft er overigens geen probleem mee om - speciaal voor onze vrouwelijke redactieleden zijn 
T-shirt uit te doen. We fotograferen zijn gespierde torso terwijl hij een mooie oefening doet. Zie hier 
het resultaat!  

Ed van Gennip, redactie 
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Update Urban Sportpark 
Michiel Geurds 

Dit najaar gaan we van start! Het hoofdontwerp is nagenoeg af. Zo zal 
calisthenics en survivalrun uitgebreid worden en krijgen BMX en freerun-
ning een plek op het park. Daarnaast komen er aan de Apeldoornstraat 
beweegtoestellen en extra speeltoestellen. Ook is er voldoende vrije 
ruimte om een balletje te trappen en te spelen. Wat de exacte planning is 
en wat wanneer gedaan wordt weten we nog niet. 
 
Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de subsidie vanuit de Brainport 
regiodeal. Het was daarbij nog een hele puzzel om tot een passend ont-
werp te komen. Naast het geld voor de sporttoestellen is er budget nodig om het park te ontwikkelen. Denk hierbij aan aanleg van 
paden, verlichting en de groenvoorziening, maar ook aan bodemonderzoeken, flora en fauna onderzoek en waterberging. Er zijn 
daarom keuzes gemaakt. Wat er bijvoorbeeld niet aangepakt gaat worden zijn de gebouwen. Die blijven voorlopig zoals ze zijn, 
waarbij Dynamo Jeugdwerk de voormalige kantine blijft gebruiken. 
 
Leuk die survivalrun of calisthenics, maar wat kan ik ermee? 
Nu het park ontwikkeld gaat worden is er aandacht nodig voor de programmering. Zo willen we kennismakingslessen aanbieden 
om te laten zien wat je met de toestellen kunt. Daar een volgende keer meer over. 

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 

Web app SPOT ON 
Casper Siemes, SPOT ON Commissie 

Op dinsdag 11 augustus lanceerden 6 Eindhovense studenten en wethouder Stijn Steenbakkers SPOT ON, een webapp waar-
mee je Eindhoven op een nieuwe manier kan ontdekken. Dit ter viering van Eindhoven 1920-2020, de herinnering aan het sa-
menvoegen van de dorpen Woensel, Gestel, Stratum, Strijp en Tongelre met/tot de stad Eindhoven.   
  
De studenten zijn het afgelopen half jaar bezig geweest met het verzamelen van unieke feitjes en locaties van Eindhoven. Deze 
hebben ze gebundeld op de website SpotOnEindhoven.nl. Juist in coronatijd, waarin we drukke bijeenkomsten willen voorkomen, 
biedt de web app uitkomst. Inwoners die net komen wonen -waaronder nieuwe eerstejaars studenten- kunnen de geschiedenis 
van de annexatie lezen en unieke plekjes bezoeken die daar bij horen. Ook geboren en getogen Eindhovenaren kunnen verbor-
gen pareltjes (opnieuw) ontdekken.  
  
De webapp is ontwikkeld in het kader van jubileumjaar Eindhoven 1920-2020: “Eer gisteren, Vier vandaag, Maak morgen” en 
daarom zal de webapp na 11 augustus 100 dagen beschikbaar zijn.  
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Beste buurtbewoner, 
 
Het is u waarschijnlijk niet ontgaan. Stilaan worden er al wat voorbereidingen getroffen om het voormalige sportpark ‘t Schoot om 
te vormen tot een Urban Sportpark voor iedereen. Via deze wijkinfo willen we u op de hoogte brengen van de zaken die al zijn 
uitgevoerd of binnenkort uitgevoerd gaan worden. 
 
Welke voorbereidingen worden getroffen? 
 Het kunstwerk (gondel) aan de Apeldoornstraat wordt verwijderd en teruggegeven aan de kunstenaar. 
 Er is vleermuisonderzoek gedaan (overdag en ’s nachts). Voor de aanwezige vleermuizen in het gebied zijn kasten aange-

bracht in bomen en aan gevels van de school en de kerk. 
 Sloop van oude opslag/garage box op het terrein. 
 Oude dug outs en het scorebord zijn verwijderd. 
 Diverse terreinonderzoeken; bodem, water, kabels en leidingen ed. ter voorbereiding op de bouw/aanleg van het park. 
 Hoogte-/terreinmetingen voor onder andere bomen, groen en sportfaciliteiten. 
 
Wat kunt u verwachten?  
De werkzaamheden hebben weinig tot geen directe impact voor de buurt. De komende periode zijn er op diverse tijden mensen 
(met apparatuur of machines) in het park aanwezig om onder andere bovenstaande werkzaamheden uit te voeren. 
 
Hoe ziet de vervolg tijdsplanning eruit? 
We zijn momenteel druk bezig om van het voorlopig ontwerp te komen tot een definitief ontwerp. Dit publiceren we zodra het ge-
reed is. Als alles meezit, verwachten we in het laatste kwartaal van 2020 te kunnen starten met de bouwwerkzaamheden. We 
houden u hiervan op de hoogte.  
 
Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u mailen naar de gebiedscoördinator Thijs Bakermans via t.bakermans@eindhoven.nl 
of bellen naar 14 040.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dinemarie Anholts 
Projectleider Urban sportpark Eindhoven 

Dinemarie Anholts, Projectleider Urban sportpark Eindhoven 

Wanneer? 
Op woensdagmiddag is er gymles voor dames van 15.00 – 16.00 uur. 
Op donderdagmiddag is er gymles voor heren van 15.45 – 16.45 uur. 
Gemengd sporten is ook mogelijk. 
Men kan switchen van woensdagmiddag naar donderdagmiddag of omgekeerd.  
 
Waar? 
Sportzaal bij Basisschool Strijp Dorp aan Apeldoornstraat 1 in Drents Dorp. 
 
Kosten: 
De kosten zijn  25,- per kwartaal. 

 
Meer informatie: 
De heer Rob Cremers, gym55vanpvge@gmail.com, 06-53875784 
Mevrouw Hennie van Rooij, hennie.iding@gmail.com, (040) 26 24 242 

Werkzaamheden toekomstige Urban Sportpark Eindhoven 

 

Gymclub GYM 55 van PVGE Eindhoven zoekt nieuwe leden 
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Annet Nooijen, redactie 

Na weken contact via de brievenbus, werd er op 23 juli een gezellige middag georganiseerd voor de bezorgers en ontvangers 
van Vrolijke Post. Vrolijke Post bezorgt mensen met een gezegende leeftijd en anderen die het kunnen gebruiken, enveloppen 
met leuke opdrachten en iets lekkers. Zodat de thuiszittende coronadagen wat aangenamer worden. Toen de maatregelen ver-
soepeld werden, was het tijd om voor alle betrokkenen een gezellige buitenactiviteit te organiseren. Geheel corona-proof natuur-
lijk. 
 
Iedereen werd uitgenodigd bij het Urban Sportpark ‘t Schoot. Van veraf zag het er al heel feestelijk uit. Er waren tenten opgezet 
zodat iedereen in de schaduw kon zitten, maar het meest in het oog sprongen de vrolijk gekleurde vlaggetjes. De losse vlaggetjes 
waren allemaal gehaakt en gebreid door de postontvangers en door buurtbewoner Glenda aan elkaar genaaid.  
 
Er waren zo’n 60 mensen op het feestje, zij genoten van soep en hartige hapjes gemaakt door Marion van Voer. Ook Vrolijke 
Post bakker Marloes had niet stilgezeten, zij had gezorgd voor veel zoete lekkernijtjes. Als je buik vol was en je spraakwater op, 
kon je genieten van het amusement. Zo kon je een 1,5 meter afstands massage krijgen en stond het Van Abbemuseum op loca-
tie met een aantal kunstwerken. Ondertussen maakte je ook nog eens kans op een serenade van Jetteke en Cor. 
 
Het was een warme, mooie middag en op alle vlakken zeer geslaagd. Met dank aan de grandioze inzet van de vrijwilligers, Voer, 
SBDD, CKE en Woonbedrijf, zonder hen was deze middag niet mogelijk geweest  

Vrolijke Post Feestje 
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Emelie de Vaan, jeugdcommissie 

Ondanks corona hebben we gelukkig toch weer een gevarieerde kindervakantieweek kunnen organiseren. De kinderen konden 
deelnemen aan de zeskamp, een speurtocht en jachtseizoen. We zijn ook met zijn allen een dagje naar Duinoord geweest. De 
week werd afgesloten met een swingende disco disco en natuurlijk, overheerlijke frietjes. De foto’s spreken voor zich. 

Kindervakantieweek 2020 
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S|H-sticker voor RESPECT, VEILIGHEID en BEGRIP 

Senioren gaan langzaam minder horen. De naasten in hun omgeving moeten hen erop wijzen dat zij slechter gaan horen. De 
eerste fase is de ONTKENNINGSFASE en niemand wil zo’n groot bord achter op de fiets hebben, want zij horen iets minder en 
zijn niet doof. Hierdoor is deze S|H-sticker ontwikkeld en iedereen zal zich hierin herkennen. 
 

‘Ruim 1,6 miljoen senioren die minder goed horen!’ 
 
De S|H-sticker attendeert de omgeving hierop. De sticker is 5x5 cm en past bijvoorbeeld op het achterspatbord van uw fiets. Op 
de steeds voller en drukkere fietspaden wordt hiermee subtiel aangegeven dat u, ook bij herhaaldelijk en nadrukkelijk bellen, niet 
wordt gehoord. De S|H-sticker is op vele manieren te gebruiken ook bij de voordeurbel, scootmobiel, rolstoel, rollator tot aan wan-
delstok toe, omdat deze eenvoudig op maat is bij te knippen en lakt op alle stof en vetvrije ondergronden. Vele instanties 
ondersteunen dit initiatief o.a. Nationale Politie, Veilig Verkeer Nederland, GGMD, ANWB, KBO-afdeling, Zorgsaam Apeldoorn, 
Rijwielhandel, Lesmateriaal Hogeschool Utrecht ; omdat we met ons allen meer Respect, Veiligheid en Begrip wensen voor el-
kaar in ons land. Na het aanbrengen van de sticker op het achterspatbord zegt de ervaring, dat je anders/prettiger gaat fietsen. 
Het achterop komende verkeer gaat zich beleefder gedragen. Op dit moment zijn er enkele verkooppunten in het land. Bestellen 
kan ook op WWW.SLECHTHORENDESTICKER.NL of stel een vraag op sh.sticker@ziggo.nl en u krijgt binnen 5 seconde ant-
woord. 
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Keramiekgroep “Breek de week” 

Er was al een periode geen keramiek-
groep meer actief. Dat is uitzonderlijk 
voor het Hoofdkwartier en Drents Dorp. 
Marianne Slegers, zelf een enthousias-
te amateur keramiste, heeft het initia-
tief genomen om de keramiekgroep 
“Breek de week” te starten. 
 
Ongeveer een half jaar geleden was de 
kennismakingsbijeenkomst. Helaas 
was Covid-19 een echte spelbreker en 
zaten we gedwongen thuis. Gelukkig 
konden we na een tijd weer door. Met 
anderhalve meter afstand is Drents 
Dorp ‘the place to be’. 
 
Nu zijn we met 6 enthousiaste mannen 
en vrouwen, elke woensdag vanaf 
20.15 uur in de weer met klei en gla-
zuur. De ene persoon werkt snel en 
grof, de ander juist heel secuur. Ieder 
komt met eigen ideeën en ontwerpen. 
Maar ook gebruiken we veelvuldig de 

aanwezige mallen. Enkelen van ons hebben al jarenlang erva-
ring met keramiek, hebben een opleiding of cursussen ge-
volgd. Anderen zijn in het diepe gesprongen toen Marianne 
deze keramiekgroep startte. Hoewel we geen lessen volgen, 
kunnen we bij elkaar terecht voor advies. Daardoor komen we 
allemaal tot gave creaties. 
 
Kom gerust een keer op woensdag naar het Hoofdkwartier om 
met ons de week te breken, alstublieft niet het keramiek. 

Peter Kleinheerenbrink 
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Redactie zoekt versterking! 

Vind jij Nieuwsblad Drents Dorp 
ook zo’n toffe buurtkrant? En 
vind je het leuk om af en toe een 
stukje te schrijven? Een verslag-
je te maken van een buurtactivi-
teit? Of een buurtgenoot met een 
interessant verhaal interviewen? 
Ben je nieuwsgierig naar wat er allemaal in de buurt leeft? 
 
Meld je dan aan als redactielid van Nieuwsblad Drents Dorp. 
Lid zijn van de redactie betekent dat je deel uitmaakt van het 
gezellige team dat de redactie is. We komen 4 keer per jaar bij 
elkaar om de volgende uitgave voor te bereiden. 
 
Zie je het niet zitten als officieel lid bij de redactie, maar wil je 
af en toe of eenmalig een leuk artikel schrijven? Je bijdrage 
van harte welkom! 

 
Ben je minder bedreven met de pen, maar 
weet je wel een interessant onderwerp? 
Ook dan vernemen we graag van je.  
 

Stuur een mailtje naar nieuwsblad.drentsdorp@yahoo.nl, of 
spreek iemand van de redactie aan. 

Joukje Steiger, redactie 
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Toon Olijve 

Seniorenmiddag 
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Seniorenmiddag 
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Seniorenmiddag 

Op de website van Drents Dorp staan meer foto’s in het fotoboek 
van de seniorenmiddag 

 
www.drentsdorp.nl 
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Vogelpret met Fred 

De buizerd 
Men zal wel denken: een buizerd, is dat een stadsvogel? Jaze-
ker! De buizerd komt al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw 
voor als stadsvogel, in stadsparken met veel bospercelen zoals 
het Philips de Jonghpark, Landgoed de Wielewaal en in de 
bossen van de Grote Beek broedt de buizerd ook. Maar in de-
ze column, die ik in augustus schrijf, wil ik mij beperken tot het 
trekgedrag van de buizerd, dat nu al een beetje vorm begint te 
krijgen en zijn top bereikt in oktober, als de meeste buizerds 
aan de najaarstrek zijn. 

 
De buizerd heeft een lengte 
van 48-56cm en met een 
spanwijdte van 110 tot 
130cm, is de buizerd cirke-
lend of op grote hoogte zwe-
vend in de lucht, niet te mis-
sen. Het verenkleed van 
buizerds bestaat uit een 
bruine borst met witte borst-
band, bruine kop, de onder-
vleugels hebben bruine 

bandringen afgewisseld met witte bandringen. De staart is ook 
bruin en wat gebandeerd, de bovenvleugels zijn ook bruin. Zijn 
bij de randen van de ondervleugels en de vingers van de vleu-
gels zwart? Dan is de buizerd volwassen. Jonge buizerds heb-
ben veel wit in het verenkleed. Wist u dat er geen enkele bui-
zerd hetzelfde verenkleed heeft? Iedere buizerd heeft een 
unieke bandenring, andere koptekening en verschillende tinten 
van lichtbruin tot donkerbruin. De buizerd heeft gele poten, de 
gele snavel met grijze snavelpunt is net als bij andere roofvo-
gels krom.  
 
Schroeven op thermiek 
In de maand augustus leren de ouders hun jongen om op ther-
miek te cirkelen. Dat kan men ook in Drents Dorp waarnemen. 
De buizerds die in het Philips de Jonghpark, Landgoed de Wie-
lewaal en de bossen van de Grote Beek gebroed hebben, le-
ren hun jongen te schroeven (cirkelen) op thermiek, iedere dag 
hoger. De jongen leren dat in een paar weken. Als de jongen 
goed hoog kunnen schroeven, zweven de buizerds dicht bij 
elkaar door de lucht, dan dalend en dan weer stijgend op de 
thermiek. In vaktermen wordt deze techniek thermieken ge-
noemd.  
 
In de maand september durven de jongen steeds hoger te 
schroeven, hun ouders achterna tot het stipjes hoog in de lucht 
zijn. Hoe hoger de buizerd weet te schroeven, hoe verder hij 
op thermiek kan zweven. Dat kan wel kilometers ver zijn. 
Waarom de buizerd op thermiek trekt, komt doordat de buizerd 
geen vogel is die goed op kracht kan vliegen. Op thermiek trek-
ken kost weinig kracht en de buizerd trekt het liefst met goed 
weer en veel zon, want dan is er veel thermiek. Bij voorkeur 

met een noordoostelijke wind in de rug, zodat de buizerds naar 
het zuiden kunnen trekken, of naar het westen. Onze eigen 
broedpopulatie trekt naar Frankrijk, Engeland en Schotland. 
Dat gebeurt in oktober op mooie zonnige dagen met veel ther-
miek, dan kan men het karakteristieke pi-ieuw horen en vele 
buizerds in de lucht zien.  
Najaarstrek 
Buizerds trekken zowel in kleine groepjes van enkele tiental-
len, als in grote groepen van enkele honderden buizerds. Dat 
is een prachtig, maar ook machtig gezicht. Het gebeurt ook 
boven Drents Dorp en de snelweg langs Landgoed de wiele-
waal. Ik heb zelf enkele jaren geleden het geluk gehad dat een 
groep van 360 buizerds hoog boven mijn achtertuin overtrok. 
Buizerds trekken overigens graag samen met wespendieven, 
een andere roofvogel. Eind oktober zijn de buizerds van onze 
broedpopulatie vertrokken en worden hun plaatsen ingenomen 
door buizerds uit Scandinavië en Oost-Europa. 

 
Hoewel buizerds ther-
miekvliegers zijn die niet 
op kracht trekken, zijn er 
toch enkele buizerds die 
in hun eentje op najaars-
trek gaan en zowel op 
kracht trekken als op ther-
miek. Deze buizerds be-
ginnen de najaarstrek al in 
de maand augustus in 
plaats van in oktober, zij 
doen veel langer over de 

najaarstrek. Deze buizerds trekken ook met bewolkt weer, als 
er geen thermiek is. Ze vliegen dan laag door de lucht, van 
boom tot boom of van boom tot houtwal, maar ook door een 
bosperceel om minder weerstand van de wind te hebben. Op 
mooie thermiekdagen trekken deze buizerds ook, maar kortere 
afstanden en minder hoog dan de buizerds die in oktober trek-
ken.  
 
Beste Drents Dorpenaren, geniet van het trekgedrag van de 
buizerds boven ons Drents Dorp, bekijk het met een verrekijker 
dan ziet u het beter en mooier. Want hoe mooier en meer je 

Fred Blom, uw stadsvogeladviseur  
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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  
 
Website Drents Dorp: Dennis van der Sommen   webmaster@drentsdorp.nl  

Meldingen uit de openbare ruimte kunt u doen via: 
● telefoonnummer 14040 
● de BuitenBeter app 
● via de website: www.eindhoven.nl/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 

De volgende editie van Nieuwsblad Drents Dorp verschijnt in december 2020. 

Uiterste inleverdatum kopij: 13 november 2020. 

http://www.facebook.com/sbdd
http://www.facebook.com/jcstairwaystrijp

