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GOED BESTEDE DAG
Weet je niet goed hoe je je dag zinvol invult of heb je behoefte aan meer struc-
tuur? Wil je graag andere mensen ontmoeten of weer aan de slag? In Eindhoven 
is er een breed aanbod van activiteiten én ondersteuning voor iedereen. Je hebt 
daar geen indicatie van de gemeente of huisarts voor nodig. Basisdagbesteding 
heet dat. In deze rubriek stellen een aantal organisaties zich voor. Voor meer 
informatie en andere locaties waar je ook terecht kunt: scan de QR-code of kijk 
op eindhoven.nl/basisdagbesteding.

Iedereen voelt zich gehoord 
en gezien bij De Loods 040
Op het eerste gezicht is het een grote loods met mensen die werken 
aan tafels. Als je beter kijkt, zie je een explosie van creativiteit: 
sieraden van gordijnringen, salontafels in alle soorten en maten, 
zelf gelaste kachels, glas in lood of tatoeages op nephuid. Maar wie 
denkt dat stichting De Loods 040 een hobbyclub is, heeft het mis. 
Deze basisdagbesteding begeleidt mensen met een psychiatrisch 
verleden.

De activiteiten zijn een middel 

om aan de eigen ontwikkeling te 

werken, zelfstandiger te worden 

en te leren omgaan met verant-

woordelijkheden. “We zoeken 

naar interesses en kwaliteiten 

van mensen, we ‘trekken’ niet 

aan ze. Zo groeien ze op hun ei-

gen tempo”, vertelt begeleidster 

Dian de Visser. 

Veilige sfeer
Stichting De Loods 040 creëert 

een rustige, veilige sfeer en res-

pecteert deelnemers zoals ze 

zijn. “Vanuit die veiligheid dur-

ven ze zich te ontwikkelen en 

ontdekken of herontdekken ze 

kwaliteiten van zichzelf”, legt 

Dian uit. “Daardoor krijgen ze 

meer zelfvertrouwen, komen ze 

stabieler in het leven te staan en 

stromen uit naar een opleiding of 

andere vervolgstap.” 

Tweede familie
Maaike is één van de veertig 

deelnemers, ze kwam hier omdat 

ze veel piekerde. “Dan ga ik in 

mijn hoofd zitten en word ik de-

pressief. De Loods is mijn twee-

de familie geworden. Je mag hier 

ook komen als je je niet goed 

voelt. Als ik me slecht voel, doet 

Dian ontspanningsoefeningen 

met me.” 

Iets brengen
Via WĲ eindhoven of andere zorg-

verleners komen deelnemers 

bij De Loods 040. Het begelei-

dingsteam bestaat, naast Dian, 

uit drie medewerkers. “De psy-

chiatrische problemen staan 

hier niet meer op de voorgrond. 

Mensen komen niet alleen iets 

halen, maar ook iets brengen. Ie-

dereen voelt zich hier gehoord en 

gezien.”

Verduurzamen met 
Verenigingen van Eigenaars
Een woning verduurzamen kan 
uitdagend zijn. Een gebouw met 
meer dan één woning verduurza-
men, is nog ingewikkelder. Zeker 
met een Vereniging van Eige-
naars (VvE), waarvan bewoners 
van koopappartementen auto-
matisch lid zijn. Dan kan het pas 
als de meeste bewoners het eens 
zijn met de plannen. Daarnaast 
moet een VvE voldoende geld in 
kas hebben en de verduurzaming 
technisch haalbaar zijn. De ge-
meente heeft daarom met het 
VvE Transitie Centrum Brabant 
een programma ontwikkeld dat 
VvE-bestuurders hierbij helpt.

Het programma bestaat om te be-

ginnen uit een cursus. Specialisten 

vertellen welke regels er zijn en 

laten zien hoe de technische aan-

pak voor jullie complex werkt. Na 

de cursus heb je als VvE-bestuur-

der genoeg inzicht om verder te 

kunnen. Nog een voordeel is dat 

je ideeën en ervaringen kunt uit-

wisselen met andere VvE-bestuur-

ders. In het najaar start weer een 

nieuwe cursus, bestaande uit drie 

dagdelen. Schrijf je alvast in via 

vtcb.nl.

Campagnebox
De inhoud van de cursus is voor 

een deel ook te lezen in de Cam-

pagnebox. Die zit vol informa-

tie over verduurzaming om je als 

VvE-bestuurder op weg te helpen. 

Met de box kun je de juiste stap-

pen op het juiste moment en in de 

juiste volgorde zetten. Heb je in-

teresse, stuur dan een e-mail naar 

info@vtcb.nl met je naam en adres. 

Zowel de cursus als de Campagne-

box zijn gratis.

Marathon Eindhoven dit 
jaar ook voor wandelaars
De Marathon Eindhoven is dit jaar niet alleen voor hardlopers. 
Zo is er de Your Marathon Challenge, waarbij de deelnemers 
wandelend 41 kilometer afl eggen, in de weken voorafgaand aan het 
marathonweekend. De laatste 1,195 kilometer wordt gelopen tijdens 
de marathon, op zaterdag 8 oktober. Bij deze ereronde naar de fi nish 
hoort ook een medaille. Liever een andere afstand lopen? Je kunt ook 
vijf, tien of vijftien kilometer wandelen tijdens het marathonweekend. 

Wandelen in een groep is niet al-

leen goed voor je lichaam, maar 

ook voor je sociale contacten. Hoe 

meer zielen, hoe meer vreugd. 

Daarom heeft Eindhoven Sport aan 

de Your Marathon Challenge een 

ledenwerfactie voor wandelgroe-

pen gekoppeld. Compleet met gra-

tis promotiemiddelen en toffe be-

loning: startbewijzen voor de Your 

Marathon Challenge en een echt 

Eindhoven-T-shirt. Wil je meedoen 

aan de actie? Ga naar 

eindhovensport.nl/ledenwerfactie.
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GOED BESTEDE DAG
Weet je niet goed hoe je je dag zinvol invult of heb je behoefte aan meer struc-
tuur? Wil je graag andere mensen ontmoeten of weer aan de slag? In Eindhoven 
is er een breed aanbod van activiteiten én ondersteuning voor iedereen. Je hebt 
daar geen indicatie van de gemeente of huisarts voor nodig. Basisdagbesteding 
heet dat. In deze rubriek stellen een aantal organisaties zich voor. Voor meer 
informatie en andere locaties waar je ook terecht kunt: scan de QR-code of kijk 
op eindhoven.nl/basisdagbesteding.

Kadoboetiek Create accepteert 
mensen zoals ze zijn 

Bij Kadoboetiek Create op het Sint-Trudoplein 5 staat de deur 
letterlijk en fi guurlijk altijd open. Je kunt er hebbedingetjes en 
zelfgemaakte cadeautjes kopen voor schappelijke prijsjes. Maar 
de Kadoboetiek van Zorgbureau Brabant is niet zomaar een winkel, 
het geeft deelnemers de kans langzaamaan weer het gewone 
leven op te pakken. Iedereen kan binnenlopen en vragen naar de 
mogelijkheden. 

Niets voor niets is het motto ‘le-

ren en werken’. Alles wat in de 

winkel, het achterliggende ate-

lier en de ruimte van de hout-

bewerking gebeurt, staat in het 

kader van vaardigheden opdoen. 

Zelfs de ruimtes schoonmaken, 

samen koken, koffi ezetten en de 

webshop onderhouden. Irma van 

de Koevering, oprichtster van 

Zorgbureau Brabant: “Iedereen 

die hier komt, werkt aan leerdoe-

len. De een wil sociaal beter uit 

de verf komen, anderen pakken 

een dagritme op naar vrijwilli-

gerswerk of een betaalde baan.” 

Blij met dagritme
“We accepteren de deelnemers 

zoals ze zijn, maar we zijn wel 

duidelijk naar ze. Als we bijvoor-

beeld merken dat iemand moei-

te heeft met samenwerken in de 

groep, nemen we deze persoon 

even apart. We wijzen onaccep-

tabel gedrag af, niet de persoon 

in kwestie. We leren iemand hoe 

het beter kan”, vertelt Irma. Een 

deelneemster is vooral blij met 

het dagritme dat ze hier krijgt. 

“Als ik dat niet had, zou ik mijn 

bed weer induiken. Ik leer hier 

op tijd komen, sociale contacten 

leggen en mijn grenzen aange-

ven. Ik vind het leuk om als ver-

koopster in de winkel te staan en 

met klanten om te gaan. Belang-

rijk voor mij is ook dat we respect 

hebben voor elkaar.” 

Eindhoven maakt plaats 
voor fi etsen
Dat fi etsen gezond is, weten we allemaal. De gemeente doet er dan ook 
alles aan om het fi etsen in de stad aantrekkelijker en gemakkelijker 
te maken. Niet alleen door de aanleg, verbinding en verbetering van 
fi etspaden, maar ook door te zorgen voor meer fi etsenstallingen. 
Daarom is gestart met een proef met het plaatsen van fi etsvlonders. 

De fi etsvlonders zijn een Rotter-

damse uitvinding. Er zijn al meer 

gemeenten die ze gebruiken. De 

vlonders bestaan uit een stalen 

frame met composiet planken en 

stalen fi etsleunhekjes en komen op 

plekken waar veel last is van wild 

fi etsparkeren. Afgelopen maart 

startte de proef met het plaatsen 

van (tijdelijke) fi etsvlonders op drie 

plekken in Eindhoven. Inmiddels 

blijkt dat de vlonders daadwerke-

lijk in een behoefte voorzien. Ge-

bruikers, maar ook ondernemers 

en omwonenden, zijn enthousiast 

over deze extra stallingsmogelijk-

heid voor fi etsen. De vlonders wor-

den dan ook vervangen door een 

permanente fi etsenstalling.

Vraag een fi etsvlonder aan
Ken jij een plek in de stad waar een fi etsvlonder uitkomst zou bieden? 

Ga dan naar eindhoven.nl/fi etsvlonders en vraag een fi etsvlonder aan. 

Wie weet wordt de (tijdelijke) vlonder bij jou in de buurt geplaatst. Na 

drie maanden bekijkt de gemeente of de vlonder aan de verwachtin-

gen voldoet. Zo ja, dan komt daar een permanente fi etsenstalling.

Deze zomer hinder en extra reistijd op de A2/N2
De gemeente bouwt een tunnel onder de Randweg A2/N2, ter 

hoogte van het Goederen Distributie Centrum (GDC) Eindho-

ven-Acht. Dit levert ernstige verkeershinder op van 28 juli tot 

en met 22 augustus. De extra reistijd kan in drukke periodes 

oplopen tot zestig minuten. 

Waar is de hinder precies?
De hinder geldt voor het verkeer op de A2/N2 Randweg Eind-

hoven tussen de knooppunten Batadorp en Leenderheide. 

In beide richtingen zijn minder rijstroken beschikbaar. Ook 

geldt er een lagere maximumsnelheid doordat de rijstroken 

verschoven en smaller zijn. 

Wat is het advies voor verkeer met bestemming Eindhoven?
Voor bestemmingsverkeer is het advies om zoveel mogelijk 

op rustige momenten te reizen of te kiezen voor alternatief 

vervoer. Houd de actuele verkeersinformatie in de gaten en 

ga goed voorbereid op weg.  

Wat is het advies voor doorgaand verkeer?
Het doorgaande verkeer wordt geadviseerd om via de A73 en 

de A16 te reizen. 

Is Eindhoven Airport bereikbaar? 
Ja, maar reizigers en bezoekers van Eindhoven Airport krij-

gen tussen 28 juli en 22 augustus te maken met omleidingen. 

Kijk hiervoor op eindhoven.nl/tunnelnoordwest. 

Is de trein een alternatief? 
Ook aan het spoor zijn werkzaamheden deze zomer, tussen 

Utrecht en Eindhoven. Van 9 tot 26 augustus 2022 rijden er 

geen treinen tussen Eindhoven en Den Bosch/Tilburg. 

Reizigers kunnen rekenen op vervangend busvervoer. 

Waar is meer informatie te vinden? 
Bekijk de actuele verkeersinformatie van Rijkswaterstaat op 

rwsverkeersinfo.nl of via vananaarbeter.nl. Meer weten over de 

bouw van de tunnel? Ga naar eindhoven.nl/tunnelnoordwest.

 De tunnel in aanbouw op een werkterrein 

 naast de Randweg A2/N2 (foto: Paul Poels) 
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Weet je niet goed hoe je je dag zinvol invult of heb je behoefte aan meer struc-
tuur? Wil je graag andere mensen ontmoeten of weer aan de slag? In Eindhoven 
is er een breed aanbod van activiteiten én ondersteuning voor iedereen. Je hebt 
daar geen indicatie van de gemeente of huisarts voor nodig. Basisdagbesteding 
heet dat. In deze rubriek stellen een aantal organisaties zich voor. Voor meer 
informatie en andere locaties waar je ook terecht kunt: scan de QR-code of kijk 
op eindhoven.nl/basisdagbesteding.

Ook mensen groeien bij de 
Wasvenboerderij 
Een groene oase, zo kun je de Wasvenboerderij in Tongelre met pakweg 24 hectare aan groen eromheen 
wel noemen. Behalve het kweken van groenten in de moestuinen en de kassen, onderhouden de 
deelnemers aan de basisdagbesteding ook de natuur in het voormalige kasteelbos en rond de 
natuurakkers. Het geeft ze voldoening en zingeving.

Ze hebben net de courgettes en 

pompoenen geoogst, die gaan 

naar de keuken van de Wasven-

boerderij en verdwijnen daar 

in de biologische groentepak-

ketten. In de werkruimte liggen 

walnoten en knofl ook te drogen. 

Naast de bekende groenten ver-

bouwen ze ook vergeten groen-

ten, zoals schorseneren en zoete 

bataat. 

Geen druk
Het werktempo is rustig, er ligt 

geen druk op de vrijwilligers. 

Mensen komen er als onder-

deel van een re-integratietra-

ject of om onder de mensen te 

zijn. “Zoetjesaan krijgen we met 

elkaar veel gedaan. Het is niet 

alleen leuk hier, we halen ook 

doelen: groente telen en oog-

sten voor het Wasvenrestau-

rant”, vertellen Maaike Kruijt, 

teamleider groen en Annemieke 

Chatrou, manager zorg. Op de 

Wasventuinderij zijn mensen 

heel concreet bezig en zien ze 

het resultaat van hun werk.

Goede sfeer
“Ik vind hier rust en ben niet met 

mijn problemen bezig”, zegt een 

deelnemer. “De sfeer is goed, ie-

dereen helpt elkaar. Het geeft zo-

veel voldoening om iets te doen 

voor anderen. Ik ben hier twee 

dagdelen per week, ik kan het ie-

dereen aanraden.” 

Maaike en Annemieke: “Ieder-

een die hier komt heeft zijn eigen 

verhaal, zijn eigen rugzak. Hier is 

ruimte om weer aan zichzelf te 

mogen denken of zichzelf te zijn. 

We kijken naar wat iemand kan 

en stimuleren en motiveren. We 

willen planten én mensen laten 

groeien.”

Voor 10 euro een jaar lang 
lid van de bieb 
Heb je een laag inkomen en ont-
vang je de Meedoenbijdrage? Dan 
kun je in de maand september 
voordelig lid worden van de bieb. 
De gemeente en de Bibliotheek 
Eindhoven bieden een jaarabon-
nement aan voor slechts 10 euro. 
Dat is een korting van 37 euro.

In augustus hebben Eindhove-

naren die voor het voordelige lid-

maatschap in aanmerking komen 

een brief in de bus gekregen. In de 

brief staat hoe je het abonnement 

regelt. Heb je geen brief ontvan-

gen, maar ontvang je wel de Mee-

doebijdrage? Bel dan naar de ge-

meente via nummer 14 040.

Gratis tot 18 jaar
Wist je ook dat kinderen tot 18 jaar 

sowieso een gratis abonnement bij 

de Bibliotheek Eindhoven kunnen 

afsluiten? Baby’s en peuters die 

lid worden, krijgen bovendien een 

BoekStartkoffertje cadeau. En heb 

je een laag inkomen, maar ontvang 

je nog geen Meedoenbijdrage?

Aanvragen voor dit jaar kan tot 

uiterlijk 31 december via 

eindhoven.nl/meedoenbijdrage.

Buitenexpositie over huiselijk geweld 
en kindermishandeling  
De reizende buitenexpositie 
‘WĲ … doorbreken de cirkel van 
geweld’ is neergestreken in Eind-
hoven en nog tot en met 11 sep-
tember te zien op het Stations-
plein. In deze expositie worden 
portretten getoond van mensen 
die vertellen over hun ervaring 
met huiselijk geweld en kinder-
mishandeling. En hoe zij, samen 
met een voor hen belangrijk per-
soon, de cirkel hebben doorbro-
ken. 

Huiselijk geweld en kindermis-

handeling is vaak een onzichtbaar 

probleem dat zich binnenshuis 

afspeelt. Voor slachtoffers is het 

vaak moeilijk om zelf hulp te zoe-

ken. De tentoonstelling, met zes-

tien persoonlijke verhalen, laat 

zien dat iedereen een rol kan spe-

len om huiselijk geweld en kin-

dermishandeling bespreekbaar 

te maken. Bezoekers kunnen ook 

podcasts luisteren, een magazine 

bekijken door het scannen van een 

QR-code en informatie krijgen over 

waar hulp te vinden is. 

Praat erover
Maak je je zorgen over mishande-

ling of huiselijk geweld bij jezelf 

of bij iemand anders? Neem dan 

gratis en anoniem contact op met 

Veilig Thuis Zuidoost-Brabant. Je 

kunt 24 uur per dag, zeven dagen 

per week gratis bellen naar 0800-

2000. Wil je liever chatten? Ga dan 

naar veiligthuiszob.nl (tussen 9.00 

uur en 17.00 uur).

Meer informatie over ‘WĲ ... door-

breken de cirkel van geweld’ vind 

je op stichtingopenmind.nl.  

Jong verbinden met oud
Ze ontmoetten elkaar bij StadsMakers Eindhoven, waar het voor Lotte 
Stachowski en Sofi e Smedema allemaal begon. Op zaterdag 3 (van 
19.00 tot 23.00 uur) en zondag 4 september (van 13.00 tot 19.00 uur) 
staan ze op De Nacht van Strijp-S met activiteiten voor senioren en 
jongeren. “Ons doel is hen te verbinden.”

Via Connect and Create waren 

beiden al in de weer met het sa-

menbrengen van jonge creatieve-

lingen. “Zo is het idee gekomen 

om datzelfde te doen voor jong 

én oud”, aldus Lotte. “We hebben 

toen in juni een korte presentatie 

gehouden bij de gemeente en die 

sloeg aan”, vervolgt Sofi e. “We 

hebben subsidie gekregen van de 

gemeente en uit het DELA-fonds, 

waarmee we materialen en spullen 

hebben kunnen kopen.”

Kletspot
Wat staat er zoal op het program-

ma? “We organiseren speeddates. 

Verschillende generaties komen 

tegenover elkaar te zitten. Om het 

makkelijker te maken, hebben we 

‘kletspotten’ gemaakt. Als je niet 

een-twee-drie een vraag weet te 

verzinnen, dan kun je er een uit de 

kletspot halen. Dat helpt om het 

ijs te breken. Ook gaan we jeu-de-

boulen, dat vindt iedereen leuk, 

en met fl uid painting samen kunst 

maken op grote doeken.”

Mond-tot-mondreclame
Wat beiden betreft stoppen de 

activiteiten hierna niet. “We heb-

ben goede contacten met Vitalis 

en Archipel en we maken plannen 

om langs te gaan bij verzorgings- 

en verpleeghuizen om over onze 

activiteiten te vertellen. Datzelf-

de doen we bij jongeren in onze 

omgeving, hopelijk zorgt dat voor 

mond-tot-mondreclame.” 

Connect and Create bestaat ver-

der uit Floris Joosten en Sherwin 

ter Horst, het volledige program-

ma is te vinden op Instagram: 

@connectandcreate040. 

De locatie is Het Plug in Paviljoen 

op Strijp-S.

Goed voor elkaar

 Lotte Stachowski en Sofi e Smedema 

Op dinsdag 13 september wordt 

Jeroen Dijsselbloem geïnstalleerd 

als burgemeester van Eindhoven. 

Dit gebeurt tijdens een bijzondere 

raadsvergadering die om 19:30 uur 

begint. Ook voor inwoners is er ge-

legenheid om de installatie in het 

Stadhuis bij te wonen. Je volgt de 

vergadering in de raadzaal dan op 

een scherm in de Burgerhal. Aan-

sluitend is er een receptie om de 

nieuwe burgemeester te felicite-

ren.

Wil je op 13 september aanwe-

zig zijn in het Stadhuis, meld je 

dan vóór 5 september aan via 

eindhoven.nl/installatie. Of stuur 

vóór 5 september een briefje met je 

naam, adres en woonplaats naar: 

Gemeente Eindhoven, Griffi e ge-

meenteraad, Antwoordnummer 

15019, 5600 VH Eindhoven. De 

ruimte is helaas beperkt. Daarom 

wordt geloot onder de inwoners die 

reageren en ontvang je bericht of je 

erbij kunt zijn. 

Installatie en
welkomstreceptie
Jeroen Dijsselbloem

Volg de gemeente
eindhoven op

Wil je weten wat de gemeente besluit over jouw woonomgeving? 
Bijvoorbeeld welke bouw- of kapvergunningen worden ver-
leend? Of wil je informatie over verkeersbesluiten, bestem-
mingsplannen of verordeningen? Via eindhoven.nl/bekendma-
kingen vind je een actueel overzicht van alle offi ciële publicaties. 
Hier lees je ook op welke manier je kunt reageren. Wil je automa-
tisch op de hoogte worden gehouden van besluiten over jouw 
buurt, meld je dan gratis aan via overheid.nl/overuwbuurt. Je 
ontvangt dan de meest recente bekendmakingen per e-mail.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN 
VAN DE GEMEENTE ONLINE 
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ruimte om weer aan zichzelf te 

mogen denken of zichzelf te zijn. 

We kijken naar wat iemand kan 

en stimuleren en motiveren. We 

willen planten én mensen laten 

groeien.”

Voor 10 euro een jaar lang 
lid van de bieb 
Heb je een laag inkomen en ont-
vang je de Meedoenbijdrage? Dan 
kun je in de maand september 
voordelig lid worden van de bieb. 
De gemeente en de Bibliotheek 
Eindhoven bieden een jaarabon-
nement aan voor slechts 10 euro. 
Dat is een korting van 37 euro.

In augustus hebben Eindhove-

naren die voor het voordelige lid-

maatschap in aanmerking komen 

een brief in de bus gekregen. In de 

brief staat hoe je het abonnement 

regelt. Heb je geen brief ontvan-

gen, maar ontvang je wel de Mee-

doebijdrage? Bel dan naar de ge-

meente via nummer 14 040.

Gratis tot 18 jaar
Wist je ook dat kinderen tot 18 jaar 

sowieso een gratis abonnement bij 

de Bibliotheek Eindhoven kunnen 

afsluiten? Baby’s en peuters die 

lid worden, krijgen bovendien een 

BoekStartkoffertje cadeau. En heb 

je een laag inkomen, maar ontvang 

je nog geen Meedoenbijdrage?

Aanvragen voor dit jaar kan tot 

uiterlijk 31 december via 

eindhoven.nl/meedoenbijdrage.

Buitenexpositie over huiselijk geweld 
en kindermishandeling  
De reizende buitenexpositie 
‘WĲ … doorbreken de cirkel van 
geweld’ is neergestreken in Eind-
hoven en nog tot en met 11 sep-
tember te zien op het Stations-
plein. In deze expositie worden 
portretten getoond van mensen 
die vertellen over hun ervaring 
met huiselijk geweld en kinder-
mishandeling. En hoe zij, samen 
met een voor hen belangrijk per-
soon, de cirkel hebben doorbro-
ken. 

Huiselijk geweld en kindermis-

handeling is vaak een onzichtbaar 

probleem dat zich binnenshuis 

afspeelt. Voor slachtoffers is het 

vaak moeilijk om zelf hulp te zoe-

ken. De tentoonstelling, met zes-

tien persoonlijke verhalen, laat 

zien dat iedereen een rol kan spe-

len om huiselijk geweld en kin-

dermishandeling bespreekbaar 

te maken. Bezoekers kunnen ook 

podcasts luisteren, een magazine 

bekijken door het scannen van een 

QR-code en informatie krijgen over 

waar hulp te vinden is. 

Praat erover
Maak je je zorgen over mishande-

ling of huiselijk geweld bij jezelf 

of bij iemand anders? Neem dan 

gratis en anoniem contact op met 

Veilig Thuis Zuidoost-Brabant. Je 

kunt 24 uur per dag, zeven dagen 

per week gratis bellen naar 0800-

2000. Wil je liever chatten? Ga dan 

naar veiligthuiszob.nl (tussen 9.00 

uur en 17.00 uur).

Meer informatie over ‘WĲ ... door-

breken de cirkel van geweld’ vind 

je op stichtingopenmind.nl.  

Jong verbinden met oud
Ze ontmoetten elkaar bij StadsMakers Eindhoven, waar het voor Lotte 
Stachowski en Sofi e Smedema allemaal begon. Op zaterdag 3 (van 
19.00 tot 23.00 uur) en zondag 4 september (van 13.00 tot 19.00 uur) 
staan ze op De Nacht van Strijp-S met activiteiten voor senioren en 
jongeren. “Ons doel is hen te verbinden.”

Via Connect and Create waren 

beiden al in de weer met het sa-

menbrengen van jonge creatieve-

lingen. “Zo is het idee gekomen 

om datzelfde te doen voor jong 

én oud”, aldus Lotte. “We hebben 

toen in juni een korte presentatie 

gehouden bij de gemeente en die 

sloeg aan”, vervolgt Sofi e. “We 

hebben subsidie gekregen van de 

gemeente en uit het DELA-fonds, 

waarmee we materialen en spullen 

hebben kunnen kopen.”

Kletspot
Wat staat er zoal op het program-

ma? “We organiseren speeddates. 

Verschillende generaties komen 

tegenover elkaar te zitten. Om het 

makkelijker te maken, hebben we 

‘kletspotten’ gemaakt. Als je niet 

een-twee-drie een vraag weet te 

verzinnen, dan kun je er een uit de 

kletspot halen. Dat helpt om het 

ijs te breken. Ook gaan we jeu-de-

boulen, dat vindt iedereen leuk, 

en met fl uid painting samen kunst 

maken op grote doeken.”

Mond-tot-mondreclame
Wat beiden betreft stoppen de 

activiteiten hierna niet. “We heb-

ben goede contacten met Vitalis 

en Archipel en we maken plannen 

om langs te gaan bij verzorgings- 

en verpleeghuizen om over onze 

activiteiten te vertellen. Datzelf-

de doen we bij jongeren in onze 

omgeving, hopelijk zorgt dat voor 

mond-tot-mondreclame.” 

Connect and Create bestaat ver-

der uit Floris Joosten en Sherwin 

ter Horst, het volledige program-

ma is te vinden op Instagram: 

@connectandcreate040. 

De locatie is Het Plug in Paviljoen 

op Strijp-S.

Goed voor elkaar

 Lotte Stachowski en Sofi e Smedema 

Op dinsdag 13 september wordt 

Jeroen Dijsselbloem geïnstalleerd 

als burgemeester van Eindhoven. 

Dit gebeurt tijdens een bijzondere 

raadsvergadering die om 19:30 uur 

begint. Ook voor inwoners is er ge-

legenheid om de installatie in het 

Stadhuis bij te wonen. Je volgt de 

vergadering in de raadzaal dan op 

een scherm in de Burgerhal. Aan-

sluitend is er een receptie om de 

nieuwe burgemeester te felicite-

ren.

Wil je op 13 september aanwe-

zig zijn in het Stadhuis, meld je 

dan vóór 5 september aan via 

eindhoven.nl/installatie. Of stuur 

vóór 5 september een briefje met je 

naam, adres en woonplaats naar: 

Gemeente Eindhoven, Griffi e ge-

meenteraad, Antwoordnummer 

15019, 5600 VH Eindhoven. De 

ruimte is helaas beperkt. Daarom 

wordt geloot onder de inwoners die 

reageren en ontvang je bericht of je 

erbij kunt zijn. 

Installatie en
welkomstreceptie
Jeroen Dijsselbloem

Volg de gemeente
eindhoven op

Wil je weten wat de gemeente besluit over jouw woonomgeving? 
Bijvoorbeeld welke bouw- of kapvergunningen worden ver-
leend? Of wil je informatie over verkeersbesluiten, bestem-
mingsplannen of verordeningen? Via eindhoven.nl/bekendma-
kingen vind je een actueel overzicht van alle offi ciële publicaties. 
Hier lees je ook op welke manier je kunt reageren. Wil je automa-
tisch op de hoogte worden gehouden van besluiten over jouw 
buurt, meld je dan gratis aan via overheid.nl/overuwbuurt. Je 
ontvangt dan de meest recente bekendmakingen per e-mail.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN 
VAN DE GEMEENTE ONLINE 


