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Nieuwe buurtontmoeting opent als pop-up! 
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UITNODIGING 
Help jij mee om deze mooie ruimte voor 
buurtontmoeting VOOR, DOOR en 
vooral MET bewoners uit de buurt vorm 
te geven? Dat is de doelstelling voor 
Trompstraat 2a. Maar hoe vul je die 
dan? Wat ga je er doen en wanneer? En 
vooral wie gaat daar voor zorgen? 
Daarom nodigen we jou, als buurvrouw 
of buurman uit!  

• Heb je een idee? 

• Heb je een vraag? 

• Wil je mee helpen als vrijwilliger? 

• Zou je een cursus of activiteit willen 
organiseren? 

• Wil je graag een cursus volgen? 

• Of . . . .heb je een ander idee, plan, 
suggestie of aanbeveling? 

We horen het graag! 
 
JE STAAT NIET ALLEEN 
Je hoef dit zeker niet alleen te doen, er 
hebben zich al buurtgenoten en 
ondernemers gemeld die graag 
meedenken over de invulling van de 
ruimte. Ook ondernemers die een leuke 
cursus willen aanbieden voor bewoners 
uit de buurt zijn uiteraard welkom zich 
kenbaar te maken. Instellingen en 
organisaties zoals het gezondheids-
centrum Vredesplein, Wij Eindhoven, 
de gemeente en het jongerenwerk van 
Lumens hebben al aangeboden mee te 
willen denken en werken. 
Wanneer er wat te doen is of wie er 
wanneer aanwezig zal zijn wordt 
bekend gemaakt via raamposters op 
een van de ramen van de 
buurtontmoeting. 
 
 

DOE, DENK, VRAAG, VERZIN JIJ OOK 
MEE? 

• Elke maandagavond in oktober van 
20.00 tot 21.00:  Ideeën avond / wat 
kan er allemaal 

• Meedoen voor iedereen, hoe en met 
wie organiseren we dat? 

• Levenslang leren: hierbij wordt 
gedacht aan Nederlandse taal, 
huiswerkbegeleiding, hulp bij 
administratie. Er zijn al bewoners en 
ondernemers die hierover willen 
meedenken. 

• Gezondheid, voeding en bewegen is 
voor iedereen natuurlijk belangrijk. 
Wat kunnen jongeren en ouderen 
voor elkaar betekenen, welke 
behoefte is er in de wijk?  We werken 
hierin samen met de 
prakijkondersteuner van het 
gezondheidscentrum. 

• Schoon, heel en veilig in onze wijk. 
Dat doe je samen als buurtgenoten. 
Maar soms is iets extra’s nodig, of is 
een eigen bedacht idee van de 
bewoners zelf zoveel beter en 
efficiënter. Samen met jullie en de 
buurtpreventiegroep, de wijkagent 
en de gemeente willen we kijken wat 
WEL kan. Een van de zaken is het 
gebruik van de buitenbeter App. 

De afgelopen periode hebben bouwvakkers de laatste hand gelegd aan de 
nieuwe buurtontmoeting aan de Trompstraat 2a. Buiten zijn de 
stratenmakers ook al klaar en zijn er zelfs een aantal fraaie 
parkeerplaatsen voor fietsers gerealiseerd. Alleen aan de binnenkant is 
nog het een en ander te doen. Te denken aan een inbouwplafond, plaatsen 
van een keuken, leggen van vloerbedekking en de verdere inrichting zoals 
meubels en gordijnen. Geen enkele reden om niet alvast op te starten. In 
oktober gaat de buurtontmoeting van start als pop-up ‘Huis van de Buurt’. 
U kunt dan geheel vrijblijvend binnenlopen om de buurtontmoeting aan 
de binnenkant te bekijken en om uw mening kenbaar te maken over de 
buurtontmoeting en het toekomstige programma-aanbod dat aansluit bij 
uw behoefte. 

 
Lieneke Verspaandonk 

Lieneke Verspaandonk is door 
Woonstichting ‘thuis ingehuurd om 
buurtvrijwilligers te ondersteunen bij 
het inrichten en uitwerken van hun 
buurtontmoeting. Daarnaast wordt 
gewerkt aan een programmering die 
aansluit bij de behoefte van de 
gebruikers, de buurtbewoners van de 
buurt Oud Woensel/Hemelrijken. 
 
 

Wat is een pop-up? 
De term pop-up zie je de laatste tijd 
steeds vaker. Pop-up (uit het 
Engels, letterlijk opduiken) is een 
concept dat in principe wijst op de 
tijdelijke aard van een winkel, 
museum, restaurant enz. Redenen 
om te kiezen voor een pop-up 
vestiging zijn onder andere de 
mogelijkheid om de markt af te 
tasten door een laagdrempelige 
inspanning of de wens om in te 
spelen op actuele omstandigheden. 
Bron: Wikipedia 

Elke maandagavond in 
oktober 

 

Ideeën avond / vrije inloop 
 

Buurtontmoeting 
Trompstraat 2 
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