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De Straten

Beste buurtbewoner,

Alweer een nieuwsbrief die gaat over het onderhoud van De Straten. De bouwvak zit erop. Dat 
betekent dat we nu echt gaan beginnen. Net voor de vakantie hebben we bereikt dat 70 procent van 
de buurtbewoners akkoord is gegaan. Na een lange voorbereiding zijn we op maandag 12 augustus 
met de uitvoering begonnen.

Kick off
Op woensdagmiddag 28 augustus vierden we 
de start van het onderhoud. Onder het genot 
van een worstenbroodje en drankje proostten 
bewoners, aannemer en ’thuis op een prettige 
samenwerking en mooi resultaat.

Opruimdag 
Bewoners van de Leliestraat, Ericastraat, 
Jasmijnstraat, Versantvoortstraat 1 t/m 25 en 
2 t/m 28 kunnen de spullen die ze weg willen 
doen gaan verzamelen. 

Want de tweede opruimdag komt er voor hun 
aan! Deze is op zaterdagochtend 14 september 
van 10.00 tot 12.00 uur. Dan zetten wij containers 
in de straat. Wij zijn er dan om u te helpen. Wij 
zorgen ook voor bijvoorbeeld een kruiwagen of 
platte kar voor het vervoer. En voor koffie of thee. 
Let op: zaken als autobanden, asbest, vetten of 
chemisch afval nemen we niet aan. Betreffende 
bewoners krijgen nog een brief. Deze moeten 
ze dan meenemen.



Hoofdvestiging 

Kronehoefstraat 83
Eindhoven

Postadres

Postbus 787
5600 AT Eindhoven

(040) 24 99 999

Spreekuur en winkeltje
Vanaf nu kunt u iedere woensdagochtend van 
10.30 uur tot 12.30 uur terecht in de Jasmijnstraat 
13 voor het spreekuur met Silvia. U kunt dan 
vragen stellen over de werkzaamheden of andere 
zaken bespreken. Hier richten we ook een winkeltje 
in. Met de Klussenkaart kunt u hier verf, rollers, 
tape en andere zaken kopen voor kleine klussen in 
huis die u zelf kunt doen.

Huisnummers
U krijgt een nieuw huisnummer: een wit plaatje 
met zwarte rand en zwarte letters, in klassieke stijl. 
Zo gaan ze eruit zien. 

Horren
Het is nog niet bekend wat de horren gaan 
kosten. Ze worden wel goedkoper als er meer 
buurtgenoten zijn die ze aanschaffen. Heeft u 
interesse in de horren? Neem dan contact op met 
Silvia. 

Poorten en bergingsdeuren
We gaan ook de poorten opknappen. Hoe 
precies? Daar komen we later op terug. 

Stratenpraat: politieagent, machinist of 
sigarenmaker?
Wie woonden er in de buurt in 1934? Er is een 
adressenboekje met daarin alle adressen en 
namen van dat jaar. 

Die namen en adressen staan op het internet. 
Leuk: achter ieder adres staat ook het beroep 
van de mensen die er toen woonden. 
Benieuwd naar wie er in uw huis woonde 
85 jaar geleden? U vindt de hele lijst hier: 
www.ihesm.com/eindhoven1934/bloemenbuurt/
index.html

Vragen?
Heeft u nog vragen? U kunt hiervoor terecht bij 
Silvia van Opstal (Woonconsulente namens de 
aannemer), tel. 06 15430048 of bij Jan van Hemert 
(sociaal beheerder ’thuis), tel. 040 – 2499933 of 
via j.vanhemert@mijn-thuis.nl. Natuurlijk kunt u ook 
binnen wandelen tijdens het inloopspreekuur op 
Leliestraat 1 of Jasmijnstraat 13.
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