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Voorwoord
Tijdens de Groene Wijk Week staat jouw wijk in het teken van duurzaamheid, 
groen en leefbaarheid. Een week vol activiteiten voor alle bewoners – jong en 
oud – waarbij duurzaamheid een rol speelt. Maar dan anders! De tweede editie 
van de Groene Wijk Week is in de wijk de Tempel. Maak op een leuke manier 
kennis met duurzamer leven. Denk bijvoorbeeld aan een Groen Wijkdiner, een 
Bio-Bom Workshop, een Buitenbioscoop, de Koele Kleding Markt, Straatpara-
des en nog veel méér. En voor iedereen! Alle activiteiten zijn gratis. Check hier 
ons hele programma! 

Platform
Eindhovense
Klantenraden

Woonbedrijf
TRUDO
'thuis
Wooninc.
Gemeente 
Eindhoven
PEK
Duurzaam-
heidspact

De Energiebox 
Buurtfonds
Woonbedrijf
Meijsindebuurt
CKE
Lady Penelope
Eva+Sterre 
'De Groentjes'
Ergon
Basisschool 
De Tempel
Korein

't Trefpunt
Stedelijk 
College 
Eindhoven
Ouderencom-
plex Atrium
Wooncomplex 
Vivaldi
Meneer Rick
Ervaring die 
staat
De Struikrovers
De Reuring-
dienst 
Circulaire 
Circus
De Circulaire 
Huiskamer
De Groene Fee
de Bibliotheek 
Eindhoven
De Splinter

WIJEindhoven
MBS Eindhoven
Lumensgroep
Lunet Zorg
Franke Elshout 
Fooddesign
Buurtvereniging 
De Tempelier
Fanta Magie
Trimmings B.V.
Adopteer 
een straat
Fitcoins 
Ergon Kwekerij 
Ergon 
Buurtbedrijven 
Adopteer een 
straat 
De Klimaat-
burgermeester
Leefbaarheids-
team De Tempel 

Lunetzorg
Kabouterpad 
Roel Timmers
T. Blanco + Miss 
KittyKat
Gebruikte 
bouwmaterialen
Stichting 't 
Zwim
Mandy Figaroa
Kabouterpad
Buurt in bloei

en iedereen 
die later is 
aangehaakt dan 
de drukdatum 
van dit boekje!

De Groene Wijk Week is een initiatief van het Duurzaamheidspact: een 
samenwerking van gemeente Eindhoven, PEK en de vier Eindhovense 

woningcorporaties Woonbedrijf, ‘thuis, Trudo en Wooninc. en de 
huurdersvertegenwoordiging. Woningcorporaties ‘thuis en 

Woonbedrijf hosten deze tweede  editie van de Groene Wijk Week.
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Dankjewel aan iedereen die ons helpt 
om samen groen bezig te zijn
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Circulaire
Huiskamer 
In de Circulaire Huiskamer, daar ‘wo-
nen’ natuurlijk mensen. Dat zijn 'De 
Groentjes' Eva en Sterre. En iedereen 
is welkom om op bezoek te komen 
(Neerpeltlaan) om deze bijzondere be-
woners én elkaar te leren kennen. We 
zijn actief in de buurt om mensen uit te 
nodigen, te verrassen, te informeren 
over duurzame thema’s en op zoek te 
gaan naar wensen uit de buurt. De op-
gehaalde wensen bieden mogelijk na 
de Groene Wijk Week aanknopings-
punten om op door te pakken. 

Beautiful
Greens  
DINSDAG 31 MEI VAN 13.00 - 14.30 U

Beauty producten zoals 
geurtjes, maskers, crèmes
en shampoo maken met 
natuurlijke producten? 
Dat kan! Tijdens deze 
workshop leer je hoe. 
Doe je mee?

Kampvuur de
Ontgroening 
DONDERDAG 2 JUNI VAN 19.00 - 21.00 U

Kampvuur de Ontgroening: 
een kampvuurconcert mét 
een insectenproeverij. Wie 
durft? En 'De Groentjes' 
Sterre en Eva zorgen voor 
live-muziek! Kom je ook?

Meubels
Pimpen 
DINSDAG 31 MEI VAN 15.00 - 16.30 U
Heb je oude meubels die wel een 
opknapbeurt kunnen gebruiken? 
Neem deze dan mee naar de Cir-
culaire Huiskamer, en samen met 
een echte ontwerper ga jij aan 
de slag om je meubelstuk op te 
knappen. 

live
muziek
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Bewust met materialen
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Adopteer 
'n Groentje 
VRIJDAG 10 JUNI VAN 
15.00 - 17.00 U
Kom je snuffelen in de 
aangeboden stekjes? 
We maken samen 
plantenhangers en 
verven potjes voor de 
stekjes. Ook gaan we 
sjoelen met potdek-
sels! Ook snuffelen?

Kampvuur  
Waarzegster 
VRIJDAG 10 JUNI 
VAN 19.00 - 21.00 U
Wat is jouw toekomst? 
Een kampvuurconcert met
waarzegster én Sterre
& Eva met live muziek! 
Kom je ook?

Adopteer een
Groentje 
VRIJDAG 3 JUNI VAN 15.00 - 17.00 U
De Groentjes gaan vooraf actief op 
zoek naar stekjes uit de buurt. Op 
vrijdag 3 juni kunnen mensen snuf-
felen in de aangeboden stekjes, hun 
eigen stekjes meenemen en nieuwe 
stekjes uitzoeken. We maken samen 
plantenhangers en verven potjes 
voor de stekjes. En we sjoelen met 
potdeksels! Kom je ook even langs?

Meubels
Pimpen 
DINSDAG 7 JUNI VAN 10.00 - 11.30 U
Heb je oude meubels die wel een 
opknapbeurt kunnen gebruiken? 
Neem deze dan mee naar de Cir-
culaire Huiskamer, en samen met 
een echte ontwerper ga jij aan 
de slag om je meubelstuk op te 
knappen. 

live
muziek
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Natuurlijke 
verf 
Workshop 
ZATERDAG 11 JUNI 
VAN 13.00 - 14.30 U
Van natuurlijke producten 
zoals groente en fruit, kun 
je mooie verfpigmenten 
maken voor allerlei doel-
einden. In deze workshop 
leer je hoe.  Doe je mee?
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Green Graffiti
Workshop 
WOENSDAG 15 JUNI VAN 14.00 - 15.30 U
Tijdelijk de straat opvrolijken met 
groene graffiti patronen van bloemen 
en bladeren, dàt gaan we doen in de 
workshop Green Graffiti. Met een-
voudige mallen en tijdelijke krijtverf 
gaan kinderen (eventueel met ouders) 
op pad om als green guerilla’s hun 
eigen straten te verfraaien. Doe je 
met ons mee?

Kampvuur  
Buurttalent 
DONDERDAG 16 JUNI VAN 19.00 - 21.00 U

'De Groentjes' gaan tijdens 
hun acties in de buurt ook 
op zoek naar talent uit de 
buurt. Wie kan er zingen, 
muziek maken of dansen? 
Als er talent gevonden 
wordt, begeleiden Sterre 
en Eva hen in het optreden!

Adopteer 
een Groentje 
ZONDAG 12 JUNI VAN 15.00 - 17.00 U
De Groentjes gaan vooraf actief op 
zoek naar stekjes uit de buurt. Op 
zondag 12 juni kunnen mensen snuf-
felen in de aangeboden stekjes, hun 
eigen stekjes meenemen en nieuwe 
stekjes uitzoeken. We maken samen 
plantenhangers en verven potjes 
voor de stekjes. En we sjoelen met 
potdeksels! Kom je ook even langs?

Meubels
Pimpen 
DINSDAG 14 JUNI VAN 10.00 - 11.30 U
Heb je oude meubels die wel een 
opknapbeurt kunnen gebruiken? 
Of maken we een plantenbak? 
Neem deze dan mee naar de Cir-
culaire Huiskamer, en samen met 
een echte ontwerper ga jij aan 
de slag om je meubelstuk op te 
knappen. 

live
muziek

1 1 1



Fortuin in je 
voortuin 
VRIJDAG 10 JUNI VAN 09.00 - 15.00 U
Planten zijn het nieuwe goud. Help jij 
mee om jouw straat groen te maken? 
Tegel eruit, plant erin. De wijk knapt 
op, het regenwater loopt beter weg én 
de hitte blijft niet hangen. Wij komen 
helpen en de planten zijn gratis! Meld 
je aan via info@groenewijkweek.nl 
dan proosten wij straks samen op het 
eindresultaat.

Workshop
Fanta Magie 
ZATERDAG 11 JUNI VAN 11.00 - 13.00 U
Om kinderen tijdens het opgroeien 
een gevoel van vrijheid te laten ervaren 
komt Ilona langs met haar Fanta Magie 
bestelbus vol verschillend materiaal 
uit het alledaagse leven, uit de natuur, 
duurzaam en kosteloos materiaal… het 
kan telkens opnieuw gebruikt worden 
en steeds in je fantasie iets anders zijn. 
Doe je mee?

Straatparade 
door de wijk
VRIJDAG 10 JUNI VAN 19.30 - 21.00 U
Wij laten jouw wijk aan jou zien, zoals je 
die niet eerder hebt gezien. We nemen 
je mee naar een aantal bijzondere plek-
ken in jouw wijk en vertellen bijzonde-
re verhalen, genieten samen van een 
lekker hapje en drankje en dat alles 
mét Livemuziek van Roel Timmers. 
We verzamelen om 19.30 uur bij de 
Circulaire Huiskamer op de Neerpelt-
laan (Plattegrond 1 ). Kom je ook?

Workshop
Splinterbieb 
ZATERDAG 11 JUNI VAN 11.00 - 12.00 U
Plastic dopjes van bijvoorbeeld fris-
drankflesjes of melkpakken: gooi ze 
niet weg, maar lever ze in. Wij hopen 
een grote voorraad op te halen. Wij 
zijn benieuwd wat jij komt maken! 
Tijdens deze workshop maken we 
samen ook een duurzaam kunstwerk 
voor de Splinterbieb. Help jij mee? G
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De Tempeliers en de Groene Fee
Opruimwandeling met verhalen
ZATERDAG 11 JUNI TOER 1: VAN 12.00 - 13.00 U 
ZATERDAG 11 JUNI TOER 2: VAN 14.00 - 15.00 U voor 

kidsDe Groene Fee vertelt een groen verhaal, over hoe ook jij een échte 
Tempelier kunt worden. Samen gaan we op pad, ontdekken we 
groene geheimen in het bos, gaan we appelhappen in het park én 
ruimen we op! Doe je mee met één van de twee toers? Dan word jij 
misschien ook door de Groene Fee benoemd tot échte Tempelier! 

Workshop
Bio-Bommen 
ZATERDAG 11 JUNI VAN 13.00 - 14.00 U
Heerlijk is dat, naar buiten gaan om 
te wildzaaien! Of om bloembommen 
te gooien! Wij gaan dat samen doen! 
Meer bloemen betekent meer in-
secten én meer vogels. Wij leren jou 
bio-bommen te maken met inheemse 
zaden en gooien De Splinter vol! 
Zodat er deze (na)zomer van alles 
naar boven kan komen!

Groen
Workshop 
ZATERDAG 11 JUNI VAN 15.00 - 16.00 U
Kruiden voor op je pizza, kruiden voor 
in je thee of groenten uit eigen tuin, 
dat wil toch iedereen? Wij maken van-
daag samen met jullie mini-tuintjes, in 
bakken, in de grond én zelfs verticaal 
omhoog. Doe jij met ons mee? Help jij 
mee zodat De Splinter straks een ei-
gen groente- en kruidentuintje heeft?

voor 
kids

voor 
kids
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Koele Kleren 
Markt 
ZONDAG 12 JUNI VAN 13.00 - 18.00 U
Gratis kleding uitzoeken? Ja, echt 
waar! Wij delen het uit. Koele kleding 
kan veel voor je doen. Doe iets luch-
tigs aan en laat die airco uit. Verkoel 
je met een verfrissend drankje in je 
koelste outfit. Kom je ook shoppen?

Maak 
je eigen
Theetuin 
ZONDAG 12 JUNI 13.00 - 14.00 U
Of je nu een klein balkonnetje hebt, 
een stadstuintje of zelfs zonder tuin 
zo in je vensterbank. Een theetuin 
kan echt iederéén maken. Wij ma-
ken er een voor 't Trefpunt. Doe je 
met ons mee? G
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Tocht-
Striptekenaar 
ZONDAG 12 JUNI VAN 14.00 - 16.00 U
Kom jezelf of jouw gezin vastleggen 
door onze TochtStriptekenaar. Hiermee 
willen we aandacht geven aan het 
duurzaam maken van jouw huis door 
tochtstrips aan te brengen. Dit kan wel 
tot 70 m3 gas per jaar schelen en dat is 
weer goed voor je portemonnee. 

ook 
voor 
kids

live
muziek
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16.00 u 
BBQGroenFest

de Tempel 
ZONDAG 12 JUNI VAN 13.00 - 18.00 U
Een groen festival voor de wijk? Wij 
hebben er zin in! Kom een gratis plant 
halen, zoek iets uit op onze Koele Kle-
ding Markt, laat je vastleggen door 
onze TochtStriptekenaar, praat met 
een van onze adviseurs over de Ener-
giebox of doe mee aan een van onze 
workshops. Geniet van live-muziek 
én een BBQ!



Workshop
Bio-Bommen 
ZONDAG 12 JUNI 14.00 - 15.00 U
Heerlijk is dat, naar buiten gaan om 
te wildzaaien! Of om bloembommen 
te gooien! Wij gaan dat samen doen! 
Meer bloemen betekent meer in-
secten én meer vogels. Wij leren jou 
bio-bommen te maken met inheemse 
zaden. Zodat er deze (na)zomer van 
alles naar boven kan komen!

De Tempel
Wijk BBQ 
ZONDAG 12 JUNI 16.00 - 18.00 U

Wij steken de BBQ aan en 
serveren heerlijke hapjes 
voor de wijk. Natuurlijk 
ook groene hapjes! We 
zien je graag bij 't Trefpunt!

Potje 
wegtegelen 
MAANDAG 13 JUNI VAN 19.00 - 21.30 U
Planten zijn het nieuwe goud. Help jij 
mee om jouw straat groen te maken? 
Tegel eruit, plant erin. De wijk knapt 
op, het regenwater loopt beter weg én 
de hitte blijft niet hangen. Deze keer in 
de avonduren, lekker koel én zo kun-
nen er meer mensen tijd vrijmaken! 
Wij helpen én de planten zijn gratis!
Aanmelden: info@groenewijkweek.nl

MBS Eindhoven 
Programma 
DINSDAG 14 JUNI  
De Groene Wijk Week gaat aan de slag 
met 5 klassen van MBS Eindhoven. 
Samen maken we de omgeving een 
stuk groener én mooier. We maken 
samen bio-bommen. Maken een 
theetuintje en laten de kids kennis 
maken met vegetarisch koken. Nu al 
zin in! G
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Basisschool
De Tempel 
WOENSDAG 15 JUNI VAN 08.30 - 12.30 U

    Struikroven 
+ Moestuin maken die 
    duurzaam aan de school 
    verbonden is
+ Bio-bommen gooien 
+ Pizza met Meneer Rick
    It’s pizza time!

Atrium + Stedelijk College 
Workshop 
DONDERDAG 16 JUNI VAN 09.00 - 13.00 U
Leerlingen van het Stedelijk College en bewoners van wooncomplex Atrium ont-
moeten elkaar in de binnentuin van het Atrium. De leerlingen maken samen met 
Meneer Rick vega pizza’s voor de ouderen én een heerlijke salade met eetbare 
bloemen. Een diner met een goed gesprek én live-muziek.
Ook starten we op school met een workshop bio-bommen maken om ze vervolgens 
te gooien op de route naar het Atrium. Zo maken we de wijk mooier én schoner!

hapje
+ 

drankje

6 7 8Vivaldiaans 
Mini-festival 
DINSDAG 14 JUNI VAN 16.00 - 19.00 U
WOONCOMPLEX VIVALDI 
Onder het genot van vers geplukte thee 
genieten we samen van live-muziek. 
Een groen mini-festival voor jong en 
oud. Kids maken bio-bommetjes en 
de Groene Wijk Week trakteert de 
bewoners op een hapje, een drankje 
én een goed gesprek.
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Groen ijsje 
bij Korein 
VRIJDAG 17 JUNI VAN 08.30 - 12.00 U
We vergroenen samen met de kids 
van Korein het schoolplein. Met hen 
maken we bio-bommetjes, planten we 
groen, bewateren we die planten en 
gooien we die bio-bommen rondom 
het schoolplein. Op een speelse manier 
vertellen we hoe belangrijk bloemen 
zijn voor de insecten en vogels en ge-
nieten we samen van een bio-ijsje.

Kids+ouders 
Kabouterpad 
VRIJDAG 17 JUNI 17.30 U
Wij nemen jullie mee door het park 
met een groene tocht! We vertellen 
verhalen, kijken naar insekten en planten,
knutselen, spotten kabouters én ge-
nieten van een bio-ijsje. We verzamelen 
om 17.30 uur bij het basketbalveld 
(Plattegrond 2 ). Aanmelden via mail:
activiteit@tempeleindhoven.nl - geef 
aan met hoeveel personen + kinderen 
je komt. Je kunt altijd aansluiten!

BuitenBios
in het Park 
VRIJDAG 17 JUNI INLOOP: 21.00 U
FILM START OM: 21.45 U
Neem je eigen stoel of kleed mee, 
wij zorgen voor popcorn en groene 
limonade. Kom naar de filmavond, 
gratis in het Henri Dunantpark. De 
film die we draaien? Dat is een groene 
verrassing! (Kijkwijzer: 12 jaar) 
Mét Livemuziek van Eindhovens duo 
T. Blanco & Miss KittyKat. 
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Neem je eigen stoel 
of kleed mee, wij doen 
de popcorn!

gratis 
naar de 

film
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Stedelijk 
College 
Eindhoven

Trefpunt

Vivaldi

Splinter

MBS

Korein

Lunet zorg

Atrium

basisschool
Tempel

Plattegrond
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Heb jij zomerkleding voor Koele Kleding-
markt? Help je mee? Inleveren kan van-
af nu t/m dinsdag 7 juni bij De Splinter 
(Plattegrond 3 ).

Help jij mee om de Splinterbieb te vullen? 
Heb je kinderboeken die je niet meer leest? 
Of die je al heel veel hebt gelezen? Doneer 
ze dan aan de SplinterBieb! Help je mee? 
Inleveren kan vanaf nu t/m dinsdag 7 juni 
bij De Splinter (Plattegrond 3 ).

Inleveractie
Kleding

Inleveractie
Kinderboeken

3

Kinder
boeken
Splinter

bieb

Koele
Kleding
Markt

Locatie pas bekend 
na de druk van dit 
boekje

*
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Samen maken we Eindhoven bestand 
tegen steeds vaker voorkomende hoos-
buien en langdurige droge en hete peri-
odes. Ben jij eigenaar van een minimaal 
5 jaar oude woning of (bedrijfs)pand in 
Eindhoven en wil jij bijdragen aan een 
duurzamere stad? Neem maatregelen 
en vraag subsidie aan! Kijk op: 
eindhovenduurzaam.nl/subsidie

Tegels eruit, groen erin
Door tegels en stenen weg te halen en te 
vervangen door groen, verkleinen we de 
kans op overlast door overstromingen. 
En het zorgt ook nog eens voor meer
koelte in tijden van extreme hitte.

Afkoppelen van de riolering
Het aanpassen van de regenwaterafvoer, 
zodat deze niet of beperkt op de riolering
loost, noemen we afkoppelen. Een mak-
kelijke manier om af te koppelen is om je
regenpijp door te zagen en het water ver-
volgens op te vangen, bijvoorbeeld in een
regenton of in een vijver. Om voor de 
subsidie in aanmerking te komen, moet 
je een bepaalde hoeveelheid regenwater 
kunnen opvangen.

Help mee…

Groen dak
Groene daken helpen om regenwater op 
te vangen. En hoe meer neerslag tijdens
hevige regenbuien opgevangen wordt, 
hoe kleiner de kans dat het riool over-
belast raakt. Bovendien zorgt een groen 
dak voor een betere isolatie van je huis. 
En wist je dat een groen dak soms te com-
bineren is met zonnepanelen? Kijk voor de 
regeling, de voorbeelden en voorwaarden 
op: eindhovenduurzaam.nl/subsidie

Adopteer een straat
Vergroening staat bij gemeente Eindhoven 
hoog in het vaandel. En het schoonhouden 
van de stad is minstens zo belangrijk. 
Beide worden omarmd door Adopteer 
een Straat: een Eindhovens vrijwilligers-
initiatief dat in 2014 is ontstaan en waar 
al meer dan 1000 enthousiaste vrijwilligers 
aan meedoen. Inwoners van Eindhoven 
kunnen - alleen of in een groep - een be-
paald gebied “adopteren”. Zo helpen ze 
met het schoonmaken en/of groen houden 
van het geadopteerde gebied. Kijk op:
eindhovenduurzaam.nl/adopteereenstraat

Kom in actie 
en vraag
  subsidie 
    aan!

Platform
Eindhovense
Klantenraden



Parma & Serrano zijn varkentjes van 
4 jaar oud. Ze hebben een nieuw hok 
nodig. Creatief Collectief de Reuring-
dienst maakt een hok voor Parma en 
Serano van alle plastic doppen die we 
op kunnen halen. Help je mee? Inleveren 
kan vanaf nu tot en met dinsdag 7 juni 
bij De Splinter (Plattegrond 3 ).

Een hok voor 
Parma + Serrano

Circulaire 
Circus

no 
plastic 
waste

Plastic doppen 
inleveractie!!!

Fitcoins: duurzame kadootjes
Voor alle inwoners uit Woensel is een 
digitale community opgezet waarmee de 
inwoners, de ondernemers en alle andere
partijen met elkaar de stad Gezonder en 
Duurzamer gaan maken. Stap voor Stap! 
Hoe het werkt? Ten eerste en niet onbe-
langrijk: Het is gratis voor de inwoners! 
Om je aan te melden ga je naar Google 
Play/ App store en download je de It’s 
My Life app. Bij het registreren op de app 
wordt de Community-code gevraagd en 
voor Woensel-Noord is dat: 
 

WN2025!

Fitcoins verdienen | Je kunt 1 Fitcoin 
verdienen met 1000 stappen. Maar ook 
door deel te nemen aan gezonde en 
duurzame activiteiten zoals de Groene 
Wijk Week.

Fitcoins uitgeven | Check de markt-
plaats in de app voor kaartjes voor het 
theater, groente, fruit of andere duur-
zame kadootjes. Je komt in de loop van 
het jaar nog veel verrassingen tegen, dus 
hou de app in de gaten. Je kan ook zelf 
helpen door duurzaam aanbod te delen 
binnen je wijk. De duurzame community 
is door en voor de wijkbewoners!  
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Platform
Eindhovense
Klantenraden

Kom je ook?
Alle events zijn gratis!

Meer info?
groenewijkweek.nl

Onze website is meertalig. 

Our website translates 

100+ languages.

http://groenewijkweek.nl

