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your locals
Leer Strijp-S, -T &  -R nog beter kennen en steun de 
lokale creatieve ondernemers. Hoe gaaf is dat?! 
Ook nu komen deze kanjers met een fantastisch 
en passend aanbod. Dus ga op ontdekking, neem 
niet de snelste route, show deze roadmap bij de 
deelnemende ondernemers en laat je verrassen.

Voor alle updates. Check! 
www.facebook.com/roadtripstrijp
 
#supportyourlocals
#houonzestadsterk 
#sharethevibe

OPENINGSTIJDEN 
We kunnen niet garanderen dat alles altijd open 
is en raden je aan om zelf op ontdekking te gaan. 
EnjoY!

Coronaproof
Deze roadtrip is coronaproof, want jij bepaalt het 
tijdstip en je eigen tempo.

Powered by Never Ever Blue 
Als fan van Strijp, verbinden wij bezoekers door 
middel van business events en inspiratietours. 
In deze bijzondere tijd willen wij met dit initiatief 
de ondernemers op Strijp een hart onder de riem 
steken. 

Never Ever Blue - Klokgebouw 240 – Eindhoven - 
www.nevereverblue.nl

16 - 31 mei 2020
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Strijp-S  
STRIJP-S IS HET DEEL VAN STRIJP WAAR JE VAAK TOT IN DE 
LAATSTE UURTJES BLIJFT PLAKKEN, HIER VIND JE CULINAIRE 
PARELS, PIONIERS OP MODEGEBIED EN UNIEKE VERHALEN.  

 
Blue Collar Hotel (FOOD + HOTEL)

De perfecte mix van nostalgie en rock & roll! Hier slaap, eet en 
feest je in stijl! Ontmoet locals én hotelgasten in de robuuste, 
knusse hotelbar. Geniet van één van je favoriete drankjes en 
heerlijke tapas, onder het toeziend oog van Motorhead 
Lemmy Killmister en componist Ludwig von Beethoven. 
Op zoek naar een afhaal gerecht? Afhalen is ook mogelijk!

 Het Ketelhuis (FOOD)
Van het Ketelhuis spat de charme van de gevel! Binnen wordt 
elke week een nieuw menu in elkaar gedraaid. Brood uit eigen 
bakkerij, de honing van de bijen-kolonie op het dak en de 
groenten en kruiden uit eigen tuin. Juist! Hier werken de chefs 
met liefde, aandacht en met ingrediënten die ze dicht bij huis 
vinden.

Pastryclub (FOOD)
Laat je verleiden door het zoete aanbod. Pastryclub is 
gevestigd in ‘De Machinekamer’ en is dé plek waar alles om 
Pastry draait. Een uniek concept waarin patisserie, chocola-
terie, confiserie, salon de thé, proeverij en ijssalon worden 
gecombineerd. Heerlijk om meteen op te snoepen, mee 
naar huis te nemen of een geliefden te verrassen! 

 Velo d’Anvers (SHOP)
In deze fietswinkel kom je ogen tekort! Daarnaast zijn alle 
fietsen hier welkom: staal, modern, driewieler, carbon, zwaar 
verwaarloosd of ieder weekend gepoetst en vertroeteld. 
Opgepompte bandjes, strakke remmen en de weggepoetste 
modder is service van de zaak.

 Intelligentia (FOOD) 
Wil jij te gast zijn bij de meest innovatieve, experimentele en  
creatieve ijssalon van Nederland? Hier vind je ijs in de meest  
bijzondere smaken en dagverse kwaliteit. Dit wil je proeven! 
Wist je dat Intelligentia  genomineerd is voor de titel IJssalon 
van het Jaar 2020 en ze onlangs de prestigieuze prijs De 
Gouden IJscreatie 2020 hebben gewonnen?

 Yksi Expo (CULTURE)
Welkom bij Yksi, waar Dutch Design, technologie, architectuur 
en andere creatieve disciplines samenkomen door middel van 
het wisselende aanbod van exposities. Met oog op duurzaam 
ontwerp en circulair design weten de makers van de exposities 
je steeds te inspireren. 

 Tea Stories (FOOD) 
Maak een pitstop en bestel matcha latte. Kop na kop 
inspireert Lucia, de 28-jaar jonge Italiaanse eigenaresse, je met 
haar verhaal en ingrediënten voor een ‘slow and conscious’ 
leven.

 MLY (SHOP) 
MLY is een modemerk met een missie! Modeontwerpster 
Emily Hermans komt met collectie bedrukte mondmaskers. 
Mondmaskers worden een normaal onderdeel van onze 
garderobe. Ben je op zoek naar een mooi, herbruikbaar 
mondmasker met een goede pasvorm? Het ‘MLYMASK’ is 
er in verschillende dessins.

Urban Shopper 
dé plek met Kleinschalige initiatieven en vernieuwende 
winkelconcepten.

Frankie’s Favorites (SHOP) 
De thuisbasis voor high end, tweedehands en slow fashion.
Eerlijke en duurzame kleding, persoonlijk kleding advies en 
vooral een vrij gevoel om zo lang als je wil door de rekken te 
struinen naar pareltjes. Elke dag komen er nieuwe stuks 
binnen, zo blijft het aanbod verrassend!

Velvet Music Eindhoven (SHOP)
Ook in deze tijden zorgt Velvet Music Eindhoven voor het 
nodige entertainment. De lekkerste oude en nieuwe muziek, 
de gezelligste spellen voor thuis en de leukste puzzels! 

Kinderboekenwinkel Boekenberg (SHOP) 
Al meer dan 30 jaar dé plek voor kinderboeken, kaarten, 
knuffels en educatief speelgoed. Bestel in de webwinkel of 
kom naar de winkel om rond te snuffelen.

GOLD LEATHER DESIGN (SHOP)
In dit atelier rollen de mooiste lederen tassen onder het 
naaimachine vandaan! Naast hun eigen collectie, maken ze 
ook een ontwerp op maat. 

SCENERY (SHOP)
De liefde voor Afrika is eraan te zien! Scenery heeft een 
kleurrijke en exotische collectie aan mode en 
interieurproducten.

Jogg Jeans (SHOP)
De zachtste jeans, leukste Okimono t-shirts en accessoires 
voor dames, heren en kids. Toffe zwemshorts, caps en 
grappige sokken in de collectie. 

Blue Story (SHOP)
Serviesgoed en overige kookbenodigdheden als bak- en 
ovenschalen uit de regio Boleslawiec (Polen) zijn 
wereldberoemd. Herkenbaar aan de traditionele 
kleurstellingen en patronen. Gewild voor haar kwaliteit. 
De frisse designs geven elke gedekte tafel een vrolijke lach op 
ieders gezicht.
     
Zitfabriek (SHOP)
Echte designfans zitten goed bij Zitfabriek, gelegen in de 
Urbanshopper. Hét adres voor trendy meubelen, verlichting en 
woonaccessoires voor zowel particulieren als bedrijven. Laat 
je verrassen door de uitgebreide collectie zitmeubels, tafels, 
lampen, kleinmeubelen en woonaccessoires.

Brokaatje (SHOP)
Eén voor één unieke items met roots uit Frankrijk, Engeland, 
België en Scandinavië, maar ook gewoon uit Nederland! In 
brokaatje komt de liefde van Karin voor brocante en vintage 
kleding samen! 

Siki Kinderwinkel (SHOP)
Kinderkleding, met oog en veel liefde stelt Siki de mooiste 
collectie aan kinderkleding samen. Ontdek ook hun 
coronaproof alternatief dat ze in het leven hebben geroepen: 
De Siki Shop Box!

 Soul Kitchen (FOOD)
Een restaurant met een speciale missie: hier worden
jongvolwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
klaargestoomd voor de horeca. Ga langs en reserveer je plekje 
na 1 juni. 

 Studio Ruig (SHOP)
Ben je op zoek naar kleding die je jarenlang kan en wil dragen? 
Bezoek dan Studio Ruig en wordt verliefd op de tijdloze items. 
Sinds 2009 creëren ontwerpers Klaartje, Inge en Sophie een 
duurzame, minimalistische en vrouwelijke collectie met items 
die je eindeloos kan combineren. Krijg tijdens je passessie 
persoonlijk advies. De studio bevindt zich tevens op deze plek.

 COFFEELAB (FOOD)
Hier vind je de lekkerste ‘No School’ koffie-blend, een enorm 
aanbod met zoveel mogelijk biologisch gerechten en shop je 
in ‘De Supermercado’ de tofste kookboeken, de mooiste 
kookspullen en de lekkerste producten met een goed verhaal! 

 DUURZAME KOST (HIDDEN GEM)
Hier wordt aquacultuur gecombineerd met hydrocultuur in 
een circulair systeem. Het resultaat? Een heuse sla-kwekerij op 
de 5e etage van het Veem Gebouw op Strijp-S. Ze produceren 
en distribueren op duurzame wijze groente, maar ook fruit en 
vis! Ontdek hoe zij serieus werk maken van de sociale 
ecologische duurzaamheid.

 Vershal het Veem 
De dagelijkse overdekte versmarkt op Strijp-S. Ruiken, 
proeven, eten, drinken, kopen en koken. Dat eten we vandaag!

Slagerij Reinders (FOOD)
Hé Meatlover! Staar even door de vitrine bij Slagerij Reinders 
en ontdek de ambachtelijke producten. Op zoek naar eerlijk 
vlees? Niet verder zoeken. Hier ben je aan het juiste adres!

Soeppa! (FOOD)
One tasty story! Soeppa is dé soepbar van Eindhoven. Met de 
soep van Soeppa creëer je een geniet-moment, alleen of met 
anderen. De verse soepen zijn verrassend, bijzonder smaakvol 
en zintuigprikkelend, geschikt voor elk moment van de dag 
en altijd met liefde en aandacht bereid. 

Woeste Burgers (FOOD)
Een zaak, helemaal gericht op burgers. Niet de kleffe fastfood 
variant, maar burgers die je zo op een bordje zou kunnen 
krijgen in een top-restaurant. Alles vers bereid, naar eigen 
receptuur. Bij Woeste Burger is alles gericht op burgersssss… 

WINE & NUTS 
Cashewnoten, pecannoten, walnoten, hazelnoten, pistache-
noten, amandelen, paranoten, pindanoten … Go nuts en stel 
je eigen zakje vers gebrande noten samen. 

Strijp-T
STRIJP-T IS NU HET GEBIED MET EEN ONUITPUTTELIJKE 
BRON AAN INNOVATIE EN KENNIS.

 Gloeilampplantsoen
Historisch gezien staat Eindhoven symbool voor de Philips-
gloeilamp en dit verdiend aandacht. Het ontwerp van het 
gloeilampplantsoen, is dan ook daadwerkelijk in de vorm 
van een gloeilamp! Het park wordt als het ware omarmd 
en omhoog getild. Hierdoor wordt een rustplek gecreëerd 
met uitzicht op de wijk Strijp-S. Een plek met een open en 
uitnodigend karakter waar je kunt wandelen, ontspannen en 
ontmoeten.

 Het Innovation Powerhouse
Wat ooit de kolencentrale was om energie op te wekken, is 
tegenwoordig bekend als het Innovation Powerhouse. Het 
rechter stuk (aan de voorkant gezien) is nooit afgemaakt door 
Philips. De ontwikkelaar (Geva Vastgoed) heeft dit doormiddel 
van een staalconstructie volgens originele tekening alsnog 
voltooid. Nu is het een verzamelgebouw van zakelijke 
bewoners die zich bezig houden met innovatie en 
duurzaamheid. 
 

 East (FOOD)
EAST is anders dan anders. Het is de uitvalbasis voor werkend 
Strijp en de culinair plek op Strijp-T om elkaar te ontmoeten, 
te inspireren en waar samen koken een unieke ervaring biedt. 
EAST brengt rijke culturen, kleurrijke keukens en heerlijke 
producten regelrecht naar je bord. En heeft nu de ideale 
snackbox om als break of na jouw roadtrip van te genieten. 
Bestel hem vooraf via de facebookpagina van EAST.

 Eindhoven Gym (LIFESTYLE) 
Eindhoven Gym biedt de ultieme combinatie van sport en 
herstel, voeding, relaxen, werken en ontmoeten. Je 
persoonlijke doelen staan voorop en via workshops, clinics 
en events wordt ontwikkeling gestimuleerd. Door het aanbod 
aan flexibele abonnementen is er voor elk wat wils. Ervaar het 
zelf tijdens een gratis proefles!

STrijp-R
MAAK EEN WANDELING DOOR DEZE HEERLIJKE WIJK DIE VER 
VOLTOOID IS. IN DIT GEBIED WERDEN VROEGER BEELDBUIZEN 
GEPRODUCEERD, NU IS HET EEN MIX VAN OUDE EN NIEUWE 
GEBOUWEN. SPOT DE OUDE LOOPBRUG! DEZE VERBOND TWEE 
OUDE FABRIEKEN AAN ELKAAR EN WORDT BINNENKORT WORDEN 
OMGEBOUWD TOT EEN WONING. HIER WIL JE WONEN TOCH?

 Piet Hein Eek (SHOP + FOOD + HOTEL)  
Halleluja! Een werkplaats, kantoor, showroom, winkel, 
restaurant en binnenkort ook een hotel! Dit is de plek van 
ontwerper Piet Hein Eek. Hier bewonder je niet alleen de 
eigen collectie van PHE, maar ook prachtitems van (lokale) 
designers als grote labels. 11.000m2 die je niet wilt missen!

 ANNELIES HERMsEN (DESIGN) 
Met ander ogen kijken naar de wereld van eten en drinken? 
Ga op visite bij fooddesigner Annelies Hermsen en stap
letterlijk in de toekomst van ons eten. Wil je niet voor een 
dichte deur staan? Bel of app haar even: 0612906249

 Philips de Jongh Park
Heb je nog tijd over? Het Philips de Jongh Park is heerlijk om 
te wanderen of picknicken. Dit park was eigendom van de 
familie Philips en werd geschonken aan de bewoners van 
Eindhoven. Het park is vernoemd naar Anna de Jongh, de 
vrouw van Anton Philips.Powered by Never Ever Blue - Klokgebouw 240 – Eindhoven - www.nevereverblue.nl
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