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nieuwsbrief

Maak kennis met  
Kanovereniging Beatrix

Lees verder op pag. 3 →

Wist je dat wijk ’t Ven in het rijke bezit is van een kano-
vereniging? Kanovereniging Beatrix bestaat al sinds 1950 en 
heeft in 1964 zelfs een olympisch winnaar voortgebracht: 
Anton Geurts. Daarnaast zijn er onder de leden de nodige 
Wereld-, Europese en Nationaal kampioenen. ‘Maar’, zegt 
Bert, al lid sinds zijn twaalfde en nu 54, ‘het mooiste bij 
Beatrix is dat iedereen welkom is en zijn weg vindt binnen 
onze club. Met zo’n 110 leden wordt er op allerlei niveaus 
gevaren. Recreatief voor wie mooie tourtochten wil maken, 
op wedstrijdniveau voor wie wil, waterpolo als teamsport 
of in een open Canadese kano als dat je voorkeur heeft.’

Venclub  in beeld

Lees verder op pag. 2 →

van het bestuur

Nieuwsbrief ’t Ven 
stopt, tenzij…
Beste wijkbewoners, De afgelopen vier jaar heb ik 
met plezier 13 nieuwsbrieven voor jullie gemaakt. 
Maar op dit moment is mijn aandacht en tijd 
meer bij andere zaken in mijn leven nodig. Deze 
editie van Nieuwsbrief ’t Ven is dan ook de 
laatste van mijn hand.

De nieuwsbrief is wel een mooie manier om elkaar 
te informeren over wat er in de wijk gebeurt, er 
zijn zoveel leuke initiatieven en activiteiten in  
’t Ven. Maar er zijn ook nuttige zaken waarvan 
we als buurt op de hoogte zouden moeten en 
willen zijn. En dan zijn een nieuwsbrief, website 
en Facebook wel belangrijke kanalen. Als de 
nieuwsbrief en de vulling van de website hier 
stoppen, is dat echt een verlies. 

Daarom bij deze een oproep. Zie je kans om je 
in te zetten voor de communicatie in de wijk? 
Wil en kun je aan de slag met de website, de 
Facebookpagina en/of de wijknieuwsbrief?  
Voel je dan alsjeblief aangesproken, anders 
stopt het allemaal. En dat zou zonde zijn! 
Geïnteresseerd of vragen? Meld je bij het 
bestuur via bestuur@wijkhetven.nl,  
zij nemen dan contact met je op. 

Veel groeten, Laurine Corten

van de activiteiten-commissie

Let’s Dance! thema buurtfeestWijkoverleg gaat  
verder. Doe je mee?

In de vorige nieuwsbrief moesten we 
helaas melden dat Expeditie Theresia 
definitief van de baan is. Een tegenvaller 
voor de vele vrijwilligers die zich hiervoor 
ingezet hebben en graag hun bijdrage 
wilden leveren in het nieuwe buurthuis. 
Maar als Wijkoverleg doen we nog veel 
meer. Zolang we met elkaar iets kunnen 
betekenen voor mensen in onze wijk, 
heeft onze inzet zin.

Op 23 juni van 14.00 uur  21.00 uur 
vieren we het jaarlijkse buurtfeest, op 
het Hugo de Grootplein. We hebben 
een gewéldige lineup van diverse 
artiesten, dansworkshops en bands.
Let’s Dance dus, op verschillende 
stijlen muziek! Voor de kinderen zijn er 
heel veel leuke gratis activiteiten.

Let’s eat! Dit jaar hebben we ook 
verschillende foodbars, zodat je kunt 
eten uit de ‘wereldse’ keuken. Tegen 
een kleine vergoeding kunt u hapjes 
uit alle windstreken proeven. Alles 
wordt gemaakt door bewoners uit het 

Ven. Als vanouds wordt de  
frisdrank, koffie en thee aangeboden 
door Wijkoverleg ’t Ven. Bier en wijn 
zijn verkrijgbaar tegen een kleine 
vergoeding. (let op: géén 18?  
Géén alcohol!)

Oproep vrijwilligers!  
Dit geweldige buurtfeest kan 
alleen tot stand komen door  
de inzet van veel vrijwilligers.
Wil jij ook helpen?  
Meld je dan nu aan:  
activiteiten@wijkhetven.nl



tip!

tip!

tip!
Na de koffie en het indelen van de teams, 
begonnen de wedstijden tussen de twee 
teams met Spaanse en Nederlandse deelne
mers. Onder de stralende zon werd de but 
(klein balletje) gegooid om daarna de boule 
(grotere bal) zo dicht mogelijk bij de but te 
gooien. Dat men af en toe een boomblad 
aanzag voor een but mocht de pret niet 
drukken. Gestaag volgden de partijen elkaar 
op. Wie uiteindelijk winnaar of verliezer was 
maakte verder niets uit. Het meedoen was 
net als de Olympische gedachte het 
belangrijkste. We kijken terug op een 

sportieve middag, die we met z’n allen 
hebben doen slagen. We sloten af met 
heerlijk gedekte tafels in Centro Espagnol, 
vol heerlijke tapas met een vino tinto of een 
cerveza en voor hen die geen alcoholische 
versnapering dronken was er agua. Nee, we 
kwamen niets tekort, het was voortreffelijk. 
Namens alle aanwezigen gaat er speciale 
dank uit naar Margreet Kruik die, ondanks 
dat ze niet meer in ’t Ven woont, alles tiptop 
heeft voorbereid en begeleid. 

Frits Heidendaal 

Actueel overzicht  
vergunningen
Op de homepage van  
www.wijkhetven.nl staan nu real 
time de actuele vergunningen die 
aangevraagd en toegekend zijn in 
onze wijk. Er zijn diverse filters 
mogelijk, je kunt ook klikken op de 
bolletjes op de kaart. Een handige 
tool om te weten wat er rondom 
vergunningen speelt in onze wijk.

Handige app voor  
melden woonoverlast
Er is een nieuwe app voor het melden 
van woonoverlast aan de gemeente 
Eindhoven: Heb je last van lawaai, 
verkeerd parkeren, stank of rommel 
van mensen in je buurt? Dan zijn er 
verschillende mogelijkheden. Ga eerst 
samen rustig in gesprek. Helpt dat 
niet, dan kun je de gemeente vragen 
om buurtbemiddeling. Je kunt de 
overlast ook melden via de app.  
Je bericht komt dan binnen bij het 
Advies- en meldpunt woonoverlast 
van de gemeente.  
www.eindhoven.nl/woonoverlast

BuitenBeter voor  
klachten in uw  
leefomgeving

Zie je een probleem buiten op straat 
of in de buurt? Is die lantaarnpaal nog 
steeds niet gerepareerd? Liggen de 
tegels in de stoep gevaarlijk los? Een 
vies bushokje, vuilniszakken ergens 
gedumpt of een fietspad met enorme 
gaten? Laat het de gemeente snel en 
simpel weten via de BuitenBeter-app. 
Deze app helpt je om gemakkelijk 
problemen, irritaties en verbeter-
punten in uw leefomgeving te melden 
bij de gemeente. De gemeente 
Eindhoven vindt een schone, veilige 
en goede leefomgeving namelijk van 
groot belang. Daarvoor is jouw 
opmerkzaamheid en feedback zeer 
waardevol. Want wat ze niet weten, 
kunnen ze niet oplossen. 
www.buitenbeter.nl

Jaarlijkse jeu de boulesmiddag 
weer geslaagd
Sinds 2003 wordt er op het Hugo de Grootplein een jaarlijks jeu-de-boules-toernooitje 
gespeeld met de Spaanse Vereniging van Gepensioneerden en vrijwilligers van 
Wijkoverleg ’t Ven. Dit jaar hebben we dit voor de 18e keer gedaan. Net als vorige 
jaren waren we te gast bij de Spaanse bij Centro Espagnol. Ook de heer John Elast 
was aanwezig namens de gemeente. 

Er zijn genoeg mensen die samen dingen 
willen ondernemen, de betrokkenheid of 
acceptatie in de wijk willen vergroten of iets 
willen doen aan de eenzaamheid van sommige 
medebewoners.
En ook de professionals die werkzaam zijn in 
onze buurt willen nauw betrokken blijven bij 
onze inwoners. Samen kunnen we namelijk 
dingen mogelijk maken en het wijkoverleg is 
voor hen een centrale ingang. Onder leiding 
van wethouder Yasin Toronoglu hebben we in 
januari een buurtcontract opgesteld voor 2018. 

Waar we dit jaar actief aan willen werken zijn 
de volgende zaken: 
•  We willen één of meerdere plaatsen die 

dienst kunnen doen als buurtruimte. 
Belangrijk voor binnenactiviteiten, maar 
ook als ontmoetingsplek waar je je krantje 
kan lezen en bij een kopje koffie wat bij te 
praten. Iets anders is de buurtbibliotheek. 
We hebben zoveel boeken, maar ze zijn nu 
niet toegankelijk genoeg. 

•  Buurtactiviteiten. We willen er met zijn 

allen weer voor zorgen dat de goede 
tradities van de afgelopen jaren doorgang 
vinden. Hierbij denken we aan het 
buurtfeest, de vrijmarkt en de kerstmarkt. 
Verdere uitbreiding zou kunnen met een 
multiculturele activiteit en/of bijvoorbeeld 
een Sinterklaasfeest.

•  Het opzetten van een ‘sociale kaart’. Een 
overzicht van wat waar en wanneer te 
doen is. In feite alles wat er in onze wijk 
gebeurt. Van de filmavond bij Theresia, 
kanovereniging Beatrix, de muziekschool, 
voetbalclub Brabantia, Scouting St. 
Sebastiaan tot de breiclub in het Venster. 

We hopen in 2018 weer verschillende leuke 
en belangrijke zaken te kunnen regelen. Dit 
kan alleen met inzet van voldoende vrijwil
ligers. Heb je wat tijd over en wil je meewer
ken aan een prettige, gezellige wijk, 
overweeg dan eens om vrijwilliger te 
worden. Wil je meer informatie of wil je eens 
overleggen? Stuur dan een mailtje naar 
bestuur@wijkhetven.nl. Dan nemen we 
contact met je op.

→ Vervolg voorzijde ‘Wijkoverleg’



Dicht bij de natuur
Marleen, dochter van Bert, vaart al 10 jaar bij Beatrix. ‘En 
zelfs mijn moeder vaart, maar dan competitie, dus het is 
me met de paplepel ingegoten. Ik zou het niet meer 
willen missen. Het gaafste vind ik dat je bij de landelijke 
wedstrijden vaak dezelfde mensen tegenkomt. Ik heb 
daardoor vriendinnen door het hele land.’ Het mooiste 
volgens Bert is dat je vanuit de kano de wereld op zo’n 
andere manier beleefd. ‘Je komt letterlijk op plekken waar 
je anders niet komt, je beleeft de natuur van heel dichtbij.’ 

Bijzondere club
Ik vroeg Marleen nog naar de leukste weetjes over de 
club en die zijn er! ‘Het jongste lid is begonnen met 9, 
het oudste lid is op 65jarige leeftijd begonnen met varen 
en is nu 90.’ Het langste lid is haar vader Bert, die nu vol 
overgave de jeugdtrainingen geeft. ‘Bijzonder is ook dat 
we een aantal gezinnen onder de leden hebben. De kids 
varen bij de jeugd, de ouders competitie of in de tourclub. 
Kanoën is een individuele sport, maar wij benaderen het 
echt als club. En de vereniging bestaat dus al 68 jaar! 
Maar nieuwe leden zijn van harte welkom! 

Gratis proefvaren?
Wil je het kanoën eens uitproberen? Ben je 9 jaar of 
ouder en heb je je zwemdiploma? Kom dan eens langs op 
het kennismakingsuur op maandagavond om 18.30 uur 
en ga lekker het water op. Meld je s.v.p. van tevoren even 
aan via ekvbeatrix@dse.nl, dan staan we voor je klaar. 
En natuurlijk: vergeet geen droge kleren mee te nemen. 
www.ekvbeatrix.nl

→ Vervolg voorzijde ‘Kanovereniging’

Heeft u al eens getennist? 
Tennisvereniging TC Engelsbergen geeft u graag de kans om 
kennis te maken met het tennisspel. Tien lessen kosten 25 euro 
en voor materiaal wordt gezorgd. Kom eens kijken en doe mee!

We zijn gevestigd aan de Olympialaan in Sportpark Strijp. 
Meer info? Kijk dan op http://tcengelsbergen.nl of mail naar  
l_van_deventer@hotmail.com of tcengelsbergen@gmail.com.

Venclub  in beeld

Op 3 juni is er vanaf 12.00 uur een kringgilde
dag op het terrein van het Evoluon. Hier 
komen zo’n vijftig gildes die, in hun mooie 
uniformen, eerst een optocht door de wijk 
lopen en vendels zwaaien. Daarna houden ze 
bij het Evoluon wedstrijden met vendelen, 
bazuinblazen, tamboeren en standaardrijden 
te paard. Ook zijn er schiet wedstrijden met 
kruisboog, vlakboog en geweer. Binnen is er 
een tentoonstelling van de hoofdvaandels, 
zilveren schilden van vele jaren terug en er 
zijn ook boeken over de gildes te bekijken.

tip!

Kringgildedag



Het opstellen van het buurtcontract 2018 hebben we aangegrepen 
om de samenwerking opnieuw met elkaar op te zoeken. En dan blijkt 
weer hoeveel energie bij alle betrokkenen zit om er toch weer de 
schouders onder te zetten en opnieuw met elkaar te kijken naar wat 
de buurt nodig heeft en hoe we door de handen ineen te slaan weer 
een stapje verder kunnen komen.

We hebben een inspirerende bijeenkomst gehad op 29 november 
met actieve bewoners en professionals. Op basis van de input die we 
hebben gekregen van het Wijkoverleg ’t Ven en het overleg van 
professionals hebben we samen gekeken naar welke activiteiten in 
2018 concreet opgepakt kunnen worden, wie er aan wil werken en 
hoe belangrijk we de activiteit vinden.

Het werk is nog niet af. Verre van dat. Samen willen we de vinger  
aan de pols houden. Samen betekent de actieve bewoners én 
professionals. Dat doen we in het Sociaal Café ’t Ven. De wijk
werker van Lumens is trekker. Drie keer per jaar ontmoeten actieve 
bewoners en vrijwilligers elkaar om kennis en ervaringen te delen en 
elkaar te inspireren. We hebben wel de stappen die we met elkaar 
willen zetten helder voor ogen. De doelen mogen nog wel scherper, 
de te bereiken resultaten smarter. Maar we komen er wel. Let wel, 
het is work in progress!

De speerpunten voor 2018
1   Werken aan de toekomst 

Kansen voor jeugd jongeren
Iedereen is het er over eens. Talentontwikkeling is belangrijk voor 
de toekomst van onze jeugd. De topprioriteit voor 2018. Concreet 
betekent dit dat jongerenwerkers en vrijwilligers jongeren proactief 
benaderen, zichtbaar aanwezig zijn in de wijk en hulp bieden waar nodig. 
We willen het samen met jongeren uit de wijk verder vormgeven. 
Trekker is Lumens.
We gaan serieus werk maken van stageplekken. We zien kansen om 
stageplekken in de buurt te bieden. Het mes snijdt dan aan twee kanten: 
je biedt jongeren perspectief door hen naar werk of leersituaties toe 
te leiden én er zijn extra handjes bij buurtactiviteiten en mantelzorg. 
Trekker is Christiaan Huijgens Olympia i.s.m. Dynamo.

2   Energie-impuls ‘thuis 
Renovatie biedt kansen voor de buurt.

De eerste fase van het groot onderhoud van de 367 woningen van 
’thuis in ’t Ven is in 2017 afgerond. De voorbereiding van het vervolg 
wordt samen met de bewoners opgepakt in het voorjaar van 2018.  
In het najaar van 2018 zullen de bouwactiviteiten weer beginnen.  
De hele operatie duurt nog tot 2020. Dat betekent dat er een lange 
tijd overlast van bouwactiviteiten zal zijn. Het zal een hele opgave 
zijn, zowel voor de bewoners die direct met de renovatie van hun 
eigen woning te maken krijgen, als van de bewoners in de buurt. 
Trekker is Woonstichting ’thuis.
Door bewoners is het initiatief genomen om een bewonerscommissie 
voor de renovatie op te richten. Communicatie is oh zo belangrijk, 
maar gaat nog steeds te vaak niet goed. Een bewonerscommissie is 
een welkome schakel tussen de bewoner en corporatie. Afgesproken 
is om samen met de nieuwe bewonerscommissie het infopunt nieuw 
leven in te blazen in het contact tussen corporatie, de bouwer en 
bewoners (vragen over de renovatie, parkeren, bouwoverlast etc.). 
Trekker is ’thuis samen met de betrokken huurders.

3  Groen, schoon en gezond 
Meer kwaliteit buiten

Je veilig voelen in je eigen wijk. Jammer genoeg is dat niet vanzelf
sprekend. Bewoners willen zelf de handen uit de mouwen steken. 
 Er is een behoorlijke animo om buurtpreventie op te tuigen. Zeker 
nu er voor een langere periode bouwwerkzaamheden in de buurt 
plaatsvinden. Het doel is om in 2018 een vorm van buurtpreventie 
samen met enthousiaste bewoners op te zetten die past bij ’t Ven. 
Trekker is de gemeente.
Door bewoners is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor een ‘make 
over’ van het Hugo de Grootplein. De inrichting van de openbare 
ruimte is oud en versleten en er is sprake van achterstallig onderhoud. 
Hier liggen kansen om samen met bewoners, gemeente en de 
corporaties te zoeken naar mogelijkheden om de wijk te vergroenen, 
te zoeken naar een structurele oplossing voor waterberging (het 
riool loopt regelmatig over in de woningen) en het parkeren. Gestart 
wordt met een buurtschouw die in de loop van 2018 nog een keer 
wordt herhaald. In 2018 willen we ook al concreet aan de slag: een 
voortuinenactie bij de woningen die al opgeknapt zijn, het opzetten 
van een zwerfvuilteam, plannen voor de herbestemming JOP veldje. 
Trekker is de werkgroep Groen en ’thuis.

Buurtcontract ’t Ven 2018

Work in progress
We hebben in 2017 behoorlijk wat tegenslagen 
moeten incasseren. Het verwerken van het verlies 
van Jeroen voor het bestuur van het Wijkoverleg, 
de vertraging bij de renovatie van ’thuis, het niet 
doorgaan van Expeditie Theresia. Op een aantal 
plekken in de buurt was er sprake van toenemende 
spanningen. 2017 is een moeilijk jaar geweest. 
Het vuur lijkt er een beetje uit. We hebben de 
brokstukken bij elkaar moeten rapen en gekeken 
hoe kunnen we nu verder. Een ding is duidelijk. 
Alleen door samen te werken komen we verder. 



4   Waar zien we elkaar?  
BuurtRuimte!

We willen voor het eind van 2018 een of meer plekken hebben in de 
wijk van waar buurtontmoeting en buurtactiviteiten kunnen plaats
vinden. Er moet dan ook zicht zijn op een lange termijnoplossing. 
Als locaties zijn genoemd: de voormalige bibliotheek aan de Bredalaan, 
het Struikske, de VMBO school Olympia (voor grotere evenementen) 
en het schoolgebouw aan de Oppenheimstraat. Als we de activiteiten 
in de buurt zo belangrijk vinden dan moet er ook een plek zijn waar 
die activiteiten kunnen landen. Dat gaat zeker lukken! Wie doet er 
mee? Trekker is het Wijkoverleg ’t Ven. 

5    Samen kunnen we meer! 
Buurtactiviteiten en buurtontmoeting

’t Ven is een actieve en levendige wijk. ’t Ven heeft gelukkig veel 
actieve bewoners. Dat willen we vooral vasthouden. Een deel van de 
vrijwilligers is georganiseerd binnen/vanuit het Wijkoverleg. De 
werkgroep Activiteiten van het Wijkoverleg heeft zich ten doel gesteld 
om zoveel mogelijk buurtbewoners van verschillende nationaliteiten te 
gaan verbinden. Daarvoor zoeken zij samenwerking met WIJEindhoven. 
Waar gaan we voor in 2018?
•  De kerstmarkt, inmiddels een diepgewortelde traditie in ’t Ven 

(trekker: werkgroep activiteiten).
•  Het wijkfeest in de zomer: hier leer je het echte ’t Ven kennen 

(trekker: werkgroep activiteiten).
•  Een multiculturele activiteit voor verbinding nieuwkomers en 

wijkbewoner ’t Ven.(trekker: Mohamed en Lumens)
•  Goed ontmoet, een activiteitenprogramma vanuit Theresia 

(trekker: activiteitenbegeleider Theresia)
•  Sociaal café (trekker: Lumens)
Er is ook ruimte voor nieuwe initiatieven. Het waardebonnensysteem 
moet dit mogelijk maken. Het motto is nadrukkelijk: laat 1000 
bloemen bloeien.

De professionals willen werken vanuit het principe van ‘de buurt 
bestuurt’. De inzet is gericht op het mogelijk maken en het al dan niet 
tijdelijk ondersteunen van actieve bewoners. Zo blijft het ook leuk 
voor vrijwilligers, ook als het even tegen zit. In het buurtcontract 2018 
hebben we onze prioriteiten voor 2018 benoemd. Het heeft betrekking 
op collectieve activiteiten, met andere woorden die van belang zijn 
voor groepen bewoners samen. Er speelt ook een hoop op het gebied 
van hulpverlening en ondersteuning van mensen om werk te vinden. 
Daarin is WIJ-Eindhoven het eerste aanspreekpunt. In 2018 zal 
verder gewerkt worden aan presentie en zichtbaarheid in de buurt.

6  Een goed idee voor uw buurt?
Samen met buurtgenoten een leuk initiatief ontwikkelen? U krijgt 
ook in 2018 daar weer de kans voor. Als u ideeën hebt die ervoor 
zorgen dat wonen, werken en leven in uw buurt aangenamer wordt, 
is daar extra geld voor beschikbaar. Dus hebt u een goed idee haal dan 
een aanvraagformulier op in het Infopunt ’t Venster aan Johannes 
Voetstraat 2. Tel: 040-8425335 email: infopunt@wijkhetven.nl. 
Uw ingevulde formulier kunt u daar ook weer inleveren. Daarna zal de 
regiegroep, bestaande uit buurtbewoners, uw aanvraag beoordelen. 
Zij mogen waardebonnen verstrekken tot een maximum van € 5.000, 
per initiatief. Het totale budget in uw buurt voor waardebonnen 
bedraagt € 9.000,- in 2018.

Vrijmarkt geslaagd
De vrijmarkt in ’t Ven beleefde 22 april zijn 
derde editie en was groter dan ooit. Zolders 
zijn weer opgeruimd, huiskamers staan  
weer vol met ‘nieuwe’ dingen. Het was een  
gezellig succes!



Al meer dan 1.000  
belangstellenden voor 
Zonnepark Welschap 

Sinds 10 oktober is in Eindhoven 
een zonnepark in ontwikkeling. 
Op de voormalige vliegbasis 
Welschap komen circa 12.000 
zonnepanelen. De Coöperatie 
Zonnepark Welschap regelt de 
aanleg en het beheer van de 
installatie. Huishoudens in de 
omgeving kunnen zo van 
goedkope zonnestroom 
profiteren.

Dit geldt ook voor wijk ’t Ven. Deze 
wijk valt binnen de zogenaamde 
‘postcoderoosregeling’: in postcode-
gebieden in de omgeving van het 
zonnepark krijgen deelnemers 15 jaar 
lang vrijstelling van energiebelasting 
over de stroom die ze van het zonne-
park afnemen. Een mooie oplossing 
voor bewoners die wel willen investeren 
in zonnepanelen, maar ze niet op het 
eigen dak kunnen of willen leggen. 

Ook meedoen en profiteren? 
Momenteel onderhandelt de coöperatie 
met een aantal partijen die interesse 
hebben in het ontwikkelen van het 
zonnepark. Gaat alles volgens plan, 
dan wordt de eerste zonnestroom 
binnen een jaar geleverd. Inmiddels 
hebben zich al ruim 1.000 geïnteres-
seerden gemeld. Eindhovenaren kunnen 
zich via www.040energie.nl aanmelden 
als belangstellende. 040energie houdt 
hen dan op de hoogte en ze krijgen als 
eersten te horen wanneer deelnemers 
zich kunnen inschrijven voor zonne-
stroom zonder energiebelasting. Een 
mooie en eenvoudige kans om zonne-
stroom te ondersteunen en ervan te 
profiteren. Ik roep je van harte op om je 
ook aan te melden als belangstellende. 
Dit kan op de website 
http://040energie.nl/welschap/

Vriendelijk groet, Jan van Gestel

•  Er bij VitalisTheresia een zwerf boeken punt 
geopend is en dat u daar als wijkbewoner 
gratis boeken kunt lenen?

•  Dat er iedere vrijdagochtend van 10.15 uur 
tot 11.15 uur het Grijze Koppen Orkest 
repeteert in het restaurant van Theresia en 
dat iedereen jong en oud gratis mee kan 
doen?

 En wist je dat...
 •    Dit Grijze Koppen orkest uit wijkbewoners 

en bewoners van Theresia bestaat en 
dat je geen muzikaal talent nodig hebt 
om mee te doen?

 •    Er tijdens de repetities gespeeld word op 
echte en zelfgemaakte instrumenten?

 •    Dat muziek van alle leeftijden is  
en verbindt?

 •    Een keer komen kijken natuurlijk ook mag.
 •    En dat het Grijze Koppen Orkest op  

23 juni van 10 tot 11 uur een geweldig 
optreden zal geven in Theresia?

•  De maandelijkse filmavond in Theresia 
druk wordt bezocht en dat de volgende op 
25 april om 19.00 uur gepland staat.

 •    Dat dit volledig gratis is?
•  Dat u iedere woensdagochtend van 9.00 

tot 10.00 uur voor 2,50 euro uitgebreid kan 
komen ontbijten in Theresia?

•  Dat iedere vrijdagochtend van 10 tot 11.30 
uur anderstalige uit de wijk en bewoners 
van Theresia en de wijk elkaar ontmoeten 
bij Goed Ontmoet?

 •    Iedereen daar gewoon kan aanschuiven 
en onder het genot van een kopje koffie 
en thee dingen van alledag en elkaars 
culturen worden besproken?

 •    Daardoor ook al nieuwe vriendschappen 
zijn ontstaan tussen jong en oud?

•  Dat Theresia ook een Facebook pagina heeft?
 •    Deze kunt u vinden onder Theresia 

Ankerpunt voor de wijk.
•  Al onze andere activiteiten ook toegankelijk 

zijn voor wijkbewoners?
•  Dat we in september gaan starten met een 

nieuw project waarbij we samen met onze 
samenwerkingspartners in de wijk ’t Ven 
dementievriendelijk willen maken?

Leuk om elkaar te ontmoeten. Wees welkom! 
Voor allerlei vragen rondom activiteiten of 
zorg kun je contact opnemen met de 
servicebalie 040 291 8100. Graag tot snel!

Activiteiten bij Vitalis Theresia 
voor iedereen
Woonzorcentrum Vitalis Theresia staat midden in onze wijk. En er 
vinden ontzettend veel activiteiten plaats, waar wijk bewoners bij  
aan kunnen haken. Wist je bijvoorbeeld dat…

Eindconcert Grijze Koppen Orkest 
Op 23 juni om 10.30 uur zal het Grijze Koppen orkest 
samen met muzikanten uit de wijk, salon orkest The 
Roses en studenten van school 23 een spetterend 
eindconcert geven. Toegang is gratis, iedereen is 
welkom bij Vitalis Theresia!
Meer info bij: Sylvia van Aggel, 06 83 65 32 38,  
s.van.aggel@vitalisgroep.nl



Sjef Wiersma is enorm bezield over  
De Witte Raaf. Hij is chauffeur, hoofd 
bus bemanning en werkt nieuwe 
chauffeurs in. “Toen ik op mijn 55e met 
pensioen mocht, zocht ik iets om te 
doen. Via een familielid dat hier werkte, 
ben ik er terecht gekomen. Ik heb er 
nog geen seconde spijt van gehad.” 
De voldoening die Sjef krijgt van de 
mensen die hij vervoert, doet hem 
goed. “Dat ze blij zijn met jou merk je 
aan alles, aan de fooien die je krijgt, 
doosje chocolade, maar vooral aan de 
glimlachjes. De meesten zeggen ook 
dat ze het fijn vinden.” Hij noemt als 
voorbeeld een ritje naar de supermarkt. 
“Dan zetten we ook de boodschappen 
in de auto en thuis bij de voordeur. Dat 

wordt zo gewaardeerd.” Vrijwilligers 
zijn echt nodig. Zonder hen komen 
sommigen de deur niet uit, omdat zij 
geen vervoer hebben.

Om de boel draaiende te houden is  
De Witte Raaf op zoek naar nieuwe  
vrijwilligers. Coördinator Jos van de Loo: 
“We kunnen op alle posten mensen 
gebruiken, maar chauffeurs, bijrijders 
en bestuurs leden hebben we het 
hardst nodig. Interesse? Meld u dan 
aan op 040 251 16 11.

De Witte Raaf zoekt dringend 
chauffeurs en bestuursleden

De Witte Raaf brengt al dertig jaar 55+’ers in Eindhoven 
van A naar B. Vooral mensen die geen gebruik kunnen 
maken van het openbaar vervoer. Zo haalt de vervoers-
dienst senioren en mensen met een beperking uit hun 
isolement en zorgt ervoor dat zij zo lang mogelijk zelf-
standig kunnen reizen. Dat kan echter niet zonder de  
inzet van vrijwilligers.

Net als mevrouw Hasan, volgen er op dit moment 
meerdere wijkbewoners uit Het Ven taalles, maar dan  
in groepsverband. Daarbij krijgen ze taal ondersteuning 
van een taalcoach, een vrijwilliger.

Meedoen in de Wijken biedt 
taalondersteuning aan 
bewoners van buitenlandse 
afkomst in Eindhoven die 
hun Nederlands willen 
verbeteren en daardoor 
(beter) kunnen deelnemen 
aan de samenleving. Het 
doel is participatie; de 
verbetering van de taal
vaardigheid is daartoe  
het middel.

De taalondersteuning wordt zowel individueel als in 
groepsverband gegeven. Er wordt gewerkt vanuit het 
participatiedoel van de deelnemer en taal wordt daarin 
als middel gebruikt om dat doel te bereiken. Het contact 
tussen de deelnemer en de taalcoach is wekelijks  
(2 aaneengesloten uren) voor een periode van 6 maanden.

Vanwege de grote taalvraag, zijn we op zoek naar taal 
 coaches die onze deelnemers 1op1 of in groepsverband 
willen begeleiden. Wat je daarvoor nodig hebt is inlevings
vermogen, geduld en affiniteit met de doelgroep en een 
goede beheersing van de Nederlandse taal. Wat we aan 
de taalcoach te bieden hebben is een mooie ervaring die 
veel voldoening geeft, bijzondere ontmoetingen met 
mensen uit andere culturen, trainingen, workshops en 
themabijeenkomsten.

Spreekt ‘Meedoen in de Wijken’ jou aan en past  
taalcoachzijn bij je, laat dan je gegevens achter door  
het aanmeldingsformulier op onze website
http://www.meedoenindewijken.nl/taalcoaches/ in 
te vullen. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Voor eventuele vragen en nadere informatie kun je bellen 
met Anne Marie Jansen, coördinator taal via nummer 
040 244 33 11 (maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdag tussen 10.0016.00 uur).

Voor meer informatie bezoek onze website  
www.meedoenindewijken.nl.

Meedoen als  
vrijwillige taalcoach? 

Het is dinsdagochtend, bijna 10 uur en 
mevrouw Hasan zoekt haar spullen bij 
elkaar. Haar taalcoach, mevrouw De Vries, 
zal zo bij haar aanbellen. Ze gaan vandaag 
oefenen hoe zij het gesprek over haar 
dochters rapport met de leerkracht kan 
voeren. Zij heeft zin in de les.

Kidsclub wijk ’t Ven zoekt  
mensen die kunnen helpen
Elke donderdagmiddag is er een uurtje Kidsclub in ’t Struikske. We doen 
leuke dingen met de kinderen, zoals koken, knutselen, film kijken, disco, 
theater, enz. Maar het team heeft versterking nodig. Ben je creatief, vind 
je het leuk om met kinderen te werken, kun je omgaan met een grote 
groep kinderen? Dan zoeken we jou. We begeleiden de Kidsclub altijd met 
minimaal vier volwassenen. Maar die hebben we nu niet, dus ligt de 
activiteit tijdelijk stil. En dat is doodzonde, want er zijn veel kids die 
graag mee willen doen. 

Elke donderdagmiddag 15.30–16.30 uur, m.u.v. schoolvakanties,  
’t Struikske, Struykenstraat 10. Heb je interesse, loop dan eens binnen  
of mail naar info@dynamojeugdwerk.nl.



Nieuw in wijk ’t Ven: 
De Creaclub!
Vanaf 14 mei is er elke maandag van 10-12 uur 
Creaclub in ’t Struikske. Samen lekker 
creatief bezig zijn met knutselen, kletsen 
of iets leren. Begeleiding door ervaren 
knutselaars. Maar bovenal gezellig en voor 
iedere beurs en mogelijkheden. Eerste 
keer gratis! Kom kennismaken. Koffie en 
thee is gratis. Graag tot gauw! 

Groetjes van Thea,  
Nelleke en meneer Cor.  
Meer info bij Ruud Meij  
(06 52 63 49 61) of bij  
Yvonne Luyten.  
Locatie: ’t Struikske,  
Struyckenstraat 10.

Infopunt ’t Venster
Johannes Voetstraat 2 
5652 GS Eindhoven
www.wijkhetven.nl
www.facebook.com/wijkhetven 

Openingstijden ’t Venster
Dinsdag en donderdag  
10.00 tot 12.00 uur &  
14.00 tot 16.00 uur 
Zaterdag 14.00 tot 16.00 uur

Redactie Laurine Corten
Ontwerp Studio Nieuwhof
Verspreiding Vrijwilligers uit 
de wijk

Heb je nieuws voor de  
volgende nieuwsbrief?  
Stuur dit dan naar  
communicatie@wijkhetven.nl. 

Wanneer Wat Waar Meer info

Zondag 3 juni,  
12.00–19.00 uur

Kringgildedag Terrein Evoluon

Maandag 11 juni,  
19.15 uur–21.00 uur

Sociaal Café Theresia Vitalis, 
Bredalaan

Ruud Meij, wijkwerker,  
06 52 63 49 61,  
r.meij@lumenswerkt.nl 

Woensdag 13 juni, 
13.30 uur

Jaarlijkse Buitenspeeldag Hugo de Grootplein Activiteitencommissie ’t Ven, 
activiteiten@wijkhetven.nl

Zaterdag 23 juni  
10.30–11.30 uur

Optreden Grijze Koppen Orkest Theresia Vitalis, 
Bredalaan

Sylvia van Aggel,
06 83 65 32 38
s.van.aggel@vitalisgroep.nl

Zaterdag 23 juni 
14.00–21.00 uur

Buurtfeest ’t Ven Hugo de Grootplein Activiteitencommissie ’t Ven,
activiteiten@wijkhetven.nl

Vanaf 14 mei,  
iedere maandag  
10.00–12.00 uur

De Creaclub
Samen lekker creatief bezig zijn met knutselen,  
kletsen of iets leren. Begeleiding door ervaren  
knutselaars. Maar bovenal gezellig en voor iedere  
beurs en mogelijkheden. Eerste keer gratis!

’t Struikske,  
Struyckenstraat 10

Info bij Ruud Meij, 
06 52 63 49 61 
of bij Yvonne Luyten,  
y.luyten@lunetzorg.nl

Iedere woensdag
ochtend 10–11 uur

Uitgebreid ontbijten voor € 2,50 Vitalis Theresia Servicebalie 040 291 8100

Elke donderdagmiddag 
(m.u.v. schoolvakanties) 
15.30–16.30 uur

Kidsclub 
Voor kids van 610 jaar die zin hebben om te knutselen, 
koken of een workshop te volgen.

’t Struikske,  
Struykenstraat 10

Dynamo Jeugdwerk,  
info@dynamojeugdwerk.nl

Iedere vrijdagochtend 
10.00 –11.30 uur

Goed Ontmoet
Ontmoet anderstaligen uit de wijk.

Vitalis Theresia Sylvia van Aggel,
06 83 65 32 38
s.van.aggel@vitalisgroep.nl

Zaterdag 23 juni,  
14.00–21.00 uur

Buurtfeest 
Met tal van optredens, leuke en gratis kinderactiviteiten, 
food & drinks and more!

Hugo de Grootplein activiteiten@wijkhetven.nl

Activiteitenkalender

Wat gebeurt er allemaal in t Struikske? Eten 
ze daar gezellig samen? Iedere avond feest? 
Ze kijken er zo blij! Gaan die huizen nou 
eindelijk gerenoveerd worden of niet? De 
Struyckenstraat ziet er alvast weer prachtig uit! 
Wat komen ze vertellen van woningstichting 
‘Thuis’? En gaat er nog wat gebeuren voor de 
jeugd in de wijk? Dat Hugo de Grootplein ligt 
er mooi bij! Vindt u ook niet?
Kom luisteren naar elkaar! Stel je vragen. Of 
gewoon nieuwsgierig zijn mag ook! We werken 
samen aan een fijne wijk voor alle bewoners. 
Dat doen we in een goede sfeer! Daar hoort 

een hapje en een drankje bij! Lekker toch! 
Kom en laat je horen en zien…

Luister en praat mee in het Sociaal Café, 
maandag 11 juni van 19.30 uur tot 21.00 uur. 
Inloop 19.15. Loop binnen bij Vitalis Theresia, 
Bredalaan. Koffie, thee en iets lekkers gratis!

Sociaal café ‘t Ven wordt georganiseerd door 
woningstichting ‘Thuis, Vitalis Theresia, 
Lumens Wijkwerk, Wijkoverleg ’t Ven. Meer 
info bij: Ruud Meij (wijkwerker 06 52 63 49 61, 
r.meij@lumenswerkt.nl )

Nieuw! Sociaal Café Wijk ’t Ven

Wil jij weten wat er staat te gebeuren in je wijk? Moeten we allemaal van de gasvoor-
ziening af? Wie zijn er echt goed bezig samen iets te bereiken? Er vinden met regel-
maat leuke activiteiten plaats voor jong en oud. Maar wat gebeurt er waar en wanneer?


