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nieuwsbrief

Wist je dat...
…  bewoners van de Hastelweg en Sportlaan graag 

een vlooienmarkt willen organiseren?
…  wijk ’t Ven een hele leuke en actieve kano

vereniging heeft? www.ekvbeatrix.nl
…  dat agent Tommy onze eigen wijkagent is?
…  er een nieuwe senioren sport en spelgroep is gestart?
…  dat je met een krappe beurs toch sinterklaas

cadeautjes kunt halen bij Speelcadeau?
…  en dat ze je bij de Werkplaats Financiën kunnen 

ondersteunen met je financiële zaken?

Hoe is het met  
Expeditie Theresia?
Komt het wijkcentrum er wel of niet? 

’T Venster, het huidige infopunt is een 
mooie ontmoetingsplaats, maar het is 
veel te beperkt voor alles wat wij en de 
andere vrijwilligers willen organiseren 
in de wijk. In 2015 is het wijkbestuur 
dan ook gestart om te kijken of het 
haalbaar zou zijn de Theresiakerk als 
wijkgebouw te gaan gebruiken. Dit 
was een lange weg met de nodige 
obstakels. Ook al leek het soms alsof 
er niks gebeurde, er zijn continu 
onderhandelingen geweest met 
verschillende betrokken partijen. 

Te ambitieus
In maart 2017 kwam het proces in een 
stroomversnelling. Twee projectleiders 
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Expeditie Theresia is het traject om te proberen de voor 
onze wijk zo kenmerkende Theresiakerk een bestemming 
te geven als buurtcentrum. In de wijk worden al diverse 
activiteiten door vrijwilligers georganiseerd. Meestal zijn 
dit buitenactiviteiten. Maar er is ook behoefte aan een 
laagdrempelige ontmoetingsruimte waar binnenactiviteiten 
kunnen plaatsvinden. ’t Wijkbestuur heeft zich intensief 
ingezet om de Theresiakerk dit ontmoetingspunt te laten 
worden, maar dit is helaas een ‘nogo’ gebleken. 

Je kunt zelf veel doen om gezond te 
zijn en te blijven. Maar het is wel 
heel fijn daarbij wat ondersteuning 
te krijgen. Daarom organiseert 
Stichting Circulo sinds begin dit 
jaar het project Eindhoven Vitaal. 

Het doel is om bewoners actief te 
helpen bij het ontwikkelen van een 
gezondere leefstijl. Ze denken mee 
over gezonde voeding, over hoe je 

binnen jouw mogelijkheden genoeg 
kunt bewegen en hoe je beter om kunt 
gaan met stress. Het is laagdrempelig 
en het brengt je op nieuwe ideeën. 
Spreekt dit je aan en wil je ook 
meedoen? 
In Drents Dorp gaat het initiatief nog 
door tot eind van het jaar. Aanmelden? 
Neem contact op met Carina Verhulst  
(carinaverhulst@gmail.com of 
06-42145268).

Vergelijk en regel  
je eigen zorg

Als je hulp of zorg nodig hebt, wil je dat zelf 
kunnen regelen. Maar het woud aan regels en 
mogelijkheden maakt dat nogal eens moeilijk. 
Daarom is de website www.Steunwijzer.nl 
ontwikkelt, die op eenvoudige wijze het totaal-
aanbod van hulp- en zorgverleners presenteert. 
Vergelijkbaar met websites als Zoover, Beslist 
of Independer, waarbij het aanbod wordt 
vergeleken op basis van wat jij belangrijk vindt.  
Hierdoor kun je sneller de juiste dienstverlener 
vinden die bij jou past. www.steunwijzer.nl.

Eindhoven Vitaal

van het bestuur

Kerstmarkt  
op 9 december
De traditionele kerstmarkt rondom de Theresia kerk 
vindt dit jaar plaats op zaterdag 9 december, van 
13.00 tot 18.00 uur. Ook dit jaar zullen er weer veel 
kramen zijn met mooie (kerst)spullen. Voor de 
kinderen is er een leuke (gratis) attractie en een 
knutselplein. 

Wij hopen iedereen weer te zien dit jaar!
Meer informatie of aanmelden voor een kraampje? 
activiteiten@wijkhetven.nl

van de activiteiten-commissie



Handwerkgroep 
Rode Kruis  
Lievendaal

De handwerkgroep van het Rode Kruis houdt 
haar jaarlijkse verkoop tentoonstelling op 
maandag 27 november 2017 van 13.30 tot 
15.30 uur in Gemeenschapscentrum 
Lievendaal. Kom eens gezellig langs. Er zijn 
weer veel mooie kadootjes voor Sinterklaas 
en Kerst en de entree is gratis.
Roelie van Rossum en Els Steenberghe

Sinds begin 2017 
heeft Eindhoven een 
speelgoedbank! 
Speelcadeau is een speelgoedbank voor 
Eindhoven en de regio. Er wordt gratis 
speelgoed verstrekt aan mensen die niet 
veel te besteden hebben. Onze bedoeling 
is om zo veel mogelijk kinderen  van mooi 
en goed speelgoed te voorzien, ook 
kinderen in ’t Ven!

Vlooienmarkt  
Hastelweg/Sportlaan

Als er genoeg animo is wil de vereniging 
Hastelweg/Sportlaan in het voorjaar van 
2018 een vlooienmarkt organiseren. Heb 
je interesse om mee te doen? Geef je dan 
op bij de bewoners van Sportlaan 57  
of Sportlaan 43 of stuur een mailtje  
aan Annie van Osch:  
annie-van-osch@hotmail.com. 

van Hermon erfgoed zijn toen 
aan de slag gegaan met alle 
wilde ideeën en plannen die er 
waren. De project leiders kwamen 
tot de conclusie dat het Wijk
overleg de kerk niet zelfstandig 
kan exploiteren. Het is te duur, 
het financiële risico is te groot. 
Vervolgens is gekeken naar de 
mogelijkheid om buurtactivitei
ten en commerciële activiteiten 
zodanig samen te voegen, dat de 
huur en exploitatiekosten van de 
Theresiakerk met verschillende 
groepen opgebracht zouden 
kunnen worden. Maar een club 
vrijwilligers kan geen kartrekker 
kan zijn van commerciële 
exploitatie van de kerk. 
Het Wijkoverleg heeft vanuit 
allerlei kanten geprobeerd de 
kerk weer een centrale, actieve 
rol te geven in de wijk. Maar het 
gaat niet. Het parochiebestuur is 
wel aan het bekijken of zij nog 
iets kunnen betekenen. Wat en 
of dit iets wordt, zullen de komende 
maanden uitwijzen. Er wordt 
daarbij ook gekeken naar externe 
huurders die een rol zouden  
kunnen spelen. 

Nieuwe focus
Ook het Wijkoverleg gaat zich 
beraden. De kerk lukt niet. Maar 
dat was niet het enige waar we 
mee bezig waren. Centrale vragen 
zijn nu: Wat kunnen wij voor de 
wijk betekenen en wat vinden 
we met z’n allen belangrijk in de 
wijk. En welke andere binnen 
locatie zou daarbij kunnen 
passen? Daar liggen onze 
nieuwe focuspunten.

Doe mee!
Daarbij hebben we ook dringend 
nieuwe vrijwilligers nodig. In 
diverse werkgroepen, maar ook 
in het bestuur kunnen wij extra 
kracht goed gebruiken. Een feit 
blijft hoe meer vrijwilligers, hoe 
meer er mogelijk wordt.

Heb je leuke ideeën voor in de 
wijk of zijn er activiteiten die je 
zelf graag in de wijk wilt 
organiseren? Laat dan van je 
horen, dan kijken we samen wat 
er mogelijk is. Ook ideeën voor 
een geschikte accommodaties zijn 
welkom. We horen graag van je!  
bestuur@wijkhetven.nl

→ Vervolg voorzijde

Speelcadeau werkt met een eenvoudig systeem. Op de 
website www.speelcadeau.nl is een verwijsbrief te 
vinden. Iedere maatschappelijk hulpverlener mag voor 
een gezin een verwijsbrief invullen, wij vertrouwen op 
zijn of haar deskundigheid. We denken daarbij aan 
WIJeindhoven, Stichting Leergeld, artsen, schuldhulp
verleners, leerkrachten, voedselbanken, etc. De klant is 
vervolgens op afspraak van harte welkom in de winkel 
van Speelcadeau. Klanten mogen twee keer per jaar 
komen, steeds met een verwijsbrief. Meer informatie? 
Kijk op de website  www.speelcadeau.nl of mail naar  
info@speelcadeau.nl. 

Speelcadeau is gevestigd op  
Bloemfonteinstraat 62 in Eindhoven.

Vitalis Theresia aan de Bredalaan levert 
voortaan ook Wijkzorg. Professionele 
thuiszorg voor mensen in ’t Ven, Lieven-
daal en Drents Dorp. Met deze thuiszorg 
kun je veilig thuis blijven wonen, in je 
eigen vertrouwde omgeving, maar krijg 
je wel de extra zorg die je nodig hebt.

Wilt u weten wat er mogelijk is? Bel dan 
rechtstreeks naar de wijkverpleegkundigen: 
Laura Hoeksma (06 20700579), Simone 
Brink (06 12214694) of Marleen van Helden 
(06 10112256). Mailen mag ook, naar 
 theresia.wijkverpleegkundigen@
vitalisgroep.nl

Werken voor Vitalis? 
Wil je graag bij Theresia of in de wijk komen 
werken als verzorgende of (wijk)verpleeg
kundige? Dan horen we graag van je. We 
zoeken enthousiaste, eerlijke en flexibele 
verpleegkundigen. Een diploma Verzorgende 
IG of Verpleegkunde is een vereiste. Neem 
bij interesse contact op via bovenstaande 
contactgegevens.

Langer zelf standig 
door wijkzorg van  
Vitalis Theresia

Wist je dat...
…  Hakim van Sesamstraat bij Kindcentrum 

Theresia is geweest op 7 juli? Dat het heel erg 
leuk, spannend, gezellig was? WIJeindhoven 
had dit samen met een actieve vrijwilliger uit 
Strijp geregeld.

…  er een Multi Culturele Middag is geweest op  
9 juli bij AH XL aan de Limburg laan? Door 
samenwerking tussen AH XL, Stichting Nos 
Mundos, Woonbedrijf, Multi Culturele 
organisaties en WIJeindhoven is geproefd van 
buitenlandse hapjes en is er gezellig gedanst 
op Zuid-Amerikaanse muziek.



Nieuwe senioren sport 
en spelgroep gestart
In de gymzaal van het Summa College aan de Willem de 
Rijkelaan 2 is op woensdagmorgen van 08.30 tot 09.30 een 
nieuwe senioren sport- en spelgroep gestart. Tijdens de les op 
muziek worden er ook pilatesoefeningen op de mat gedaan, 
voor buik, rug en benen.

Na afloop is er koffie en thee bij Lokaal+. De prijs per les is 5 euro, 
inclusief koffie of thee. Voor meer informatie en aanmelding kun je 
terecht bij Marieke Visser, Beweegcoach bij Lokaal+: 
www.lokaal-plus.nl/agenda-lokaal-plus-eindhoven,  
06 18140139 of via info@bewegenblijft.nl.

De stand van zaken over het afsluiten van het Theresiaplein wordt op dit 
moment nog afgewacht. Hierover loopt namelijk een bezwaar procedure 
tegen de gemeente. Als deze afsluiting doorgaat dan zullen wij hier 
ook de omwonenden van de Geertruidenbergstraat bij betrekken.
 
Veiligheid rond de school
Om de veiligheid van de school kinderen te vergroten, is er een voorstel 
gedaan om meer zicht te krijgen bij de achteringang van de school. 
Dit zou ten koste gaan van 2 parkeerplaatsen. De Verkeerscommissie 
heeft aangegeven dit niet te willen, omdat er toch al parkeerplaatsen 
te weinig zijn. Wel zal er een boom of ander groen geplaatst gaan 
worden aan het einde van de parkeervakken op de Carmelitessen
straat tussen nummer 23 – 25, zodat wild parkeren daar niet meer kan. 
Op de Zeelsterstraat bij de poort van de school is een school zonebord, 
15 km, geplaatst en een zebrapad aangelegd.
In de Dillenburgstraat, het stukje wat eenrichtingverkeer is, worden 
parkeer vakken aangelegd en bochten aangepast. Dit moet het 
verkeer dat tegen de richting in rijdt verminderen.

Heb je vragen of opmerkingen voor de werkgroep Verkeer?  
Stuur ze aan verkeer@wijkhetven.nl.

Verkeersmaatregelen  
in ’t Ven
Bij het invoeren van het vrachtwagenverbod  
zijn op alle invals wegen verbodsborden geplaatst. 
Wij hebben het verzoek gedaan deze ook nog aan 
beide zijden van op de Botenlaan met de kruising 
van de Zeelsterstraat te plaatsen. Deze staan er 
inmiddels. Zo hopen wij het vrachtverkeer dat niet 
in onze wijk hoeft te zijn, te weren. 

van dewerkgroep verkeer

Je kunt bij ons al terecht wanneer 
je bijvoorbeeld aan ziet komen 
dat je het financieel moeilijk gaat 
krijgen. We kunnen dan samen 
kijken of er mogelijkheden zijn 
die je kunt benutten om wat 
lucht te scheppen. Heb je het 
financieel al (erg) moeilijk en/of 
kun je niet meer rondkomen, dan 
kunnen wij je hierbij op veel 
gebieden ondersteunen op de 
weg naar (weer) een gezonde en 
stabiele financiële situatie.

Denk aan…
Je kunt hierbij denken aan 
vragen of ondersteuning bij:
• je (financiële) administratie 
•  budgettering en wettelijke 

regelingen
•  uitzoeken waar heb je recht op 

hebt qua toeslagen
• het invullen van formulieren 
•  het snappen van ambtelijke 

brieven  
•  het omgaan met een betalings

achterstand, het incassobureau 
of de deurwaarder

Wanneer de problemen groter 
zijn, kan het een langer traject 
zijn om er samen voor te zorgen 
dat je weer grip krijgt op je 
financiële situatie. Wanneer het 
nodig is, leggen wij contacten 
met diverse instanties. Maar 
misschien heb je alleen de 
behoefte om je hart te luchten 
over jouw situatie, ook dan kan 
je bij ons terecht. 

Inloopspreekuur
De werkplaats financiën Strijp 
heeft een inloopspreekuur iedere 
vrijdagochtend van 9.3012.00 uur 
in de buurt infowinkel aan de 
Plaggenstraat 54 in Eindhoven. 
Telefonisch zijn we bereikbaar op 
maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag tussen 9.00u 15.00u, 
via 06 11322068. Mailen mag 
natuurlijk ook: strijp@werk-
plaatsfinancien.nl. Alle hulp 
die we bieden is gratis.

Werkplaats Financiën helpt 
je bij financiële vragen
De Werkplaats Financiën is een 
laagdrempelig steunpunt waar 
je gratis terecht kunnen met 
vragen op het gebied van 
financiën en administratie. 
Ontstaan uit een bewoners
initiatief van mensen die zelf 
weten hoe het is om financiële 
problemen te hebben.

Wat doen we in 2018  
met het buurtfeest?
De activiteitencommissie is bezig met de voor bereidingen 
van het buurtfeest voor volgend jaar. We horen graag  
wat jullie wensen zijn. Laat het ons weten in een mail: 
activiteiten@wijkhetven.nl

van de activiteiten-commissie



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, 
Werkgroep Communicatie
Ontwerp Studio Nieuwhof
Verspreiding Vrijwilligers uit 
de wijk

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

Als bewoner weet je het beste wat er 
in uw wijk speelt, wat normaal is en 
wat afwijkt. Samen met de wijkagent 
ben je dus de ogen en oren van de wijk. 

Is er iets anders dan normaal?
Afwijkingen in de normale patronen 
kunnen erop duiden dat er iets aan de 
hand is. Jullie signaleren deze het eerst. 
Ik combineer deze informatie met de 
politionele systemen. Zo vergaren we 
samen waarde volle informatie. Ik bekijk 
of zaken in samenwerking met andere 
partijen moeten worden aangepakt of 
dat kan worden volstaan met hand
havend optreden door de politie. 

Dit kan om strafrechtelijke zaken gaan, 
maar ook om zaken die betrekking 
hebben op hulpverlening, verkeers
situaties of dergelijke zaken. Bij een 
inbraak gaat de wijkagent op bezoek 
bij het slachtoffer om te informeren of 
ze nog iets gehoord hebben.

Laat het ons weten!
Als politie zijn we er erg mee geholpen 
als bewoners ons op de hoogte stellen 
van veranderingen in patronen. Dan 
kunnen wij bekijken of deze afwijkingen 
verklaarbaar zijn of dat er actie op 
ondernomen dient te worden. Wij zijn 
er dus erg bij gebaat als zaken aan ons 

gemeld worden. Wij zijn op verschillende 
manieren bereikbaar:
A:  In persoon, tijdens surveillance in 

de wijk.
B:  via 0900-8844 waarna u wordt dan 

doorverbonden, of een terugbel
verzoek kunt laten maken.

C:  Via mail. Te vinden op de site  
www.politie.nl.  Alhier kunt u 
wijkagenten aanklikken en  
vervolgens uw straatnaam invoeren 
waarna de wijkagent in beeld 
verschijnt.

LET OP!!!
Indien er zich dringende zaken 
voordoen (mishandeling of heterdaad 
diefstal) dan is het alarmnummer 
112 natuurlijk de aangewezen plek 
om zaken te melden.

Kennismaking met Wijkagent 
Tommy van Iersel

Natuurlijk wil je altijd graag controle 
over je eigen leven houden. Maar soms 
lukt dat even niet. Dan kun je terecht bij 
WIJeindhoven. 

Zij kunnen je (tijdelijk) ondersteunen om je 
weer op weg te helpen, als je het even niet 
meer weet. Samen met een medewerker van 

het WIJteam in je wijk kijk je wat je zelf zou 
kunnen doen. Heb je een vraag of is je 
contactpersoon/generalist met vakantie? 
Maak dan gebruik van de spreekuren in ’t Ven: 
elke maandag van 1415 uur in Theresia Vitalis 
en elke dinsdag van 14.3015.30 uur in 
Infopunt ’t Venster. Bellen of mailen mag 
ook, dan kan naar 040 238 89 98 of 

strijpoost@wijeindhoven.nl. 
In ’t Ven kun je de volgende generalisten 
tegenkomen: Anthony Boesten, Anouk 
Aspers, Bernard Marks, Bep Ebbenn,  
Ester Smits, Inge Bezemer, Geert van de 
Wiel, Karin van Oers, Peter Coolen

Graag tot ziens!

Eerst jij, WIJeindhoven voor allemaal

Meer overlast dan gedacht
Eind september is ‘thuis ook in de Struyckenstraat gestart 
met renoveren. Omdat de werkzaamheden meer overlast 
veroorzaken dan vooraf was ingeschat, kunnen de bewoners 
tijdens de werkzaamheden niet in hun huis blijven. Dat is 
ingrijpend, maar de bewoners worden hierbij zoveel mogelijk 
begeleid en ondersteund. De bewoners van de Wielant
straat zijn inmiddels allemaal terug in hun woning. Zij 
zijn blij met het resultaat. 
Vragen over de Wielantstraat of Struyckenstraat?  
Stel ze aan Linda Luiten l.luiten@mijn-thuis.nl,  
Hans van der Kroon h.vanderkroon@mijn-thuis.nl  
of via de Renovatie telefoon ‘thuis: 06 57835996.

Stand van zaken  
renovatie woningen 
‘thuis 
Het is je vast niet ontgaan: in de Wielantstraat is 
afgelopen weken hard gewerkt om de huizen van 
nummer 13 t/m 31 een totaal nieuwe buitenkant te 
geven. In de meeste woningen is ook binnen alles 
vernieuwd. Een flinke klus die niet vlekkeloos verloopt, 
maar die wèl leidt tot mooie en duurzame woningen 
die van toegevoegde waarde zijn voor de wijk. 

Als wijkagent ben ik degene die in uw wijk verantwoordelijk en aanspreekbaar 
is voor politiezaken. Door mijn aanwezigheid in uw wijk, hoopt de politie 
vroegtijdig signalen te krijgen indien er problemen zijn. 


