
Voor een veilig Ven
Waar ziet u onveilige verkeerssituaties? 
Mail het naar verkeer@wijkhetven.nl, 
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jaargang 6  nummer 1  januari 2016

nieuwsbrief

van de activiteiten-commissie

van de activiteiten-commissie

oproepjes

werkgroep verkeer

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

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

Redactie Laurine Corten, 
Werkgroep Communicatie
Ontwerp Ester Nieuwhof
Verspreiding Vrijwilligers uit 
de wijk

Heb je nieuws voor de 
volgende nieuwsbrief? Stuur dit 
dan uiterlijk 11 maart 2016 naar 
communicatie@wijkhetven.nl. 

Bomenkap Hugo de 
Grootplein uitgesteld
Rond het Hugo de Grootplein staan een groot aantal, voor ’t Ven karakteristieke 
bomen. Bijvoorbeeld de in elkaar verstrengelde naald en loofboom voor het 
appartementencomplex, die hun leven lang al met elkaar een prachtig gevecht 
aan het leveren zijn om te overleven. Er is echter sprake van dat deze, en nog drie 
andere historische bomen gekapt gaan worden. Ze staan op het privéterrein van 
het appartementencomplex. Er is echter wel een vergunning voor nodig. Deze 
was niet aangevraagd, waardoor de geplande kap begin december niet 
door mocht gaan. Inmiddels zijn de vergunningen aangevraagd, wat betekent 
dat er ook een moment komt dat buurtbewoners bezwaar kunnen maken. Via 
Facebook houden we je op de hoogte van wanneer dit moment is aangebroken. 
www.facebook.com/wijkhetven.nl

Bij infopunt ’t Venster en bij Impuls is er fl inke schade 
aangericht op oudjaarsavond. Ramen kapot gegooid en 
vuurwerk door de brievenbus. Ontzettend respectloos 
richting alle actieve vrijwilligers en buurtbewoners! 
Jammer. Wie heeft iets gezien? Laat het alsjeblieft 
weten via bestuur@wijkhetven.nl.

Meld stankoverlast 
bij de Milieuklachten-
centrale
’t Ven grenst aan industrieterrein de Hurk. Daar zitten 
diverse bedrijven die zo nu en dan overlast kunnen 
veroorzaken. Denk aan geluidshinder, stankoverlast of 
bodem of luchtverontreiniging. Heb je klachten? 
Meld deze dan altijd bij de Milieuklachtencentrale. 
De Omgevingsdienst ZuidoostBrabant controleert dan 
of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt en hand
haaft waar nodig. Bel naar 073 6812821 of mail naar 
www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/
milieu/milieuklachtencentrale.aspx 
(of google op milieuklachtencentrale Brabant).

Per 4 januari 2016 is Woonbedrijf 
verhuisd. U bent voortaan welkom op 
ons nieuwe adres Wal 2 in Eindhoven. 
Kijk op www.woonbedrijf.com/contact 
voor informatie over de route en 
parkeermogelijkheden. Wij blijven 

bereikbaar via onze Klantenservice op 
telefoonnummer 040 2434343 of 
info@woonbedrijf.com.

Een gezond, 
gelukkig en 
succesvol
2016 gewenst!
                   In deze eerste nieuwsbrief van het 

nieuwe jaar vindt u het buurtcontract 
2016. Wat is dat ook alweer, hoor ik u 
denken. Een buurtcontract is eerst en 
vooral een belofte aan de bewoners 
van ’t Ven: dit zijn de belangrijkste 
activiteiten die we voor jullie in het 

komende jaar gaan organiseren. Wie zijn we? 
Natuurlijk de vrijwilligers in ’t Ven, maar ook 
de professionals die in onze wijk actief zijn. 
Voor die professionals is het buurtcontract 
ook een verantwoording naar hun werkgever 
of opdrachtgever. Voor de gemeente is het 
buurtcontract daarnaast ook de basis voor de 
subsidie die wij ontvangen.

Het buurtcontract dient dus een aantal doelen maar de belangrijkste 
lezer, dat bent u. Dat besef was in het verleden wel eens ver te 
zoeken, maar dat verandert. Daarom staat het buurtcontract dit 
jaar voor het eerst ‘gewoon’ in onze nieuwsbrief met concrete 
activiteiten in ‘gewone’ taal. We hopen dat het u aanspreekt en ook 
uitnodigt om mee te doen. Lees verder op pag. 2 →

Repairlab in 
’t Venster 
Zijn er mensen in ’t Ven die het leuk vinden om voor 
medebewoners kapotte elektronische apparaten 
te repareren? Wij zouden het leuk vinden als er een 
of twee keer per week een Repairlab in ’t Venster 
zou worden georganiseerd. Stuur een mail naar 
bestuur@wijkhetven.nl of loop even binnen in 
’t Venster.

Computerspreekuur 
in ’t Venster
We willen graag een of twee maal per week een 
computerspreekuur starten in ’t Venster. Voor advies, 
gratis software, het beveiligen of opruimen van je 
vervuilde of trage PC. Wie wil en kan dit organiseren? 
Meld je aan via bestuur@wijkhetven.nl of loop even 
binnen in ’t Venster. 

Koningsmarkt 
Zaterdag 23 april organiseren we van 12-16 uur 
een vrijmarkt op het Hugo de Grootplein. Wil je 
ook spullen verkopen? Geef je dan voor 1 april op 
voor een veldje van +/- 2  bij 2,5 meter. Er komen 
geen kramen, maar gezellig kleedjes op het gras! 
Bij echt slecht weer, gaat het niet door. Geef je 
op via activiteiten@wijkhetven.nl

Bedankt!
Dankzij alle bezoekers en kraamhouders was de Kerstmarkt 
weer zeer geslaagd! De gezellige en stemmige live muziek 
bracht de juiste sfeer en al het lekkers dat er te eten en 
drinken was, viel goed in de smaak. Er is een mooi bedrag 
opgehaald met de loterij en daar hebben we de goede 
doelen die op de kerstmarkt aanwezig waren blij mee 
kunnen maken. Dank jullie allemaal en we zien jullie graag 
terug in december van dit jaar!

Organiseer je mee?!
De activiteitencommissie is op zoek naar mensen 
die zich samen met ons in willen zetten en mee 
willen denken om activiteiten in ’t Ven te 
organiseren. Doe je mee? Laat je horen via 
activiteiten@wijkhetven.nl.

Spreekuur WijEindhoven
Elke dinsdagmiddag tussen 14.30 en 15.30 uur is er 
iemand van WijEindhoven aanwezig in ’t Venster. 
Om kennis te maken met de buurtbewoners en om 
degene die hier behoefte aan heeft te ondersteunen 
of informatie te geven.

12 december was de 
jaarlijkse Kerstmarkt in 
’t Ven. Janet Fridael, 
vrijwilligster bij onze 
buurtbieb vertelt hoe 
zij het vond.
 
Janet: ‘Wij stonden met de 
vrijwilligers van de bieb ook met 
een kraampje op de kerstmarkt, 
om boeken voor 50 cent per stuk 
te verkopen. We hebben er ook 
zoveel. Vanaf 14.00 uur was het 
al gelijk gezellig druk. Er stond 
een kerstman die mooie 
zwaarden en dieren vouwde van 
ballonnen. Gunstig vlakbij ons 
kraampje, zodat iedereen ook 
even bij ons aankwam. We 
hebben nogal wat boeken 
verkocht!’

Veel verschillende 
kraampjes
Janet geeft aan dat er diverse 
kraampjes op de kerstmarkt 
stonden met allerlei mooie 
spullen. ‘Van mooie sjaals tot 
fi etsonderdelen en van 
vogelhuisjes tot zelfgemaakte 
kerstspullen, gemaakt door 

dementerende ouderen. 
Iedereen deed zijn best om het 
gezellig en knus te maken, en 
wat mij betreft was dat goed 
gelukt. Ieder half uur was er een 
loterij, met prijzen die geleverd 
waren door de mensen die een 
kraampje hadden op de kerst
markt. Dat doet het toch altijd 
goed, zo’n loterij. Zelfs mijn 

kinderen hadden iets gewonnen.’ 
Janet vond het een gezellige 
dag en heeft zich heel goed 
vermaakt. ‘Lieve mensen die 
kwamen kijken en die een 
kraampje hadden. En... we 
hebben veel boeken verkocht. 
Dit geld gebruiken we weer voor 
de buurtbibliotheek. Volgend 
jaar doen we weer mee, maar 

hopelijk kunnen we de mooie 
kerstmarkt dan in de kerk houden.’

Janet Fridael, 
vrijwilligster buurtbieb

Kijk voor nog meer foto’s 
op www.wijkhetven.nl

Kerstmarkt was gezellig!

Flinke vuurwerkschade

Woonbedrijf verhuisd

van de 

voorzitter

Olympia is Excellent
Op 18 januari heeft Olympia, locatie van het Christiaan 
Huygens College, het predicaat Excellent gekregen.  
Verdiend vanwege hun bijzondere prestaties, zoals de 
uitstekende examenresultaten en de manier waarop 
de leerlingen worden voorbereid op hun positie in de 
maatschappij. www.huygenscollege.nl/olympia

bestuur@wijkhetven.nl of loop even binnen in 

Computerspreekuur 



1 Samen vieren we ’t Ven ↑
Als je bewoners van ’t Ven wil leren kennen, doe dan mee bij een van 
de grote jaarlijkse buitenactiviteiten: het buurtfeest, de kerstmarkt, 
de buitenspeeldag, Koningsdag. Enthousiaste vrijwilligers gaan 
weer aan de slag om er een succes van te maken. Er is ruimte voor 
nieuwe ideeën en nieuwe vrijwilligers zijn meer dan welkom.  
We horen graag van je via activiteiten@wijkhetven.nl.

Ruimte voor participatie
In ’t Ven gebeurt er van alles. In dit buurtcontract staan 
onze 9 speerpunten voor 2016. Natuurlijk gebeurt er meer 
en kan er nog veel meer gebeuren. Dus als je een goed 
idee hebt, deel het met de buurt. Met elkaar is er veel  
mogelijk. Bewoners, vrijwilligers en wijkwerkers blijven 
zich inzetten voor ’t Ven, een buurt waar het fijn is en fijn 
blijft om te wonen!

→ Vervolg ‘Van de voorzitter’
In het buurtcontract staat een 
passage over het wijkcentrum in 
de Theresiakerk. We zijn sinds 
medio 2015 in gesprek met het 
parochiebestuur over hoe en 
tegen welke huur wij de komende 
twee jaar van de kerk gebruik 
zouden mogen maken. Het 
parochie bestuur denkt positief 
met ons mee over die eerste twee 
jaar, maar het is wel duidelijk 
geworden dat er daarna een huur 
wordt gevraagd die wij te hoog 
vinden voor het wijkcentrum. Wij 
begrijpen echter waarom het 
parochiebestuur die huur vraagt. 
Het parochiebestuur begrijpt op 
hun beurt dat wij op die basis niet 
verder gaan met het wijk centrum 
in de kerk. Daarom zijn we op dit 
moment aan het kijken of we die 
eerste twee jaar ook kunnen 
gebruiken om samen toe te 
werken naar een goede oplossing 
voor de periode erna. Bijvoorbeeld 
door met meerdere partijen de 
kerk te delen. Wij en het parochie
bestuur staan daar positief in.
Een andere belangrijke ‘belofte’ 
in het buurtcontract is dat u 
gedurende dit jaar op de website 
steeds meer kunt vinden over hoe 
zaken lopen in het Wijk overleg. 
Waar vergadert het bestuur over, 
welke besluiten worden er 
genomen en hoe wordt het geld 
besteed? Antwoorden op deze 
vragen, maar ook meer informatie 
over de activiteiten van de 
verschillende werkgroepen vindt 
u straks op de website. Op dit 
moment zijn de agenda’s en de 
verslagen van de wekelijkse 
vergaderingen van het bestuur al 
op de website te vinden.  
Graag horen we uw ideeën en 
opmerkingen.

Rest mij u veel leesplezier en  
alle goeds voor het komende jaar 
te wensen. We zien elkaar!

Jeroen Liefhebber

Speerpunten Buurtcontract 2016

Partners van Wijkoverleg ’t Ven
•  Wijkoverleg het Ven
•  Gemeente Eindhoven
•  Woonstichting ’thuis
•  Woonbedrijf
•  WijEindhoven
•  Lumens in de buurt
•  Vitalis / WZC Theresia
 •  Zuidzorg
•  Christiaan Huygenscollege Olympialaan
•  Kindcentrum Theresia
•  Dynamo Jongerenwerk
•  Politie en Stadstoezicht

9 Energie-impuls ‘thuis
Woonstichting ‘thuis gaat vanaf 2015 fors investeren in 364 van hun woningen. 
Bewoners maken samen de buurt. Zij wonen er, zij leven samen in hun 
straat, hun buurt, hun wijk. ‘thuis gaat samen met de betrokken bewoners 
de plannen maken. In 2018 willen we klaar zijn. ‘thuis is inmiddels samen 
met bewoners gestart met de voorbereiding voor de renovatie van de eerste 
40 woningen. Met een klankbordgroep is er een app gemaakt om snel 
informatie over renovatie uit te kunnen wisselen.

8 Verkeer ←
In 2016 wordt ’t Ven vrij van onnodig vrachtverkeer.  
Dit is één van de zaken die het Wijkoverleg samen met  
de gemeente heeft bereikt en wij zijn tevreden over die 
samenwerking. Zijn er verkeerssituaties die wij met de 
gemeente moeten gaan bespreken? Geef ze aan ons door. 
Via de website en nieuwsbrief laten we weten wat er speelt 
en welke oplossingen er mogelijk zijn. Stuur ons een bericht 
op verkeer@wijkhetven.nl. 

7 De luiken open! ↓
Er gebeurt heel veel in ’t Ven. Dat willen we ook aan jullie laten 
weten. Daarom gaat het Wijkoverleg de website verder uitbreiden: 
meer informatie over activiteiten, meer informatie over besteding 
van de subsidie, meer informatie over en waardering voor vrijwilligers 
in ’t Ven. De nieuwsbrief kent iedereen, maar weten jullie dat er ook 
een Facebookpagina voor ’t Ven is? Om het contact tussen de 
vrijwilligers te vergroten komt er een extra vrijwilligersavond. Het 
bestuur van het Wijkoverleg gaat de werkgroepen meer ondersteunen. 
De wijkwerkers gaan meer gebruik maken van de nieuwsbrief, de 
website en onze Facebookpagina om actuele informatie te geven 
over wat zij in ’t Ven doen en wat ze voor jullie kunnen betekenen. 

  www.wijkhetven.nl
  www.facebook.com/wijkhetven

6 De Buurtbieb ↑
Onze buurtbieb heeft 8000 boeken, waarvan een deel in 
’t Venster staat. Dit jaar organiseren we meer activiteiten 
vanuit de bieb, zoals leesclubs en voorleesmiddagen.  
En we willen graag samenwerken met de bibliotheek van 
zorgcentrum Theresia. Onze collectie jeugdboeken 
groeit en trekt steeds meer kinderen. De werkgroep kan 
best nog wat handjes en goede ideeën gebruiken! Stuur 
ons een bericht via bieb@wijkhetven.nl.

5 Kids Club
Ze zijn gestart! Elke donderdag 
organiseert een werkgroep  
van ouders uit de buurt een 
kinderactiviteit voor kids:  
De Kids Club! De kinderen zijn 
welkom van 15.3016.30 uur in  
’t Struikske (Struykenstraat 10).

3  Wijkcentrum  
Theresiakerk ← 

In 2016 willen we de kerkdeuren van het wijkcentrum 
voor twee jaar opengooien. Als dat lukt, gaan we er 
met de bieb, de koffiecorner, het theater en het 
wijk atelier aan de slag om te kijken of wij, de bewoners 
van ’t Ven, een bruisend wijkcentrum kunnen realiseren. 
In nauwe samenwerking met het parochiebestuur 
zoeken we naar een invulling die hen in staat stelt 
de kerk in stand te houden.
Om de start te markeren organiseren we een wijkdiner 
in de Theresiakerk. Er is ruimte genoeg voor jullie 
ideeën en initiatieven. Kom meedenken en meedoen!

2 ’T Venster →
Dé plek in de buurt waar je binnen kunt lopen voor een kop koffie,  
voor informatie over wat er in ’t Ven te doen is of zo maar voor een 

gezellig praatje. In 2016 is ’t Venster meer dagdelen open en willen het 
aantal activiteiten uitbreiden. We denken bijvoorbeeld aan computer

ondersteuning of een Repairlab. De wijkwerkers zullen vaker aanwezig 
zijn bijvoorbeeld in de vorm van spreekuren. Loop gerust een keer 

binnen. De openingstijden vind je in het colofon van deze nieuwsbrief.

4 Groen, groener, 
groenst →

In ’t Ven heeft een groen karakter. Twee mooie 
parken en groene aankleding van de straten. 
Veel bewoners steken zelf al jaren de handen 

uit de mouwen. Naast het project ‘groene 
vingers’ en een herhaling van de voortuinen actie 
(straten kunnen zich hiervoor opgeven!), willen 
we bij jullie suggesties ophalen voor een bredere 

aanpak van het groen in ’t Ven. Er is een idee 
om te starten met een buurttuin, maar denk ook 
aan groene corridors naar parken en speel tuinen 

of de aanplant van typische bloeiende planten 
voor ’t Ven. In 2016 organiseren we bijeenkomsten 

om met jullie van gedachten te wisselen. 
Iedereen is daarbij van harte welkom.  

Via Facebook, de website en de nieuwsbrief 
hoor je wanneer. 
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vingers’ en een herhaling van de voortuinen actie 
(straten kunnen zich hiervoor opgeven!), willen 
we bij jullie suggesties ophalen voor een bredere 

aanpak van het groen in ’t Ven. Er is een idee 
om te starten met een buurttuin, maar denk ook 
aan groene corridors naar parken en speel tuinen 

of de aanplant van typische bloeiende planten 
voor ’t Ven. In 2016 organiseren we bijeenkomsten 

om met jullie van gedachten te wisselen. 
Iedereen is daarbij van harte welkom.  

Via Facebook, de website en de nieuwsbrief 
hoor je wanneer. 
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Als je bewoners van ’t Ven wil leren kennen, doe dan mee bij een van 
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tegen welke huur wij de komende 
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moment aan het kijken of we die 
eerste twee jaar ook kunnen 
gebruiken om samen toe te 
werken naar een goede oplossing 
voor de periode erna. Bijvoorbeeld 
door met meerdere partijen de 
kerk te delen. Wij en het parochie
bestuur staan daar positief in.
Een andere belangrijke ‘belofte’ 
in het buurtcontract is dat u 
gedurende dit jaar op de website 
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Speerpunten Buurtcontract 2016

Partners van Wijkoverleg ’t Ven
•  Wijkoverleg het Ven
•  Gemeente Eindhoven
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de plannen maken. In 2018 willen we klaar zijn. ‘thuis is inmiddels samen 
met bewoners gestart met de voorbereiding voor de renovatie van de eerste 
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Voor een veilig Ven
Waar ziet u onveilige verkeerssituaties? 
Mail het naar verkeer@wijkhetven.nl, 
dan kunnen wij er werk van maken!

jaargang 6  nummer 1  januari 2016

nieuwsbrief

van de activiteiten-commissie

van de activiteiten-commissie

oproepjes

werkgroep verkeer

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

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

Redactie Laurine Corten, 
Werkgroep Communicatie
Ontwerp Ester Nieuwhof
Verspreiding Vrijwilligers uit 
de wijk

Heb je nieuws voor de 
volgende nieuwsbrief? Stuur dit 
dan uiterlijk 11 maart 2016 naar 
communicatie@wijkhetven.nl. 

Bomenkap Hugo de 
Grootplein uitgesteld
Rond het Hugo de Grootplein staan een groot aantal, voor ’t Ven karakteristieke 
bomen. Bijvoorbeeld de in elkaar verstrengelde naald en loofboom voor het 
appartementencomplex, die hun leven lang al met elkaar een prachtig gevecht 
aan het leveren zijn om te overleven. Er is echter sprake van dat deze, en nog drie 
andere historische bomen gekapt gaan worden. Ze staan op het privéterrein van 
het appartementencomplex. Er is echter wel een vergunning voor nodig. Deze 
was niet aangevraagd, waardoor de geplande kap begin december niet 
door mocht gaan. Inmiddels zijn de vergunningen aangevraagd, wat betekent 
dat er ook een moment komt dat buurtbewoners bezwaar kunnen maken. Via 
Facebook houden we je op de hoogte van wanneer dit moment is aangebroken. 
www.facebook.com/wijkhetven.nl

Bij infopunt ’t Venster en bij Impuls is er fl inke schade 
aangericht op oudjaarsavond. Ramen kapot gegooid en 
vuurwerk door de brievenbus. Ontzettend respectloos 
richting alle actieve vrijwilligers en buurtbewoners! 
Jammer. Wie heeft iets gezien? Laat het alsjeblieft 
weten via bestuur@wijkhetven.nl.

Meld stankoverlast 
bij de Milieuklachten-
centrale
’t Ven grenst aan industrieterrein de Hurk. Daar zitten 
diverse bedrijven die zo nu en dan overlast kunnen 
veroorzaken. Denk aan geluidshinder, stankoverlast of 
bodem of luchtverontreiniging. Heb je klachten? 
Meld deze dan altijd bij de Milieuklachtencentrale. 
De Omgevingsdienst ZuidoostBrabant controleert dan 
of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt en hand
haaft waar nodig. Bel naar 073 6812821 of mail naar 
www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/
milieu/milieuklachtencentrale.aspx 
(of google op milieuklachtencentrale Brabant).

Per 4 januari 2016 is Woonbedrijf 
verhuisd. U bent voortaan welkom op 
ons nieuwe adres Wal 2 in Eindhoven. 
Kijk op www.woonbedrijf.com/contact 
voor informatie over de route en 
parkeermogelijkheden. Wij blijven 

bereikbaar via onze Klantenservice op 
telefoonnummer 040 2434343 of 
info@woonbedrijf.com.

Een gezond, 
gelukkig en 
succesvol
2016 gewenst!
                   In deze eerste nieuwsbrief van het 

nieuwe jaar vindt u het buurtcontract 
2016. Wat is dat ook alweer, hoor ik u 
denken. Een buurtcontract is eerst en 
vooral een belofte aan de bewoners 
van ’t Ven: dit zijn de belangrijkste 
activiteiten die we voor jullie in het 

komende jaar gaan organiseren. Wie zijn we? 
Natuurlijk de vrijwilligers in ’t Ven, maar ook 
de professionals die in onze wijk actief zijn. 
Voor die professionals is het buurtcontract 
ook een verantwoording naar hun werkgever 
of opdrachtgever. Voor de gemeente is het 
buurtcontract daarnaast ook de basis voor de 
subsidie die wij ontvangen.

Het buurtcontract dient dus een aantal doelen maar de belangrijkste 
lezer, dat bent u. Dat besef was in het verleden wel eens ver te 
zoeken, maar dat verandert. Daarom staat het buurtcontract dit 
jaar voor het eerst ‘gewoon’ in onze nieuwsbrief met concrete 
activiteiten in ‘gewone’ taal. We hopen dat het u aanspreekt en ook 
uitnodigt om mee te doen. Lees verder op pag. 2 →

Repairlab in 
’t Venster 
Zijn er mensen in ’t Ven die het leuk vinden om voor 
medebewoners kapotte elektronische apparaten 
te repareren? Wij zouden het leuk vinden als er een 
of twee keer per week een Repairlab in ’t Venster 
zou worden georganiseerd. Stuur een mail naar 
bestuur@wijkhetven.nl of loop even binnen in 
’t Venster.

Computerspreekuur 
in ’t Venster
We willen graag een of twee maal per week een 
computerspreekuur starten in ’t Venster. Voor advies, 
gratis software, het beveiligen of opruimen van je 
vervuilde of trage PC. Wie wil en kan dit organiseren? 
Meld je aan via bestuur@wijkhetven.nl of loop even 
binnen in ’t Venster. 

Koningsmarkt 
Zaterdag 23 april organiseren we van 12-16 uur 
een vrijmarkt op het Hugo de Grootplein. Wil je 
ook spullen verkopen? Geef je dan voor 1 april op 
voor een veldje van +/- 2  bij 2,5 meter. Er komen 
geen kramen, maar gezellig kleedjes op het gras! 
Bij echt slecht weer, gaat het niet door. Geef je 
op via activiteiten@wijkhetven.nl

Bedankt!
Dankzij alle bezoekers en kraamhouders was de Kerstmarkt 
weer zeer geslaagd! De gezellige en stemmige live muziek 
bracht de juiste sfeer en al het lekkers dat er te eten en 
drinken was, viel goed in de smaak. Er is een mooi bedrag 
opgehaald met de loterij en daar hebben we de goede 
doelen die op de kerstmarkt aanwezig waren blij mee 
kunnen maken. Dank jullie allemaal en we zien jullie graag 
terug in december van dit jaar!

Organiseer je mee?!
De activiteitencommissie is op zoek naar mensen 
die zich samen met ons in willen zetten en mee 
willen denken om activiteiten in ’t Ven te 
organiseren. Doe je mee? Laat je horen via 
activiteiten@wijkhetven.nl.

Spreekuur WijEindhoven
Elke dinsdagmiddag tussen 14.30 en 15.30 uur is er 
iemand van WijEindhoven aanwezig in ’t Venster. 
Om kennis te maken met de buurtbewoners en om 
degene die hier behoefte aan heeft te ondersteunen 
of informatie te geven.

12 december was de 
jaarlijkse Kerstmarkt in 
’t Ven. Janet Fridael, 
vrijwilligster bij onze 
buurtbieb vertelt hoe 
zij het vond.
 
Janet: ‘Wij stonden met de 
vrijwilligers van de bieb ook met 
een kraampje op de kerstmarkt, 
om boeken voor 50 cent per stuk 
te verkopen. We hebben er ook 
zoveel. Vanaf 14.00 uur was het 
al gelijk gezellig druk. Er stond 
een kerstman die mooie 
zwaarden en dieren vouwde van 
ballonnen. Gunstig vlakbij ons 
kraampje, zodat iedereen ook 
even bij ons aankwam. We 
hebben nogal wat boeken 
verkocht!’

Veel verschillende 
kraampjes
Janet geeft aan dat er diverse 
kraampjes op de kerstmarkt 
stonden met allerlei mooie 
spullen. ‘Van mooie sjaals tot 
fi etsonderdelen en van 
vogelhuisjes tot zelfgemaakte 
kerstspullen, gemaakt door 

dementerende ouderen. 
Iedereen deed zijn best om het 
gezellig en knus te maken, en 
wat mij betreft was dat goed 
gelukt. Ieder half uur was er een 
loterij, met prijzen die geleverd 
waren door de mensen die een 
kraampje hadden op de kerst
markt. Dat doet het toch altijd 
goed, zo’n loterij. Zelfs mijn 

kinderen hadden iets gewonnen.’ 
Janet vond het een gezellige 
dag en heeft zich heel goed 
vermaakt. ‘Lieve mensen die 
kwamen kijken en die een 
kraampje hadden. En... we 
hebben veel boeken verkocht. 
Dit geld gebruiken we weer voor 
de buurtbibliotheek. Volgend 
jaar doen we weer mee, maar 

hopelijk kunnen we de mooie 
kerstmarkt dan in de kerk houden.’

Janet Fridael, 
vrijwilligster buurtbieb

Kijk voor nog meer foto’s 
op www.wijkhetven.nl

Kerstmarkt was gezellig!

Flinke vuurwerkschade

Woonbedrijf verhuisd

van de 

voorzitter

Olympia is Excellent
Op 18 januari heeft Olympia, locatie van het Christiaan 
Huygens College, het predicaat Excellent gekregen.  
Verdiend vanwege hun bijzondere prestaties, zoals de 
uitstekende examenresultaten en de manier waarop 
de leerlingen worden voorbereid op hun positie in de 
maatschappij. www.huygenscollege.nl/olympia

bestuur@wijkhetven.nl of loop even binnen in 

Computerspreekuur 
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Elke dinsdagmiddag tussen 14.30 en 15.30 uur is er 
iemand van WijEindhoven aanwezig in ’t Venster. 
Om kennis te maken met de buurtbewoners en om 
degene die hier behoefte aan heeft te ondersteunen 
of informatie te geven.

12 december was de 
jaarlijkse Kerstmarkt in 
’t Ven. Janet Fridael, 
vrijwilligster bij onze 
buurtbieb vertelt hoe 
zij het vond.
 
Janet: ‘Wij stonden met de 
vrijwilligers van de bieb ook met 
een kraampje op de kerstmarkt, 
om boeken voor 50 cent per stuk 
te verkopen. We hebben er ook 
zoveel. Vanaf 14.00 uur was het 
al gelijk gezellig druk. Er stond 
een kerstman die mooie 
zwaarden en dieren vouwde van 
ballonnen. Gunstig vlakbij ons 
kraampje, zodat iedereen ook 
even bij ons aankwam. We 
hebben nogal wat boeken 
verkocht!’

Veel verschillende 
kraampjes
Janet geeft aan dat er diverse 
kraampjes op de kerstmarkt 
stonden met allerlei mooie 
spullen. ‘Van mooie sjaals tot 
fi etsonderdelen en van 
vogelhuisjes tot zelfgemaakte 
kerstspullen, gemaakt door 

dementerende ouderen. 
Iedereen deed zijn best om het 
gezellig en knus te maken, en 
wat mij betreft was dat goed 
gelukt. Ieder half uur was er een 
loterij, met prijzen die geleverd 
waren door de mensen die een 
kraampje hadden op de kerst
markt. Dat doet het toch altijd 
goed, zo’n loterij. Zelfs mijn 

kinderen hadden iets gewonnen.’ 
Janet vond het een gezellige 
dag en heeft zich heel goed 
vermaakt. ‘Lieve mensen die 
kwamen kijken en die een 
kraampje hadden. En... we 
hebben veel boeken verkocht. 
Dit geld gebruiken we weer voor 
de buurtbibliotheek. Volgend 
jaar doen we weer mee, maar 

hopelijk kunnen we de mooie 
kerstmarkt dan in de kerk houden.’

Janet Fridael, 
vrijwilligster buurtbieb

Kijk voor nog meer foto’s 
op www.wijkhetven.nl

Kerstmarkt was gezellig!

Flinke vuurwerkschade

Woonbedrijf verhuisd

van de 

voorzitter

Olympia is Excellent
Op 18 januari heeft Olympia, locatie van het Christiaan 
Huygens College, het predicaat Excellent gekregen.  
Verdiend vanwege hun bijzondere prestaties, zoals de 
uitstekende examenresultaten en de manier waarop 
de leerlingen worden voorbereid op hun positie in de 
maatschappij. www.huygenscollege.nl/olympia

bestuur@wijkhetven.nl of loop even binnen in 

Computerspreekuur 


