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Op de eerste informatieavonden in de 
Theresiakerk waren er tekeningen te 
zien van hoe ons cultureel ontmoe
tingscentrum er straks uit zou kunnen 
gaan zien. Vooral bedoeld om de 
plannen een gezicht te geven en te 
inspireren. Nu steeds duidelijker wordt 
wat we er willen gaan organiseren en 
wat we daar voor nodig hebben, zijn 
we op 10 april met elkaar in discussie 
gegaan om tot een passend ontwerp te 
komen. Vincent Wittenberg (lid  
van het bestuur en ontwerper) 
organiseerde samen met architecten 
Marc van der Linden en Rolf Moors een 
ontwerpsessie. 

Creatieve oplossingen
Aan de hand van een XXL kartonnen 
schaalmodel, gingen afgevaardigden 
van de werkgroepen met elkaar in 
gesprek over hun wensen. Vincent: ‘De 
uitdaging is vooral het combineren van 
alle verschillende functies die straks 
samen het centrum vormen. De groep 
kwam tot de conclusie dat die 
combinaties soms om creatieve 

oplossingen vragen, maar vooral ook 
kansen bieden. Zo kwam bijvoorbeeld 
ter sprake dat de TU/e in het kader van 
lopende onderwijsprogramma’s mee 
zou kunnen denken over de akoestiek 
in de kerk. Verschillende functies 
lenen zich als baliefunctie, welke 
gecombineerd zouden kunnen 
worden. Via de koffiecorner kunnen 
bijvoorbeeld ook boeken uitgeleend 
worden.’

Terrasje voor de kerk
De baliefuncties komen waarschijnlijk 
aan de voorzijde van de kerk, als 
entree van het wijkcentrum. Ook een 
terrasje op het pleintje voor de kerk 
kwam ter sprake. Aan de architecten is 
gevraagd om met een ontwerp te 
komen dat gedurende de tijd, en naar 
behoefte, kan groeien. De architecten 
zijn enthousiast over de input en zijn 
aan de slag gegaan. Het resultaat 
wordt naar verwachting begin juni 
opnieuw aan de buurt voorgelegd.  
Een uitnodiging volgt.

‘Ontwerpcollectief’ 
aan de slag

Wie heeft mooie foto’s?
Voor de verschillende communicatiemiddelen van ’t Ven, zoals de 
nieuwsbrief en de website, zoeken we mooie beelden van onze 
wijk. En aangezien we hier met 4000 mensen wonen, en iedereen 
geregeld plaatjes schiet, zijn die er vast te over. We houden ons  
van harte aanbevolen voor sfeervolle plaatjes van alle opvallende 
en onverwachte hoekjes van ’t Ven. Stuur ze naar  
communicatie@wijkhetven.nl. Wie weet waar je ze ziet 
opduiken (met vermelding van jouw naam natuurlijk!).

De werkgroepen zijn aan de slag om invulling te geven aan 
de functies die in het wijkcentrum gaan komen. Nu is het 
tijd om deze plannen te vertalen naar concrete wensen voor 
de inrichting, zodat de architecten aan de slag kunnen. 

nieuwsbrief

Geef de nieuwsbrief een naam!
’T Ven verandert, de nieuwsbrief verandert mee. 
Zoals je ziet, is zijn jasje weer een beetje 
gemoderniseerd. Nou vinden we als bestuur 
dat de nieuwsbrief best een naam mag hebben. 
‘Nieuwsbrief’ is maar zo kaal. Wie heeft er een 
goede suggestie? Geef hem door via communicatie@wijkhetven.nl.



Ruim 5 jaar geleden startte Lumens
groepDynamo Jeugdwerk met sport 
en spelactiviteiten op het Hugo de 
Grootplein. Elk jaar van mei tot oktober, 
speciaal gericht op jeugd van 6 tot 15 
jaar. Deze activiteiten worden goed 
bezocht en enthousiast ontvangen door 
de jeugd en de ouders. Maar onder
steuning van actieve buurtbewoners is 
onmisbaar. Om de activiteiten ook dit 
jaar weer plaats te laten vinden, 

hebben we nieuwe vrijwilligers nodig!
De activiteiten worden echt ervaren 
als meerwaarde voor de buurt. Help je 
mee? Of heb je vragen? Neem dan 
contact op met Stephan Bogdanski, 
Jeugdwerker Dynamo Jeugdwerk  
(06 15 83 74 35, s.bogdanski@
lumensindebuurt.nl) We hopen op 
een actieve samenwerking.

  jeugd-in strijp/JC Stairway Strijp

Georganiseerd voor en 
door de bewoners van 
‘Het Ven’, om in een 
feestelijke sfeer lekker 
bij te kletsen met je 
buurtgenoten. Na het 
daverende succes van 
vorig jaar (Back to the 
Sixties/Seventies) 
hebben we nu gekozen 
voor het thema ‘100% 
Het Ven’. Met gezellige 
muziek van (voornamelijk) 
Nederlandse bodem. 

Vanaf 14.00 barst het 
feest los en gaan we 
door tot 21.00. Met 
artiesten als Pal van den 
Hoogen, Monique 
Schellekens en Thom 
Coppens hebben we een 
fantastisch programma 
voor jullie samenge
steld. Ook de kinderen 
zal het aan niets 
ontbreken. Naast de 
speeltuin staan er 
springkussens voor 
groot en klein. Er wordt 
de hele dag gezorgd 

voor ranja/frisdrank en 
hapjes. Het lukt ons niet 
meer om alles gratis te 
houden. Daarom zijn 
sommige hapjes 
verkrijgbaar tegen een 
kleine vergoeding. 
Kortom, we leggen 
iedereen in de watten en 

het hoeft je aan niets te 
ontbreken. We hopen 
jullie allemaal te 
verwelkomen op ‘ons’ 
buurtfeest.

Tot dan!

Sport- en spelactiviteiten op 
het Hugo, ook dit seizoen?
 
Gezocht: vrijwilligers voor de woensdagmiddag

“ ’t Ven is de gezelligste en 
actiefste wijk van Eindhoven.  
En dat willen we laten zien”.

Jeroen Liefhebber  
Voorzitter, voortrekker en gesprekspartner 
namens de wijk
Jeroen is geboren en 
getogen in Gestel, 
getrouwd met Janet en 
vader van twee jongens en 
een meisje. Hij combineert 
het Wijkoverleg met een 
eigen bedrijf. ‘Ik woon sinds 1995 op de 
Zeelsterstraat en wist tot een aantal jaren 
terug helemaal niet dat onze wijk ’t Ven 
heette. Ik ging er gewoon vanuit dat ik in 
Strijp was komen wonen.  
Op een gegeven moment ben ik op zoek 
gegaan naar manieren om iets te doen aan 
de verkeersveiligheid op de Zeelsterstraat 
en na een bewonersbijeenkomst liep ik als 
voorzitter van het Wijkoverleg naar buiten. 
Dat ging vrij snel, maar als je iets vraagt moet 
je ook iets terugdoen is mijn simpele motto.’ 

‘Ik ben een vurig pleitbezorger van meer 
zeggenschap van burgers over hun buurt en 
dat is meer dan inspraak of geïnformeerd 
worden bij besluiten door de gemeente. 
Maar burgerparticipatie gaat niet vanzelf. 

Het bestuur stelt zich voor
Het Wijkoverleg bestaat  
inmiddels vijf jaar. Maar is nog 
onvoldoende zichtbaar en bekend. 
Hoog tijd om daar wat aan te 
doen! Met een aantal nieuwe 
bestuursleden, stellen we ons 
graag aan je voor!

27 april 2016 
wel Koningsmarkt
De activiteitencommissie wilde dit 
jaar graag voor het eerst een konings-
markt organiseren. Helaas kregen 
we het niet ruim genoeg bekend 
gemaakt onder de bewoners, waar-
door er te weinig aanmeldingen 
waren. Maar we geven niet op! We 
pakken dus gelijk door voor 2016. 
Dus bewaar je oude spullen komend 
jaar, en verkoop ze op de eerste 
‘Vense’ Koningsmarkt. We kijken er 
naar uit om, samen met jullie hulp, 
de koningsmarkt een succesvolle 
eerste editie te laten beleven.

Waag een dansje  
op buurtfeest Het Ven
Je buren zijn erbij, zaterdag 20 juni 2015. Jij ook?

van de activiteiten-commissie

Wijk ‘Het Ven’ is nog steeds volop in beweging. Zaterdag 
20 juni 2015 laten we dit opnieuw zien, tijdens ons jaarlijks 
terugkerend buurtfeest. 

van de activiteiten-commissie



Het betekent meer verantwoordelijkheid bij 
bewoners en dat is niet altijd goed te combine
ren met werk en gezin. Het betekent ook een 
ander soort vrijwilligerswerk en een ander 
soort vrijwilliger. En een andere opstelling 
van de gemeente en de overige professionals 
in de buurt. Burgerparticipatie is voor alle 
partijen een lastige verandering en daar 
proberen wij als bestuur, maar als werk
groepen binnen het Wijkoverleg, een weg in 
te vinden. We willen daarnaast ook een 
‘wegvoorbereider’ zijn en het initiatief in de 
Theresiakerk is daar een resultaat van. Ik 
zou het fantastisch vinden als wij als buurt 
in staat zouden zijn ons cultureel centrum te 
realiseren. Samen met de professionals 
natuurlijk, maar uitdrukkelijk in die volgorde.’

Albert van Kenemade  
Allround-lid, van alle markten thuis
Veel Venbewoners kennen 
hem wel, dat kan niet 
anders! Albert woont al 
dik 45 jaar met veel plezier 
in ’t Ven, waarvan al 34 jaar 
op zijn huidige stekkie. Hij 
begon ooit met helpen bij het groen in de 
wijk. Diverse vergaderingen die destijds in 
het Theresiapension plaatsvonden, wekte 
zijn verdere interesse in wat er eigenlijk 
allemaal gebeurt in de wijk. Albert geeft aan 
dat zo van het een, het ander kwam. ‘Eerst 
de bloembakken, toen mee doen met het 
buurtfeest, de buurt rond met de nieuws
brieven en daarna meedenken in de plannen 
met de kerk. Toen me werd gevraagd of ik 

iemand wilde vervangen in het bestuur, ben 
ik ook daar in gestapt. Dit laatste doe ik met 
plezier, maar ook met de nodige scepsis. De 
communicatie van het bestuur richting de 
werkgroepen, liet tot op heden namelijk 
nogal wat te wensen over, in mijn beleving. 
Tijd om daar samen wat aan te doen. En 
gezamenlijk te zorgen voor een mooi nieuw 
centrum in de kerk. Daar kom ik je graag 
eens tegen!’ 

Vincent Wittenberg  
Creatief bestuurslid, focus op ontwerp  
en inrichting van de kerk 
‘Ik ben Vincent Wittenberg. 
Samen met mij vriendin 
Frieke ben ik in 2011 in de 
Zevenbergenstraat komen 
wonen. Intussen hebben 
wij twee zonen; Siebren (3) 
en Jonas (0). Daarvoor woonden wij als 
student in WoenselWest, waar ik samen met 
medestudenten van de Design Academy een 
atelier had. Met ongevraagde adviezen, en 
later ook in opdracht van Trudo reageerden 
wij op de wijkvernieuwing daar. Ik was toen 
vooral bezig met de periode tussen oud en 
nieuwbouw en de impact daarvan op de wijk. 
Dankzij mijn voorstel om het bouwhek rond 
een afgesloten, braakliggend terrein te 
vervangen door een uitvergroot tuinhekje, 
veranderde het in een tijdelijk buurtpark. Ik 
ben erg geïnteresseerd in de veranderende 
verhouding tussen professionals en burgers. 
Het idee om het voormalige middelpunt van 
wijk ’t Ven opnieuw leven in te blazen, door 

de voorzieningen die de laatste jaren de wijk 
hebben verlaten daar te bundelen, en dat 
samen met buren te runnen is fantastisch. 
Als ‘creatief bestuurslid’ hoop ik mensen te 
kunnen inspireren en te motiveren om mee 
te doen en vooral gewoon te beginnen... De 
komende tijd zal ik o.a. contact houden met 
de architecten die betrokken zijn bij het 
nieuwe buurtcentrum. Ik kijk er naar uit om 
nog veel meer locals uit ’t Ven (Vennezen, 
Vennaars?) te ontmoeten!’ 

Marja van de Woerdt 
Bestuurslid met focus op de activiteiten  
en gezelligheid in de wijk 
Marja is 57 jaar, getrouwd, 
moeder van drie kinderen 
en trotse oma van een 
kleindochter. Ze vertelt: 
‘Ik woon nu 24 jaar aan het 
Hugo de Grootplein en voel 
me daar ook al die tijd echt thuis!  
Vanaf het begin ben ik veel 

Het bestuur stelt zich voor

Er was weer volop actie in de Klundert-
straat. Dit keer geen barbecue, Halloween 
of nieuwjaarsborrel…

De feestcommissie heeft na uitgebreid 
‘vergaderen’, een leuke paasactiviteit 
georganiseerd voor de kinderen. Van een 
speurtocht tot een quiz, er was van alles 
verzonnen. En natuurlijk was er op deze  
2e paasdag ook aan een hapje en drankje 
voor de volwassenen gedacht. Bij het 
doorbreken van de eerste zonnestraaltjes 
van de dag, belandde de grotemensentafel 
precies tussen de even en de oneven 
nummers in; in een heerlijk lentezonnetje. 
Volgens mij zijn we het er allemaal over eens 
dat dit voor herhaling vatbaar was!
Buurtjournalist Marijke

uit debuurtPasen in de Klundertstraat

Lees verder>>

Tip!
Dichtbij.nl licht onze Zeelsterstraat 
mooi uit in een fotospecial. Kijk op: 
http://www.dichtbij.nl/eindhoven/
regio/artikel/3994143/van-die-lange-
eindhovense-straten-zeelsterstraat-
fotospecial.aspx
(of sneller: zoek op Google naar 
dichtbij.nl, Eindhoven, Zeelsterstraat, 
dan heb je de site meteen.)



als hulpmoeder betrokken geweest bij de 
Theresiaschool en was ik lid van de bewo
nersvereniging, die er toen nog was. Een jaar 
of 6 geleden ben ik actiever geworden in de 
wijk zelf, door aan te sluiten bij de 
activiteiten commissie. Met name om de 
bewoners op een gezellige manier bij elkaar 
te brengen.’

‘In 2009 werd ik bestuurslid van het Wijk 
overleg, omdat ik graag wil weten wat er 
allemaal speelt in de wijk. Veel mensen 
zeggen vaak dat ze Strijp ’t Ven zien als een 
dorp op zich, en dat komt natuurlijk door de 
bewoners! Voor mij is het belangrijk dat dit 
zo blijft of zelfs nog beter wordt. Want dit 
zorgt ervoor dat de mensen er prettig samen 
kunnen wonen. Voor en door bewoners is het 
motto van het Wijkoverleg en daar sta ik 
helemaal achter! Samen er zijn voor elkaar 
maakt het levendiger en prettiger in de buurt.’ 

Laurine Corten  
Bestuurslid met communicatie als  
aandachtspunt 
Laurine: ‘Ik woon al 15 jaar in 
de Bredalaan en heb me 
geregeld af gevraagd of er 
geen wijk of buurtvereni
ging was. Wonend aan de 
drukke Bredalaan, mis ik zo 
af en toe het onderlinge contact in de buurt. 
De infoavond rond het nieuwe buurtcentrum 
in de kerk, was voor mij direct aanleiding om 
actief mee te doen. Eindelijk weet ik waar ik 
moet zijn! Omdat ik het leuk vind om te 
weten wat er in mijn wijk speelt, maar vooral 
ook om mee te werken aan de realisatie van 
zo’n mooi initiatief, besloot ik in het bestuur 
te stappen. Er valt nog veel te winnen op het 
communicatieve vlak, zoveel is duidelijk. En 
aangezien ik daar mijn achtergrond in heb, 
zie ik daar ook mijn uitdaging. Als moeder 
van twee kleine Brabandertjes (7 en 9), en 
(normaal gesproken en vast binnenkort 
weer) een drukke baan als communicatie
adviseur, is het leven vol uitdaging. ’T Ven is 
mijn thuisbasis. En ik werk graag samen met 
al mijn buurtgenoten om ’t leven hier zo 
prettig en gezellig mogelijk te maken. 
Hopelijk komen we elkaar snel tegen!’ 

De functies van Penningmeester en 
Secretaris zijn momenteel vacant. 
Belangrijke en uitdagende posities,  
in opmars naar ons nieuwe sociaal-  
cultureel centrum. En alles wat er verder 
nog loopt, uiteraard!

Interesse? Je bereikt ons via  
bestuur@wijkhetven.nl, via de  
werkgroepen of Infopunt ’t Venster.

Infopunt ’t Venster
Johannes Voetstraat 2
5652 GS Eindhoven 
www.dse.nl/~wijkven/ 

Openingstijden ’t Venster
maandag en zaterdagochtend
dinsdag en donderdagmiddag 
van 13.30 tot 16.00 uur

Redactie Wijkoverleg ’t Ven
Werkgroep Communicatie
communicatie@wijkhetven.nl

Verspreiding Vrijwilligers 
uit de wijk
Ontwerp Ester Nieuwhof

Wanneer Wat Waar Meer info

Elke woensdagmiddag  
mei  oktober

Sport en spelactiviteiten Hugo de Grootplein Stephan Bogdanski, Dynamo Jeugdwerk, 
06 15837435, s.bogdanski@lumensindebuurt.nl

Woensdag 10 juni 
14.00  17.00

Buitenspeeldag Hugo de Grootplein Stephan Bogdanski, Dynamo Jeugdwerk, 
06 15837435, s.bogdanski@lumensindebuurt.nl

Zaterdag 20 juni
14.00  21.00

Buurtfeest Hugo de Grootplein activiteiten@hetven.nl

27 april 2016 Vense Koningsmarkt Hugo de Grootplein activiteiten@hetven.nl

’t Venster 
nieuwe stijl!
Gelukkig blijft ’t Venster gewoon open voor 
de wijkbewoners. Met een nieuwe bezetting 
en een nieuwe indeling. Want we starten er 
alvast in kleine vorm met onze buurt
bibliotheek. De openingstijden worden ruimer.  
In ieder geval zijn we open op dinsdag en 
donderdagmiddag. Vanaf 8 juni komen daar 
de maandag en zaterdagochtend bij. Kom 
dus zeker even binnen lopen als je ziet dat  
er iemand aanwezig is!

Bedankt! 
Het team van Infopunt ’t Venster is per eind 
april gestopt bij het infopunt. Vanaf het 
begin in 2011 waren zij elke dinsdag en 
donderdagmiddag aanwezig om uw vragen 
te beantwoorden en stond de koffie klaar! 
Truus, Joop, Willie en Rietje zorgden voor 
een huiselijk gevoel waar je altijd welkom 
was voor een praatje. 
Truus, Joop, Willie en Rietje, ontzettend 
bedankt voor jullie enthousiaste en trouwe 
inzet in de afgelopen jaren!
Bestuur Wijkoverleg ’t Ven

Activiteitenkalender

Op woensdag 10 juni is de jaarlijkse 
Buitenspeeldag. Van 14.00 tot 17.00 uur 
staat het Hugo De Grootplein vol met 
sportieve activiteiten. Denk aan een 
klim- en klauterbaan, A-lopen, een 
bungeebasket, een springslang en nog 
veel meer. Een flink aantal sportieve 
vrijwilligers staan klaar om deze middag 
voor de jeugd uit ’t Ven tot mooi  
evenement te maken. 
Je komt toch ook meedoen? 

 Jeugd-in Strijp

Kom je buiten 
spelen?
10 juni Buitenspeeldag

Lees verder Het bestuur stelt zich voor>>

’t Ven nu ook op Facebook 
Volg, reageer en nodig je Facebookvrienden in ’t Ven uit hetzelfde te doen. Hier houden we 
je op de hoogte van dingen die in jouw wijk gebeuren!  www.facebook.com/wijkhetven 


