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’t was weer griezelen in ’t Ven… 

nieuwsbrief

Scouting St. Sebastiaan organiseert 
jaarlijks op Halloween griezeltocht door 
een deel van de wijk. Een spannende, maar 
onvergetelijke avond voor heel veel kinderen. 
Met dank aan alle vrijwilligers van de 
Scouting en alle bewoners die hun huizen 
versieren en mooie griezeltaferelen maken.

Kom kaarten maken
Wij zijn Roelie en Diny van 
’t Infopunt. We zijn elke 
donderdagmiddag aanwezig 
voor informatie en een bakkie 
thee of koffi e. Wij gaan starten 
met een groepje wijkbewoners 
om samen kaarten te gaan 
maken voor diverse gelegen-
heden. Wij doen dit zelf al 
jaren en hebben veel 
handigheid in en kennis van 
de verschillende technieken 
die je hierbij kunt gebruiken. 

We beginnen met simpele, 
doch mooie projecten. We 
starten op donderdagmiddag 
24 november van 14.00 uur 
tot 16.00 uur. Doe je mee? 
Geef je op bij Diny via 
dinyvandijck@gmail.com of 
(040) 252 22 01.

Graag tot binnenkort! 
Groeten, Roelie en Diny



Sinds 15 september jl. is er een 
vrachtwagenverbod van kracht 
in heel wijk ’t Ven. Uiteraard met 
uitzondering van bestemmings
verkeer. Volgens ervaringen uit 
de buurt is het qua vrachtwagens 
een stuk rustiger geworden.

Evaluatie afsluiting Theresiaplein
Een maatregel die genomen is om 
hardrijdende sluipverkeer tegen te 
gaan, is afsluiting van het Theresiaplein. 
Het gaat om een tijdelijke proef-
maatregel van begin oktober tot medio 
december, om te kijken welk effect het 
heeft op de veiligheid in de wijk. 
Enkele mensen geven aan dit een 
onwenselijke situatie te vinden.  
Maar verder horen wij als werkgroep 
Verkeer vooral veel positieve geluiden. 

Na de proefperiode gaan we met 
geïnteresseerden bewoners van ’t Ven 
in gesprek om te evalueren of de 
maatregel het gewenste effect heeft 
en of een definitieve afsluiting 
wenselijk is. De plannen met het 
Zebrapaard in de Carmelitessenstraat 
zijn stilgelegd totdat bekend is wat  
er na de proefafsluiting van het 
Theresiaplein gebeurt.

De evaluatie van de afsluiting van het 
Theresiaplein vindt plaats op dinsdag 
10 januari 2017. We hebben er voor 
gekozen om dit over de drukke 
decembermaand heen te tillen. Over 
de locatie en het tijdstip wordt u nog 
geïnformeerd.

Meer info? verkeer@wijkhetven.nl

Zij zijn met alle bewoners in 
gesprek gegaan om het groot 
onderhoud uitgebreider toe te 
lichten, aan te geven welke 
keuzes ze hebben, te bespreken 
wat er op hen af komt en hoe ze 
zich daar op kunnen voorbereiden. 

‘thuis is achter de schermen 
intensief bezig met de voor-
bereiding, zodat de werkzaam-
heden straks zo goed en compact 
mogelijk verlopen. Na niet te 

voorkomen overlast, krijgen de 
bewoners een fijne en comforta-
bele woning, met een gloednieuw 
jasje, die weer 40 tot 50 jaar mee 
gaat. Hoe ze eruit gaan zien? Dat 
zien de bewoners op een 
bewoners bijeenkomst in 
december (meer informatie 
ontvangt u thuis). In ieder geval 
worden de woningen aan de 
buitenzijde geïsoleerd door voor 
én achter een extra gevel te 
plaatsen, met nieuwe kozijnen 

met dubbel glas. Ook worden de 
daken vernieuwd en geïsoleerd. 
De geluidsoverlast van de buren 
wordt aangepakt door een 
geluids  isolerende wand aan één 
kant binnen in de woning te 
plaatsen en vochtproblemen 
worden bestreden met een 
mechanisch ventilatiesysteem. 
Ook worden de verouderde 
keukens, badkamers en 
toiletten vervangen. 

Andere woningen in ’t Ven?
Na de 1e fase komen de andere 
woningen in ’t Ven aan de beurt. 
Deze woningen krijgen een ander 
uiterlijk dan de woningen in de 
Struyckenstraat en Wielantstraat. 
Zodra de plannen hiervoor 
concreter zijn en duidelijk is 
welke woningen wannéér worden 
gerenoveerd, krijgen bewoners 
daar zo snel als mogelijk bericht 
over. Die duidelijkheid is er in 

2016 nog niet, maar er wordt  
aan gewerkt.

Venapp
Begin dit jaar is de Ven-app 
geïntroduceerd om informatie 
en ideeën te delen en vragen te 
stellen. Het is even stil geweest 
op de app, maar via deze weg 
krijgen bewoners straks informatie 
over allerlei onderhoudszaken. 
De app is géén vervanger van 
brieven of flyers. Iedereen ontvangt 
altijd de informatie die hij of zij 
moet krijgen. 

Wil je meer informatie? Neem 
contact op met Irene Neggers 
van Woonstichting ‘thuis via  
i.neggers@mijn-thuis.nl of 
(040)  24 99 999.

2017 uitvoering 1e fase  
groot onderhoud ’t Ven
De eerste 41 woningen aan de Struyckenstraat — Wielantstraat

Halverwege 2017 start Woonstichting ‘thuis met 
groot onderhoud van de woningen in de Struycken-
straat en de Wielantstraat. Groot onderhoud is 
behoorlijk pittig om mee te maken. Daarom zijn 
Hans van der Kroon, Linda Luiten en Jeroen Rijkers 
van Woonstichting ‘thuis rond de zomervakantie 
langs geweest bij de 41 bewoners van de woningen 
die in de eerste fase worden aangepakt. 

Verkeersmaatregelen  
vergroten veiligheid ’t Ven

werkgroep verkeer

Een unieke kans voor uw buurt
bewoners om eens een kijkje te 
nemen in het Evoluon.

Muziekvereniging Eindhoven West 
geeft daar op zaterdag 19 november 
om 20.00 uur een bijzonder film-
concert. Toegangskaarten kosten  
€ 5,- en voor € 2,50 extra kunt u een 
historische rondleiding in het Evoluon 
maken. Om er een complete avond  
uit van te maken, bestaat ook de  
optie om gebruik te maken van een 
dinerbuffet (€ 18,- p.p.)

Meer info of kaarten kopen in de 
voorverkoop? Mail filmavond@
muziekverenigingeindhovenwest.nl 
of bel 06 10 87 32 65.

Avond van de 
filmmuziek in 
het Evoluon



Ook jij hebt vast ‘jouw ding’: iets wat je leuk 
vindt, waar je je supergoed bij voelt of 
waarvoor je duidelijk talent hebt. Wij helpen 
je om het maximale uit je passie te halen. 
Heb jij ‘je ding’ nog niet gevonden? Geen 
probleem! Samen gaan we aan de slag met 
de Doe Je Ding Toolkit, geïnspireerd om te 
ontdekken wat bij je past en wij helpen je 
vervolgens om je initiatief uit te werken. 

Heb jij een goed idee of droom?
Ben je tussen 27 en 70 jaar oud en heb je 
goede ideeën die je graag uit wil werken?  
Het organiseren van een tof evenement, 
feest of workshop? Of misschien heb je 
samen met andere buurtbewoners een goed 
idee dat jullie uit willen voeren? Wij hebben 
budget en bieden begeleiding! 

Meedoen? Geef je op bij Ruud Meij  
r.meij@lumenswerkt.nl of 06 52 63 48 61
Locatie: Jongerencentrum Stairway, 
Apeldoornstraat 1 in Strijp  
www.dynamojeugdwerk.nl

Doe je ding 

IPad presentatie voor  
65+ gemist?

Op 23 juli werd in Infopunt ’t Venster een iPad presentatie 
gegeven. De belangstelling was groot, dus de huiskamer was 
maximaal bezet. De mogelijkheden van de iPad (of Samsung-
tablet) werden besproken in relatie tot zelfredzaamheid, 
eenzaamheid en kostenbesparingen. Mocht u deze presentatie 
hebben gemist en hiervoor alsnog interesse hebben, neem dan 
contact op met Michiel Arts via (040) 402 08 20, 06 81 22 98 92 
of info@MichielArts.nl.

Pas op poep op de stoep,
steeds een veel gehoorde roep.
Het komt nog regelmatig voor,
vindt helaas weinig gehoor.
Op weg naar de bus,
vaak een hele klus.
Soms zelfs een ommetje lopen,
zo ontwijkt men de hopen.
Is het uitlaatrondje lang of kort,
neem desnoods mee een bord.
Maar ruim de poep netjes op,
dan blijft onze wijk het Ven TOP.

Frits Heidendaal

oproep

Olympia 
nieuws
Voor de leerlingen van groep 8 
breekt weer een spannende  
tijd aan. Het einde van de 
basisschool is in zicht en er 
moet een nieuwe school 
gekozen worden. Om je goed te 
oriënteren organiseert Olympia 
verschillende activiteiten:

Dinsdag 15 november 2016 
informatieavond groep 7 en 8 
om 19.00 uur

Vrijdag 20 januari 2017  
open avond  
18.00 tot 20.30 uur

Zaterdag 21 januari 2017  
open dag  
10.00 tot 13.00 uur

Kom naar onze informatie  avond 
en open dagen en laat je 
informeren en inspireren door 
onze excellente school voor 
vmbo!

Meldt  
stank overlast 
bij de Milieu -
Klachten Centrale
’t Ven grenst aan industrieterrein de Hurk. Daar zitten 
diverse bedrijven die zo nu en dan overlast veroorzaken. 
Denk aan geluidshinder, stankoverlast of bodem- of 
luchtverontreiniging. Heb je klachten? Meldt deze dan 
altijd bij de MilieuKlachtenCentrale. De Omgevingsdienst 
Zuidoost-Brabant controleert dan of het bedrijf zich aan 
de milieuregels houdt en handhaaft waar nodig.  
Bel voor acute meldingen waarvoor waarneming nodig  
is naar (073) 681 28 21. Digitaal melden kan ook via 
www.milieuklachtencentrale.nl, maar dan wordt uw 
klacht de volgende werkdag behandelt en is meting vaak 
niet meer relevant.



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 Ester Nieuwhof
Verspreiding Vrijwilligers uit 
de wijk

Heb je nieuws voor de  
volgende nieuwsbrief?  
Stuur dit dan uiterlijk  
10 januari 2017 naar  
communicatie@wijkhetven.nl. 

Wanneer Wat Waar Meer info

Zaterdag 19 november, 
19.30 uur

Avond van de film
muziek, najaarsconcert 
Muziekvereniging 
Eindhoven West

Philips Hall Evoluon 
Eindhoven

filmavond@muziekverenigingeindhovenwest.nl of  
06 10 87 32 65

Vanaf 24 november, 
wekelijks op donderdag 
van 14.00-16.00 uur

Kaarten maken ’t Infopunt Diny van Dijck, dinyvandijck@gmail.com of  
(040) 252 22 01

Maandag 28 november  
van 13.30 tot 16.00 uur

Sinterklaas en  
Kersttentoonstelling 
voor het Rode Kruis

Gemeenschapshuis 
Lievendaal

Jaap van Rossum, jvanrossum1@hetnet.nl

Zaterdag 10 december, 
17.30 uur

Strijp Zingt Trudokerk Ad van den Berk, ad1939be@xs4all.nl

Dinsdag 13 december  
19.30 - 21.30 uur

Doe je ding! Jongerencentrum Stairway, 
Apeldoornstraat 1 in Strijp

Ruud Meij, r.meij@lumenswerkt.nl of 06 52 63 48 61

Zaterdag 17 december, 
13.00 - 18.00 uur

Kerstmarkt in ’t Ven Theresiaplein Eindhoven activiteiten@wijkhetven.nl

Dinsdag 10 januari,  
tijd wordt later bekend 
gemaakt.

Evaluatie afsluiting 
Theresiaplein

Locatie wordt nog  
bekend gemaakt. 

verkeer@wijkhetven.nl

Activiteitenkalender

Zaterdag 17 december van 13.00 tot 18.00 
uur organiseert de activiteitencommissie de 
jaarlijkse kerstmarkt op het Theresiaplein. 
Met ook dit jaar weer heel veel mooie kramen, 
met diverse nieuwe en hand gemaakte 
producten. En zoals jullie van ons gewend 
zijn, organiseren we ook vanalles voor de 
kinderen. Kom knutselen, laat de ballonnen-
clown iets moois voor je maken, maak een 
rondje in de echte draaimolen en nog veel 
meer. Ook voor de inwendige mens wordt 
natuurlijk goed gezorgd. Laat je verrassen 
door het aanbod!

Oproep: Kerstversiering over? 
Heb je nog kerstspullen liggen, zoals 
guirlandes, kerstballen en slingers,  
waar je niets meer mee doet? Wij kunnen  
ze goed gebruiken om de kerstmarkt nog 
gezelliger te maken! Stuur een mail naar 
activiteiten@wijkhetven.nl of geef je 
spullen af bij Infopunt ’t Venster

Tot ziens op de kerstmarkt!

Kerstmarkt in ’t Ven

Handwerkclub ‘Lievendaal’ van het Rode 
Kruis houdt op 28 november van 13.30 tot 
16.00 uur haar jaarlijkse Sinterklaas-en 
Kersttentoonstelling. In gemeenschaps-
huis Lievendaal worden weer veel nieuwe 
dingen gemaakt. Loop dus op 28 november 
eens binnen voor iets leuks voor Sinterklaas 
en Kerst. De toegang is gratis.

Meer informatie: Jaap van Rossum, 
jvanrossum1@hetnet.nl. 

Sinterklaas- en 
Kerst tentoon stelling 
voor het Rode Kruis

van de activiteiten-commissie


