
Qua bemensing zijn we er klaar voor. De 
werk groepen hebben allemaal veel voor-
bereidend werk gedaan, en een aantal diensten 
is in ’t Venster al opgestart. Ook de tekeningen 
voor het wijkcentrum zoals we dat in de  
St. Theresiakerk voor ons zien, zijn klaar.  
Tot stand gekomen vanuit jullie reacties op 
de eerste tekeningen, in combinatie met de 
wensen en eisen van de werkgroepen die de 
eerste diensten gaan organiseren. 

Businessplan klaar
Alle ideeën en plannen zijn inmiddels vervat 
in een ‘business plan’. Dit is onze toetssteen 
gedurende het hele proces, maar het is ook 
het uitgangspunt voor de gesprekken met 
alle betrokken partners. Het is bijvoorbeeld 
de basis van de onderhandelingen met het 
bisdom, van wie we de kerk willen huren.  
In de plannen geven we onszelf een periode 
van twee jaar om te kijken hoe het gaat.  
We gaan ervan uit dat het een succes wordt, 
maar kunnen dan niet bij voorbaat garanderen. 
In de gesprekken met het bisdom is dit een 
belangrijk punt. 

In fases ontwikkelen
Het uitgangspunt hierbij is dat we in fases 
kunnen groeien. Dan kunnen we vlotter aan 
de slag en komt de investering niet in een keer. 
Ook kunnen we dan zelf het tempo bepalen 
en – niet onbelangrijk - onderweg bijsturen 
als we zien dat dingen toch anders moeten. 

Handen (bijna) uit de mouwen
Zodra de onderhandelingen rond zijn en de 

financiële middelen gevonden zijn, kunnen 
we echt van start. Dan kunnen we aan de 
slag, en nodigen we je van harte uit om 
samen met ons de handen uit de mouwen  
te steken. Dan gaan we ruimte maken,  
want de kerk staat nu nog vol kerkbanken, 
bijvoorbeeld. 

Wil je het Businessplan bekijken? Dat kan. 
Stuur dan een mailtje aan  
bestuur@wijkhetven.nl, dan sturen we je 
het toe. 

Jeroen Liefhebber
Voorzitter Wijkoverleg ’t Ven
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Eerst de vluchtelingen, dan wij!

nieuwsbrief

Op dit moment is de Theresiakerk actiecentrum voor de Hulpkaravaan 
Griekenland. Daarna willen we zo snel mogelijk van start. Wij zijn er 
klaar voor. Maar een aantal processen waar we anderen bij nodig 
hebben, hebben een lange doorlooptijd. Hoe staan we ervoor met 
Expeditie Theresia?

In de meeste gemeente 
worden er allerlei milieu-
maatregelen genomen, 
gericht op de leefbaarheid 
en de gezondheid van de 
inwoners. De Eindhovense 
gemeente heeft juist tegen-
overgestelde gedachtes. 
Rond deze tijd discussieert 
de gemeenteraad over 
herverdeling van de 
industrie over de stad.  

Een belangrijk punt daarbij 
is het plan om de (middel) 
zware industrie meer ruimte 
te geven op de Hurk en de 
milieu normering opschroeven 

naar het hoogste niveau.  
Dat is geen goed nieuws 
voor de bewoners van ’t Ven, 
denkt aan veiligheid en 
mogelijke overlast. 

Het is belangrijk onze 
bezorgdheid te uiten. Dit 
kun je doen door middel 
van bijgevoegde petitie. Zet 
je handtekening en geef de 
strook af bij het Infopunt.

Zware industrie op de Hurk? 

Zeg nee!
let op!

expeditie Theresia

Onze Kerstmarkt vindt dit jaar plaats op 
zaterdag 12 december van 14.00u tot 
18.00 uur.  
Jij bent er toch ook bij? 

Op het Theresiaplein in wellicht in de 
Theresiakerk, zul je weer allerlei kraampjes 
vinden met een divers aanbod. Natuurlijk 
aangevuld allerlei andere gezelligheid. Heb 
je interesse om mee te doen en wil je ook 
een kraam (gratis!) reserveren? Geef je dan 
uiterlijk 7 november op via activiteiten@
wijkhetven.nl.

Kerstmarkt

van de activiteiten-commissie



Opgefleurd en ingekleurd
Bij aankomst was er toevallig net pauze en 
zodoende kon ik een praatje maken met de diverse 
aanwezigen. De hele middag was er hard gewerkt. 
Wortels en stronken werden verwijderd, onkruid 
gewied, gesnoeid en stoepen en paden geveegd. 
Ook werden er bloembakken voorzien van mooie 
beplanting en bij diverse bewoners werden de 
tuintjes opgefleurd en ingekleurd met allerhande 
perkgoed. 

Geen grootste plannen
Al met al een gezellige en bovenal productieve dag 
met zichtbare gevolgen voor de Hastelweg en 
Sportlaan, het ziet er ineens een stuk gezelliger en 
vrolijker uit. Maar er zit ook een keerzijde aan dit 
verhaal, want de bewoners zijn er blij mee, maar 
ervaren het ook als een ‘vlag op een modder-
schuit’. Want na grootse plannen van de corporatie 
worden de woningen niet opgeknapt, en is er 

sprake van ernstig achterstallig onderhoud  
en leegstand. 

Kijk op www.wijkhetven.nl voor het hele verhaal. 

Buurtjournalist Toon Rooijmans 

Hastelweg en Sportlaan  
in de bloemetjes gezet
Mooi initiatief voelt als vlag op modderschuit

Op donderdag 16 juli was er een tuinen-opknapdag aan de Hastel weg en 
Sportlaan. Wij Eindhoven heeft, samen met de werkgroep groene vingers, 
Lumens opbouwwerk en de bewoners, een 30-tal tuinen opgeknapt, bij 
mensen die zich hiervoor hadden opgegeven. Uiteraard ben ik daar even 
langs gegaan om een kijkje te nemen. 

Kids Club
Wij zijn Adriana (moeder van 
Luna en Joey uit groep 7 en 8 
van KC Theresia) en Sara. 
Twee moeders uit wijk ’t Ven. 
Vanaf donderdag 12 november 
gaan wij starten met de 
KidsClub,  een wekelijks  
terug kerende activiteit 
(m.u.v. vakanties) voor 
kinderen in de leeftijd van  
6 t/m 10 jaar. De activiteiten 
zijn op de donderdagmiddag 
van 15.30u-16.30 uur en 
vinden plaats in ’t Struikske, 
Struyckenstraat 10.

Wat we allemaal gaan organiseren; 
koken en bakken, knutselen, 
spellenmiddag, dansactiviteiten 
en nog veel meer!

Zou jij het als moeder of vader 
leuk vinden ons een handje te 
helpen? Dat zou erg fijn zijn!  
Ook als je maar af en toe kan, 
ben je van harte welkom!

Spreekt KidsClub je aan?  
Neem dan contact met ons op 
via Stephan Bogdanski, 
Jeugd werker van Dynamo 
Jeugdwerk s.bogdanski@
dynamojeugdwerk.nl of 
06-15837435.

Jaarlijkse 
verkoop 
handwerk 
voor het 
Rode Kruis
Handwerkclub Lievendaal,  
opgericht door het Rode Kruis, 
houdt maandag 30 november 
haar jaarlijkse Sinterklaas- en 
Kerstverkoop. Van 13.30 tot 
15.30 uur ben je welkom in 
gemeenschapshuis Lievendaal 
aan de Lievendaalseweg. Er is 
hard gewerkt om veel mooie 
Sint- en Kerstcadeaus te maken. 
Je bent van harte welkom en je 
steunt er een goed doel mee!

Iedereen heeft hard gewerkt. Hier zie je alle vrijwilligers 
bij elkaar. Natuurlijk de bewoners, maar ook Lumens 
Opbouwwerken, Wij Eindhoven, de Bewonerscommissie 
en de werkgroep Groene Vingers waren erbij.

Wanneer had u het voor het laatst? Hondenpoep recht voor uw deur?  
Poep in uw vloerkleed, omdat de kinderen er ingetrapt waren? Of poeplucht  
in de auto, omdat het via uw schoen aan het gaspedaal kwam? Heel vervelend! 
Laat u uw hond uit? Doe uw buurtgenoten een plezier, en ruim ook de poep even op. 
Behalve blije Vennenaren, scheelt het u ook een boete van € 140,-. 

Bij voorbaat hartelijk dank!

Poep aan je schoen, 
irritant hè?!
Maar niet van uw hond, toch?



Wie helpt ons  
met de €’s? 
Het bestuur zoekt  
dringend een penning-
meester 

De ontwikkeling van de plannen in de 
kerk brengen ook financiële vraag-
stukken met zich mee. Uitdagende, 
zoals het vanuit de financiële kant 
meedenken met alle zaken waar het 
bestuur mee bezig is en het zoeken 
naar geldstromen en subsidies. En 
belangrijke zaken, zoals het beheren 
en administreren van de inkomsten en 
uitgaven. 
We kunnen je hulp goed gebruiken.  
Het is een uitdagende, leuke klus die 
ook goed staat op je CV! 
Interesse of vragen? Mail naar  
bestuur@wijkhetven.nl

We horen graag van je!

Muziekvereniging Eindhoven 
West bestaat 70 jaar! Al 
sinds 1945 maken ze samen 
muziek en repeteren ze elke 
donderdag in De Lievendaal. 
Om dit te vieren, houden ze 
18 oktober een feestelijke 

jubileummiddag, met een 
optreden van het jeugd- en 
groot orkest en met diverse 
gastoptredens. Iedereen is 
van harte welkom. Maar het 
feest is natuurlijk het mooist, 
met zoveel mogelijk leden 

en oud-leden erbij. Helpt u 
ons om hen te vinden? 
(Oud-)leden kunnen zich 
melden via 
pr@muziekvereniging 
eindhovenwest.nl.

Muziekvereniging Eindhoven West 
viert 70-jarig jubileum
Helpt u mee alle oud-leden te vinden?

‘Ik was nooit bijzonder onder de 
indruk van de muurschildering in 
onze kerk. Maar wat ik in Jeantes 
zag, dat was echt andere koek. 
Het kerkje aan de Place Charles 
Eyck is een weerkerk; een 
kerkgebouw dat tevens een 
verdedigende functie had. Het 
gebouwtje deed inderdaad eerder 
aan een bunker denken. Maar 
dat maakte de binnenkant des te 
indrukwekkender. Eyck kreeg 
begin jaren ‘60 van de toenmalige 
priester de opdracht om de 
kerkmuren te beschilderen. 
Eyck nam zelf een ladder en verf 
mee en werkte maar liefst  

4 maanden aan zijn meesterwerk. 
Hij kreeg de opdracht om 2 
vierkante meter wand te 
beschilderen, maar hij beschil-
derde uiteindelijk maar liefst 
400 vierkante meter.’

Echt indrukwekkend!
‘De brute weergave van de 
kruisiging van Christus is 
misschien wel het enige werk 
dat ik ooit zag dat enigszins 
recht doet aan het dramatische 
onderwerp. Het helpt dat je zo 
dichtbij de schilderingen kan 
staan, maar het is bovenal de 
zichtbare bevlogenheid van van 

Eyck die het werk zo ontroerend 
maakt. Eyck’s enthousiaste was 
grenzeloos. Na een dag de ladder 
op en af, gaf hij ’s avonds nog 
tekenlessen aan de dorpskinderen. 
Eyck omschreef zijn meesterwerk 
als volgt: ‘zoals uit een klein pitje 
een grote zonnebloem groeit’.’

Ereburger
‘Charles Eyck werd ereburger 
van Jeantes; hij kreeg de 
zilveren medaille van de stad 

Parijs en het Commandeurschap 
in de Académie des arts Euro-
péens. Vlak voor zijn dood 
schrijft Charles Eyck aan de 
pastoor van Jeantes: ‘ik zou een 
vogel willen zijn die vanuit 
Ravensbos naar Jeantes kon 
vliegen om bij jou en je lieve 
mensen èn bij mijn werk te 
kunnen zijn.’

Vincent Wittenberg
bestuurslid

‘Onze’ Charles Eyk = Franse beroemdheid
‘Eén van de mooie dingen van vakantie, is dat het 
je anders laat kijken naar je eigen, vertrouwde, 
omgeving. Een mooi voorbeeld hiervan is het 
kerkje dat ik bij toeval tegenkwam in het Noord 
Franse gehucht Jeantes. De muren in dat kerkje 
zijn beschilderd door Charles Eyck. Diezelfde 
Charles Eyck is ook de maker van de monumentale 
muurschildering in onze eigen st. Theresiakerk’, 
waardoor het een rijksmonument is.’

oproep

Elke dinsdag, donderdag en zaterdag 
kunt u terecht in ’t Venster. Er is een 
team van vrijwilligers dat u graag van 
dienst is, dus kom eens kennis maken. 
Kom gerust eens aan voor een goed boek 
of een leuk gesprek! Maar kom ook als u 
vragen en/of klachten heeft. Wij zullen u 
dan aan informatie helpen bij wie u het 
beste aan kan kloppen voor een oplos-
sing en of antwoord.

Ons uitgangspunt is: zijn de luxaflex 
omhoog, dan zijn wij open en bent u van 
harte welkom!

’T Venster is vast geopend op: 
Dinsdag 10.00 tot 12.00 uur 
 14.00 tot 16.00 uur
Donderdag 10.00 tot 12.00 uur
 14.00 tot 16.00 uur
Zaterdag 10.00 tot 12.00 uur

Welkom bij Info punt ’t Venster!



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 31 oktobernaar  
communicatie@wijkhetven.nl. 

Sinds september heeft Vitalis Theresia 
een Projectcoördinator ‘Ankerpunt voor 
uw wijk’. Sylvia: ‘Dit is een initiatief van 
Vitalis om door samenwerking, het 
samen-wonen in de wijk aangenamer te 
maken voor jong en oud. Door krachten, 
kennis en kunde te delen en samen 
dingen te organiseren. Ik deed dit al 
eerder voor andere Vitalis-locaties.’ 

Vanuit Vitalis Theresia begin ik met het 
organiseren van een wijkdag. Op zaterdag  
21 november van 14.00 tot 16.30 uur, laten we 
je in en rond Theresia de Historie her beleven. 
Iedereen is deze middag van harte welkom, 
het wordt leuk voor jong en oud.
Ik ben nieuwsgierig naar wat er in deze wijk 
allemaal te doen is en wil graag weten wat 
we voor elkaar kunnen betekenen en wat we 
samen kunnen ondernemen. Bent u ook 
nieuwsgierig en wilt u meer weten? Neem 
dan gerust contact op via  
s.van.aggel@vitalisgroep.nl of  
06 83 65 32 38

Sylvia van Aggel

Tot 17 oktober wordt de Theresiakerk 
door de parochie St. Joris ingezet als 
actiecentrum om hulpgoederen en 
financiële middelen in te zamelen voor 
de vluchtelingen en asielzoekers die 
aankomen in Griekenland. 

Na een vaak barre overtocht op de Middel-
landse Zee, hebben ze vaak niets meer. 
‘Hulpkaravaan Griekenland’ zet zich in om 
deze mensen te helpen. 

Help mee!
Naast goederen zijn ook donaties gewenst 
want het ter plaatse krijgen van de goederen 
brengt ook kosten met zich mee. Maar er zijn 

ook extra vrijwilligers nodig voor deze  
korte maar intensieve actie.
De informatie van de landelijke actie, die een 
landelijk karakter heeft, kunt u vinden op 
www.hulpkaravaangriekenland.nl. 

Kun je komen helpen? Wilt u doneren? 
De inzameling duurt tot 1 oktober. Tot  
17 oktober wordt vervolgens gewerkt aan  
het uitzoeken en verzendklaar maken van  
de goederen. Doneren kan ma t/m vr van 
10-12 uur & 20-22 uur en daarnaast in het 
weekend  van 10-16 uur. Wil je komen helpen? 
Meld je dan aan via Marije Sprakel, via  
06 15 12 81 75 of 
marijesprakel@hotmail.com.

Even 
voorstellen…
Projectcoördinator 
Vitalis Theresia

Theresiakerk actie centrum 
Hulpkaravaan Griekenland 
Vrijwilligers zijn hard nodig!

Wanneer Wat Waar Meer info

Tot en met 17 oktober Actie Hulpkaravaan 
Griekenland

St. Theresiakerk www.hulpkaravaangriekenland.nl

Vanaf 12 november elke 
woensdag 15.30-16.30 uur

Kidsclub ’t Struikske Stephan Bogdankski,  
s.bogdanski@dynamojeugdwerk.nl of 06 15 83 74 35

Zaterdag 21 november, 
14.00- 16.30 uur

Herbeleef de historie Vitalis Theresia s.van.aggel@vitalisgroep.nl, 06 83 65 32 38

Zaterdag 12 december
14.00-18.00 uur

Kerstmarkt Theresiaplein en/of 
Theresiakerk

activiteiten@wijkhetven.nl

Activiteitenkalender

in de buurt van de buurt

Jongerencentrum Stairway biedt breakdance 
lessen aan voor jongeren uit de omgeving. 
Komt eens vrijblijvend kijken.  
Je kunt per keer meedoen, het kost slechts 
€ 0,50. Behalve in de schoolvakanties, kun 
je elke maandagmiddag van 16.00 uur tot 
17.00 uur meedoen. 

Locatie: Jongerencentrum Stairway, 
Apeldoornstraat 1, ingang zijde  
Halve Maanstraat.

Meer informatie: 
Jeugdwerker Stephan Bogdanski,  
06 15 83 74 35 of  
s.bogdanski@dynamojeugdwerk.nl.

  jeugd-in strijp/JC Stairway Strijp

Breakdance voor jongeren


