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Bijgekletst op het buurtfeest?

nieuwsbrief

Op 25 juni was ons jaarlijkse buurtfeest, 
met als thema Muziek op het plein. Wat 
was het gezellig en leuk! Druk, goede 
sfeer, fantastische artiesten en van alles 
te doen! Iedereen heeft leuk kunnen (bij)
kletsen met elkaar. Op naar volgend jaar!

Op zaterdag 23 juli om 10.30 uur 
laat Michiel Arts de mogelijk
heden van het gebruik van een 
iPad zien in Infopunt ’t Venster. 

Hierbij worden de basis
mogelijkheden van de iPad  
(of Samsungtablet) besproken, 
en komt aan de orde hoe een 
tablet kan helpen in het 
vergroten van uw zelf 
redzaamheid, het bestrijden 
van eenzaamheid en het 
besparen van kosten. 
 
Bent u nieuwsgiering  
geworden? Meldt u dan direct 
gratis aan via 040 4020820,  
06 81229892 of  
info@MichielArts.nl.

Tablets erg handig 
voor 65+ers 
23 juli gratis uitleg in ’t Venster

Versterk  
het bestuur
Het bestuur van Wijkoverleg  
’t Ven is helaas tijdelijk niet 
actief. Twee leden zijn geveld 
door lang  durige ziekte, één lid zit 
een aantal weken in het buiten
land en de secretaris is gestopt 
vanwege een drukke nieuwe 
baan. We hopen zo snel mogelijk 
weer gezond en compleet te zijn, 
zodat we het belangrijke werk 
voor de wijk weer op kunnen  
pakken. Wil je het bestuur komen 
versterken? Heel graag! Want 
alleen samen met actieve 
bewoners bereiken we iets.  
Mail naar bestuur@wijkhetven.nl 
of kijk op www.wijkhetven.nl.

Samen creëer je een sterke, 
veilige en aangename buurt. 
Nextdoor is een handig 
platform om tips uit te 
wisselen over lokale diensten, 
evenementen en zaken rond 
veiligheid. Of gewoon voor  
als je eens iets wilt lenen. 

Hetven.nextdoor.nl

Via Nextdoor 
online in  
contact met 
je buren
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Wil je graag iets betekenen 
voor anderen? Zoek je voor 
een paar uur per week een 
zinvolle invulling? Heb je 
affiniteit met ouderen en 
ben je enthousiast? Dan zien 
we jou graag als vrij williger 
bij Vitalis Theresia. Kom 
eens praten. Dan bespre
ken we de mogelijkheden. 
Want het maakt niet uit in 
welke levensfase je bent, 

het gaat om jouw talenten. 
Alle vacatures staan op  
de website  
www.vitalisgroep.nl en 
zoek op vacatures. Of 
neem contact op met 
Frans Offermans,  
coördinator vrijwilligers
werk Theresia Vitalis, 
06-23613898 of 
f.offermans@vitalis-
groep.nl

Gebruik je talenten 
Verrijk het leven van anderen

Korfbalvereniging  
Rust Roest zoekt leden
De vereniging bestaat al sinds 1931 en bevindt zich 
op sportpark Strijp. Plezier en gezelligheid staan 
binnen de vereniging hoog in het vaandel. Naast 
trainingen en wedstrijden houden ze ook jeugd-
avonden, toernooien en gaan ze 2x per jaar op 
kamp! Er worden veel vriendjes en vriendinnetjes 
gemaakt op de vereniging.

Lijkt het jou ook leuk om te gaan korfballen? Of wil je  
een keer een kijkje nemen? Dan ben je van harte welkom 
om een keer op proef te komen trainen. Meld je dan aan 
via communicatie@rustroest.nl. 
De start van de trainingen is op het moment van 
schrijven nog niet bekend. Op onze website  
www.rustroest.nl staat begin augustus het definitieve 
programma. Alle jongens en meiden zijn bij ons welkom! 
Zien we jou in augustus op ons trainingsveld?

Tot dan! Sportieve groeten, Rust Roest

Begin juni werd aan de Zeelsterstraat 
een volledig woonhuis vol hennep
planten ontruimd. En dat is niet de 
eerste keer in wijk ’t Ven. Het 
kweken van hennep brengt vaak 
veel schade toe aan de woning en  
er is grote kans op wateroverlast en 
brand door korstsluiting. Daarnaast 
gaat het kweken van hennep meestal 
gepaard met overlast voor de 
omwonenden. Meld het daarom 
altijd bij de politie, als u vermoedt 
dat ergens hennep wordt gekweekt. 
Dit kan ook anoniem bij  
www.meldmisdaadanoniem.nl of 
0800 70 00.

Signalen die kunnen wijzen op  
de aanwezigheid van een hennep
kwekerij zijn:

•	 	de	gloed	van	felle	lampen;
•	 	een	vreemde	geur;
•	 	warme	muren	of	condensvorming	

op	de	ramen;
•	 	geluidsoverlast	van	bijvoorbeeld	

afzuiginstallaties;
•	 	stroomstoringen	of	schommelingen	

in	de	stroomvoorziening;
•	 	stroomkabels	op	vreemde	

plaatsen.

Bert: ‘T Ven is door het gemeente
bestuur en de besturen van de 
woningcorporaties aangewezen als 
actiegebied. Niet omdat het slecht 
gaat met ’t Ven, maar omdat de 
mensen in ’t Ven het in zich hebben 
om hun buurt verder te brengen en 
daar zelf de regie over te voeren. En 
dat is precies waar beleidsmakers het 
over hebben als ze dure woorden als 
‘eigenaarschap van bewoners’ of 
‘participatiesamenleving’ gebruiken.’ 
‘In ’t Ven pakken we die regie met 

elkaar. En het zou mooi zijn als we 
daarbij een plek hebben van waaruit 
we dat met elkaar kunnen doen, waar 
we elkaar kunnen ontmoeten, waar 
nieuwe initiatieven ontstaan. Het 
initiatief van het Wijkoverleg om in de 
Theresiakerk zo’n plek voor ’t Ven te 
maken, is door de besturen aangemerkt 
als ‘gamechanger’. De besturen zijn in 
gesprek. De uitdagingen waar de 
initiatie groep voor staat zijn in beeld 
en de neuzen staan de zelfde kant op. 
Ik heb goede hoop dat het gaat lukken.’ 

Theresiakerk is ‘gamechanger’

Hennep kweken in huis  
is gevaarlijk!

Spreekuur WijEindhoven 
loopt door
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. www.wijeindhoven.nl.

Al meer dan 20 jaar zijn 
de verloskundigen van 
praktijk GestelStrijp en 
Zorgmed Thuis en 
kraamzorg gevestigd in 
de oude pastorie van de 
Theresiakerk, aan de 
Carmelitessenstraat 4. 
Ook voor osteopathie 

kunt u daar al jaren 
terecht. Sinds mei van 
dit jaar zijn er nog een 
viertal nieuwe ‘bewoners’, 
die u van harte welkom 
heten: yogacentrum 
Omkara, schoonheids 
en massagesalon Yoshino, 
Zippie begeleiding

bewind voering en 
mentorschap en 
psychologenpraktijk 
Renate Tillema. Tijdens 
kantooruren staat de 
deur van dit mooie 
monumentale pand voor 
u open. Kom gerust 
kennis maken!

De Oude Pastorie: zorg in de buurt

Bert Kaiser is trekker van actieprogramma ’t Ven  
20152018. Vanuit die rol is hij betrokken bij de  
gesprekken rond de Theresiakerk.



DementieMaatjes helpen zelfstandig 
wonende Eindhovenaren met dementie om 
zo lang mogelijk de dingen te blijven doen 
waar ze plezier aan beleven. Gewoon, door 
hun hobby te delen. Of dat nu wandelen, 
koken, musiceren of kletsen is. Juist die 
‘normale’ dingen zijn voor iemand met 
dementie enorm waardevol. Heb je heb je 
affiniteit met mensen met dementie en wil je 
je tenminste een half jaar lang enkele uren 
per week inzetten voor een ander? Dan 
willen wij jou vragen of je DementieMaatje 
wil worden. Je helpt niet alleen de oudere, 
maar je ontlast ook de mantelzorgers enorm. 
Het is dankbaar werk! 

Voor vragen of om je op te geven kun  
je terecht bij Maartje van den Bosch:  
040 233 39 48 of  
maartje@vhd-eindhoven.nl. 

Woensdag 7 september van 14.30 – 16.00 uur 
organiseert het Olympia een culturele dag. 
Het thema van deze dag is ‘verbinden’. 
Tijdens de dag kunnen belangstellenden 
deelnemen aan maximaal drie verschillende 
workshops. Het aanbod bestaat uit allerlei 
sporten (o.a. voetbal, korfbal, handbal BMX, 
tennis), kunstvormen (zoals streetdance, 
fotografie, HipHop, kleding bewerken, 
slagwerk, popband, enz.) en culturele 
activiteiten zoals koken, henna tekenen, 
documentaire maken, gamen, enz.). 
Belangstellenden zijn vanaf 14:30 van harte 
welkom om mee te doen, te kijken, te 
proeven en te ervaren wat er gaande is. Meer 
info? Kijk op www.huygenscollege.nl.

DementieMaatjes gezocht Culturele dag 
Olympia 

Eerste  
vrijmarkt een succes!
23 april hebben we onze eerste vrijmarkt 
georganiseerd. Met een vol veld, enthousiaste 
deelnemers en van alles te doen voor de 
kinderen was het super leuk! Volgend jaar 
doen we het zeker weer, met mooi weer.

Rechtstreex eten van de boer
Sinds kort kunnen we ook in ’t Ven 
rechtstreeks groente, fruit, zuivel en 
vlees bestellen bij de boer. Strijpse- 
streken, een afhaalpunt voor Rechtstreex 
Eindhoven in Strijp ’t Ven, maakt dat 
mogelijk.

Rechtstreex draagt bij aan een eerlijke 
voedselketen door de weg van producent 
naar consument zo klein mogelijk te houden. 
Je doet boodschappen bij lokale boeren en 
voedselmakers. Rechtstreex heeft een groot 
assortiment met elke week nieuwe en verse 
streekgebonden producten. Je bestelt 
online en haalt jouw boodschappen op  
bij Strijpsestreken in je eigen wijk. 

Je bent niet gebonden aan een abonnement 
en je betaalt alleen voor wat je bestelt. 
Neem eens een kijkje op  
www.rechtstreex.nl/strijptven, schrijf je 
in voor de nieuwsbrief en probeer het eens!

Aan de andere kant moest ik de 
boodschap vertellen dat we pas 
in het voorjaar van 2017 met de 
uitvoering beginnen. Aan de 
statafels hebben goeie gesprek
ken plaatsgevonden. Veel 
dingen zijn naar voren gebracht 

die ’thuis verder helpen. We 
hebben ons wel helemaal 
verkeken op de grote opkomst. 
Twee man van ’thuis was echt te 
weinig. Ik was blij dat mensen 
van het Wijkoverleg ons te hulp 
schoten. Dat moeten we de 

volgende keer beter doen.  
Een les voor ’thuis !’

Een stap verder
Bert vertelt verder: ‘Je kunt het 
van buiten niet zien, maar we 
zijn echt een stap verder. De 
gesprekken met mensen uit 
woningtype C en de informatie 
die we op hebben gehaald, 
hebben ’thuis aan het denken 
gezet. De kleinere woningen 
hebben we nu en in de toekomst 
hard nodig, dus moeten we ze 
daar klaar voor maken. We gaan 

daarom een stap verder met 
isolatie van de woningen en we 
gaan ook het geluid tussen de 
woningen aanpakken. Voor de 
eerste fase is nu gekozen voor 
isoleren aan de buitenkant. Wat 
we in de vervolgfasen gaan 
doen, bespreken we per blok 
met de bewoners. Het kost meer 
geld dan we er in eerste instantie 
voor hadden gereserveerd en onze 
toezichthouder moet het nog 
goedkeuren. Maar wij gaan voor 
betaalbare, duurzame woningen 
die klaar zijn voor de toekomst.’

Energieimpuls woningbezit ’thuis
Bert Kaiser gebiedsregisseur bij woning corporatie 
’thuis: ‘Ik kijk met gemengde gevoelens terug op 
de bewonersavond van 31 maart: er waren veel 
mensen die echt geïnteresseerd waren in wat er 
met hun buurt gaat gebeuren.
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Vitalis Theresia is bezig met een prachtig project! 
Nieuw/Oud 2.0 is een samenwerkingsproject tussen 
de oude helden van de wijk Strijp & de jonge honden 
van studio Mashed en Studio Op Poten. Samen 
gingen ze in vier workshops op creatieve wijze op 
zoek naar talenten van jong en oud.

De opkomst was geweldig. Jong en oud reisde tussen 
verleden en toekomst en gingen in gesprek over hun 
passies en dromen. Er ontstonden verhalen die je 
raakten, maar ook verhalen die je deden schaterlachen. 
En vooral zijn er veel leuke nieuwe contacten ontstaan. 
Nu de workshops bijna zijn afgerond gaan de deelnemers 
echt aan de slag met het waarmaken van hun passie of 
droom. Zij zullen met de designers een team gaan 
vormen om dit te ontwikkelen.

Volg alle activiteiten van Vitalis Theresia op:  
www.facebook.com/Vitalis-Theresia-Ankerpunt-
voor-de-wijk

Nieuw/Oud 2.0

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 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  
19 augustus 2016 naar  
communicatie@wijkhetven.nl. 

Wanneer Wat Waar Meer info

Zaterdag 23 juli 10.30 uur Tablet uitleg 65+ ’t Venster Michiel Arts: 06 81229892, info@MichielArts.nl

Woensdag 7 september 
14:30 – 16:00

Culturele dag Olympia Botenlaan 38 Mevrouw Theunisz: (040) 251 96 52  
loc.oly@huygenscollege.nl

Zaterdag 17 december Kerstmarkt Theresiakerk,  
Vitalis Theresia

activiteiten@wijkhetven.nl

Activiteitenkalender

Woensdag 8 juni was de vijfde Buiten
speeldag op het Hugo de Grootplein. 
Voor dit eerste lustrum werd goed 
uitgepakt. De opening vond plaats door 
wethouder Yasin Torunoglu, waarna er 
spectaculaire demonstraties BMX ’en, 
calesthenics en skateboarden werden 
gegeven. Na de start, konden de 
kinderen zelf met deze activiteiten aan 
de slag. Maar er waren nog veel meer 
activiteiten en spellen, waar de in 
totaal zo’n 250 kinderen veel plezier 
mee hebben gehad. Met veel dank  
aan Dynamo Jeugdwerk en de vele 
sportieve vrijwilligers uit ’t Ven.

Zonnig lustrum Buitenspeeldag


