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Hohoho!
Kerstmarkt

 

Theresiaplein en binnen in het WZC Theresia
van 14:00 tot 16:30 uur op zaterdag 14 december

Activiteitencommisie ’t Ven presenteert u, net als vorig jaar,  
weer een super gezellige kerstmarkt.
Kom en geniet van een hapje en drankje en van onze  
verrassende acts in kerst-sferen. Voor de broodjes met worst wordt 
gezorgd, voor de glühwein betaalt u slechts 1 euro.
Verder is er van alles te koop!

Ook dit jaar wordt de kerstmarkt gehouden op het  
Theresiaplein en binnen in het WZC Theresia. De openingstijden  
van de kerstmarkt zijn van 14:00 tot 16:30 uur  
op zaterdag 14 december.

Kom met vrienden en familie en geniet deze dag van kerstsferen in 
overvloed.

Tot op de kerstmarkt!

Infopunt ‘t Venster 

Johannes Voetstraat 2,  
5652 GS Eindhoven.

Openingstijden Infopunt:
dinsdagmiddag
van 13.30 tot 16.00 uur
dinsdagavond
van 19.00 tot 20.30 uur
donderdagmiddag
van 13.30 tot 16.00 uur

Redactie  
Werkgroep  
Communicatie-Wijkoverleg ’t Ven
wijk-ven@dse.nl
www.wijk-ven.dse.nl 

Verspreiding 
vrijwilligers uit de wijk

Opmaak Graphic Match
Druk Puntscherp

Zaterdag 14 december 2013; aanvang 17.30 uur
   
Optredens van: 

- Aswintha Vermeulen  
- gospelgroep LichterLaaie
- Harmonie MEW
- Strijps kerkkoor
- Strijps kinderkoor

organist Dirk Moree

Strijp zingt Trudokerk
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‘t VenAanleiding
Vanuit wijkbewoners, Gemeente Eindhoven, Politie 
Zuidoost Brabant en de buurtcoach Jeugd en 
Jongeren van Lumens in de Buurt kwamen het 
afgelopen jaar verschillende signalen binnen dat er 
onveiligheid heerst bij (basisschool)kinderen in de wijk. 
Er is sprake van pestgedrag bij sommige kinderen 
terwijl andere kinderen onvoldoende weerbaar zijn hier 
tegenwicht aan te bieden.

Plan van aanpak
Gedurende de periode september 2012 tot juli 2013 
vond de proef uitvoering plaats van: “Hoe gaan we 
met elkaar om”. Leerlingen en leerkrachten van de 
groepen 6, 7 en 8 van de Theresiaschool werden door 
trainers van Lumens in de Buurt bewust gemaakt 
respectvol met elkaar om te gaan zowel binnen 
als buiten de school. Tevens werden de negatieve 
gevolgen van pestgedrag tijdens deze bijeenkomsten 
centraal gesteld waarbij weerbaarheid en voor jezelf 
opkomen voor de verbinding zorgde. Er vonden 8 
thema bijeenkomsten plaats gedurende anderhalf uur 
per bijeenkomst. De volgende onderwerpen kwamen 
klassikaal aan bod:
Dit ben ik (I en II)
Contact maken met jezelf en met de ander
Gevoelens en emoties
Luisteren en vertrouwen
Grenzen
Pesten
Samenwerken

In het schooljaar 2013-2014 wordt een vervolgtraject 
verzorgd vanuit Lumens in de Buurt mbt positief met 

Lumens in de buurt is ook online bereikbaar.
Chat, E-mail of een online training, het is allemaal 
mogelijk. Er zijn ook chat spreekuren over bepaalde 
onderwerpen. Jij bepaalt dus zelf hoe en wanneer je 
hulp online inroept. Ook anoniem. Dat is jouw hulp 
online.
 
Chat spreekuren
Kom op het Chatspreekuur. Onze chat is op 
werkdagen tussen 9 en 17 beschikbaar. Op maandag 
en donderdagavond tot 21 uur. Je kunt dan direct 
vragen stellen aan onze medewerkers informatie & 
advies.
 
Tijdens een chat heb je direct online contact met een 
medewerker en kun je jouw probleem voorleggen. De 
medewerker zal samen met jou de vraag onderzoeken 
en het gespreksdoel vaststellen. Daarna zal hij/
zij jou helpen mee te denken over oplossingen of 
oplossingsrichtingen.
 

Samen Sterk en in Balans

Jouw hulp online

elkaar omgaan, met en voor leerlingen van de groepen 
4,5,6 van de Theresiaschool. Dit onder de nieuwe 
naam Samen Sterk en in Balans.

Om dit project te blijven verbinden met de wijk, wordt 
het wederom uitgebreid van de basisschool naar de 
buurt. Partners uit de buurt worden erbij betrokken in 
het schooljaar 2013-2014

Een voorbeeld van een activiteit hier beneden:

THAI-GER KIDS

Thai-ger kids is een uitdagende mix tussen Thai-
boksen en Judo.
Het gaat daarbij om de combinatie tussen lekker 
sporten en weerbaarheid. Deze trainingen maken deel 
uit van het traject Samen Sterk en in Balans. 

Deze lessen zullen speciaal gegeven worden door een 
ervaren instructeur aan leerlingen van de groepen 5, 6, 
7 en 8 van BS Theresia 

Waar:   Peuterspeelzaal BS Theresia
Wanneer: Op dinsdag 
Tijd:  15.30u-16.30u

Data:  
Di 5-11
Di 12-11 
Di 19-11 
Di 26-11 
Di 3-12 
Di 17-12 

Naast de algemene chat organiseren we ook 
‘spreekuren’:
Twee keer per week kun je ook met speciale vragen 
over financiën of wet en regelgeving bij ons terecht.
 
Drie keer per week houden we algemeen ‘spreekuur’. 
Er is dan een professionele hulpverlener aanwezig die 
vragen beantwoord.
 
Hier zie je het overzicht:

maandag 19.00 – 20.30 u   Spreekuur
dinsdag 20.00 – 21.30 u   Financiële vragen 
woensdag 20.00 – 21.30 u  Spreekuur
donderdag 15.00 – 16.30 u  Spreekuur
donderdag 19.00 – 20.30 u  Wet en regelgeving
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We zijn op zoek naar ouders die samen met de 
ondersteuning van buurtcoach Jeugd en Jongeren 
van Lumens in de buurt, een kinderknutselclub willen 
beginnen voor kinderen van 4 t/m 7 jaar. Dit willen wij 
elke woensdagmiddag doen met uitzondering van de 
vakanties en feestdagen.
Wij zoeken nog meer mensen om mee te helpen!

Knutselen met de jeugd?

Heb je tijd?  
Vind je knutselen met kinderen leuk?
Zou je hier interesse in hebben, vul dan een strookje 
zoals hieronder in voor 28 november en stop het 
in een envelop met het woord knutselclub daarop 
in de brievenbus van Infopunt ‘t Venster, Johannes 
Voetstraat 2. 
Wij nemen dan snel contact met je op!

Naam: ....................................................................................................................................................

Adres: ....................................................................................................................................................

Telefoon: ....................................................................................................................................................

Email: ....................................................................................................................................................

Vrijwilligers in ’t Ven rondom het Hugo de Grootplein 
verzorgen al jaren de folders met veegdagen en 
het plaatsen van de borden als de buurt geveegd 
wordt. Zo kan de veegwagen er beter bij en wordt de 
buurt dus schoner. Helaas is het aantal vrijwilligers 
teruggelopen en kunnen de overblijvers het niet meer 
alleen. Martien en Diny zien zich genoodzaakt te 
stoppen. 

Vegen op afspraak stopt?
Dit betekent dat er nog wel geveegd wordt in de buurt, 
maar jullie niet weten wanneer en kunnen de auto niet 
aan de kant zetten van tevoren. Jammer? Kom dan 
helpen. Met een paar mensen de folders rondbrengen 
is een uurtje werk, 6 x per jaar. De borden neerzetten 
ook. De borden zijn van licht materiaal, dus niet veel 
tilwerk.

Aanmelden
Tot nu toe wordt in de Sportlaan / Hastelweg en in het 
gebied rondom het Hugo de Grootplein op afspraak 
geveegd. Meld je voor het Hugo de Grootplein aan als 
je wilt dat dit ook volgend jaar weer gebeurt.

Blik opzij, dan kan de veger erbij!!

Wil je ook in jouw buurt regelen dat er op afspraak 
geveegd wordt? Met een extra veegbeurt in de tijd dat 
het blad valt? En in de eerste week van januari, na het 
vuurwerk. Bel met wijkcoördinator Inge Ketting, 040-
2388377 of mail aan Inge via i.ketting@eindhoven.nl

Uitgelicht !
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‘t Ven

In samenwerking met:

DE SPELEN VAN MIJN JEUGD
1940 -1950 (deel 3)

Bij het aftrejèn kwamen twee spelers, vaak spelbepalende spelers, 
van ongeveer 2 meter afstand, om de beurt een voet voor de andere 
voet zettend, naar elkaar toe. Degene die de laatste hele voet kon 
zetten mocht bij het beurtelings kiezen het eerst een speler aanwijzen 
welke hij bij zijn ploeg wilde hebben. Hier kwam ongewild een 
rangschikking tot stand, de beste of populairste spelers werden het 
eerst gekozen en de laatst gekozene waren min of meer de kneusjes 
bij dit spel.

SCHIPPER MAG IK OVERVAREN, JA OF NEE, MOET IK DAN EEN 
CENT BETALEN, JA OF NEE?’ Dat zongen we naar een speler aan 
de overkant van de straat, dat was de “schipper”. De schipper 
antwoordde met “JA”, dan vroegen we “WIE?”. De schipper 
noemde de naam van één van ons.   Dan vroegen wij: “HOEVEEL”. 
Hij noemde een getal en dat getal gaf aan hoeveel stappen de 
benoemde speler dichterbij mocht komen; het was de bedoeling zo 
groot mogelijke stappen te nemen, want degene die het eerst de 
schipper aanraakte had gewonnen en werd de nieuwe schipper en 
kon het spel opnieuw beginnen.

Slingeren. Hiervoor moest je een slinger maken. Op een 
doek ter grootte van een kleine zakdoek deed je wat zand. 
Je knipte uit oude kranten, want mooier papier hadden 
we niet, ongeveer zes stroken en stak één uiteinde van 
de stroken in het zand. Je vouwde de doek om het zand 
en de uiteinden van de strook heen en bond die vast met 
een touw. Je zorgde wel dat één uiteinde van het touw 
ongeveer 75 cm lang was; hiermee kon je de slinger snel 
ronddraaien en het op de juiste moment loslaten, zodat 
de slinger als een pijl omhoog schoot. De stroken van de 
slinger gaven daarbij een fladderend geluid. We waren 
altijd bezig wie de slinger het hoogste kon gooien.

Een ander straatspel: Een speler aan de overkant van de 
straat riep, met zijn gezicht afgewend :1, 2 , 3 , ik kijk. Dan draaide hij 
zich snel om, betrapte hij één van ons die een stap naar voren deed, 
dan moest de betrapte terug naar het begin. Degene die als eerste 
foutloos de straat over stak mocht zijn beurt overnemen en begon 
het spel opnieuw.

Een ander spel: een speler, de koning, stond aan de overzijde van 
de straat. We liepen naar hem toe, bogen en zeiden: Dag meneer de 
koning. Hij zei: waar komen jullie zo Laat vandaan? De antwoorden 
die we hierop gaven hadden we van tevoren met elkaar afgesproken; 
dus we zeiden b.v. “van de straat”. De koning vroeg: “Wat hebben 
jullie daar gedaan? Nu probeerde we de koning met gebaren duidelijk 
te maken wat we op straat gedaan hadden b.v. belletje trekken. Dat 
moest hij raden, had hij het goede antwoord dan liepen we vlug terug 
en moest hij zoveel mogelijk van ons tikken voor we aan de overkant 
waren.

Jos Hageman

Steunpunt voor uitkerings-
gerechtigden
Het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden 
Eindhoven geeft informatie, hulp en advies
aan iedereen die te maken heeft met ziekte, 
arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of
bijstand.
De regelgeving over bovengenoemde 
onderwerpen is ingewikkeld en roept bij veel
mensen allerlei vragen op.Wij zijn deskundig 
op het gebied van de Ziektewet, WIA,
WAO, Wajong, WW en WWB (bijstand).

Wat kunnen wij voor u doen?
· het geven van informatie
· hulp bij het invullen van formulieren
·  voorbereiding op een keuring of gesprek bij 
het UWV

·  het opstellen van bezwaar- en 
beroepschriften

· het indienen van klachten
·  hulp bij de voorbereiding van een 
hoorzitting bij het UWV en/of zitting van de 
rechtbank

·  het voorbereiden op een gesprek bij het 
UWV Werkbedrijf of de gemeente

·  het beschikbaar stellen van 
voorlichtingsmateriaal

·  het aanvragen van aanvullende regelingen 
voor minima.

Het spreekuur is van maandag t/m 
donderdag van 9.30 uur tot 12.30 uur. Als u
hiervan gebruik wilt maken, dient u 
telefonisch een afspraak te maken.

Het Steunpunt is een dienstverlenende, 
onafhankelijke organisatie, die uitsluitend
met vrijwilligers werkt. Er zijn dan ook geen 
kosten verbonden aan onze adviezen.

Steunpunt Uitkeringsgerechtigden 
Eindhoven
Kempensebaan 80
5613 JG Eindhoven
telefoon: 040-2455300  
(ma. t/m do. 9.30 uur – 12.30 uur)

website: www.steunpuntuitkeringen.nl
e-mail: steunpuntuitkeringen@hetnet.nl


