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Voorwoord nieuwsbrief september 2021

Beste buurtgenoot,

Deze nieuwsbrief is eigenlijk een jubileumnummer. Want er worden al 10 jaar nieuwsbrieven gemaakt en 
verspreid door vrijwilligers in onze wijk!
De eerste twee versies kwamen tot stand onder regie van de gemeente. Daarna is het overgenomen door 
vrijwilligers. Afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijwilligers en het te verspreiden nieuws, was de 
nieuwsbrief heel dik of heel dun en verscheen deze 1-2 of 3-4 keer per jaar. De lay-out van het blad en de 
verschijningsvorm is helemaal van deze tijd, er is een duidelijke professionaliseringsslag gemaakt. 

Als voorzitter van wijkoverleg ’t Ven kijk ik met gepaste trots naar dit exemplaar. Er zijn bijna 30 verschillende 
items, te veel om op te noemen, wat een rijkdom! Natuurlijk moeten alle credits gaan naar de leden van de 
werkgroep communicatie die dit onder hoge tijdsdruk voor elkaar boksen.  
 
Als u dit leest zitten we hopelijk in de nadagen van de coronabeperkingen en mogen we elkaar weer 
ontmoeten in groter verband. Er komt nog een bijeenkomst over het industrieterrein de Hurk én wij durven al 
heel voorzichtig na te denken over het organiseren van een Kerstmarkt.

Denkt u nu, goh ik heb ook iets te vertellen. Bijvoorbeeld over de geschiedenis van de wijk, nieuwtjes, schroom 
dan niet om in de pen te klimmen of een van de social media kanalen te gebruiken om met ons in contact te 
komen. Of denkt u, maar ik kan en wil ook een actieve bijdrage leveren, klein of groot, op welk gebied dan ook, 
meldt u aan! De leefbaarheid in ’t Ven maken we samen.
Maar u bent ook van harte welkom, om aan te schuiven in de bestuursvergadering. Om met ons van gedachten 
te wisselen onder het genot van een kop koffie. Elke eerste maandagavond van de maand om 20.00 uur in het 
Venster.

Veel leesplezier gewenst en een hartelijke groet namens het bestuur,

Gerard van Bakel

Bestuursfoto 2021! V.l.n.r. Albert, Mathee, Maartje, Natasja, Paul en Gerard
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Stadsnatuur 
Eindhoven
Beste wijkbewoners, 

Eerder heb ik een stukje voor de sociale media  
van ‘t Ven gemaakt over de valken bij het Evoluon.  
Maar dit mooie gebouw herbergt nog een hele 
bijzondere bewoner. Het gebouw geeft namelijk 
onderdak aan 10 - 15 koppels gierzwaluwen.

Deze gierzwaluwen duiken onder de overkapping en gaan 
tussen de betonplaten door naar “binnen”. De betonplaten 
liggen iets uit elkaar, dit is nodig voor het uitzetten en 
krimpen van het beton. Dit is voor gierzwaluwen net genoeg: 
ze hebben maar een gaatje nodig van 3 cm bij 7 cm om naar 
binnen te komen. De gierzwaluwen verblijven hier al 
tientallen jaren in de zomer. Een ideale plaats omdat ze 
droog zitten maar ook mooi uit de zon. Het wordt er niet te 
heet wat momenteel een zorg is.  

Mogelijk dat je dit nooit is opgevallen. Ze verblijven hier 
namelijk maar zo’n drie maanden per jaar om daarna terug  
te vliegen naar Afrika. Als ze vliegen gaat dat met een 
behoorlijke snelheid van 60 a 70 kilometer per uur. 

Maar het meest bijzondere van deze vogel is dat ze het hele 
jaar door vliegen, buiten de broedperiode. Ze slapen in de 
lucht, eten in de lucht insecten en drinken vliegend vlak over 
het water. 

Ze paren ook nog in de lucht, maar eieren leggen en 
uitbroeden, moet toch echt in een nestje. Daarvoor zoeken ze 
holtes in gebouwen waarin ze veilig zijn voor vijanden. In het 
buitenland zoals Frankrijk zie je ze vaak met hele groepen 
gierend over de pleinen en straten. In de oude gebouwen 
vinden ze nog genoeg gaatjes en plekjes om te broeden, maar 
in Nederland worden die steeds schaarser. Bij renovatie en 
nieuwbouw worden kieren helaas vaak dichtgemaakt tegen 
warmteverlies.  

Gelukkig wordt er steeds meer rekening mee gehouden door 
“natuurinclusief” te bouwen. Ze metselen dan speciaal voor 
bepaalde soorten, zoals gierzwaluwen en vleermuizen, 
neststenen in de gevels van woningen en gebouwen.

We moeten ze koesteren want het zijn erg nuttige vogels.  
Ze kunnen tot wel 10.000 insecten per dag verorberen, zeker 
als ze jongen hebben. Ze leggen gemiddeld twee à drie eitjes 
en als de jongen uit het ei gekropen zijn, verblijven ze nog 
zo’n zes weken in het nest. 

Ze zijn dan helemaal klaar voor een langdurige vlucht. Na het 
uitvliegen zijn ze meteen op zichzelf aangewezen en 
verblijven ze de eerste twee jaar in de lucht. Ze moeten het 
meteen doen zonder hulp van Pa of Ma en moeten alleen 
richting Afrika. Na twee jaar komen ze terug naar het 
geboorteland en begint de cyclus opnieuw.

Dus met recht een hele bijzondere vogel die in juni en juli 
volop te zien en te horen is rondom het Evoluon. Wil je nog 
wat meer weten over stadsnatuur dan kijk eens op de 
website: www.stadsnatuur-eindhoven.nl
 
Vriendelijke groet,

Frans Hijnen
Stadsnatuur Eindhoven
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In wijk ’t Ven is veel bedrijvigheid. In deze nieuwe rubriek nemen we een 
kijkje bij bedrijven die opvallen door hun bijzondere etalage en gaan we op 
zoek naar het verhaal erachter. Dit keer spreken we met Danielle van den 
Berk. Welkom bij Barber Farry!

Binnenkijken bij Barber Farry
Bedrijven met een verhaal

Wat is je voor- en achternaam, leeftijd en woon je zelf ook 
in ’t Ven? Waar zijn we? Hoe lang geleden ben je met je 
onderneming gestart en waarom? En wat maakt jouw 
werk leuk?
Wij zijn Farry en Danielle, 2 gedreven zzp’ers samen werkend 
in 1 salon. Samen 1 passie delen, maar niet samen door het 
leven, gewoon collega’s. Elkaar altijd voor de gek houden, 
houden van een geintje, 100% onszelf “what you see is what 
you get”, geen stijf kapsalon gedoe, gewoon een leuke en 
gezellige sfeer en gewoon wij!

Farry: ‘Hee, ik ben Farry Nurmohamed ,33 jaar en heb 3 
kinderen. 2 zoons: Nikhil 12 jaar ,Djay 8 jaar en 1 dochter: 
Shanya van 5 jaar. Samen delen wij onze hobby taekwondo.

8 jaar geleden startte ik mijn eigen onderneming als kapper, 
ik heb hiervoor in een kapperszaak gewerkt en alle kneepjes 
van het vak geleerd en toen ik zelf een leuke klantenkring had 
opgebouwd ben ik voor mezelf gestart. Ondertussen werk ik 

samen met mijn collega Danielle die sinds een jaar hier 
werkzaam is als zzp’er. 

Nu, 8 jaar later, geniet ik nog steeds elke dag van mijn vak. 
Vooral het sociale gedeelte, het contact met de klanten vind 
ik erg leuk. De tafelvoetbal die wij hebben staan, daar wordt 
ook vaak een potje mee gespeeld, dus kom gezellig is langs 
bij ons voor een mooie coupe en een gezellig potje 
tafelvoetbal!’

Danielle: ‘Hallo ik ben Danielle van den berk ,23 jaar en heb tot 
mijn 7 jaar in ‘t Ven gewoond. Sinds kort woon ik samen met 
mijn vriend in de Lievendaal, samen ons lieve hondje Bella.

Ik ben zoals mijn collega al vertelde sinds een jaar gestart als 
zzp’er onder mijn eigen naam Danielle van den Berk die sinds 
kort ook op de raam staat van de kapsalon, ben heel erg  blij 
dat ik deze stap heb gezet en geniet elke dag van mijn werk. 
Ik zie het niet als mijn werk, maar echt mijn hobby. Knippen is 
mijn passie en kan daar dan ook al mijn creativiteit in kwijt. 
Ook het stukje contact met de klant vind ik erg leuk, er is 
nooit een dag saai bij ons, altijd lachen, altijd gezellig altijd 
een leuke sfeer. De salon is dan ook mijn 2e  huis en daar 
hoort dan ook mijn kleine hondje Bella bij die altijd mee is.’

Er staan hier een flink aantal LED ringlampen, hebben 
jullie een eigen youtube kanaal?
De ringlight lampen zijn voor het ideale licht om het perfecte 
kapsel te creëren. Wij hebben geen eigen youtube kanaal, 
maar wie weet ooit in de toekomst. 

Kom gezellig een keer kijken bij ons,tot snel!
Met vriendelijke groet, Danielle & Farry

Nieuwsgierig?  
Barber Farry vind je op de Bredalaan 115 of neem eens  
een kijkje op: www.barberfarry.nl. Je kan ons ook op  
sociale media vinden. Instagram @barberfarry en 
 @daniellevdberk_hairstylist
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Dynamo Jeugdwerk Strijp

Bloemensalon Nelly

Beste inwoners van ’t Ven,            
                                                                 
Mijn naam is Bilal Achenteh, 31 jaar jong en werkzaam als jeugdwerker in ’t Ven. 
Samen met mijn collega’s zetten wij ons in voor jeugd met als doel; maatschappelijke 
en financiële onafhankelijkheid voor de Strijpse jongeren. Als wij kunnen bijdragen 
hieraan, zijn wij tevreden.

We willen onze jeugd inspireren en activeren binnen een (vrijwilligers)groep, 
talentontwikkelingsplatformen of motiveren om er zelf een te starten. Daar maken ze 
deel uit van een sociaal netwerk en ontwikkelen ze een breed scala aan competenties. 
Het is belangrijk dat jeugd wordt gezien, hun plek durft in te nemen en hun talent een 
sociaal activerend podium krijgt.

Dus, ben jij tussen de 5 en 27 jaar oud, dan ben je bij ons op de goede plek. Samen 
willen we activiteiten organiseren vanuit de (ILW) Inspireren, Leren, Werken werkwijze. 
Dit doen we in onze nieuwe jongerencentrum District-U aan de Elburglaan, gelegen op 
het Urban Sportpark. Deze toffe locatie biedt tal van mogelijkheden. Ben je benieuwd 
naar onze activiteiten? Volg ons dan op onze social media kanalen.

Hopelijk tot er snel!
Met vriendelijke groet,
Bilal Achenteh
Dynamo Jeugdwerk Strijp

Facebook: Dynamo Jeugdwerk Strijp 
Instagram: djw_Strijp

Wist je dat er een bloemensalon in ’t Ven gevestigd was? 

Bloemetje nodig? Bloemensalon Nelly, daar ging je naartoe!
Maar liefst 60 jaar lang was Bloemensalon Nelly een begrip. Het begon allemaal op de Zeelsterstraat 
nr. 80 in 1957, waar ze 8 jaar lang vanuit het oude houten gebouwtje hun zaak runde. In het jaar 1965 
verhuisd de bloemensalon naar het einde van de Bredalaan op nr. 165. Deze rij winkels werden in de 
volksmond ‘de nieuwe winkels’ genoemd. Hier blijft de bloemensalon 5 jaar zitten. 1970, het bedrijf 
verhuisd opnieuw en dit keer naar de Bredalaan nr. 18. Op deze plek sloot bloemensalon Nelly in 2017 
definitief haar deuren.

Zeelsterstraat 80 Bredalaan 165 Bredalaan 18

Even voorstellen

‘t Ven in beeld 

Bilal Achenteh
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Buurtbewoners in beeld

Ken jij iedereen uit jouw buurt? Of ben je benieuwd wie 
er allemaal in de buurt woont? In deze rubriek stellen 
buurtgenoten zichzelf voor. Deze keer gaven we de pen 
aan de bewoners van Henk ‘t Huys die onze aandacht 
hadden getrokken met de wenssticker!

Wat is je naam, leeftijd en met wie woon je in ’t Ven?
Mijn naam is Henk, 24 lentes jong, maar toch huisoudste.  
Ik woon met mijn huisgenoten Els, Toos, Keet, Frank, Huub en 
Bep. Dit zijn natuurlijk bijnamen, maar ondertussen 
definiëren ze wie we zijn. 

De leeftijden van mijn huisgenoten liggen tussen de 20-23. 
Zoals je misschien al aan de namen zag, zijn we zijn een 
gemengd studentenhuis. 

Waar woon je in ’t Ven?
In het museum voor ruimtevaartgeschiedenis Henk ‘t Huys 
natuurlijk! We zijn gevestigd in een hoekhuis langs de 
Zeelstersterstraat en delen ons mooie beton gazon met 
achterburen (een stuk of 4 studio’s). 

Zitten uw kinderen op de basisschool in de wijk? Dan zijn  
ze waarschijnlijk al ooit eens over ons muurtje heengelopen.  
U kunt ons ook herkennen aan onze mooie oranje hup-
Holland-hup vlag.

Hoe heet jullie studentenhuis en hoe kom je aan die  
bijzondere naam?
Het huis heeft vele namen gehad, maar het tijdperk Henk is 
rond anno 2017 aangebroken toen ik in het Huis kwam 
wonen. Ik kreeg de bijnaam van een oud-huisgenootje, die 
alles en iedereen bijnamen gaf. Dat is ook waar de bijnamen 
gekte is ontstaan. Nadat bijna het hele Huis is verhuisd bleef 
ik als enige over, en de nieuwe huisgenoten hebben toen het 
Huys naar mij vernoemd.

Student in ‘t Ven | Henk ‘t Huys
Leuk feitje: als je op Google zoekt naar “betekenis naam 
Henk” dan vindt je de betekenis “heerser van het thuisland”. 
Puur toeval!

Wat doe je voor studie?
Ik studeer zelf elektrotechniek op de TU/e en zit momenteel 
in het laatste jaar van mijn master. Mijn hg’tjes studeren 
master Human-Technology Interaction, bachelor medische 
wetenschappen en technologie, HBO verpleegkunde, master 
industrial design en HBO ICT. 

Wat zijn je hobby’s?
We zijn echt naar elkaar toegegroeid tijdens coronatijd.  
Het Huys was voorheen erg op zichzelf, maar tegenwoordig 
hebben we regelmatig huisfeestjes, huis uitjes, pyjama 
parties, picknicks, gesalu en quarantaines. We doen lawa’s 
naar het koffiehuisje (lakowa) en kowa’s naar de Smulhoek 
waar we een ijsje halen. We tennissen en picknicken in het 
Philips van Lennenpark, waar we ook graag kijken en 
knuffelen met de diertjes van de Eigenwijsboerderij. We 
drinken Kordaatjes met onze maatjes. Knippen onze haartjes 
bij Barber Farry.  
We hebben tevens een bijzonder mooie spebi verzameling 
waar we binnenkort een mooie slinger van willen maken.  
Tips zijn welkom.

Waarom ben je hier komen wonen?
We komen uit heel het land en zijn neergestreken in deze 
rustige, maar gezellige wijk. Voornamelijk met het doel om 
hier te studeren en een studentenleven op te bouwen. Er is 
niet heel veel keuze op de kamermarkt, dus de meeste van 
ons zijn hier uiteindelijk komen wonen omdat dit het eerste 
Huis is waar ze gekozen werden op de hospi.

Hoe lang woon je al in ’t Ven?
De Huisoudste sinds 2017, de Huisjongste sinds 2020.

Wat is je favoriete plek in de wijk?
De speeltuin met kabelbaan, pingpongtafels en schommels 
heeft toch wel een speciale plek in ons hart gekregen. Met een 
softijsje disco dip in de hand wanen wij ons hier weer even kind. 

Mijn persoonlijke favorieten zijn het speeltuintje naast de 
Theresiakerk wanneer de bomen daar in bloei staan en het 
Jacoboppenheimerpark vanwege zijn grote open velden. 
Ideale bestemmingen voor je dagelijkse kowa’s. 

Wat wil je je buurtgenoten meegeven?
 ▪ Loop stilletjes langs Toos zijn raam in de ochtend
 ▪ Geef ons een review op Google Maps! 
 ▪ Zeg eens hallo als we buiten zitten
 ▪ Steel onze draadloze bel niet (voor de vierde keer)
 ▪ Problemen? Poar neem’n!
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Roelie en Diny
In wijk ’t Ven is veel te doen waarbij vrijwilligers 
onmisbaar zijn� In deze rubriek maken we kennis met 
vrijwilligers uit onze mooie wijk die zich belangeloos 
inzetten voor ‘t Ven� 
Dit keer spreken we met Roelie en Diny�

Wat is je voor- en achternaam, leeftijd en met wie  
woon je in ’t Ven?
Mijn naam is Roelie van Rossum, 75 jaar en woon samen met 
mijn man in de Bergen op Zoomstraat.  
Diny van Dijk en ben 71 jaar, ik woon samen met mijn man al 
45 jaar in de Bergen op Zoomstraat.

Waarom ben je hier komen wonen? En hoe lang woon je  
al in ’t Ven?
Roelie: wij zijn in 1975 hier komen wonen in verband met  
het werk van mijn man. We zijn geboren in het noorden van 
het land.
Diny: in 1976 zijn we getrouwd en ben toen, vanuit Rotterdam, 
bij mijn man gaan wonen in het huis waar hij geboren is.

Wat doe je voor beroep?
Roelie: ik heb jaren in de thuiszorg gewerkt en veel 
vrijwilligerswerk gedaan. 20 jaar als Gele dame in het 
diaconessenziekenhuis en voor het Rode Kruis 35 jaar als 
leidster van de handwerkclub in de Lievendaal.
Diny: ik ben huisvrouw.

Wat zijn je hobby’s?
Roelie: handwerken, kaarten maken en in de tuin werken.
Diny: kaarten maken met verschillende technieken.

Wat voor soort vrijwilligerswerk doe je voor onze wijk en 
hoe lang doe je dit al?
Roelie: voor de wijk zijn Diny en ik elke donderdagmiddag in 
het Venster voor een kopje koffie of thee voor de 

wijkbewoners en we hebben maaltijden uitgegeven. 
Dit doen we al enkele jaren. We zouden het heel leuk vinden 
dat meer mensen hiervan gebruik zouden maken.
Diny: ik zit nu op het infopunt van de wijk en biedt koffie/thee 
aan en een luisterend oor, verder help ik mee aan het 
buurtfeest.

Wat is je favoriete plek in de wijk?
Roelie: mijn tuin
Diny: ons huis

Wat wil je je buurtgenoten meegeven?
Wees er voor elkaar, voer een gesprek of bied een  
helpende hand.

Wil je ook meedoen?
Ben of ken jij een buurtgenoot? Wij zijn altijd op zoek naar 
leuke, speciale, aparte, unieke en toffe buurtgenoten!

Vrijwilligers in beeld

We hebben onze buurtgenoten met dit stukje ook een beetje 
studententaal willen bijbrengen door middel van afkortingen 
(afko’s):

 ▪ Hg - Huisgenoot
 ▪ Kowa - korte wandeling
 ▪ Lawa - lange wandeling
 ▪ Lakowa - lange koffie wandeling
 ▪ Gesalu - gezellig samen lunchen
 ▪ Spebi - speciaalbier
 ▪ Hospi - hospiteeravond

Wil je ook meedoen?
Ben of ken jij een buurtgenoot? Wij zijn altijd op zoek naar 
leuke, speciale, aparte, unieke en toffe buurtgenoten!



10

Bakkerij Jack Poell
Achter de Schermen bij���

In wijk ’t Ven is veel bedrijvigheid. In deze rubriek nemen 
we een kijkje achter de schermen bedrijven hun eigen 
product produceren. Dit keer spreken we met Ton Poell, 
eigenaar van Bakkerij Jack Poell.

Wat is je voor- en achternaam, leeftijd en woon je zelf  
ook in ’t Ven?
Hoi, ik ben Ton Poell, van Bakkerij Jack Poell, ik ben 42 jaar en 
een van de bakkers. Ik ben inmiddels al de 4e generatie brood 
en banket bakker van de familie Poell. Samen met mijn vrouw 
Sanne runnen wij nu samen onze mooie bakkerij aan de 
Bredalaan. Wij wonen boven de zaak met onze twee zonen 
Teun 13 jaar en Mees 11 jaar en onze hond Koos van 8 
maanden. 

Mijn hobby’s zijn voetbal, ik ben een trouwe PSV supporter en 
voetbalcoach van onze jongste zoon bij DBS. Daarnaast ga ik 
graag hardlopen of een wandeling maken met onze Koos. 

Waar zijn we? Hoe laat begint de bakker met bakken?
Onze bakkerij zit op de Bredalaan 51 in Strijp Eindhoven.  
We starten door de weeks tussen 02:00 – 03:00 uur met 
bakken en in het weekend om 00:00 uur. We beginnen dan 
met brood, groot brood, hard brood en als laatste de zachte 
broodjes, daarna beginnen we gaan het gebak, zodat alles 
klaar is als de winkel open gaat. 

Om 07.00 uur al de winkel mooi vol ligt beginnen we met 
bestellingen te maken voor de bezorging, zodat als eerste 
chauffeur om 08:00 uur komt, hij meteen kan beginnen met 
zijn eerste route. 

We leveren aan particulieren die bestellen, maar ook aan 
bedrijven groot en klein, zoals Philips, HTC, FEI, Air Liquide, 
Smeets, Toptaarten en Truckland. 
 
Wat is het grote verschil tussen een ambachtelijke en een 
industriële bakker?
Een groot verschil is het gebruik van grondstoffen, 
ambachtelijk werk je met een betere kwaliteit grondstoffen, 
en werk je met handen in plaats van met machines. Zo 
maken wij onze worstenbroodjes bijvoorbeeld ook met de 
hand in plaats van met een machine. 

Omdat wij ambachtelijk zijn, zijn we ook flexibel met dingen 
maken zo hanteren wij met bezorgen een 1 ½  uur service. Bij 
een industriële bakker zou je nooit binnen kunnen lopen en 
een verse slagroomtaart kunnen laten maken om meteen 
mee te nemen, bij ons kan dat wel!
 
 
 

Bakkerij Jack Poell is een moderne bakkerij,  
wat houdt dat in? 
We proberen mee te gaan met onze tijd, en de vraag van de 
klant. Denk aan Vegan, Glutenvrij, en suikervrije producten. 
Maar we proberen ook met onze machines, en ons pand te 
verduurzamen denk aan LED verlichting, energiezuinige 
diepvries, en warmte opvang van de oven. 

Hoe Lang geleden ben je met je onderneming gestart en 
waarom?
De oorspronkelijke bakkerij stond in de Woenselsestraat 
(waar het Catharina Ziekenhuis nu staat). 
 ▪ 1973 de bakkerij verhuisd naar de Elckerlyclaan.  
 ▪  1979 de broers Jack en Ger Poell nemen de bakkerij over van 

hun vader Anton Poell.
 ▪  1987 Jack en Ger nemen het besluit uit elkaar te gaan.  

Jack Poell zette zijn bedrijf voort aan de Bredalaan samen 
met zijn vrouw Wilma.

 ▪ 2013 Ton en Sanne nemen de ambachtelijke bakkerij over.

Hoeveel medewerker telt de bakkerij?
Ons bedrijf telt +/- 12 medewerkers, van bakkers, 
winkeldames tot aan chauffeurs. Ook staan we geregeld met 
extra man in de bakkerij omdat we een leerbedrijf zijn en we 
vaak stagiaires van het Summa collega in de leer hebben.

Wat maakt jouw werk leuk?
Ik vind mijn werk enorm leuk omdat iedere dag anders is.  
Je maakt van niets iets! We maken iedere dag andere 
producten. Ik hou van de afwisseling. Het is fantastisch om 
dingen te maken waar andere mensen van enorm kunnen 
genieten.
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Waar staan jullie om bekend?
Onze specialiteiten zijn stipt op één onze abrikozenvlaai met 
slagroom, maar onze eigen gemaakte worstenbroodjes, 
harde en zachte broodjes  en onze Theresiavlaai (bladerdeeg 
bodem, banketbakkersroom, kersen, chocolade en slagroom) 
zijn ook hardlopers. We staan bekend om onze 1 ½ - 2  uur 
service met bezorging. Dus wij leveren nog op dezelfde dag.

Tip van Ton!
Wist je dat je heel gemakkelijk via onze site je bestelling kan 
doorgeven? Zo weet je zeker dat je lekkernij klaar ligt!  
www.bakkerij-jackpoell.nl

Nieuwsgierig?  
Bakkerij Jack Poell vind je op de Bredalaan 51, neem eens 
een kijkje op: www.bakkerij-jackpoell.nl  Je kan ons ook op 
sociale media vinden. Instagram @bakkerijjackpoell en 
Facebook @bakkerij.jackpoell

Op pad met Sylvia
Voordat ik van start ga met mijn zorgroute in de wijk  
’t Ven, Lievendaal en Drents dorp, ga ik eerst naar Vitalis 
Theresia om mijn spullen te pakken (iPad, telefoon en  
de elektrische fiets).
We hebben namelijk een mooie elektrische fiets waar ik 
graag gebruik van maak, andere collega’s kiezen liever 
voor de elektrische auto van Vitalis. Met de wind in mijn 
haren fiets ik naar de eerste cliënt. Het leuke is dat die al 
op me staat te wachten bij de voordeur en echt blij is om 
me te zien. De rest van de ochtend, maar ook in de avond, 
ga ik van deur naar deur om heel veel verschillende 
zorgvragen te verlenen en cliënten te ontmoeten.

Ik heb tijdens het verzorgingsmoment  en of tijdens een kopje 
koffie, voldoende tijd om even een praatje te maken. Zo hoor 
ik de mooiste verhalen. Dit vind ik erg belangrijk omdat we 
hierdoor samen met onze cliënten tot meest passende 
oplossingen of ideeën kunnen komen. Samen zijn we 
slimmer! We hebben het ook over andere leuke dingen zoals 
b.v. de Kermis op locatie Vitalis Theresia die op 18 september 
georganiseerd is. Hiervoor heb ik onze cliënten uitgenodigd. 

Tegen half elf ben ik weer terug op Theresia en hoor ik van de 
wijkverpleegkundige dat er een nieuwe cliënt in zorg komt. Dit is 
leuk nieuws omdat het heel fijn is als we meer cliënten mogen 
helpen. Het is ons werk en we vinden het fijn om zoveel als 
mogelijk mensen te kunnen ondersteunen met hun zorgvraag.
 
Onze cliënten geven aan dat ze onze inzet waarderen. Hier 
zijn we blij om. Kijk maar eens op de website van Zorgkaart 
Nederland. Waar we scoren met een gemiddelde 
tevredenheidscijfer van 8,1. 

Aan het einde van de ochtend drink ik nog even een kop koffie 
met mijn collega’s binnen Theresia. Daar geniet ik van de 
ontspannen en gemoedelijke sfeer die er hangt. Na het 
koffiedrinken kom ik een cliënt tegen die vroeger in Strijp 
gewoond heeft en nu bij ons op Vitalis Theresia woont. Het gaat 
goed met haar. Ze geeft aan het prima naar haar zin te hebben 
in Theresia. Mijn dienst zit er weer op. Ik lever mijn spullen in en 
ga naar huis. Ik kan terugkijken op een fijne werkdag! 

Sylvia

Neem contact met ons op
Denkt u hulp nodig te hebben van ons team? U kunt ons 
bereiken via telefoonnummer 040-291 81 00. Samen met u 
kijken we dan welke mogelijkheden passend zijn. 
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Jawel, echte Het Ven vogelhuisjes

Vorige keer gaven Jan en Johanna van Asten ( beiden  
85 jaar) ons de pen door waarbij ze vertelden dat wij de 
laatste van hun generatie uit hun voormalig woonblok 
aan de Bredalaan waren. Jan en Johanna twee lieve 
mensen die nu onze overburen bij Theresia zijn 
geworden.  Wij, Jeannie en Bert, zijn echter mid-vijftigers 
maar blijkbaar zo vertrouwd dat we voor Jan en 
Johanna generatiegenoten zijn geworden…     
Wat doe je voor beroep? 
Wij werken beiden al ons hele leven in de zorg.

Wat zijn je hobby’s?
We houden van natuur, sport, wandelen, muziek luisteren en 
maken, plannen maken en die soms wel maar meestal niet 
uitvoeren.. En met onze kinderen en vrienden  tafelen en/of 
eropuit trekken. 

Waarom ben je hier komen wonen?
Wij zijn hier komen wonen toen onze kinderen nog klein 
waren en we op zoek waren naar meer speelruimte en een 
wijk waar ze ook naar school konden gaan. Het huis moest bij 
voorkeur vooroorlogs zijn Dat vonden we hier allemaal terug..

En hoe lang woon je al in ’t Ven?
Sinds 2000, dat is makkelijk te onthouden dus alweer  
ruim 21 jaar.

Wat is je favoriete plek in de wijk?
Er zijn meerdere plaatsen die favoriet zijn. Mooi om bij zo’n 
iconisch gebouw als het Evoluon te wonen, we kunnen er nog 
steeds met verbazing naar kijken. Niet te vergeten het 
sportpark  waarbij we zowel bij voetbalvereniging Brabantia 
als bij handbalvereniging EHV heel wat mooie momenten 
hebben beleefd met onze sportende kinderen.  

De wijk zelf met een bijzondere mix aan bewoners. En we 
genieten van de “buren” van onze wijk zoals al de culturele 
activiteiten op Strijp S , het centrum, het van Lenneppark, een 
wandeling langs het kanaal en de golfbaan.. Maar het 
mooiste plekje is toch weer als we de oude bomen zien in het 
midden van de Bredalaan en we weer in ons huisje zijn…  

Wat wil je je buurtgenoten meegeven?
Heb een beetje oog voor elkaar. Een begroeting,  een  
praatje,  het kan een groot verschil maken in het je prettig 
voelen in de wijk 

Aan wie draag jij het stokje over? En waarom?
Tijdens ons vrijwilligerswerk bij de sportvereniging hebben 
wij Henny Ooms leren kennen. Ze woont ook in ‘t Ven en staat 
voor velen klaar… Een mooi mens met veel doorzettings-
vermogen dat bewonderen wij. 

Jeannie en Bert
Buurbewoners in beeld

Er zijn in totaal 50 huisjes verdeeld en opgehangen. 
Geen buxusmot en processierupsen in onze wijk!
Hieronder een update van de oproep uit de vorige 
nieuwsbrief. 

Wat hebben we?
bedenkers & voorbereiders

We zijn er erg trots op dat we binnen onze wijk nu onze eigen 
vogelhuisjes gaan bedenken en verzorgen.
In opvolging op de 50 mezenkastjes die we van de gemeente 
hebben verkregen kwamen er veel vragen voor andere 
vogelhuisjes, vleermuiskasten en zwaluwnesten binnen. 
Enkele actieve buurtbewoners met een technische ontwerp 

achtergrond gaan zich nu storten op een ontwerp dat we zelf 
makkelijk in elkaar kunnen zetten en er ook nog heel leuk 
uitziet. Ze gaan zich nog aan ons voorstellen in een volgende 
nieuwsbrief.

wie zoeken we?
makers: wie vind het leuk om kastjes in elkaar te zetten?

verdelers: wie wil helpen de kastjes van  
een eigenaar en bewoner te voorzien?

oproep
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Afbraak hastelweg, sportlaan en plannen
Trudo

Veel woningen aan de Sportlaan–Hastelweg zijn 
gebouwd net na de Tweede Wereldoorlog en voldoen 
niet aan hedendaagse woonwensen en milieueisen. 
Trudo gaat in totaal 87 woningen nieuw leven inblazen: 
73 worden vervangen door nieuwbouw, terwijl 14 een 
grootschalige renovatie ondergaan.

Nieuwbouw en renovatie
De nieuwbouw omvat 57 eengezinswoningen en 16 
semibungalows. Alle aardgasvrij en voorzien van een 
duurzame warmtepomp. Alle met achtertuin en speciaal 
ingemetselde nestplekken voor vogels.
De eengezinswoningen beschikken over 3 slaapkamers en 
een open zolder. De semi-bungalows hebben optioneel een 
volledig woonprogramma op de begane grond, met op de 
verdieping een extra slaapkamer en technische ruimte. De 
renovatie woningen worden onder andere opnieuw 
geïsoleerd en krijgen nieuwe dakkapellen.

Gefaseerde planning
Het project doorloopt twee fases. In fase 1 (start eerste 
kwartaal 2021) worden 33 woningen gesloopt, zodat nog in 
de zomer kan worden gestart met de nieuwbouw. Direct na 
de oplevering van deze woningen (medio 2022) kunnen de 
bewoners van fase 2 verhuizen naar de nieuwbouw en kan 
een begin worden gemaakt met de sloop van fase 2 van het 
project.

Hoe gaat het er uit zien?
73 nieuwbouwwoningen verdeeld over 2 fases. 16 semi-
bungalow (1-laag met kap) en 57 gezinswoningen (2-lagen 
met kap) en 14 woningen Sportlaan worden grootschalig 
gerenoveerd. 

Start bouw najaar 2021, oplevering fase 1 medio 2022� 
Fase 2 volgt aansluitend
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Eind jaren ‘50 tijdens de eerste naoorlogse wereld-
tentoonstelling in Brussel verrast Philips met hun kostbare 
expositie ‘Le Poème Électronique’ en trok enorm veel 
bezoekers in slechts een half jaar tijd. Enkele jaren later 
resulteert deze ervaring, na een gesprek met Frits Philips, tot 
3 schetsen van artistiek leider Louis Kalff. Het Evoluon is hier 
één van.

5 jaar na de wereldtentoonstelling start in 1963 de bouw van 
het Evoluon, op 24 september 1966 wordt het Evoluon ter ere 

Opening Evoluon, 24 sept 1966, Frits Philips en Prins Bernhard. ©Philips Company Archives, Eindhoven

Een educatief technologiemuseum was het Evoluon en trok 
eind jaren ’70 maar liefst 500.000 bezoekers per jaar. Men 
mocht zelf experimenteren en demonstratiemodellen 
bedienen. De schoolreisjes bij het Evoluon waren erg in trek. 
Door de hoge kosten heeft Philips in 1989 het besluit genomen 
te stoppen met de expositie.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed benoemt het Evoluon 
op 17 april 2018 officieel tot rijksmonument met als 
omschrijving: Het Evoluon, bestaande uit 

Het Evoluon
‘t Ven in beeld 

“Het zou prachtig zijn als het Evoluon een ontmoetingsplek zou worden waar mensen hun kennis, ervaringen, bevlogenheid en 
inspiratie kunnen delen en uitwisselen op een wijze die op meerdere fronten loont, maatschappelijk en bedrijfseconomisch.”

- Frits Philips - Bestuursvoorzitter Philips 1961-1971-Visionair & initiatiefnemer Evoluon –
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©Foto’s: Philips Company Archives, Eindhoven.

Evoluon in aanbouw, 1964. ©Philips Company Archives, Eindhoven

Evoluon, interieur, 1966. ©Philips Company Archives, Eindhoven

Evoluon in aanbouw, 1966. ©Philips Company Archives, Eindhoven

Evoluon, interieur, tentoonstelling, 1966. ©Philips Company Archives, 
Eindhoven

Zonder schriftelijke toestemming van Philips Company Archives is het niet toegestaan enig beeldmateriaal  
uit dit artikel te vermenigvuldigen of openbaar te maken, in welke vorm dan ook.

tentoonstellingsgebouw op twaalfhoekige/cirkelvormige 
grondslag met luifel en met een doorgang verbonden L-vormig 
faciliteitengebouw aan de westzijde, een rechthoekig terras 
met ingangstrap, vlonder en hemelwatervergaarbak, mast en 
vijver en sculptuur.
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Het cadeau, een beiaard, kwam in een speciaal ontworpen 
klokkentoren te hangen nabij het Evoluon in het Jacob 
Oppenheimpark en werd op 23 september 1966 aangeboden 
aan Frits Philips terwijl de Philips-tune door de klokken 
gespeeld werd.

De grootste klok heet Gerard, stichter van Philips. De andere 
grote klok heet Anton, medegrondlegger van Philips. De 
klokken zijn gegoten door de Koninklijke Eijsbouts 
Klokkengieterij uit Asten.  

“Opdat het geschenk hoorbaar zou vertolken wat door 
gezamenlijke inspanning kan worden bereikt”, werd er een 
fonds gesticht, beheerd door Stichting Philips, Beiaard dat de 
bespeling van de beiaard mogelijk maakt.

 In maart van 1987 werd de klokkentoren door Philips 
afgebroken en sinds 30 april van dat jaar klinkt de beiaard uit 
de noordelijke toren van de Sint Catharinakerk in het centrum 
van de stad. Stadsbeiaardier Rosemarie Seuntiëns bespeelt 
sinds 2009 de Philips Beiaard. Om de beiaard te bespelen 
draagt zij handschoenen, er is veel kracht voor nodig.

Wist je dat ���
 ▪  Klok Gerard een doorsnede heeft van 175 cm en maar liefst 

3220 kilo weegt.
 ▪  De kleinste klok een doorsnede heeft van 18 centimeter en 

slechts 12 kilo weegt. 
 ▪ De beiaard uit 61 klokken bestaat.
 ▪ Alle klokken tezamen een kleine 16000 kilo wegen.
 ▪  Zij allen het opschrift “Eijsbouts goot mij voor het 

Philipspersoneel in Nederland” dragen.
 ▪ De beiaard in 1966 uniek was.
 ▪ Het automatische speelwerk op vastgezette tijden speelt.
 ▪ Deze  vijf-octaafs beiaard één van de grootste ter wereld is.
 ▪ Op de plek van de Philips Beiaard nu de lindeboom staat.

De Beiaard
‘t Ven in beeld 

Aan actie ‘laat de feestklok luiden’ deed het voltallige Nederlandse Philips personeel mee om het bedrijf Philips  
een origineel cadeau aan te bieden ter ere van het 75 jarig bestaan van het bedrijf.

75-jarig jubileum, Ballonvaart, opening Evoluon, 1966. ©Philips Company Archives, Eindhoven
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©Foto’s: Philips Company Archives, Eindhoven.

Zonder schriftelijke toestemming van Philips Company Archives is het niet toegestaan enig beeldmateriaal 
uit dit artikel te vermenigvuldigen of openbaar te maken, in welke vorm dan ook.

 Evoluon carillon, 1966. ©Philips Company Archives, Eindhoven

Bouw klokkentoren, carillon, 1966. ©Philips Company Archives, 
Eindhoven

Evoluon carillon, 1966. ©Philips Company Archives, Eindhoven

75-jarig jubileum, Carillon, jubileumgeschenk, 1966.  
©Philips Company Archives, Eindhoven
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Informatiebijeenkomst milieu-  
en gezondheidseffecten De Hurk

Zelf meten is  
zelf weten

Het uitvoeren van de metingen bij de asfaltcentrale en de onafhankelijke check 
daarop door Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (ODMW) heeft meer tijd in 
beslag genomen dan ingeschat. De verrichte metingen zijn correct uitgevoerd.  
De check door ODMW heeft dat bevestigd, maar ook is daarbij geconstateerd dat de 
gemeten bedrijfs-/productiesituatie niet compleet was (m.n. tav productie van asfalt 
met hoog % bijgemengd recyclaat asfalt (%PR). Inmiddels zijn er orders voor 
productie van asfalt met hoog %PR in september. Er zijn nieuwe metingen door 
ODMW gedaan op 16 September bij productie hoog %PR. De resultaten komen naar 
verwachting begin oktober beschikbaar, in elk geval voor de informatie-avond op 20 
oktober.

De wethouder Rik Thijs zal deelnemen aan de informatiebijeenkomst.

Op de site vind je de meest actuele informatie
www.wijkhetven.nl/zware-industrie

2021 - nieuwe metingen en informatiebijeenkomst
2022 – gemeenteraadsverkiezingen
2027 - of eerder - wijziging bestemmingsplan de Hurk
2030 - veilig wonen en werken op en rondom de Hurk

We hebben de mogelijkheid om 
50 zelfbouwmeters in onze wijk 
te hangen. maar dan moeten we 
ze wel zelf bouwen. Er staat 
hierover gedetailleerde uitleg op 
de site van het RIVM.

Het grote voordeel van 
zelfbouwmeters is dat de gegevens 
rechtstreeks op de landelijke site 
van het RIVM komen. Zo verkrijgen 
we een fijnmazig meetnetwerk van 
en voor de buurtbewoners. Dit gaat 
ons helpen fijnstof en geluids-
overlast in onze wijk gedetailleerder 
in kaart te brengen. we gaan de 
metingen kalibreren op de 
professionele meters. Zie Samen 
Meten - Dataportaal (rivm.nl)

In het algemeen kan gesteld 
worden dat door met veel meer 
meetinstrumenten te meten een 
beter beeld ontstaat ook al zijn deze 
meetinstrumenten onnauwkeurig.

Wie vindt het leuk om samen met 
een groepje onze wijk zichtbaar te 
maken met meters van en voor de 
wijk? 

groetjes Doreth
communicatie@wijkhetven.nl

Jullie hebben allemaal een brief van de gemeente gekregen. De doelen voor 
de infomeeting 20 Oktober zijn hieronder zo kort mogelijk weergegeven.

beter minder onrust, 
vastleggen acties 
gemeente, 
vastleggen acties 
buurt ( zelf meten)

sterker Buurt als partner 
gezonde 
leefomgeving

samen Gemeente, 
ODZOB, GGD 
veiligheidsregio, 
provincie, 
buurtbewoners

Vragen na 
onderzoek door 
buurtgenoten

Gezamenlijke 
Voorbereiding 
meeting

Infomeeting
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Rondje Halvemaan

Kringloop Twinkeltje maakt een doorstart 

De historische route begint al aardig vorm te krijgen.  
We hebben inmiddels de site www.rondjehalvemaan in de 
lucht en de punten zijn van teksten voorzien. De volgende 
fase is de teksten over de drie routes gelijktrekken en geschikt 
maken voor bordjes de site en digitale route.

We hebben contact gezocht met St Lucas om ons te helpen 
met de teksten, routebordjes en tegels. Ze hebben een eigen 
makerspace met veel mogelijkheden. We gaan nog veel meer 
creatieve projecten met het St Lucas doen. Ben je creatief en 
vind je het leuk om studentenprojecten mee te vormgeven 
laat van je horen!

Wil je meehelpen aan de route?  
wil je de site of facebookpagina vormgeven? of wil je mee de 
route begeleiden? of heb je een creatief idee voor de route? 
mail dan naar rondjehalvemaan@gmail.com

Wij, voorheen ’t Cirkeltje, nu kringloop Twinkeltje 
hebben een doorstart gemaakt. In ’t Ven aan de 
Johannes Voetstraat op nummer 3 en 4 openden we op 
2 september onze deuren en wat was het een warm 
welkom. Niet alleen door het wijkoverleg, die ons 
faciliteren en ondersteunen, maar zeker door de vele 
buurtbewoners die ondertussen wel heel erg 
nieuwsgierig waren geworden naar ons aanbod!

Voorlopig zijn we elke dinsdag, donderdag en zaterdag 
geopend van 10:00 – 14:00 uur in onze panden waar we een 
breed assortiment aanbieden zonder winstoogmerk voor een 
zachte tot boterzachte prijs. In de loop van de tijd kijken wij 
waar in de wijk de meeste behoefte aan is en passen we ons 

assortiment hierop aan. Het zou fijn zijn als we jullie tot onze 
klanten zouden kunnen rekenen.
Oh en heeft u nog goede spulletjes of kleding, wij geven die 
graag een tweede kans. Doneren kan op afspraak in de 
winkel. Heeft u wat tijd over en wilt u ons team versterken bel 
met Kerstin Jadoenath van Buurt en Bloei team ’t Ven 06 
55236782, mail dan naar kringloop.twinkeltje@wijkhetven.nl 
of kom langs tijdens openingstijden.

Nieuwsgierig?  
Kringloop Twinkeltje vind je op de Johannes Voetstraat 3 en 
4. Volg ons op instagram en facebook @kringloop.twinkeltje 
en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen!
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Wijk ‘t Ven krijgt geld van de gemeente. Om leuke dingen mee 
te doen: dingen die de buurt nóg mooier, socialer en 
gezelliger maken. En het goede nieuws is: mensen uit de 
buurt mogen zélf bepalen welke dingen dat zijn. Een leuk idee 
voor de hele straat? Bloembakken, kunstwerken, een 
voetbaltoernooi voor alle kinderen? Het kan allemaal, onder 
bepaalde voorwaarden. Waarvan de belangrijkste is, dat het 
een idee voor de buurt is. Of dat laatste het geval is, bepaalt 
de beoordelingscommissie. Een serieuze naam, maar 
eigenlijk gewoon een groep actieve mensen uit de buurt. 

Het is zonde als we dat geld op de plank blijft liggen en niet 
gebruikt wordt. Terwijl we er zo veel leuke dingen mee 
kunnen doen. En daarom zijn we op zoek naar grote, kleine, 
bijzondere, interessante of gezellige ideeën. We roepen 

daarom iedereen op om met een idee te komen. Ook als je 
twijfelt. Bijvoorbeeld over de vraag of anderen jouw idee wel 
leuk vinden. Of als je niet weet hoe je het uit moet voeren, of 
als je eigenlijk extra handjes nodig hebt. Wij helpen je graag 
om van jouw idee een echt plan te maken! 

Heb je nu al een idee, wil je in gesprek met iemand van de 
beoordelingscommissie, of wil je iets anders kwijt over 
activiteiten in de buurt? Stuur dan een mail naar  
bestuur@wijkhetven.nl

Ook mag je het Buurt in Bloei team altijd bellen of mailen om 
mee te denken in je aanvraag. We kijken uit naar leuke plannen! 

Jan Kerstin Maartje

GRATIS GELD? DAT KAN TOCH NIET? ECHT WEL!

Bereiding:
1.  Verwarm je oven voor op 180 graden. Wel de dadels ongeveer 5 minuten in 

kokend water. Daarna goed uit laten lekken en in kleine stukjes snijden. Schil de 
gember en hak deze fijn.

2.  Mix de melk, dadels, rozijnen, gember en appelstroop tot een glad mengsel en 
laat een paar minuutjes staan.

3.  Meng in een andere kom alle droge ingrediënten.
4.   Voeg daarna rustig het appelstroop-dadel-melk mengsel toe en meng met een 

spatel of lepel goed door elkaar.
5.  Doe het mengsel in je ingevette springvorm (24 cm). Was, schil en snijd de appel 

in schijfjes. Zet deze op verschillende manieren in het beslag en duw een  
beetje aan.

6  Plaats de springvorm 40 minuten in de oven.

Eet smakelijk!
Voor meer gezonde recepten of leuke foodfacts kun  
je Voedingscoach Wendy volgen via facebook  
@Wendyvoedingscoach of via instagram @voedingscoachwendy 

Heerlijke appel-kruidkoek

Ingrediënten:
1 grote appel (Elstar, Philips Fruittuin)
4 eetlepels appelstroop 100%
300 gram volkoren meel
50 gram dadels
75 gram rozijnen
50 gram ongezouten gemengde noten
1 à 2 cm gemberwortel
250 ml magere melk
2 theelepels kaneel
2 theelepels koek- speculaaskruiden
2 theelepels bakpoeder
Snufje zout
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’thuis

Bootcamplessen

Even voorstellen 

Een fijne, veilige en schone wijk om in te wonen is heel 
belangrijk voor iedereen. Hiervoor bent u deels zelf 
verantwoordelijk maar soms is er hulp nodig. Af en toe is 
een luisterend oor genoeg maar soms is er ook meer 
nodig. Daarvoor zijn wij vanuit ’thuis.

Wie zijn wij?
Sinds dit voorjaar staan wij, Mourad en Lenneke, voor de 
bewoners in ’t Ven klaar. Maar wie zijn wij en wat doen we nu 
precies voor u. 

Lenneke: “Als buurtbeheerder ben ik regelmatig bij u in de 
wijk en help u met vragen over prettig wonen, veiligheid en 
leefbaarheid.” 
U kunt mij gewoon aanspreken als u mij ziet of u belt of mailt 
even. Dit kan op 040-2499963 of l.vanloon@mijn-thuis.nl

Mourad: “Ook ik ben regelmatig in uw wijk te vinden.“
Als sociaal beheerder help ik u bij persoonlijke vragen over 
bijvoorbeeld huurbetaling en woongedrag. Ik onderhoud ook 
de contacten met bewoners en commissies over activiteiten 
in uw buurt.”

Wat is nieuw?
Per 1 september houd ’thuis spreekuur in ’t Venster. 

Beste Bewoners van ‘t Ven

Mijn naam is Noor Martens. Ik ben een 21 jarige, afgestudeerd 
Verpleegkundige en Fysiotherapeut in opleiding. Sinds 2 jaar 
geef ik met veel plezier de bootcamplessen aan de gezelligste 
groep van Eindhoven in het Jacob Oppenheimpark!

Elke maandag- en donderdagavond van 18:00 tot 19:00 uur 
bied ik je een sportief uur, met gevarieerde oefeningen op je 
eigen niveau voor slechts € 5,50 per les. In de winter bij kou 
en/of regen gaan we naar de oefenzaal van de praktijk van 
mijn vader Rigo: Fysiotherapie Martens in de Theresiastraat!

Kom gerust een keer kijken! En wil je een keertje meedoen?
Stuur dan een appje of bel naar 06-11122969, mailen mag 
ook: noormartens@hotmail.com

Sportieve groet,
Noor Martens 

Bekijk ook eens deze site voor informatie! 
fysiotherapiemartens.nl/index.php/Bootcamp 

Waarom vinden wij dit belangrijk?
Tijdens dit spreekuur is het de mogelijkheid om contact te 
zoeken met ’thuis. Heeft u vragen over uw woning of over uw 
leefomgeving dan proberen wij u te helpen hiermee.
Ook kunt u tijdens dit spreekuur gebruik maken van de 
tuingereedschap uitleenservice. 
Natuurlijk bent u ook gewoon welkom om kennis te maken of 
voor een praatje.

Wanneer is het spreekuur?
Het spreekuur vindt iedere donderdag plaats tussen 15.00 uur 
en 16.00 uur in ’t Venster.

Mourad en Lenneke

Mourad en Lenneke
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Theresiakerk centrale blikvanger in ‘t Ven

Binnen de buurt ‘t Ven is de St. Theresiakerk, gebouwd 
in 1928, de centrale blikvanger. Een groeiende aantal 
bewoners in dit deel van Strijp deed de parochie St. 
Trudo besluiten dat voor dit deel van Strijp een eigen 
parochie status en kerk nodig was. Na lang overleg en 
een garantie voor de financiering werd in 1923/24 
besloten tot de bouw van deze nu inmiddels 
rijksmonumentale kerk.

De bouw is begonnen in 1926 en in oktober 1928 was de kerk 
zover klaar dat hij ingewijd kon worden. In de bijna 100 jaar dat 
de kerk er staat is er bijna niets veranderd aan het gebouw, ook 
een belangrijk deel van het interieur is van oorsprong uit de 
eind twintiger - en begin dertiger jaren.
In 1938 tot en met 1940 heeft Charles Eyck, bekend schilder uit 
Limburg, de kerk voorzien van de schildering in de sacristie en 
in de schelp en op de boog boven het priesterkoor. Juist dit 
schilderwerk samen met enkele originele vaste 
interieuronderdelen zoals het hoofdaltaar en 
communiebanken heeft geleid tot de verheffing naar 
rijksmonument in de negentiger jaren.
De tijd knaagde niet bijzonder aan het gebouw maar wel de 
afstand die velen namen vanaf de zestiger jaren van het 
praktiserend gelovig zijn: kerkgang daalde spectaculair. In 1998 
werd al gesproken over het misschien wel moeten sluiten van 
deze kerk in navolging van de ander kerken in Strijp die al 
gesloten waren: Steentjeskerk (1971), Koenraadkerk (1979),  
Maria Reginakerk (1982). 
 
Tot 2013 heeft de actieve steeds kleiner wordende R.K. Strijpse 
gemeenschap het nog vol kunnen houden maar toen viel het 
doek voor ook deze kerk en werd hij onttrokken aan de 
eredienst tot verdriet van de nog betrokken parochianen. 

Slechts de Trudokerk blijft als enige RK kerk in gebruik  in Strijp. 
Van 5 kerken naar 1 in 40 jaar …..
Toekomst van dit gebouw
Ruim drie jaar lang ( 2014 -2018) is intensief gewerkt aan een 
herbestemming van dit grote gebouw ten behoeve van de 
buurt en een aantal belangstellende deelnemers / partijen uit 
de buurt. Zelfs met ondersteuning van externe 
projectondersteuning volgde de conclusie die helder was. Een 
buurtgerichte invulling is niet financieel en organisatorisch 
haalbaar te maken.
Intussen was al wel begonnen met het ontruimen van de kerk 
waarbij voor losse elementen zoals beelden, orgels e.d. 
herplaatsingen elders in kerkgebouwen zijn gezocht en 
gevonden.  De twee orgels die er stonden zijn verhuisd. Het 
kleine  orgel is overgeplaatst naar de grafkapel op de 
Bisschoppelijke begraafplaats Orthen in den Bosch. Het grote 
Verschuren orgel (uit 1963) is naar de parochiekerk van de 
Heilige Hedwich in  Wit Rusland (Belarus.) Ook de meeste 
opvallende beelden uit de kerk zijn op transport gegaan naar 
kerken in Polen. In Nederland is geen ruimte voor herplaatsing 
van de vele religieuze zaken die beschikbaar komen omdat er 
vele RK kerken maar ook Protestantse kerken werden gesloten 
in de afgelopen jaren en dat is een proces wat ook de komende 
jaren nog wel fors zal blijven spelen. De verwachting is dat het 
uiteindelijk om ruim 300 kerkgebouwen in heel Nederland zal 
gaan.

Wat nu nog wel aanwezig is zijn specifiek twee beelden van 
Charles Eyck en de 14 kruiswegstaties. Mochten die ook 
verwijderd gaan worden dan zullen die waarschijnlijk een 
museum plaats krijgen in Limburg: Museum Valkenburg heeft 
een collectie van Charles Eyck. 
De toekomst van ons markante gebouw….. 
De insteek van het bestuur van de parochie St. Joris is dat men 
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Voorbeeld van  beelden die nu in Polen in kerken staan�

het eigendom niet uit handen wil geven en alleen via verhuur 
of erfpacht het kerkgebouw een andere functie wil geven. Dat 
dit kan blijkt o.a. uit de H. Gerarduskerk in Stratum: fitness, de 
H. Harten in Gestel: trampoline arena. De economische 
recessie vanaf 2012 tot 2016/17 en vrijwel daarna twee jaar 
corona zijn slecht geweest voor het ontwikkelen van een breed 
gedragen initiatief dat een haalbare herbestemming mogelijk 

maakt. Het zal afwachten blijven wat de toekomst voor dit 
bijzonder gebouw zal brengen. Mogen er zich nieuwe 
ontwikkelingen voordoen dan zullen we zeker de buurt hier 
voor informeren en bij betrekken.

Bestuur parochie St. Joris ( 1 september 2021)

H Hart van Jezus Piëta H. Antonius

Eindhoven Hartveilig

Samen met de stichting Hartveilig willen wij een 
zogenaamde 6 minutenzone creëren. Van de 
Hartstichting heeft onze wijk een buiten AED gekregen. 
Deze hangt naast de voordeur van het woonzorgcentrum 
Theresia en is 24 uur per dag bereikbaar. Het ziet er naar 
uit dat we ook nog een tweede krijgen. Deze komt dan te 
hangen bij de ingang van de Silverenberg in de Cornelis 
van Bijnkershoekstraat.

Via de krant en sociale mediakanalen is bekend gemaakt dat 
er op 25 september aan 800 Eindhovenaren een cursus of 
bijscholing wordt gegeven in het Philips stadion.

Op dit moment zijn er 29 burgerhulpverleners bekend die zich 
hebben aangemeld om bij een reanimatie ingezet te kunnen 
worden. Waarschijnlijk zijn er veel meer mensen die vanuit 
hun beroep bevoegd en bekwaam zijn om te reanimeren. 
Daarnaast zullen er ook veel BHV-ers zijn die dit ook kunnen. 
Wij hopen dan ook dat meer mensen zich aanmelden, zodat 
er direct en adequaat gehandeld kan worden bij een 
reanimatie. 

Wil je jezelf opgeven of meer informatie hebben, stuur dan 
een mailtje naar bestuur@wijkhetven.nl. Wij nemen dan 
contact met je op.
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’t Ven Schoon
’t Ven Schoon is een initiatief om de wijk schoon te maken en schoon te houden. 
Dit doen we door elke derde zaterdag van de maand zwerfafval in te zamelen. We 
starten om 10:00 uur en verzamelen bij ’t Venster, Johannes Voetstraat 2. Voor 
materiaal wordt gezorgd. Om 12:00 uur sluiten we af met koffie en/of thee! Altijd 
erg gezellig, zo leer je je buurtgenoten kennen en loop je eens door je wijk heen op 
plekken waar je niet zo vaak komt.

Noteer deze datums in je agenda: 20 november en 18 december 2021  en meld je 
nu aan! Mail naar: wijktvenschoon@gmail.com
Deze twee jonge deelnemers deden in de zomer mee. Wat een toppers!!!

Een gezonde, schone en groene wijk. Dat is het doel van 
de aankomende challenge in ‘t Ven. Inwoners, 
verenigingen en organisaties uit ’t Ven gaan samen met de 
gemeente vanaf 9 november aan de slag om de wijk zo 
gezond mogelijk te maken. Gezond in de breedste zin van 
het woord: elkaar kennen, schone lucht, genoeg 
beweging, veel groen, gezond eten, noem maar op. Voor ’t 
Ven, door ’t Ven.

Wat gaan we doen?
Tijdens vier sessies komen teams samen op een plek in de 
wijk om te werken aan een vraagstuk. Denk bijvoorbeeld aan 
het stimuleren van gezonder leven, het voorkomen van 
meeroken of het meten van luchtkwaliteit. Een groep ervaren 
mensen helpt hierbij. De teams, aangevoerd door een 
teamcaptain, bepalen zelf waarvoor zij zich inzetten. Vooraf 
krijgen de teams nog een masterclass over het oplossen van 

Als je iets wilt ruilen, bijles zoekt, huisraad hebt die van 
eigenaar mag wisselen, tips hebt voor een leuke activiteiten, 
een oproep wil doen voor je verdwenen huisdier of een vraag 
hebt voor je buurtbewoners, dan is dit de juiste groep! 
 
Lokale bedrijven en verenigingen mogen op dinsdag onder het 
kopje ‘reclame dinsdag’ zichzelf in de spotlight zetten voor 
nieuwe leden, volgers en vergeet niet die leuke aanbieding te 
vermelden! 

Samen aan de slag voor  
een fijne en gezonde wijk

het probleem met design thinking. We weten nu natuurlijk 
nog niet welke oplossingen worden bedacht, maar dat kan 
van alles zijn. Van een samenwerking met een bedrijf om de 
wijk te vergroenen tot het organiseren van een wekelijks 
gezellig en gezond etentje. 

Wanneer speelt het?
De eerste sessie is op 9 november, van 17.00 tot 20.00 uur. 25 
januari vindt de laatste sessie plaats. Tussen de bijeenkomsten 
door heb je tijd om ideeën uit te werken en uit te proberen. Het 
zou natuurlijk mooi zijn als in die tijd een idee wordt bedacht 
en uitgevoerd dat blijft bijdragen aan een gezonde wijk.

Doe je mee?
Lijkt het je leuk om mee te doen? Stuur dan even een mailtje 
naar hetven@eindhoven.nl. Ook als je meer informatie wilt, 
kun je een mailtje sturen. 

Ben jij al lid van onze Facebookgroep?
Wil je meer connectie met je buurt? Meld je dan aan om lid te 
worden van deze besloten groep op facebook! 

Volg ons op facebook en instagram!
Elke dag plaatsen we een bericht in de stories/verhaal of een 
bericht op de tijdlijn. Dit kan belangrijke informatie zijn, een 
activiteit, leuke tips en weetjes en ook van onze partners kom 
je regelmatig een bericht tegen! 

Wist je dat je zelf ook actief kan deelnemen aan onze 
sociale media?
Stuur een door jou gemaakte foto of een oude foto uit je privé 
collectie met begeleidende tekst naar communicatie@
wijkhetven.nl en wij plaatsen hem op onze socials, natuurlijk 
wordt je genoemd. En als je het leuk vind kunnen we je taggen, 
vermeld dan wel je accountnaam in de mail.
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Zaterdag 11 september was het eindelijk zover:  
na 6 weken vakantie begon het scoutingjaar weer.  
Deze eerste dag begint traditioneel met de activiteit 
OVERVLIEGEN en de dag zelf begint altijd met de 
opening rondom de vlaggenmast met de gehele groep.

Jeugdleden die de juiste leeftijd bereikt hebben, vliegen dan 
over naar de volgende groep. Het traject wat tijdens de 
scouting jaren doorlopen wordt, is als volgt: Bevers – Welpen 
– Verkenners – Rowans – Stam.

Op het terrein stond een gigantisch luchtkussen en onze grote 
boom was omgetoverd tot klimwand. Gezekerd klauterde de 
leden over de vele obstakels naar boven en konden abseilend 
weer naar beneden. Hoe cool is dat! Er was een ruime zitplek 
ingericht voor ouders en kinderen om activiteiten te doen en 
laten we de plek achter op het veld waar de hamburgers op de 
BBQ lagen te sissen vooral niet vergeten.
Het was een leuke dag. Alle jeugdleden zijn 
veilig naar de overkant gevlogen en zullen 
vanaf nu bij de nieuwe speltak meedraaien!

Lijkt het je leuk om ook mee te draaien om te ervaren hoe het 
is om een Scout te zijn? We zijn elke zaterdag geopend van 
10:30 – 12:30 en 14:00 – 17:00 uur. Kom langs en meld je aan 
voor 4x gratis proefdraaien.
Volg verder onze avonturen op Instagram en  
Facebook: @ScoutingSintSebastiaan

De eerste dag van  
het scoutingjaar!

10 JARIGE   
NIEUWSBRIEF ’ t VEN

Dus pak ik weer eens mijn pen

Ga iets schrijven over ’t Ven

Afgelopen jaren kwam er veel voorbij 

Soms somber en dan weer blij

De kerk gesloten onze Heer uit ’t zicht 

Geen gehaktdag meer de slagerij dicht

Bredalaan zonder bushaltes wat ’n rust

Wel wat verder lopen dat is nu ’n must

Aan Zeelsterstraat en Bredalaan cafés gestopt

Voor een pilsje en wijntje nu naar ’t Pleintje geshopt

Zij zijn er wel  bijgekomen afgelopen jaren 

Kappers die ons verlossen van lange haren  

Men kan in de wijk voor vele andere zaken terecht

Zoals voor tattoos, tompoezen en koffie met 
broodje belegd  

Voor ’n patatje oorlog afhalen stond er vaak een 
lange rij

Eveneens afhalen ‘n loempia speciaal  
met sambal bij

Tussen al het eetgerei in de wijk zien we ook 
scooters staan

Voor een lekke band kan men naar de 
fietsenmaker gaan 

Ja ,onze wijk is van vele markten thuis want ook 
niet vergeten 

De pizza’s kan men bij de ene en bij de ander tapas 
eten

Zo nu in het wel genoeg over ’t eten, want ik ga 
honger krijgen 

Waar ik nu ga eten vertel ik niet, dat zal ik mooi  
effe verzwijgen 

Wie mij kent weet waar ik meestal vaak ben  
te  vinden

Daar gaan we het liefst met familie en vrinden

Zover mijn 10 jarige Ven Nieuwsbrief verhaal

Mijn wens hopelijk was het allemaal duidelijk 
wijktaal

Zorg met z’n allen voor een gezonde wijk 

Zowel jong als oud  dan blijft ‘ Ven eerlijk en 
heerlijk. 

Frits Heidendaal 
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Warmtewandeling en uitleen warmtecamera

Vanaf December 2021 gaan we een vervolg geven op 
onze warmtewandeling van de vorige twee jaren.
We lopen met een warmtecamera door de wijk.

We lopen met een warmtecamera door de wijk.
Een warmtecamera ziet warmte. Zoals je in onderstaand 
voorbeeld ziet, is de koffie lichter gekleurd omdat deze 
warmer is. Zo kun je zien waar warmte uit je huis lekt.

Het is mogelijk om ook JOUW huis op te nemen in de 
warmtewandeling. We zoeken net als vorig jaar een aantal 
adressen waar we met buren kunnen vergelijken. Meld je 
aan bij energieloket@wijkhetven.nl.

Hoe ziet een warmtewandeling eruit?
We verzamelen bij een woning met en zonder 
isolatievoorzieningen zodat je het verschil makkelijk kan zien. 
Alleen de buitenkant van een woning wordt belicht. 
  
Vrijwilligers van 040energie maken je attent op aandachts-
punten. Na de wandeling, kun je inschrijven om de camera’s te 
lenen. Deze kun je op je eigen mobiel gebruiken, zodat je 
beelden zelf op kan slaan. We hebben 3 warmtecamera’s te 
leen. Er zijn twee versies voor Android en een versie voor IOS. 
Je krijgt bij de uitleen uitleg en we testen meteen op je eigen 
mobiel.

Inschrijven warmtecamerawandeling
https://www.wijkhetven.nl/energieloket/#warmtecamera
Wil je meer info mail dan naar energieloket@wijkhetven.nl

Voorbeeldwoningen het Ven
Er zijn enkele voorbeeldwoningen doorgerekend door 
Regionaal Energieloket en door Susteen. Er is berekend wat het 
kost om een woning van het gas af te halen voor zowel een 
warmtenet en een warmtepomp. De berekening van Susteen 
gaat wat dieper in op technische details.

Er zijn verschillende typen woningen doorgerekend. Hiermee 
kun je een eerste indruk krijgen wat het voor jouw woning 
betekent als je van het gas af wilt.

www.wijkhetven.nl/energieloket/

Energieloket ’t Ven

1
Woningtype: 2-onder-1-kap uit 1920

2
Woningtype: Hoekwoning uit 1929

3
Woningtype: Tussenwoning uit 1933

4
Woningtype: Tussenwoning uit 1938

5
Woningtype: Tussenwoning uit 1961
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Beste wijkbewoners,
 
De vakantie is weer voorbij en de donkere dagen komen er weer aan.
 
Inbrekers zijn in de wintermaanden het meest actief in de vooravond. Want als het ’s avonds donker is 
en er brandt op dat moment geen licht in een woning, weet een inbreker dat er niemand thuis is. Licht 
zet inbrekers in het zicht.
 
Met een eenvoudige tijdschakelaar op uw binnen- en buitenverlichting kunt u dit voorkomen. Maar alleen 
verlichting is niet genoeg. Inbrekers slaan graag toe zonder dat toevallige voorbijgangers hen kunnen zien. Kijk 
daarom eens kritisch naar uw eigen huis. Zijn er plekken waar het zicht slecht is, zoals een raam met een grote 
struik ervoor of een niet verlicht portiek of voorportaal?
 
90% minder kans op inbraak met goed hang- en sluitwerk
Daarnaast maakt ook degelijk hang- en sluitwerk het inbrekers moeilijk. Hang- en sluitwerk met het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen vermindert de kans op een inbraak met maar liefst negentig procent! De 
combinatie van zicht, verlichting en inbraakwerend hang- en sluitwerk maakt dat de kans op een inbraak kleiner 
en de kans op ontdekking groter.
 
Preventietips: zorg voor zicht en licht
 ▪  Een inbreker heeft slechts dertig seconden nodig om in te breken. Als het langer duurt, breekt hij vaak zijn poging 

af. Een aantal tips om het een inbreker lastig te maken:
 ▪ Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk, voorzien van het SKG-sterkeurmerk.
 ▪ Sluit ramen en deuren goed af, draai ze op het nachtslot en berg de sleutels op, ook al bent u maar even weg.
 ▪  Maak gebruik van tijdschakelaars op uw verlichting. Vaak verlaten mensen in de loop van de dag hun huis om 

pas in de avond terug te keren in een donkere woning. Dit terwijl verlichting in en om de woning juist kan helpen 
om inbraken te voorkomen.

 ▪ Maak afspraken met uw buren om een oogje in het zeil te houden.
 ▪  Zorg ook voor zicht en licht bij uw huis. Gebruik in donkere uren de verlichting bij uw toegangsdeuren en zorg dat 

inbrekers zich niet kunnen verschuilen achter struiken in met name voor- en zijtuinen. Snoei tijdig!

112, daar pak je ook woninginbrekers mee
U kent uw wijk het beste. Als u denkt dat er iets niet in orde is, dan is dat meestal ook zo. Ziet u verdachte 
personen in uw buurt, mensen die niet in uw buurt thuishoren en veel aandacht hebben voor woningen in de 
buurt, bel dan direct de politie. Bij spoed of heterdaad kan dit via 112 en anders via 0900-8844. Let erop hoe ze 
eruit zien en in welke richting ze vertrekken, zodat u dit aan de politie kunt doorgeven. Noteer ook het merk en 
kenteken van het eventuele vervoermiddel. Het is van belang om zo snel mogelijk te bellen, immers een inbreker 
heeft slechts enkele minuten nodig om zijn slag te slaan en er vandoor te gaan. Door uw melding kan de politie 
snel ter plaatse zijn en de inbrekers oppakken. De politie benadrukt: liever een keer teveel gebeld, dan één keer 
te weinig!
 
Met vriendelijke groet,
 
Marieke Bakermans
Wijkagent ’t Ven / Meerhoven

Wijkagent Marieke



Vergeet ons niet te volgen op Facebook en Instagram @wijkhetven 
Hier vind je het laatste nieuws en evenementen. 

NIEUW

Ben je creatief, communicatief of lijkt het je leuk om een  

bijdrage te leveren aan onze nieuwsbrief en social media kanalen?  

Dan horen wij graag van je! 

Mailen kan naar communicatie@wijkhetven�nl�

Doe mee!


