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Voorwoord voor nieuwsbrief nr 1 2022
Beste buurtgenoot,

Eind februari, begin maart durven we alweer aan het voorjaar te denken. Lekker naar buiten in de 
prille voorjaarszon en frisse buitenlucht!
Nou dat laatste behoeft wel enige nuancering als we denken aan de geuren van o.a. ABZ en KWS. De 
overlast van een aantal bedrijven vlak naast onze wijk is reden tot zorg en heeft velen van ons in de 
actiestand gebracht. U leest er alles over in deze nieuwsbrief. Met een politiek debat op 2 maart a.s. 
willen we onze zorgen bespreken met de politieke partijen in aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart a.s. Wij gaan geen stemadvies geven, maar hopen dat u uw 
oor te luisteren legt en dat U daarna goed geïnformeerd en weloverwogen uw stem kunt uitbrengen.

Natuurlijk zijn er ook weer veel leuke en wetenswaardige artikelen over een stukje historie, een 
recept tot een stukje over iemand die de Carbage Run gaat doen. Van Carbage naar garbage is een 
kleine stap. En over garbage gesproken, er is inmiddels een redelijk vaste groep zwerfvuil prikkers die 
een keer per maand door de wijk gaan. Ruw geschat hebben zij in 2021 zo’n 300 kilo zwerfvuil 
opgehaald !

Laten we hopen dat het dit jaar weer mogelijk wordt om elkaar te ontmoeten op leuke bijeenkomsten 
zoals bv de vrijmarkt, een buurtfeest of kerstmarkt. Als u hier ideeën over heeft dan zijn die altijd 
welkom en met een waardebon misschien ook uitvoerbaar.

Vriendelijke groet,
Bestuur wijkoverleg ‘t Ven



5

Hallo allemaal,

Hier een klein verslagje van het circus:
Op zaterdagavond 9 oktober rond 21:00 uur arriveert Circus 
Alexander letterlijk op het Hugo de Grootplein en staat er in 
no time een circustent op het grasveld, als in de vroege 
ochtend van 10 oktober na een koude nacht de mist 
langzaam wegtrekt verschijnt er een prachtige stralende zon.

Om 10.30 uur verschijnen de eerste bezoekers voor de eerste 
voorstelling van Circus Alexander en zal deze dag 3 
voorstellingen spelen voor een prachtig divers gezelschap. 
Jong en oud, opa`s en oma`s met kleinkinderen, ouderen 
uit Vitalis Theresia en verschillende culturen uit de wijk heten 
we deze dag welkom.

De voorstellingen laten ons oude tijden herbeleven en 
nieuwe herinneringen worden gemaakt!
Clown Frencky, Valentino de alleskunner, maar ook veel 
acrobatiek en een goochelact komen voorbij. De Ohhhss en 
Ahhhs gaan door de tent, handen worden voor de mond 
geslagen, de (klein) kinderen vertellen de clown wat hij moet 
doen en een flink aantal schaterlachen schieten door de tent.

Bezoekers komen aan het einde van de voorstelling met een 
enorme glimlach en rode wangen uit de tent en staan nog 
afloop nog even met elkaar na te genieten voordat iedereen 
weer terug naar huis gaat.

Circus voor één dag

In totaal hebben deze dag 198 bewoners van de wijk t ven 
genoten van het circus. Het circus werd mede mogelijk 
gemaakt door Wijkoverleg ‘t Ven, cliëntenraad Vitalis Theresia, 
VSB fonds en de crowdfunding actie van Vitalis Theresia.

We kijken terug op een fantastische samenwerking met het 
vrijwilligersteam van wijk ‘t Ven en Vitalis Theresia mede 
dankzij jullie inzet werd het organiseren van dit evenement 
een feestje.

Bedankt namens Henny en Sylvia van Vitalis Theresia!



6

Bij Vitalis WoonZorggroep locatie Theresia willen we 
bijdrage aan een mooie oude dag. Het samen gelukkig 
oud worden in de eigen omgeving geven we vorm door 
een aanbod van laagdrempelige activiteiten. Het gaat 
hierbij vooral om recreatieve, sportieve, creatieve, 
informatieve en sociaal-culturele activiteiten zonder 
enige prestatiedruk. Hierbij staat gezelligheid en 
positieve beleving voor de deelnemers voorop. Vitalis 
werkt hierbij zoveel mogelijk samen met partners uit 
de wijk om zo de inclusieve samenleving vorm en 
inhoud te geven.

Theresia Ankerpunt voor de wijk
Samen gelukkig oud

Pijlers voor de activiteiten zijn:
1.  Ontmoeting om sociaal isolement te voorkomen  

door middel van maatschappelijke participatie
2.  Bevorderen  en in stand houden van fysiek en 

mentale gezondheid door gebruik te maken van 
eigen talent en interesse

3.  Informatievoorziening en begeleiding voor de 
deelnemers en diens mantelzorger

4.  Zingeving en stimulatie van eigen regie, gericht op 
zelfstandigheid en  langer thuis te wonenden

5.  Voor wijkbewoners en  bewoners van Theresia in 
de leeftijd van 55+ en ouder.

Wat
Het Ankerpunt voor de wijk  biedt passende, laagdrempelige 
activiteiten (indicatievrij) binnen uw  woonomgeving.
 
Hoe
Wilt u graag deelnemen of meer weten over het 
activiteitenaanbod?

Stuur een mail naar s.van.Aggel@vitalisgroep.nl of neem 
contact op met Sylvia van Aggel 06-83653238.
Sylvia, coördinator Ankerpunt voor de wijk, gaat graag met  
u in gesprek om te waar u behoefte aan heeft, welke  talenten 
u bezit of nog wilt ontwikkelen/ontdekken. Samen kijken we 
naar de mogelijkheden, wensen en welke specifieke vragen  
u zelf heeft. Uitgangspunt is: Waar wordt u blij van!
 
Of wil je aan de slag als vrijwilliger bij Theresia?
We hebben tal van leuke vacatures, neem dan contact op 
met Frans Offermans f.offermans@vitalisgroep.nl
 
Kosten
We hebben en zeer ruim aanbod aan activiteiten, van 
informatiedagen, lezingen, exposities, een handwerkgroepje, 
koffiemomenten, creatieve activiteiten, samen bewegen, 
samen ontbijten, de leessalon, kienen, wandelclub en nog 
veel meer.

Sommige activiteiten zijn gratis en  betaalde activiteiten 
liggen de kosten tussen 2 en 4 euro.
 
Waar
Locatie WoonincPlusVitalis Theresia
Bredalaan 77 Eindhoven
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“Helemaal op mijn plek na hulp bij solliciteren”
Angela Ramcharan (37) werkte 21 jaar als zelfstandig kok toen 
ze in 2020 thuis kwam te zitten omdat haar contract niet werd 
verlengd. Er is vrij veel vraag naar koks, maar toch viel passend 
werk vinden voor haar niet mee. “Vooral door de werktijden in 
de avonduren. Dat is niet handig met mijn twee kinderen. Ik 
heb altijd gewerkt en wilde dat heel graag weer, maar het bleek 
lastig om passend werk te vinden. Daardoor zat ik tien 
maanden thuis.” Om meer kans te maken bij de schaarse 
banen buiten de avonduren wilde Ramcharan graag hulp bij 
het solliciteren. Dat kreeg ze bij Aan de Slag040!. “Ik heb een 
coachingsgesprek gevoerd over mijn mogelijkheden. Ook 
kreeg ik ondersteuning bij het schrijven van mijn cv en 
sollicitatiebrieven. Hierdoor kon ik zelf beter solliciteren en 
werd ik al snel aangenomen als kok in de kantine bij de Fontys 
Hogeschool in Eindhoven. 

Dit werk is overdag en sluit goed aan op de schooltijden. 
Daardoor is kinderopvang niet nodig. Ook als kok kan ik me 
uitleven. Ik maak elke dag verse soepen, sandwiches, salad-
shakers, worstenbroodjes, maar bijvoorbeeld ook vegetarische 
pizza van naanbrood. Ze kookten hier volgens recept, maar 
met mijn ervaring wilde ik graag wat meer vrijheid om het eten 
mijn eigen twist te geven. Ik kreeg twee weken om het te 
bewijzen en al na een paar dagen kreeg ik alle vrijheid. Dat was 
geweldig! Hierdoor is dit in alle opzichten een hele passende 
baan, waar ik heel blij mee ben en onze gasten ook. Ik kreeg 
ook al snel wat meer uren. Ik begon met 25 uur en werk nu 30 
uur. Voor mij is dat perfect. Ik zit hier echt op mijn plek.”

Bootcamplessen

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 

In de vorige editie stonden helaas de verkeerde namen onder 
de foto van Noor, een oplettende buurtbewoner attendeerde 
ons hierop. Dank hiervoor! Ter rectificatie bieden wij u het 
artikel nog een keer aan.

Noor

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

Wil je weten wat Aan de Slag040! voor jou kan 
betekenen?
Neem contact met ons op of bezoek onze website via 
onderstaande contactgegevens

aandeslag040.nl 
aandeslag040@springplank.org 
0625173950

Ook kan je ons vinden op Social Media:
Instagram: Aan de slag040!
Facebook: Aan de Slag040!
LinkedIn: @aandeslag040

mailto:%20noormartens%40hotmail.com?subject=
https://fysiotherapiemartens.nl/index.php/Bootcamp
http://aandeslag040.nl/
mailto:aandeslag040%40springplank.org?subject=
https://www.instagram.com/aandeslag040/
https://www.facebook.com/Aan-de-Slag040-107367921394122
https://www.linkedin.com/company/aan-de-slag040/
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Van Bakel Ergotherapie & Re-integratie
Bedrijven met een verhaal

Wat is je voor- en achternaam, leeftijd en woon je  
zelf ook in ’t Ven?
Mijn naam is Vivian van Bakel en ik ben 40 jaar geleden 
geboren en opgegroeid in ’t Ven. Zelf woon ik niet meer in de 
wijk, maar ik heb er sinds 2004 een praktijk voor ergotherapie & 
re-integratie. Een praktijk waar we volwassenen helpen die 
vastlopen in hun (dagelijks) leven na een ongeval, bij ziekte of 
overbelastingsklachten. Ik vind het heel leuk om werkzaam te 
zijn in de wijk waar mijn wortels liggen. Dat mijn ouders en ook 
mijn oma nog in de wijk wonen, maakt de band extra sterk.

Waar zijn we? 
Onze praktijk is gevestigd op het Sint Theresiaplein, op 
nummer 9. 

Wat is je doel?
Het is mijn missie om mensen, die gehinderd worden door 
ziekte, letsel of overbelasting, te helpen bij optimale re-
integratie in leven en werk. We helpen deze mensen met het 
creëren van het leven wat voor hun (weer) de moeite waard is!

Hoelang geleden ben je met je onderneming gestart  
en waarom?
Na mijn opleiding wist ik al snel dat ik aan de slag wilde als 
zelfstandig ergotherapeut. Ik ben in 2004 begonnen met mijn 
praktijk, toen nog als onderdeel van Gezondheidscentrum  
De Pastorie. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een praktijk met 
zo’n 10 ergotherapeuten. In 2017 hebben we onze praktijk 
verbouwd en voorzien van een nieuwe, frisse uitstraling. In 2020 
heb ik de praktijk kunnen uitbreiden naar extra verdiepingen. 
De tweede verdieping van het pand is onlangs beschikbaar 
gekomen voor verhuur. Zoek je nog een fijne (kantoor)

werkplek voor 1-3 mensen ben je (incidenteel) op zoek naar 
vergaderruimte? Scan dan de QR code voor meer informatie 
of kom gerust eens langs.

Wat maakt jouw werk leuk?
Wij helpen mensen om weer de regie over hun leven terug te 
krijgen zodat ze het leven kunnen leiden wat ze graag willen. 
Dat geeft ons elke dag weer ontzettend veel energie!

Wat is je toekomstvisie?
Dat iedereen die het nodig heeft, toegang heeft tot 
ondersteuning van een ergotherapeut omdat we uit ervaring 
weten dat deze ondersteuning mensen daadwerkelijk vooruit 
kan helpen.

Nieuwsgierig??? 
Neem eens een kijkje op onze websites:  
vanbakel-ergotherapie.nl of vanbakel-reintegratie.nl.  
Je vindt ons ook op Facebook en LinkedIn. 

In wijk ’t Ven is veel bedrijvigheid. In deze nieuwe rubriek nemen we een 
kijkje bij bedrijven die opvallen in onze wijk en gaan we op zoek naar het 
verhaal erachter.  Dit keer spreken we met Vivian van Bakel.

Vivian

‘t Ven schoon is een initiatief  om de wijk  
schoon te maken en  schoon te houden�  
Dit doen we door maandelijks zwerfafval  
in te zamelen�

Wanneer gebeurt het:
In de winter elke derde zaterdag van de maand van  
10:00 - 11:00 uur. En in de zomer elke derde donderdag van 
de maand van 19:00-20:00 uur. Verzamelen bij ‘t Venster, 
Johannes Voetstraat 2.
 
 ▪ Voor materiaal wordt gezorgd�
 ▪ We sluiten af met koffie/thee!!! 

Noteer deze data in je agena:    
19 MAART | 21 APRIL | 19 MEI | 16 JUNI | 21 JULI
18 AUGUSTUS | 15 SEPTEMBER | 20 OKTOBER
19 NOVEMBER | 17 DECEMBER 2022

Voor en door de buurt

https://www.vanbakel-ergotherapie.nl/
http://vanbakel-reintegratie.nl
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In de vorige nieuwsbrief las je al over de samenwerking 
tussen inwoners, verenigingen en organisaties uit ’t Ven met 
de gemeente, met als doel de wijk zo fijn en gezond mogelijk 
te maken. Gezond in de breedste zin van het woord: elkaar 
kennen, frisse lucht, een ommetje maken, de fiets pakken, 
veel groen, gezond lunchen, noem maar op. Voor ’t Ven, 
door ’t Ven. In dit artikel lees je hoe het ervoor staat met die 
plannen.
 
De stap naar gezonder
De bedoeling was om paar keer samen te komen en 
oplossingen te bedenken voor vraagstukken uit de wijk. 
Door corona en de zorgen rondom de Hurk doen we het nu 
anders. Omdat er al veel initiatieven zijn om de buurt zo 
prettig mogelijk te maken, en niet iedereen op de hoogte is 
van die initiatieven, hebben we een kaart gemaakt. Met die 
kaart heb je een overzicht van de initiatieven en kun je 
opzoeken hoe je mee kan doen. De kaart staat ook op onze 
website (www.wijkhetven.nl). De kaart is ook een soort 
agenda, die we ieder kwartaal aanpassen. Zo blijft de kaart 
up-to-date.

Bereiding:
1. Haal de bakplaat uit de oven en verwarm de oven voor op 170 graden.
2.  Snijd de amandelen en walnoten klein. Doe deze in een grote kom en voeg de 

havermout, lijnzaad, kaneel en de pijnboompitten toe.
3.  Verhit de kokosolie en smelt deze. Gebruik je olijfolie dan hoef je deze niet te 

verwarmen. Voeg de olie met de honing toe in de kom.
4. Meng alles goed door elkaar.
5.  Bekleed je bakplaat met bakpapier en voeg de granola toe. Plaats de bakplaat 

20 minuten in de oven.
6. Schep na 10 minuten om zodat alle kanten gelijkmatig geroosterd worden.
7. Laat goed afkoelen en schep goed door.
8. Voeg de rozijnen en gojibessen toe.
9.  Pak een weckpot en voeg hier je zelfgemaakte granola aan toe. De granola 

blijft ongeveer 2 weken goed.

Eet smakelijk!
Voor meer gezonde recepten of leuke foodfacts neem een kijkje op de website  
voedingscoachwendy.nl ook kun je Voedingscoach Wendy volgen via  
facebook @wendyvoedingscoach of via instagram @voedingscoachwendy 

In de rubriek lekker hapje ook deze keer weer een gezond recept 
van Voedingscoach Wendy! Ga jij de keuken in voor deze heerlijke 
homemade granola? In de supermarkt vind je veel granola waar 
vaak heel veel suiker aan is toegevoegd dus veel lekkerder en 
gezonder is om het zelf te maken! Heerlijk voor het ontbijt met wat 
magere kwark en vers fruit�

Homemade granolaIngrediënten:
 ▪ 100 gram havermoutvlokken
 ▪ 5 walnoten
 ▪ Handje pijnboompitten
 ▪ Handje amandelen
 ▪ 2 eetlepels gebroken lijnzaad
 ▪ 1 theelepel kaneel
 ▪ 2 eetlepels vloeibare honing
 ▪  2 eetlepels gesmolten kokosolie 

(olijfolie kan ook)
 ▪ Handje rozijnen
 ▪ Handje gojibessen

Frisse lucht
Natuurlijk hoort ook een goede luchtkwaliteit bij een gezonde 
en groene omgeving. De werkgroep en het wijkoverleg zijn 
dan ook volop bezig met meten van de luchtkwaliteit. Veel 
inwoners hebben zich al aangemeld om mee te doen met de 
kastjes. Daarnaast gaan we binnenkort met een meetfiets aan 
de slag. Superleuk en mogelijk gemaakt door de gemeente. 
Je leest er meer over op onze website en Facebookpagina. 
Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan een fijne en gezonde 
wijk, de industrie, de landbouw, de gemeente en ook wijzelf.
 
Doe mee, voel je thuis

Samen aan de slag voor een  
fijne en gezonde wijk

Zin in het leven /Stress
Huiskamer van de wijk Het Venster (ontmoeten, energie)

• Politiek debat 17 maart 2022 gemeenteverkiezingen
• Taallessen (wens)
• Zomerbuurtfeest 2022 (wens)
• Voldoende vrijwilligers verenigingen en zorgcentra
• Zorgzaam voor omgeving (huurders/bewoners/VVE)
Goede voeding
• Gezonde aanbiedingen in supermarkt, gezonde lunch school
• Kookgroepen (vitaliseren leefstijl): nieuw
• Watertappunt 
Voldoende beweging

1x per maand buurtwandeling vanuit de wijk (wens)
Historische route: loop & fietsroute 

• Veilige route door wijk  en autoluw/loos (wens)
• Beweegvriendelijk voor mensen die minder mobiel zijn
• Boogschietclub oprichten (wens)

Werk en bestaanszekerheid
Waardebon voor eigen initiatieven (b.v. meting)

• Schuldenregeling & minder financiële stress
• Onderwijs en talenten erkennen & actief vrijwilligerswerk
Erbij horen en prettig wonen

Buurthuis ‘t Venster (2x per week koffie, gezellig, informatie, 
tweede handskleren)
Spreekuur sociaal plan ’thuis 15.30-16.30 iedere maandag
Sloop/nieuwbouw. Hulp bij verhuizen en voorrang bij sloop.
Spreekuur wijkagent 1x per 14 dagen
Spreekuur leefbaarheid en veiligheid, Lenneke &  Mourad do 
15-16 
Buurt in Bloei (waar, wanneer?)
Uitleen tuingereedschap donderdagen 15-16u ‘t Venster

• Kerstmarkt 11 dec 2021
• Goed onderhouden en betaalbare mix huizen (Thuis, 

gemeenten)
Gezonde groene omgeving

Meten luchtkwaliteit wijk & gemeente. Meetfiets Februari 
2022.
Zwerfvuil opruimen zaterdags 1x per maand
Werkgroep Groene Vingers. Kom maar kijken. Zie ook 
Struikrovers.
Buurtbeheer donderdags 15-16u ‘t Venster
Nieuwe bomen planten locatie achter Summa? Nieuw
Energieloket en energiecoach & gasloze wijk
Zet je licht aan werkgroep
Bestemmingsplan met woonopgave en bestrating Het Ven 
2022. 
Vergroening De Hurk (initiatief vanuit bedrijven)

Cijfers over de buurt:
https://buurt.eindhoven.nl/app/buurt
https://allecijfers.nl/buurt/het-ven-eindhoven

Het Venster
Johannesvoetstraat 2

Doe je mee?
Volg nieuws en activiteiten 
in onze buurt op facebook

Welkom! Wat is er te doen (2022)

https://www.facebook.com/Wendyvoedingscoach/
https://www.instagram.com/voedingscoachWendy/
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De voorbereidingen op de reis van���
Buurtbewoner in beeld

In onze prachtige wijk wonen heel veel verschillende 
mensen met bijzondere hobby’s. We spreken af met 
Gerbrand, hij zit midden in de voorbereidingen van een 
fantastisch avontuur.

Wat is je voor- en achternaam, leeftijd,  met wie en waar 
woon je in ’t Ven?
Ik ben Gerbrand Kruijssen, 40 jaar en woon met mijn vrouw 
Marieke en zoon Dies op de Bredalaan.

Waarom ben je hier komen wonen? En hoe lang woon  
je al in ’t Ven?
In 2015 was ik met mijn vrouw in het staartje van de financiële 
crisis op zoek naar een huis. We zochten in Stratum en Strijp, 
en gelukkig is het Strijp geworden. Strijp is by far het leukste 
stadsdeel van Eindhoven, en we zijn erg blij dat we hier 
wonen en onze Dies hier kan opgroeien.

Wat is je plan en waarom ga je dit doen?
Ik ga samen met mijn maat Charles in een oude barrel  
(Volvo xc70) een roadtrip maken van ongeveer 3500 km.  
We gaan van Duitsland naar Hongarije, Tsjechië, Oostenrijk en 
door Duitsland weer terug naar de Bredalaan.

Geen asfalt vreten op de snelweg, maar vooral kleine weggetjes 
over dorpjes, bergpassen en soms offroad. Dit doen we in juni 
en hebben gepland in 7 dagen weer thuis te zijn.
We zijn deelnemers aan de Rammelbakkenreis en rijden samen 
met maximaal 150 andere teams, zo’n 300 man van camping 
naar camping. Uiteraard als alles door kan gaan onder de 
maatregelen per land, de route kan wijzigen of zelfs geheel 
worden afgeblazen mocht Corona roet in het eten gooien.

S ‘ochtends krijg je op de camping de route van die dag en 
succes ermee! Je wordt smiddags/savonds ergens verwacht 
op de volgende camping. Foodtrucks staan klaar wanneer je 
arriveert, en er is een bar aanwezig. Je zet je tent op en praat 
met de andere deelnemers gezellig bij over wat je die dag 
allemaal hebt meegemaakt. Met zoveel gelijkgestemde is het 
natuurlijk iedere avond een gezellige bende en kan je je lol op 
met alle prachtige creaties die meerijden in de rit.

De challange is vrij simpel, koop een auto van maximaal  
€ 750,-  en minimaal 20 jaar oud. Vertimmer de auto tot een 
bolide die op je lijf is geschreven en zorg dat de auto een rit 
aankan op de beschreven wegen. De route kent verschillende 
opdrachten waarmee je punten kan verdienen, en de mooiste 
auto valt in de prijzen.

Deze trip doe je niet om een serieuze race te rijden maar echt 
puur voor de leuke momenten en bijzondere avonturen die je 
met elkaar kan beleven. Wij rijden samen met nog 2 teams uit 
Eindhoven en zijn in totaal met 7 man.

Dat klinkt als een hele onderneming, hoe bereid je je  
voor op deze reis?
Echt voorbereiden kan je niet, je kan inschatten wat je 
onderweg nodig gaat hebben aan gereedschap en wat je 
nodig hebt op de camping, maar je weet de route niet dus dat 
zien we van dag tot dag.

We hebben in september 2021 na heel veel zoeken en 
afwegen besloten om voor een vierwiel aangedreven Volvo te 
gaan. Sinds de aankoop bouwen we met ons tweeën iedere 
week minimaal 1 avond aan onze auto. Inmiddels hebben we 
er al ruim 150 uur inzitten en zijn nog lang niet klaar.

De auto is opgehoogd, voorzien van grote all terrain banden, 
bullbar, dakrek, veel extra verlichting, een badass uitstraling 
en de nodige en vooral onnodige toeters en bellen. Wellicht 
zie of hoor je me een keer door de buurt heen blazen, als er 4 
smiley`s op doemen in je achteruitkijkspiegel dan ben ik het!

We zijn nu vooral bezig om de auto technisch in orde te 
maken. Medio maart/april verwacht ik dat de auto klaar is. 
Onze Volvo is dan echt van voor naar achter gemodificeerd en 
na veel slijpen, lassen, spuiten, wrappen, vloeken, lachen en 
flauwe grappen is het verre van de “soccermom car” wat de 
auto van origine is.

Is dit je eerste uitdaging? Of doe je dit vaker?
Dit is de eerste keer, ik volg veel leuke “Garbage scene” 
accounts op de socials en onze eerste reis wordt zeker niet de 
laatste. Als we eenmaal de auto hebben, kan je je zo 
inschrijven op een andere rit en er is nog heel veel te zien en 
te beleven. Er zijn vele organisaties die reizen aanbieden. 
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Fijnstofmeters in ontwikkeling

Je vindt reizen naar het Oostblok, Mediterrane landen en  
zelfs naar het meest noordelijke puntje van Europa met de 
expeditie Noordkaap waar je over sneeuw en ijs rijdt en  
‘s avonds slaapt onder het noorderlicht.

Kunnen we je voorbereidingen en je reis volgen?
Zekers! We zijn te vinden op Instagram met het account @
nlchocolatemoose hier delen we momenteel alles over de 
bouw van de auto, met wekelijkse updates.

Als de auto klaar is zullen we wat delen over de 
daadwerkelijke voorbereiding op de reis, en tijdens de reis 
gaan we uiteraard onze trouwe volgers voorzien van de 
mooiste kiekjes van de trip.

Wil jij ons sponsoren op onze trip met een bedrijfslogo op 
onze auto? Neem dan via Instagram contact met ons op of 
mail met gkruijssen@live.nl

Na de oproep van Doreth in de vorige nieuwsbrief is er een 
begin gemaakt met het realiseren van de fijnstofmeters die 
meer inzicht in de luchtkwaliteit in onze wijk moeten 
verschaffen. Gelukkig staan we op de schouders van reuzen, 
want we kunnen aanhaken bij een aantal bestaande projecten 
en hoeven daardoor het wiel niet opnieuw uit te vinden. 

Allereerst is er het succesvolle project Luftdaten uit 2015, van de 
universiteit van Stuttgart, waarmee ze meer inzicht in de 
luchtkwaliteit van de stad wilden krijgen. Daarmee was het 
mogelijk om gericht verbeteringen door te voeren. In dat project 
is het platform voor de zelfbouwfijnstofmeters ontwikkeld, welke 
nu op wereldwijde schaal gebruikt kan worden. 

De fijnstofmeter met de naam AirRohr is daarna ook in 
gebruik genomen door de vereniging Best Duurzaam om 
meer inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit in Best. De 
werkgroep van die vereniging heeft de zelfbouwmeter onder 
de loep genomen, en een eigen uitvoering ontwikkeld die 
makkelijk te bouwen, kosteneffectief en robuust is. 
We hebben de meest recent versie van de fijnstofmeter van 

Wat wil je je buurtgenoten meegeven?
Geniet van je leven, en maak de dromen waar die je waar  
kan maken.

Ge leeft maar inne keer dus doe juist die domme dingen 
waarvan ge zeker wit da ge er veul lol aan zalt hebben. Daar 
kende ginne spijt van krijge!

Wacht niet tot het volgende begrafenis cliche om te zeggen: 
“we moeten meer genieten van het leven en van elkaar” ...da 
moette dus gewoon iedere dag doen!

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

Best Duurzaam gekocht, en die hangt al sinds 8 december 
2021 in de Zeelsterstraat nabij de Dillenburgstraat. De meter 
is te vinden op het dataportaal van het RIVM  
(samenmeten.rivm.nl/dataportaal/) en heeft daar nummer 
LTD_55013. Bijgevoegd is een grafiek van de meting van 
fijnstofdeeltjes kleiner dan 2.5µm tussen 20 december 2021 
tot 20 januari 2022. Duidelijk is de jaarwisseling te zien, met 
een hoge piek aan gemeten fijnstof door het vuurwerk.
Na een analyse van de Bestse meter hebben we besloten 
om deze uitvoering van de meter te selecteren voor ons 
project. Op het moment van schrijven wachten we op de 
bestelde componenten, zijn we bezig met het 3D-printen 
van specifieke onderdelen, en maken we een plan voor 
het assembleren van de meters met een kleine groep 
handige wijkgenoten. Hopelijk zijn we bij het uitkomen 
van deze nieuwsbrief al een flink stuk op weg met de uitrol 
van de meters.

Ronnie Duisters-Janssen

meten@wijkhetven.nl

mailto:gkruijssen%40live.nl?subject=
http://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/
mailto:meten%40wijkhetven.nl?subject=
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Halloween in ‘t Ven
Activiteiten

Als u dit leest is Halloween alweer een paar maanden geleden en in 2021 deed wijk ‘t Ven voor 
de allereerste keer mee aan dit evenement. Als Hotspot kon men bij ‘t Venster onder het genot 
van een glas ranja even bijkomen van de griezelige taferelen die zich bij buren Kringloop 
Twinkeltje afspeelde. Het is enorm bevallen en ook volgend jaar doen we mee!

Voorzitter Mike Achterberg van de scouting is tijdens een van onze maandelijkse 
bestuursvergaderingen aangeschoven om ons te informeren, we waren direct enthousiast 
over dit al jaren lopende evenement.

foto’s: Raymond Pourchez | xrayshots ©
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Kartrekker Scouting St� Sebastiaan
Mike: Het was enorm spannend of het wel door kon 
gaan… Met minder dan twee weken voorbereidingstijd 
gaat projectleider Lonneke van start. Met een flink 
aantal jaren ervaring is er gelukkig wel een heel 
draaiboek voor dit evenement gemaakt. Denk hierbij 
aan: raamposters die verspreid worden door onze 
speltakken, sponsoren zoeken, inventariseren van het 
aantal deelnemers aan de tocht en de griezelpunten. En 
aanvullend een plattegrond maken van de wijk met de 
hotspots die je niet mag missen tijdens de tocht.

Het begint ‘s middags al. De sponsoren leveren hun 
items aan en team Halloween start met het maken van 
de tasjes die ‘s avonds aan elke deelnemer uitgereikt 
worden.

De rowans (15-19jr) gaan over het spookhuis en zorgen 
dat het terrein helemaal tiptop in orde wordt gemaakt. 
Zo zorgen we ervoor dat er een goede flow is vanaf het 

moment dat de deelnemers aankomen tot zij vertrekken 
en beginnen aan de tocht door de wijk. Na het eten van 
een welverdiende maaltijd na het opbouwen, is iedereen 
klaar voor de avond en arriveren de eerste deelnemers 
op het terrein.

Via een duidelijke looproute arriveren de deelnemers op 
het terrein. Eerst een tasje afhalen bij de tent en 
vervolgens door naar het spookhuis of direct de wijk in 
om later door het spookhuis te gaan. In elk tasje zitten 
lekkernijen, een pakje drinken en een kaart van de route 
met hierop de hotspots duidelijk aangegeven!

Moe maar voldaan komen de meeste deelnemers na de 
tocht nog even naar het terrein om nog een beker 
warme chocolademelk of tomatensoep te drinken en te 
toosten op een geslaagd Halloween. Tot volgend jaar!
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Ken jij iedereen uit jouw buurt? Of ben je benieuwd wie 
er allemaal in de buurt woont? In deze rubriek stellen 
buurtgenoten zichzelf voor. Dit keer de beurt aan 
Raymond, hij maakte de fotoserie over Halloween in de 
wijk op pagina 12 en 13

Wat is je voor- en achternaam, leeftijd,  met wie en waar 
woon je in ’t Ven?
Mijn naam is Raymond Pourchez, 58 jaar en woon met Emmy 
en onze hond Pooh aan de Bergen op Zoomstraat.

Waarom ben je hier komen wonen? En hoe lang woon je al 
in ’t Ven?
Dat wordt dit jaar alweer 28 jaar. Oorspronkelijk kom ik uit 
midden Limburg maar ik wilde graag iets centraler in 
Nederland wonen met goede verbindingen. Strijp, ’t Ven ligt 
dicht aan de A2, ideaal dus. Ik werkte toen nog in Weert en de 
reisafstand was vanuit Eindhoven goed te doen. Kort daarna 
ben ik in Tilburg gaan werken. De reistijd naar Tilburg is 
vergelijkbaar als naar Weert.

Wat doe je voor beroep?
Ik werk als master databeheerder op een produktie-
voorbereidingsafdeling bij Bosch in Tilburg. Inderdaad, van het 
elektrisch handgereedschap en keukenapparatuur. Maar waar 
mensen minder bekend mee zijn, is dat Bosch ook een hele 
grote automobiel divisie heeft. Bosch is toeleverancier van vele 
auto onderderdelen, zoals accu’s, ruitenwissers, lampen en nog 
veel meer. In Tilburg maken we een onderdeel voor een 
automatisch versnellingsbak (de CVT): de duwschakelband die 
vooral geexporteerd wordt naar Azie en Mexico. De CVT, een 
traploze versnellingsbak is ooit uitgevonden door Hub van 
Doorne, een van de oprichters van DAF. 

Wat zijn je hobby’s?
Fotografie, met een sterke voorkeur voor het ouderwetse 
filmfotografie, maar ook wel digitaal. Ik ontwikkel een deel 
van mijn filmrolletjes zelf. Dus mocht iemand in de wijk 
dezelfde hobby hebben dan hoor ik het graag. Verder speel ik 
graag badminton op de maandagavond, in de wijk, bij BC 
Lievendaal, in de sporthal op sportpark de Hurk. Tenslotte 
kook ik graag.

Wat is je favoriete plek in de wijk?
Uiteraard ons huis aan de Bergen op Zoomstraat, maar we 
wandelen graag met de hond door het Philips van Lennep-  
en Jacob Oppenheimerpark.

Wat wil je je buurtgenoten meegeven?
Ik denk, zoals vele buurten, hebben we een buurtapp. Hier 
wordt goed gebruik van gemaakt voor verschillende zaken ‘n 
bepaald stuk gereedschap oid. Maar het wordt ook gebruikt 
om op elkaar en de buurt te letten. Een erg fijn idee. Nieuwe 
bewoners ins ons blok worden direct opgenomen in de 
buurtapp. Verder ruimen wij zelf zwerfafval rond ons blok op, 
ongeacht of het van ons is of niet. Het is een geweldig 
initiatief dat er iedere maand zwerfafval opgeruimd wordt in 
de wijk, maar ik denk, als we zouden zorgen voor het stuk 
rondom de eigen woning dan zou misschien in de toekomst 
deze opruimacties niet meer nodig zijn.

Nieuwsgierig? 
Je kan me volgen op sociale media. Instagram @xrayshots of 
facebook @xrayshots of neem ook eens een kijkje op mijn 
website xrayshots.nl.

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

Raymond Pourchez
Buurbewoners in beeld

Raymond & Emmy

http://www.xrayshots.nl/
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Wie onze verslagen leest op de Website strijpbinnendering.nl of facebook.com/WijkoverlegStrijpBinnenDeRing,  
heeft de ontwikkeling van dit mooie project kunnen volgen. 

Trudokerkplein
Ontmoetingsplek 

Plan
De werkgroep Ontmoetingsplek Trudokerkplein was vanaf 
2017 bezig met een plan om de ontmoetingsmogelijkheden 
van het Trudo(kerk)plein uit te breiden. Zij zocht naar een 
permanente inrichting, geschikt om op te zitten, te staan,  
te spelen en te liggen, om als podium te gebruiken en te 
schuilen voor zon en regen. Kortom: een plek voor 
bijeenkomsten en ontmoetingen. 

Ontwerp
We vroegen Marco Groenen, de bedenker van de groene 
lantaarnpalen, een ontwerp te maken dat al die 
mogelijkheden in zich draagt, flexibel is en zich voegt naar de 
omgeving. Zijn oplossing: 12 losse ronde betonnen 
elementen, stapelbaar, sommige voorzien van masten of 
rugleuningen. En dat uitgevoerd in een kleur die 
overeenstemt met de kopergroene daken van de Trudokerk. 

Verrassing
Het plan is stap voor stap ten uitvoer gebracht met 
ondersteuning van Wijkoverleg Strijp Binnen De Ring en 
dankzij de hulp van gebiedscoördinator Thijs Bakermans. We 
konden het project financieren met eigen middelen van Stg. 
Strijp Binnen De Ring, ongebruikte activiteitensubsidie, extra 
bijdragen van de gemeente en Wijkoverleg ‘t Ven. De 
Werkgroep koos ervoor om de ontmoetingsplek  als een 
verrassing te presenteren. 

De lokale media pikten de korte publiciteitscampagne op. 
Het plaatsen van 9 elementen, inclusief stalen opzetstukken 
verliep volgens plan. 

Opening
De officiële opening was op 10 december. Wethouder 
Torunoglu kon helaas de opening niet verrichten vanwege  
de Coronamaatregelen. Thijs nam die taak over en las de 
lovende toespraak van de wethouder voor. We publiceerden 
de tekst op onze Facebook- pagina en Website.  
Het St Catharinagilde heeft de opening in vol ornaat luister 
bijgezet en het hijsen van de Strijpse vlag met tromgeroffel 
begeleid. AH verzorgde  de drankjes.

Uitvoering 
De uitvoering van nog 3 elementen met opzetstukken is in 
gang gezet. Dat kan dankzij een extra bijdrage van de 
gemeente en de rest van de activiteitensubsidie van 2021.  
Wij willen in 2022 tussen de masten ook nog twee driehoekige 
doeken laten spannen en definitieve verlichting aanbrengen. 

Hart van de wijk
Wij hebben ons ingespannen voor een levendig plein, het hart 
van de wijk, bezield door de bedrijvigheid van bewoners.  
Wij verheugen ons op een weids podium voor ontmoetingen, 
verbinding en plezier.

http://strijpbinnendering.nl/
http://Facfacebook.com/WijkoverlegStrijpBinnenDeRing
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Robin

Even voorstellen
Wij zijn Gapph Vastgoedbeheer. Wij beheren vanaf 7 januari 2022 voor woonstichting 
‘Thuis diverse woningen in ’t Ven. In de nieuwe situatie huisvesten wij tijdelijke bewoners 
die een bijdrage willen leveren aan een prettige leefomgeving. In Eindhoven, maar ook in 
de directe omgeving beheren wij meerdere soortgelijke projecten naar tevredenheid van 
eigenaren, bewoners en omwonenden.

Wat betekent dit voor jou?
Waarschijnlijk zie je de komende tijd nieuwe gezichten in de 
wijk. Niet alleen van nieuwe bewoners maar ook zie je mij 
regelmatig in de wijk. 

Ik ben Robin Vervoort, Vastgoedbeheerder bij Gapph. Ik kom 
regelmatig langs om te kijken of alles goed loopt en de 
woningen en de omgeving er netjes uitzien. Goed contact met 
jou en de nieuwe bewoners vind ik belangrijk, met elkaar 
zorgen we voor het leefbaar houden van de woonomgeving. 
Ik verwacht dan ook dat de “nieuwe buren” een bijdrage 
leveren aan een positieve sfeer in de buurt. 

Een leefbare omgeving – Gapph Together
Om een leefbare woonomgeving en een fijne sfeer in de wijk 
te creëren organiseren we diverse leefbaarheidsevenementen 
in de wijk om de sociale cohesie onder elkaar te verbeteren. 
We zetten ons graag in voor alle mensen in onze samenleving. 
Dit doen wij samen met alle bewoners en betrokkenen in de 
wijk. Let’s Gapph Together! 

Heb je ergens vragen over?
Dan hoor ik dat graag zodat ik actie kan ondernemen. Het 
telefoonnummer hiervoor is  088 62 62 200. Ik ben regelmatig 
in de woonwijk aan het werk. Zie je me in de wijk? Spreek me 
gerust even aan om kennis te maken.

Tot snel!
Gapph Vastgoedbeheer

Robin Vervoort
Vastgoedbeheerder
gapph.nl

Beste inwoners van ’t Ven,

Ongeveer 1 op de 4 mensen bezoekt jaarlijks een fysiotherapeut. 
Dit kan gaan om zeer uiteenlopende klachten. Op een werkdag 
zien wij bijvoorbeeld mensen met kaakklachten, COPD, werk- en 
houding gerelateerde klachten, COVID-19 revalidanten, spier- en 
peesklachten, en revalidanten van een operatie. 

Fysiotherapie Martens is al sinds 1987 in Strijp gevestigd. De 
praktijk begon op de Zeelsterstraat als een eenmanspraktijk 
onder leiding van Rigo Martens. In loop der tijd begon het bedrijf 
te groeien waardoor een verhuizing naar een groter pand 
noodzakelijk was. De praktijk is nu gevestigd in de Sint 
Theresiastraat op nummer 1A, nabij de Theresiakerk. Hier 
huisvestte voorheen een parochiecentrum, maar na een flinke 
verbouwing werd de gloednieuwe praktijk in 2008 geopend.

Ook onderdeel van fysiotherapie Martens is het ‘’Shockwave 
Centrum Eindhoven”. Shockwavetherapie is een nieuwe, 
doeltreffende behandelmethode voor (chronische) spier- en 
pees aandoeningen waardoor klachten als hielspoor, 
tenniselleboog en verkalkingen in pezen zeer effectief en  
efficiënt behandeld kunnen worden.

Fysiotherapie Martens
Bedrijf in beeld

Met een team van 5 enthousiaste fysiotherapeuten die elk 
hun eigen expertise, een oefenzaal én innovatieve 
technologie op de praktijk bieden wij een breed scala aan 
ervaring en behandelmogelijkheden. Ook heeft fysiotherapie 
Martens een samenwerkingsverband met eerstelijns 
gezondheidscentrum ‘’de Pastorie’’, om de beste zorg te 
kunnen waarborgen op een persoonlijke manier.
Kunnen wij (Lizet, Ilja, Julia, Wies, Imre) iets voor u kunnen 
betekenen? Dan zijn we bereikbaar middels de volgende 
mogelijkheden:

Site: fysiotherapiemartens�nl
Telefoon: 040-2514864 
Mail:  info@fysiotherapiemartens�nl�
 
U kunt ons nu ook volgen op Instagram onder de naam 
‘’fysiotherapiemartens’’. Hierop wordt meer verteld over de 
praktijk, het vak fysiotherapie en de nieuwste ontwikkelingen.

https://www.gapph.nl/
http://fysiotherapiemartens.nl
mailto:info%40fysiotherapiemartens.nl?subject=
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Voetbalvereniging Brabantia  
wordt 100 jaar!

Lees het magazine en het spat er vanaf! Zo trots als een 
pauw, met een hart in rood/blauw. En dat geldt voor 
iedereen daar bij Brabantia! Want deze gerenommeerde 
voetbalvereniging wordt op 1 maart 2022 … 100 jaar!  
En dat gaat deze mooie, in Strijp verankerde club gepast 
vieren, met veel jubileumactiviteiten. Een roerige eeuw 
met veel ingrijpende ontwikkelingen. En dan word je 
vanzelf benieuwd; want hoe hou je zoiets, als 
amateurvereniging 100 jaar staande? 

Het geheim? Brabantia is een club met veel exclusieve 
kwaliteiten. Verbondenheid, loyaliteit en een sociale 
betrokkenheid die heel veel ingangen kent. En uiteraard ging 
dit mooie jubileum ook gepaard met ups en downs, dat geldt 
voor ieder ‘bedrijf’, want zo mogen we het ook wel noemen! 
Maar door een zeer grote kern van uitzonderlijk betrokken 
leden, bestuurders en gezinnen, want Brabantia heeft al 100 
jaar een sterk kloppend familiehart, zijn ze overal doorheen 
gekomen. En misschien wel het meest opvallende? Het lef om 
uitdagende ideeën om te zetten in concrete actie! 

Het Nederlands Kampioenschap in 1936 en de stap naar 
Betaald voetbal in 1954 waren al een goed voorbeeld. En die 
gedrevenheid ging voort! Of het nu gaat om (als eerste in 

Eindhoven!) vrouwenvoetbal te introduceren, een serieuze, 
professionele sponsoring op te zetten of, zeer actueel,  
in samenwerking met de gemeente een sociaal maat-
schappelijk plan opstellen voor onderhoud van het complex, 
wat overigens al voorzien is van Ledverlichting en zonnepanelen. 
Dat Brabantia hierbij een voorloper is en door collega-clubs 
soms om advies gevraagd wordt, bevestigt die 100 jaar jonge 
‘drive’.

Een club, een eeuw oud en nog uitzonderlijk actief en sociaal 
betrokken, met meer dan 1200 leden, 63 teams, verdeeld over 
veld, zaal, jeugd, senioren, dames, heren en een gezellige 
kantine. Op een prachtig sportpark met veel dagelijkse en ook 
zakelijke activiteiten, ondersteund door vele vrijwilligers op 
vele fronten. En om de geschiedenis te bewaren worden al 
decennialang, op initiatief van, en met als eerste resultaat een 
prachtig boek van Henk Haus, door trouwe, betrokken leden 
alle ontwikkelingen nog steeds gearchiveerd, in tekst en 
beeld! Zo worden ook de volgende 100 jaar weer alle 
aanstaande herinneringen bewaard! Voor wie het mooie 
jubileummagazine, met veel persoonlijke beschouwingen en 
opvallende herinneringen van diverse Brabantia-iconen wil 
lezen is er ook een complete digitale versie beschikbaar op de 
website vvbrabantia.nl/jubileummagazine.

mailto:https://www.vvbrabantia.nl/1/291/jubileummagazine/?subject=
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Voorlopig ontwerp Tiny Forest  
Zeelsterstraat
Sociale veiligheid

Tiny Forest wordt doorgezet 
tot tegen bestaande 

beplanting, zodat er geen 
ruimte is om te zijn!”!

Bodembedekkers aan de zijde
van nummer 14, zodat er geen
ruimte is “om te zijn”, maar er
ook voldoende licht en afstand
blijft en er in de toekomst geen
sprake is van overhangende takken

Buitenlokaal aan deze zijde =>
zichtlocatie! Bestaat uit lage
boomstammen op grondniveau. 
Op deze wijze is er zicht op het
buitenlokaal. De lage
zitelementen zijn voor grotere
jeugd minder interessant
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De gemeente Eindhoven wil in samenwerking met, IVN 
Natuureducatie, de Theresiaschool en initiatiefnemers uit de 
buurt, een Tiny Forest realiseren in het plantsoen aan de 
Zeelsterstraat.

Tiny Forest Buurt in Bloei 

Wat is een Tiny Forest en waarom deze bosjes?
Een Tiny Forest is een klein bosje ter grootte van een tennisbaan. 
Doel is om uw buurt  aantrekkelijker te maken, door het 
toevoegen van meer groen en natuur. Tiny Forests dragen niet 
alleen bij aan meer biodiversiteit, maar ook aan verkoeling op 
warme dagen, zorgen voor waterberging bij veel regen en een 
gezonde bodem in de stad, de basis voor gezond leven. Tenslotte 
zijn deze bosjes fijne plekken waar buurtbewoners elkaar kunnen 
ontmoeten. Door een Tiny Forest samen met scholen uit te werken 
en aan te leggen, krijgen de kinderen uit de buurt de waarde van 
groen mee. Kijk voor meer info op www.ivn.nl/tinyforest !

Ontwerp locatie Zeelsterstraat
Eind 2021 is een rondgang gemaakt langs de direct aanwonenden. 
Zij waren enthousiast voor een Tiny Forest op deze plak. In de 
maand februari 2022 zal in samenwerking met IVN, de 
Theresiaschool en de aannemer het ontwerp verder worden 
uitgewerkt. Hierbij wordt goed gekeken naar het behoud van de 
aanwezige bomen, afstanden tot de straat en naastgelegen 
woning. Ook zal een buitenleslokaal in het plan worden 
opgenomen. Mocht u mee willen denken, meldt u dan aan. We 
willen maximaal 5 bewoners mee laten denken met het ontwerp.

Uitvoering
De Tiny Forest zal met de Theresiaschool worden aangeplant op 
vrijdag 11 maart 2022. 

Vragen of aanmelden voor de ontwerpsessies
Neem dan contact op met mij op via 06-38164014 of  
via j.j.vos@eindhoven.nl.

mailto:%20j.j.vos%40eindhoven.nl?subject=
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We kijken terug op een succesvolle informatiebijeenkomst over de milieu- en gezondheidseffecten van “de 
Hurk” op 20 oktober j.l. De avond werd druk door jullie bezocht, mede dankzij de actieposters die in 
aanloop naar de bijeenkomst door onze vrijwilligers deur-aan-deur werden verspreid en het nieuws over 
de benzeen overschrijdingen van de asfaltcentrale. 

Stand van zaken actiegroep ‘t Ven in ACTIE
‘t Ven in ACTIE

Tijdens de avond kregen ruim tweehonderd verontruste 
bewoners van ‘t Ven informatie over de stand van zaken op de 
Hurk van wethouder Rik Thijs en overheidsinstanties zoals 
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (Odzob), de provincie, GGD, 
politie en brandweer. We zijn erg blij met de grote opkomst. Het 
is duidelijk dat de overlast van de Hurk enorm leeft in onze wijk! 
We geven jullie bij deze dan ook graag een update.

Opvolging informatiebijeenkomst
Er zijn veel vragen gesteld tijdens de bijeenkomst waar we 
allen graag antwoord op willen hebben. Veel van deze vragen 
zijn inmiddels beantwoord door bovengenoemde instanties. 
De resterende vragen zullen we binnenkort aan de 
overlastgevende bedrijven zelf voorleggen. Ondertussen 
zoeken we naar de beste manier om deze en toekomstige 
antwoorden aan jullie terug te koppelen. Door vragen te 
stellen, worden de problemen en zorgen zichtbaar en kunnen 
wij ons beter weren. Blijf dus van harte uw vragen stellen, 
bijvoorbeeld via bestuur@wijkhetven.nl!

Meten is weten
Graag willen we de overlast in ‘t Ven zichtbaar maken voor 
alle betrokkenen. Dit kan door overlast te melden via tinyurl.
com/overlastintven, maar ook door zelf te meten in de buurt. 
Tijdens de informatiebijeenkomst bleek de interesse hiervoor 
groot en hebben 150+ buurtgenoten zich aangemeld voor 
“citizenscience”. Dit project heeft als doel fijnstof in de buurt in 
kaart te brengen en omvat het bouwen, testen en installeren 
van meetkastjes aanbevolen door het RIVM. We hopen alle 
materialen eind januari binnen te hebben, waarna het 
bouwteam geleid door Ronnie Duisters aan de slag gaat met 
als streven de kastjes in maart zo goed mogelijk te kunnen 
verdelen over de wijk.

Daarnaast gaat er in het voorjaar een officiële meetfiets door 
de wijk rijden als onderdeel van “Challenge fris ‘t Ven”. Deze 
fiets meet verschillende schadelijke stoffen, waaronder 
stikstofmonoxide en -dioxide, fijnstof, roet en zwaveldioxide. 
De gemeten waarden zijn later terug te zien op een digitale 
kaart van de buurt. Ook wordt er gekeken naar de 
mogelijkheid om drie professionele meetlocaties te realiseren 
in samenwerking met AiREAS.

We verwachten met deze initiatieven een duidelijk beeld te 
krijgen van de overlast en luchtkwaliteit in de buurt en zo aan 
te kunnen sturen op verandering in de Hurk.

Serieuze gesprekspartner van de gemeente
In aanloop naar de informatiebijeenkomst heeft er een aantal 
keer overleg plaatsgevonden met de milieudienst van de 
gemeente, de omgevingsdienst, GGD en provincie. Sinds de 
informatieavond vindt er structureel overleg plaats met de 
milieudienst. Dit betekent dat we een serieuze gesprek-
spartner van de gemeente zijn geworden en dat is een 
serieuze stap voorwaarts!

Daarnaast zijn we ook in gesprek met de politiek om ze te 
overtuigen dat het bestemmingsplan van 2017, “de Hurk als 
bedrijventerrein voor zware industrie”, niet aansluit bij wat de 
bewoners van onze wijk verwachten.

Beoogde uitbreiding ABZ
Zoals jullie wellicht hebben vernomen heeft de gemeenteraad 
30 november jl. een reparatieplan voor de Hurk goedgekeurd 
dat het mogelijk maakt voor veevoeder fabriek ABZ om 40% 
meer voer te gaan produceren. Velen van ons verwachten dat 
dit voor nog meer stankoverlast gaat zorgen en we verzetten 
ons hier dan ook tegen. Ons hernieuwde bezwaar zal 17 
februari bij de Raad van State behandeld worden. We hebben 
goede hoop dat de Raad van State het reparatieplan 
wederom terug zal sturen naar de tekentafel.

Uitstoot schadelijke stoffen door  
asfaltbedrijf KWS
Met dank aan de hernieuwde aandacht vanuit de wijk wordt 
er inmiddels vaker gemeten op de uitstoot van o.a. 
kankerverwekkende stoffen door KWS. Sinds de 
geconstateerde overschrijding van de benzeenuitstoot in 
september wordt er tevens door de gemeente gehandhaafd. 
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Wethouder Rik Thijs heeft ons eind december verzekerd dat 
het ingestelde handhavingstraject op benzeen en 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) van 
kracht blijft en dat de metingen door zullen gaan.
Bij een recente meting in november bleek de uitstoot van 
benzeen op dat moment wel binnen de norm te vallen, maar 
werden er juist teveel PAK’s gemeten. Op PAK’s wordt helaas 
nog niet gehandhaafd vanwege een uitzondering in regel- en 
wetgeving die asfaltbedrijven uit de wind houdt. De 
staatssecretaris heeft deze uitzondering inmiddels van tafel 
geveegd en de bedrijven tot eind 2022 gegeven om orde op 
zaken te stellen. Wij houden dit scherp in de gaten en blijven 
aansturen op sterke verbetering in de nabije toekomst. 

Landelijk asfaltoverleg
Samen staan we sterk! Daarom zoeken we ook op nationaal 
niveau de samenwerking op. Een mooi voorbeeld hiervan is 
actiecomité “Asfalt Stinkt Landelijk”, waar 
bewonersverenigingen elkaar informeren over de uitstoot van 
nabijgelegen asfaltcentrales, wat hieraan gedaan wordt en 
hoe we samen de gemeentelijke en landelijke politieke 
besluiten kunnen beïnvloeden. Geert van Bergen en Paul 
Speckens wonen dit overleg bij namens onze buurt.  
Een concreet resultaat van deze groep is de door de 
staatssecretaris ingewilligde eis voor handhaving op PAK’s.

Nieuwe milieurapportage
Naar aanleiding van een ingediende motie vorig jaar door 
Jeanette Vos van Groenlinks is er recent een herziene 
milieurapportage verschenen over de Hurk. We zijn deze 
rapportage momenteel aan het bestuderen en zullen onze 
vragen en eventuele gebreken voorleggen aan Hans 
Verhoeven (programmaleider milieu Gemeente Eindhoven). 
Wordt vervolgd!

Politiek debat
Last, but not least: woensdag 2 maart organiseren wij in 
aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een politiek 
debat over de toekomst van de zware industrie op de Hurk. 
Aanvang 19:30 uur met inloop vanaf 19:00 uur. We zijn nog op 
zoek naar een geschikte locatie. Ook weten we bij het schrijven 
van deze nieuwsbrief nog niet zeker of het debat live door 
publiek kan worden bijgewoond. Houdt de pagina van onze 
Facebookgroep en de website van de gemeente in de gaten. 
Zie tinyurl.com/industriedebat voor meer informatie.
Rest ons iedereen te danken die meedenkt en meehelpt om 
de overlast van de Hurk verleden tijd te maken. Samen 
komen we er wel! 

Wil je ook meehelpen of heb je een idee? Laat het ons 
weten door te mailen naar bestuur@wijkhetven.nl

Tot binnenkort!

Namens actiegroep ‘t Ven in ACTIE

Diana Kretschmann, Gerard van Bakel, Paul Speckens,
Doreth Valk en Sip Dinkla

e-mail ‘t Ven in ACTIE
tveninactie@wijkhetven.nl

‘t Ven in ACTIE
facebook.com/groups/tveninactie

Zware industrie wijk ‘t Ven 
wijkhetven.nl/zware-industrie

Industriedebat
tinyurl.com/industriedebat

Overlast melden 
tinyurl.com/overlastintven

Meetfiets
tinyurl.com/meetfiets

AiREAS
aireas.com/home
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Dagbesteding Swap en Share heet 
voortaan Kadoboetiek Create!

In de winkel konden klanten oude spullen brengen die door 
de deelnemers werden opgeknapt en er was een ruiltafel 
waar men o.a. boeken kon ruilen. Vandaar de naam Swap & 
Share. In de loop der jaren is het concept van de 
dagbesteding veranderd. De winkel is ondertussen 
getransformeerd tot een leuke kadoboetiek waar voor elk 
budget wat leuks te kopen is. Sinds kort hebben we onze 
eigen webshop wat het mogelijk maakt voor klanten om onze
producten te bekijken en online te bestellen  
zorgbureaubrabant.nl/winkel.

Op de dagbesteding bieden we naast de werkzaamheden in 
de winkel ook nog andere activiteiten aan. Zo is het mogelijk 
om te werken aan verschillende creatieve projecten in het 
atelier en de houtwerkplaats. De gecre erde spullen worden 
verkocht in de winkel. Daarnaast kunnen de deelnemers hun 
hart ophalen in het bijhouden van de webshop en het volgen 
van workshops en trainingen. Dit kan zijn op het praktisch of 
sociaal gebied. Uiteraard staan wij ook open voor de
input van deelnemers zelf. 

Wanneer je niet naar school kunt of geen werk kunt vinden of 
behouden, is het zinvol om via dagbesteding je dagstructuur 
te behouden en vaardigheden uit te breiden om je kansen op 
de arbeidsmarkt te vergroten. Daarnaast is het hebben van 
een vaste plek waar je enkele keren per week naartoe kunt 
soms voldoende om je beter te voelen en het gevoel te 
hebben dat je erbij hoort.

Zorgbureau Brabant biedt zowel maatwerkdagbesteding 
(met indicatie vanuit de WMO) als basisdagbesteding (zonder 
indicatie) aan. Dit laatste is mogelijk sinds 2022. Mensen uit 
de wijken Strijp en Meerhoven die niet terecht kunnen in een 
wijkcentrum kunnen bij ons deelnemen. Hiervoor kan contact 
opgenomen worden met de generalist of de gemeente. 
Mensen kunnen ook bij ons langskomen om te vragen hoe ze 
kunnen deelnemen.

We hebben dus op meerdere gebieden een nieuw jasje 
gekregen en vandaar het dat ook tijd werd voor een nieuwe 
naam! 

‘Kadoboetiek Create’. 

Een locatie waar we een leer- en werkplek hebben en waar 
we daarnaast een zinvolle, gezellige daginvulling aanbieden 
voor mensen die hier behoefte aan hebben, waar we mooie 
spullen cre ren om te verkopen in onze winkel en webshop 
en waarmee we leuke activiteiten bedenken voor de 
deelnemers.

Kom gerust eens langs in onze winkel om een kijkje te  
nemen of informatie te vragen.  Het adres is Trudoplein 5  
in Eindhoven (stadsdeel Strijp). De winkel is geopend van 
dinsdag tot en vrijdag van 09.30 uur tot 17.30 uur.  
 
Voor meer informatie kunt je ook kijken op  
zorgbureaubrabant.nl of bellen naar  
Irma van de Koevering op het nummer 06-53204216.

Swap & Share dagbesteding, onderdeel van Zorgbureau Brabant, is in 2018 begonnen met als 
doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans te geven tot het aanleren van zoveel 
mogelijk vaardigheden die helpend zijn om te komen tot (betaalde) arbeid of tot het hebben 
van een fijne daginvulling.

https://zorgbureaubrabant.nl/winkel/
https://zorgbureaubrabant.nl
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Van de 27 rollen hadden ze er al 12 over de omheining 
gewerkt toen de politie hen aanriep. Ze namen daarop 
prompt de vlucht, waarop een van de agenten een 
waarschuwingsschot loste.  
De mannen renden door en klommen via een stapel hout 
over het hek. Een tweede waarschuwingsschot haalde 
evenmin iets uit. De andere agent wist uiteindelijk een van de 
mannen in de kraag te grijpen. Op weg naar de politie auto 
riep de man plotseling: “ik steek je kapot”, onderwijl een 
stekende beweging makend. Een van de agenten viel daarop 
neer en rolde weg.  

Als je iets wilt ruilen, bijles zoekt, huisraad hebt die van 
eigenaar mag wisselen, tips hebt voor 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!

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

We zijn op zoek naar extra beheerders van deze groep.  
Heb jij interesse? Neem contact op met de huidige beheerder 
in de groep.

Eindhovense agent schiet vluchtende 
dief in been

Krantenartikel zestiger jaren 

(van een onzer verslaggevers).

Betrapt bij stelen rollen prikkeldraad

Op dat moment nam de man weer de vlucht. De andere 
politieman, in de veronderstelling verkerende dat zijn collega 
was neergestoken, vuurde een gericht schot af op de 
vluchteling. Achteraf  bleek, dat de man de agent had 
neergeslagen en geen mes had getrokken. De schietpartij op 
dat nachtelijk uur trok veel publiek, dat zich heel rustig hield. 
Het slachtoffer is met de ziekenwagen naar het 
Binnenziekenhuis overgebracht. Over de identiteit van de 
tweede man is nog niets bekend.

Eindhoven, 5 mei, - De 37 jarige C.W. uit Eindhoven, vader van zeven kinderen, is in de nacht van 
woensdag op donderdag op de Hastelweg, bij de Dillenburgstraat, door een politieagent in het 
linkerbeen geschoten, even boven de knie. De man, zonder beroep, werd met zijn maat door 
twee agenten betrapt bij het stelen van rollen prikkeldraad op het terrein van CHNV.

Ben jij al lid van onze facebookgroep?
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 col lectie 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, vermeldt dan wel je 
accountnaam in de mail.

mailto:%20communicatie%40wijkhetven.nl?subject=
mailto:%20communicatie%40wijkhetven.nl?subject=


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!

mailto:communicatie%40wijkhetven.nl?subject=
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