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Buurtonderzoek in ’t Ven door
Summa Plus en ’t Venster
Summa Plus wil graag activiteiten organiseren in de school, voor de wijk.
De organisatie en uitvoering van deze activiteiten maakt deel uit van de
opleiding van de leerlingen.

Openingstijden ’t Venster: dinsdag en donderdag
14.00 tot 16.00 uur
Woensdag 9.30 – 11.30 uur: handenarbeidclub
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Kerstmarkt
op 15 december

Op 15 december is het zo ver!
De jaarlijkse kerstmarkt op het
Theresiaplein is er weer. De
kerstmarkt is van 13.00 – 18.00 uur.
Heel veel leuke kramen, lekker eten en drinken en
natuurlijk genoeg leuks voor de kinderen. Sieraden,
zelfgemaakte jam, lekkers, mooie kerststukken en
natuurlijk de LOTERĲ! Wij hebben uw hulp hard nodig bij
op- en afbouwen, achter de kraam staan, kofﬁeschenken,
presentjes uitdelen etc.
Interesse? stuur een mail naar activiteiten@wijkhetven.nl
Let op: Bewoners Theresiaplein: vanaf 14 december mag
er niet geparkeerd worden. Dit wordt een week vantevoren
met borden aangegeven. U zult van ons ook nog een briefje
in de brievenbus krijgen.

Summa Plus wil hiervoor beter zicht
krijgen op wensen vanuit de wijk.
Soortgelijke vragen leven ook bij het
buurtoverleg. Wij als buurtoverleg
willen beter aansluiten bij de behoefte
in de wijk. De belangrijkste punten uit
de enquête gaat het buurtoverleg
meenemen in het buurtcontract.
Lokaal+ en de buurtvereniging hebben
samen deze enquête gemaakt. Deze
enquête is door Lokaal+ en de
wijkvereniging uitgewerkt en stagiaires van Lokaal+ zijn de afgelopen
weken al de wijk in geweest om deuraan-deur te enquêteren. Mogelijk
heeft u deze dus al ingevuld. Zo niet,

dan zouden wij erg geholpen zijn als
u de enquête, die als bijlage bij deze
nieuwsbrief is gevoegd, wil invullen.
U kunt deze daarna bij ’t Venster in de
brievenbus doen. Op dinsdag 18
december en dinsdag 18 januari kunt u
de enquête ook samen met stagiaires
van Lokaal+ invullen bij ’t Venster. Zij
zitten daar dan van 14:00 tot 16:00.
Vult u de enquête liever digitaal in? Kijk
dan op de website van ’t Venster. Daar
staat de link naar de digitale enquête.
U kunt de enquête ook online invullen.
Deze enquête is volledig anoniem.
Online enquête:
vragen.wijkhetven.nl

’t Ven aardgasvrij
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Zoals u wellicht vernomen hebt is onze wijk een proeftuin die in 2030 van
het aardgas af moet zijn. Iedereen in de wijk heeft een brief van de gemeente
Eindhoven in de bus gehad om bij een eerste informatieavond aanwezig te zijn.
Op deze informatieavond hebben
bewoners aandachtspunten geformuleerd. Deze punten zijn verwerkt en
komen aan bod in in zogenaamde
meedenkavonden. Voor deze maandelijkse meedenkavond hebben naar
schatting 25 buurtbewoners zich
aangemeld. Er wordt naast de
meedenkavond ieder kwartaal een
informatieavond georganiseerd.
Hier zijn alle wijkbewoners welkom.
Beide avonden worden georganiseerd
door buurkracht.
Er zal voorafgaand aan de informatieavond een wijkblad uitkomen met
informatie uit de meedenkavonden
en de aankondiging van de driemaandelijkse informatiemeeting.
Het wijkoverleg gaat ervoor zorgdragen dat de wijkbewoners zo goed
mogelijk geinformeerd worden over

wat dit voor onze wijk en u persoonlijk
betekent. Er is daarnaast met enkele
wijkbewoners een werkgroep energie
gestart. Wilt u ook tijd en energie
steken in dit initiatief? Meld u aan
via energie@wijkhetven.nl.
Ook als u vragen hebt waarvan u
vindt dat die door het wijkoverleg
opgepakt moeten worden, graag
mailen naar energie@wijkhetven.nl.

Buurkracht App
Buurkracht organiseert de
informatievoorziening voor
’t Ven rondom aardgasvrij en
helpt bewoners.
https://www.buurkracht.nl/tven
https://app.buurkracht.nl

Summa is er voor ’t Ven
Sinds augustus 2017 is het pand aan de Blécourtstraat 1 in gebruik als
school. Dat was School 23, inmiddels is de naam van de school veranderd
in Summa Plus. Summa Plus biedt verschillende opleidingen aan. Op de
website www.summa-plus.nl vind u hier meer informatie over. Op Summa
Plus is een leuke ontmoetingsruimte voor mensen uit het Ven gestart,
met de naam Lokaal+.

Lokaal+
Het Summa College heeft een eigen Wijkleerbedrijf voor studenten. Hier krijgen ze de
mogelijkheid om stage te lopen bij u thuis of
in ontmoetingsruimte Lokaal+ in de school. De
studenten bieden tijdens hun stage dienstverlening en hulp aan wijkbewoners die
ondersteuning kunnen gebruiken. Dit gebeurt
op twee locaties, één op de Willem de Rijkelaan
en sinds november 2018 ook één op de
Blécourtstraat. Lokaal+ is sinds november
gestart op de School aan de Blécourtstraat
in Eindhoven. Lokaal+ in ’t Ven dus!
Hier zullen vooral studenten van de Entreeopleiding hun stage gaan lopen. Lokaal+ is
een ideale plek om anderen te ontmoeten en
samen met studenten uiteenlopende
activiteiten te ondernemen. Denk daarbij
aan samen koken en eten, uitleg over uw
mobiele telefoon of tablet of samen bewegen.
Ook gaat Lokaal+ met de studenten op locaties
van samenwerkingspartners ondersteunen
bij activiteiten.
040 269 43 06

Lunch
Op de Blécourtstraat in ’t Ven bent u iedere
donderdag van 10.30 tot 13.30u welkom bij
de nieuwe locatie van Lokaal+. Hier kunt u
samen met de studenten kofﬁedrinken en
genieten van een gezamenlijk bereide
eenvoudige lunch.
Tot 1 januari is deze lunch gratis. Vanaf
1 januari bedragen de kosten hiervoor
€ 2,50. Komt u meelunchen? U kunt
eventuele dieetwensen doorgeven. Fijn
als u zich aanmeldt. U bent ook welkom
bij de receptie, loop gerust even binnen!
womi@summacollege.nl

ICT café
Tegenwoordig is de computer, laptop, iPad
of telefoon een belangrijk onderdeel van het
leven. Het is ﬁjn als u deze apparaten goed
kan gebruiken. Om u te helpen wordt het ICT
café georganiseerd. In het ICT café van het
SterCollege en Lokaal+ kunt u vragen stellen
aan een selecte groep leerlingen met veel

kennis op ICT-gebied. Zij helpen u graag op
weg. Vanaf 6 december iedere donderdag
Blécourtstraat 1 14:00-15.30uur.
www.lokaal-plus.nl
Tijdens schoolvakanties zijn beide locaties
van Lokaal+ gesloten.

het uitvoeren van een klus door de studenten
van de Klusbus zijn afhankelijk van de
werkzaamheden.
040 269 57 27

Informatie en contact
Hulp aan huis en studentenklusbus (vanaf december)
Studenten bieden ondersteuning bij allerlei
activiteiten, zoals boodschappen doen,
activiteiten buitenshuis, huishoudelijke
taken of ondersteuning bij het gebruik van
ICT. Heeft u behoefte aan gezelligheid, een
praatje maken, samen wandelen of een
spelletje spelen? Dan komen de studenten
graag naar u toe. Tegenover de ondersteuning
van studenten bij u thuis staat een vergoeding
van € 5,00 per dagdeel.
Voor de meeste activiteiten van Lokaal+
wordt een kleine vergoeding gevraagd,
afhankelijk van de activiteit. De kosten voor

Op de Willem de Rijkelaan is Lokaal+
dagelijks geopend van 10.00 en 16.00.
Iedere maand wordt een nieuwe activiteitenkalender gemaakt.
• Heeft u vragen over hulp bij u thuis?
Bel dan met het Wijkleerbedrijf via
040 269 43 06.
• Heeft u vragen over Lokaal+ op de Willem
de Rijkelaan of de Klusbus? Dan kunt u
ons bereiken via 040 269 57 27.
• Voor vragen of ideeën over Lokaal+ op
de Blécourtstraat kun u bellen naar
040 269 59 50.
Op onze website www.lokaal-plus.nl vindt
u meer informatie en de activiteitenkalender
van Lokaal+.

Uitstapje met de Museum Plus Bus naar
Het Noordbrabants Museum
De Museum Plus Bus is een initiatief voor ouderen van 70 jaar en ouder in Nederland. De bus rijdt
op donderdag 7 februari naar Het Noordbrabants Museum in Den Bosch. De doelgroep zijn senioren
die écht niet meer zelfstandig een museum kunnen bezoeken.
Zonder de bus geen Rembrandt
of Van Gogh voor deze mensen
en dat zou jammer zijn. Het
wordt een heerlijk dagje vol
kunst en cultuur samen met
wijkbewoners uit ’t Ven.
Verwachte vertrektijd bij
Theresia, Bredalaan 77 is 9.30 uur.
Bij aankomst in het museum
wordt u ontvangen met een
kopje kofﬁe of thee en vervolgens vindt onder leiding van
iemand van het museum een
rondleiding plaats.

Daarna vindt een gezamenlijke
lunch plaats en is er gelegenheid
om op eigen initiatief het
museum te bezoeken.
Kosten € 12 per persoon,
minimale leeftijd 70 jaar.
Opgeven voor 20 januari bij
s.van.aggel@vitalisgroep.nl
onder vermelding van naam,
straat en telefoonnummer.
Er is beperkt plaats in de bus.
Sylvia van Aggel

De Kids Club zoekt vrijwilligers
De Kids Club zoekt vrijwilligers om opnieuw een doorstart
te maken. Op dit moment zijn er te weinig vrijwilligers om
de Kids Club voort te zetten.

Werkplaats Financiën
in Strijp
Vrijdag 2 juni vond de feestelijke opening van
de nieuwe Werkplaats Financiën plaats aan de
Plaggenstraat in Strijp. Naast Gestel, Tongelre
en Stratum is Strijp de vierde locatie sinds de
start in 2015.
Werkplaats Financiën is een initiatief van bewoners en is ondersteund door Lumens. Je kunt hier
terecht met allerlei vragen over ﬁnanciën, hulp bij
het op orde brengen van jouw administratie en
het voorkomen of beperken van schulden.
Er werken alleen ervaringsdeskundigen die de
schuldproblematiek uit eigen ervaring kennen en
dus precies weten waar iemand mee worstelt.
De afgelopen jaren heeft Werkplaats Financiën
750 tot 800 bezoekers gehad.
www.werkplaatsﬁnancien.nl

Kinderen uit ’t Ven kunnen weer iedere
donderdagmiddag tussen 4 en 5 uur
naar Kids Club komen om activiteiten
te doen zoals knutselen, ﬁlm, theater,
koken en spelletjes. Kids Club is voor
kinderen van 6 tot 10 jaar (groep 3 t/m 7)
uit ’t Ven.
Neem contact op met
Debbie Leidelmeijer Testroote per mail

oproep

dtestroote@gmail.com of kom even
mij me langs op Tobias Asserstraat 44.

Woonoverlast melden
1. Ga eerst samen in gesprek.
2. Helpt dat niet? Probeer buurtbemiddeling.
3. Helpt dat niet? Maak dan een melding.
4. Binnen 2 werkdagen na je melding nemen we contact met je op.
5. Het meldpunt stuurt je melding door naar de juiste afdeling of verwijst
je door naar een andere organisatie.
6. Als je melding is afgehandeld, nemen we opnieuw contact op om te
vragen of je tevreden bent over de afhandeling.
Heb je last van lawaai, verkeerd parkeren, stank of rommel van mensen in
je buurt? Ga eerst samen rustig in gesprek. Helpt dat niet? Maak dan gebruik
van buurtbemiddeling via buurtbemiddeling-eindhoven.nl. Helpt dat ook
niet? Gebruik de woonoverlast-app of meld de overlast bij ons advies- en
meldpunt woonoverlast.
www.eindhoven.nl/stad-en-wonenwonenklachten/woonoverlast-melden

Een goed idee
voor uw buurt?

oproep

Samen met buurtgenoten een leuk initiatief ontwikkelen?
U krijgt ook in 2019 daar weer de kans voor. Als u ideeën hebt
die ervoor zorgen dat wonen, werken en leven in uw buurt
aangenamer wordt, is daar extra geld voor beschikbaar.
Dus hebt u een goed idee haal dan een aanvraagformulier op
in het Infopunt ’t Venster aan Johannes Voetstraat 2.
Uw ingevulde formulier kunt u daar ook weer inleveren.
U kunt ook uw idee mailen naar waardebon@wijkhetven.nl.
De regiegroep, bestaande uit buurtbewoners, zal uw aanvraag
beoordelen. Zij mogen waardebonnen verstrekken tot een maximum
van € 5.000,- per initiatief. Het totale budget in uw buurt voor
waardebonnen voor 2019 is op dit moment nog niet bekend.

Hoplr
Hoplr is een besloten advertentievrije buurtapp
waarmee je vlot de hele buurt kan bereiken.
Elke buurt is privé. Dat betekent dat alleen jij
en je buren toegang hebben tot de buurt.
Hoe schrijf je je in?
1. Download de mobiele app of surf naar
www.hoplr.com en vul je adres in
2. Geef je buurtcode in: 5N3B8
3. Schrijf je in voor je buurt

Verleden en Heden
December ’58 kwam ik terug
Met een goed gebruinde rug
Na 20 maanden Marine in de tropen
Zag ik eindelijk weer sneeuwhopen
Mijn thuis was toen ’t Weerterland
Of beter gezegd het ‘Rogsteakers’ land
Nu alweer bijna 50 jaar Eindhoven
De tijd vliegt het is niet te geloven
Thans 25 jaar woonachtig in ‘’t Ven’
Waar ik al menigeen in mijn buurt ken
Heb dan al een heel aardige kijk
Op ‘’t Ven’ onze mooie wijk
Nu plannen in ‘’t Ven’: Stop op de gaskraan
Toekomst bepaalt hoe het verder zal gaan
Zie ze al in de grond boren
Ja , ‘’t Ven’ zal het snel horen!
Frits Heidendaal

Bewegen voor ouderen
In het Spaans Centrum aan het Hugo de Grootplein
komt iedere maandagmiddag van 13.00 uur tot 13.45
uur een aantal dames en heren op leeftijd bij elkaar.
Onder deskundige leiding en met muziek wordt er samen
ﬂink bewogen om in conditie te komen en te blijven.
Daarna drinken we nog kofﬁe met elkaar. Door vertrek
van enkele Spaanse mensen naar Spanje is er ruimte voor
Nederlandse ouderen om mee te doen. Wie doet er mee?
Kom gerust eens kijken of het iets voor u is. U kunt
contact opnemen met Marieke Visser, tel. 06-18140139
of info@bewegenblijft.nl of kijken en aanmelden op de
website www.bewegenblijft.nl
Of vraag binnen het Spaans Centrum naar Juan Garcia,
dan neemt hij contact met u op.

Infopunt ’t Venster
Johannes Voetstraat 2
5652 GS Eindhoven
www.wijkhetven.nl
www.facebook.com/wijkhetven

Openingstijden ’t Venster
Dinsdag en donderdag
14.00 tot 16.00 uur
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Heb je nieuws voor de
volgende nieuwsbrief?
Stuur dit dan naar
communicatie@wijkhetven.nl.

