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VAN DE REDACTIE 
 
Voor u ligt het laatste wijkblad van de 1e jaar-
gang! In de praktijk betekent dit dat deze uitga-
ve alweer nummer 6 is! Het eerste jaar dat  
d‟Ekker sinds een lange tijd weer een eigen 
wijkblad heeft.  
Wij zijn trots! We krijgen leuke reacties uit de 
wijk en daar doen we het voor!  
 
Zo leest u op pagina 11 dat de jeu de boules 
club mede dankzij het wijkblad versterking heeft 
gekregen! Er kwam zelfs een reactie binnen van 
een bewoner uit de Abdijtuinen, die ook graag 
een jeu de boules baan in de daar aangrenzen-
de tuin wilde.  
En dat na het succes van vorig jaar, een aantal 
vrijwilligers bij ASV weer een speelgoedbeurs 
organiseert. Luxe dat d‟Ekker met het initiatief 
bij Sentrum 70, in de herfst maar liefst twee 
speelgoedbeurzen heeft. 
  
Wat ons betreft mogen de bewoners van 
d‟Ekker trots zijn op hun vrijwilligers! Er is in 
2011 veel georganiseerd voor en door wijkbe-
woners!  
Tijdens Cult en Tumult zijn velen van hen dan 
ook door de wethouders van Veldhoven in “de 
fotolijst” geplaatst. 
Wij zijn volop bezig met de voorbereidingen 
voor 2012. En we kunnen u vertellen: We gaan 
door! Met dank aan onze ondernemers uit de 
wijk, die het wijkblad ook in 2012 weer willen 
ondersteunen! 
 
Veel leesplezier en tot in december in onze 2e 
jaargang! 
………………………………………………………. 
 

Heeft u de laatste berichten op de wijksite al 
bekeken? Reageer op de nieuwe poll: 
“Enquête behoeften 2012”. 

www.d-ekker.nl 

 
 
Speelgoedbeurs in d‟Ekker! 
 

Waar: ASV / speeltuin d’Ekker 
Wanneer: zondag 30 oktober a.s. 
Hoe laat: van 13.30 tot 16.00 uur. 
 
Vorig jaar was het een succes…. 
dus, op zondag 30 oktober a.s. organiseren vrij-
willigers uit de wijk in samenwerking met ASV 
voor de 2e keer een speelgoedbeurs! Van 
13.30 tot 16.00 uur. 
 
De voorbereidingen zijn in volle gang, u kunt 
rechts op deze website (www.d-ekker.nl) op de 
foto van vorig jaar klikken om u aan te melden. 
  
Onze eigen wijkbewoners kunnen gratis een 
tafel huren.   
Na aanmelding krijgt u op korte termijn verdere 
uitleg gemaild met de bevestiging van uw tafel. 
 
De bedoeling is dat u zelf het speelgoed ver-
koopt. Tussen 12.30 en 13.00 uur kunt u op het 
terrein om uw spullen naar uw tafel te brengen. 
De deur gaat tussen 13.00 en 13.30 uur dicht, 
zodat u rustig uw tafel kunt inrichten voor de 
verkoop. 
Consumpties zijn aan de bar verkrijgbaar en de 
speeltuin is open! 
 
Voor meer informatie of aanmeldingen kunt u 
contact opnemen met Laura, te bereiken via 
website@d-ekker.nl. 
 
Zegt het voort zegt het voort! 
 
Groetjes, Hanneke, Laura, Lia en bestuursleden 
van ASV.   
 

mailto:website@d-ekker.nl
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BERICHT VAN ONZE WIJKCONCIËRGE 
 
Als ik zo eens om me heen kijk, zie ik 
een aantal ontwikkelingen die een positieve in-
vloed in deze wijk hebben. Er is namelijk de 
laatste tijd veel werk verricht door diverse in-
stanties en de vele vrijwilligers die daar aan 
meegeholpen hebben! Op dit moment wordt er 
gewerkt om de ergernissen cq aandachtspun-
ten, welke u als bewoner heeft opgegeven, om 
te zetten in projecten! Wellicht heeft u ook iets 
vernomen over de socialsofa of over het project 
lotgenoten in d‟Ekker. Allemaal initiatieven met 
het doel bewoners bij elkaar te brengen en dus 
de sociale binding te stimuleren.  
De socialsofa is geleverd en klaar om beplakt te 
worden met mozaïkstukjes. Dit zal door diverse 
vrijwilligers uit de wijk worden gedaan, waarna 
deze socialsofa een gezichtsbepalende plaats 
in d'Ekker gaat innemen. 
  
Het project Lotgenoten wil ik wederom via deze 
wijkkrant bij u onder de aandacht brengen! Ook 
in deze wijk zijn er namelijk  bewoners die tus-
sen wal en schip vallen! Bewoners die mogelijk 
het vertrouwen hebben verloren in anderen en 
eenzaam zijn! Ook bewoners met een ziekte, 
verlies van een dierbare of een vervelende ge-
zinssituatie. Vaak wil men er anderen niet mee 
belasten en probeert men de situatie of het ver-
driet goed verborgen houden voor de buitenwe-
reld!  
  
Het spreekwoord: ”De tijd heelt alle wonden” 
gaat echter niet altijd op! Sommigen hebben er 
jaren voor nodig om hun situatie weer een 
beetje leefbaar te maken. Anderen lukt het nooit 
en zijn blijvend beschadigd!  Om o.a. die bewo-
ners te kunnen bereiken gaan wijkbewoonster 
Miranda Kanits en ik de wijk in om u persoonlijk 
te  benaderen. Met uw hulp kunnen we een be-
ter zicht krijgen op deze bewoners en zetten we 
alles op alles, om die betreffende bewoner te 
kunnen ondersteunen als dat gewenst is! 
Deze persoonlijke manier van benaderen heeft 
succes en de aanmeldingen blijven binnen ko-
men! Spontaan worden gedichten toegestuurd, 
ontstaan er contacten binnen “Lotgenoten” en 
wordt er hulp aangeboden. Blijkbaar is er toch 
behoefte aan in deze wijk! 
  
Anderen kunnen uw ervaringen en hulp goed 
gebruiken en ik wil u dan ook uitnodigen eens 
de Lotgenotensite van d‟Ekker te bezoeken! 

Laat het ons weten als u of een andere wijkbe-
woner hulp nodig heeft! 
  
www.d-ekker.nl/lotgenoten 

   
Edwin Wijngaards 
wijkconcierge d'Ekker 
 
06-83161659   
edwinwijngaards@stimulansveldhoven.nl 
 

…………………………………………..………….. 
 
Cult en Tumult 2011 
 
Wat was het weer een feest, het laatste week-
end van september. Stralend weer en een pro-
gramma dat voor iedereen wel iets had. In heel 
Veldhoven was er van alles te beleven op cultu-
reel gebied, muziek, theater, lezingen, kindera-
nimatie en vooral veel muziek. Ook in onze wijk 
d‟Ekker waar het hoofdpodium op het d‟Ek-
kerplein alweer voor de dertiende maal stond. 
Met zaterdag een programma gericht op de 
jeugd, hoewel dit jaar ook voor de wat ouderen 
onder ons. Met de Party-Animals, die een ener-
giek en te gek optreden op het podium neerzet-
ten (toch een blik terug in de tijd) vooraf gegaan 
door het talent Stefan Schill, waar we nog veel 
van gaan horen, naar de hoofdact WC-
Experience die zorgde voor een waardige af-
sluiting. 
 
De zondag was zoals altijd een familiedag, voor 
ieder wat wils. En dat hebben we geweten. Wat 
een drukte! Een van de drukste en succesvolste 
Cult zondag sinds we in de vorige eeuw begon-
nen met Cult en Tumult. Via l‟Union Fraternelle 
uit Zeelst naar Frans Duijts, met VOF de Kunst, 
Anita Meijer, Miss Montreal en Alain Clark naar 

foto | ADVANCE CENTRUM VOOR FOTOGRAFIE 

http://www.d-ekker.nl/lotgenoten
mailto:edwinwijngaards@stimulansveldhoven.nl
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de hoofdact Acda & de Munnik. 
Voordat een festival zoals Cult en Tumult kan 
beginnen moet er natuurlijk van alles gebeuren. 
De organisatie heeft zijn best gedaan om alles 
goed voor te bereiden en op vrijdag begint de 
opbouw, dat duurt tot zaterdagmiddag, tot het 
programma begint. Veel vrijwilligers doen hun 
uiterste best om alles op tijd klaar te krijgen. Tij-
dens het festival zijn er wederom heel veel vrij-
willigers in de weer om alles in goede banen te 
leiden, iedereen van bonnen en drinken te voor-
zien, de toiletten schoon te houden en te zorgen 
dat de bezoekers van Cult en Tumult het verder 
naar hun zin hebben. En dat hebben ze dan 
zeer goed gedaan, want het hele weekend was 
er een relaxte en gemoedelijke sfeer. Hiervoor 
willen wij als organisatie zowel de bezoekers als 
de vrijwilligers van Cult en Tumult dan ook har-
telijk danken. Want samen hebben we er voor 
gezorgd dat het een geweldig feest is geworden 
en mogen we als d‟Ekker toch best een beetje 
trots zijn dat dit in onze wijk plaatsvindt. Maan-
dagmorgen wordt er dan hard gewerkt om alles 
weer op te ruimen en maandagmiddag rond 
16.00 uur is het plein weer schoon, de rotzooi 
weer opgeruimd en is het net of er niets is ge-
beurd. 
Hoewel: bij Odeon is er nog wat rumoer, daar 
vieren de vrijwilligers van Cult en Tumult 2011 
nog een klein feestje om te vieren dat het dit 
jaar weer een geweldig feest is geweest. En 
voor iedereen die iets heeft bijgedragen aan 
Cult en Tumult 2011 nogmaals: HARTELIJK 
BEDANKT! 
Namens de organisatie: Henk van Hugten. 
Heb je nadat je dit gelezen hebt misschien iets 
van: volgend jaar wil ik ook meehelpen…. 
geef dan je naam even door:  
henkvanhugten@stimulansveldhoven.nl   
 
Je krijgt dan volgend jaar een uitnodiging van 
de organisatie.   

……………………………….……………………... 
PROZA EN POEZIE 
 
BRABANT, mijn Brabant.  
  
De Dommel, de Leijgraaf, de Zuid-Willemsvaart,  
de Peel en de Biesbos en Valkenswaard, 
de streke rond Cuijk en `t Maasland ernoo,  
de Meijerij van D`n Bosch, de Baronie van Bre-
doo. 
  
Want Brabant, m`n Brabant dor kom ik vandòn,  
alleen mar in Brabant dor kon dè bestòn. 
  
Neve plakke mè rog en dur steegskes te gòn 
wor knoote en peijne en brembizzeme stòn.  
Òn de rand van `n bos stù `n roodbonte koe mè 
d`r kont in de wend en die wend en die zi dan 
`houdoe`. 
  
`n Lampefebriek in `t zuije van `t laand  en van 
oudher in Tilburg de wolfabriekant  mè kloosters 
en kerke en adelijk bloed, lot de boere mar dor-
se‟ whebben `t goed. 
  
De dreve van Brabant die zen me bekend, ik 
ben òn de proot van de mense gewend en ner-
res ter wirreld wor ik oìt hè geston is de zon mè 
d`n oovend zo ondergegòn. 
  
`nen Biskop op klompe, `nen hertog te perd de 
grond ister goed of gin een kloote werd, mar d`n 
Brabander zelf blef nog steeds heel apart want 
zo groot ès ne mond is, zo groot is z`n hart. 
  
Want Brabant m`n Brabant dor kom ik vandòn 
alleen mar in Brabant door kon dè bestòn want 
Brabant, m`n Brabant dor kom ik vandòn alleen 
mar `nen Brabant kan dè verstòn.  
  
Lied van Ad de Laat, Nistelrode. 
……………………………………………………… 

mailto:henkvanhugten@stimulansveldhoven.nl
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BEDRIJVIGHEID 
In gesprek met John Rademakers. 

 

Autorijschool Daniëlle is sinds 1986 een suc-
cesvolle rijschool, gevestigd in de wijk d‟Ekker. 
Reeds veel leerlingen hebben deze afgelopen 
25 jaar hun rijbewijs hier behaald. 
De eigenaar John Rademakers is sinds 1983 
rijinstructeur op diverse categorieën voertuigen 
bij de Koninklijke Landmacht. In 1986 is hij ook 
een eigen autorijschool begonnen voor de cate-
gorie B (het autorijbewijs) en viert dit jaar het 25 
jarig bestaan. 
Bij het zoeken naar een naam voor de autorij-
school kwam hij bij de naam van zijn in 1986 
geboren dochter Daniëlle terecht. 
 

John zelf. 
Het is altijd de bedoeling geweest om de autorij-
school persoonlijk en klein te houden, mede ge-
zien de dagelijkse werkzaamheden bij de land-
macht. 
Deze combinatie van werkzaamheden is op een 
uitstekende wijze te doen. 
De lesprijzen kan ik zeer concurrerend houden. 
Ook omdat er geen groot bedrijfspand aanwezig 
is, geen duur personeel hoeft te worden betaald 
en de lesauto niet vol met dure bestickeringen 
zit. Alles vindt plaats vanuit mijn huisadres, 
eerst vanuit de Jegerstraat, thans de Abdijtui-
nen. De hoogte van mijn slagingspercentage 
zegt genoeg over de kwaliteit van de rijlessen. 
Zie www.cbr.nl. De leerlingen komen hoofdza-
kelijk uit Veldhoven of wonen heel dicht tegen 
Veldhoven aan. Leerlingen die te ver van Veld-
hoven af wonen worden niet aangenomen. Dit 
om te voorkomen dat de leerlingen vaak dezelf-
de routes rijden om elkaar naar huis te brengen. 
Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de les-
sen. 
Wat voor mij een enorme opsteker is, is dat er 
zich nu kinderen aanmelden waarvan de ouders 
vroeger zelf bij mijn rijschool hun rijbewijs heb-
ben gehaald. Dit vind ik geweldig. Waar ik nu 
naar uitkijk is de eerste rijles aan mijn kleinzoon 
Max, maar dat duurt nog circa 16 jaar. 
Ik sta zeker open voor vernieuwingen zoals het 
rijden met 16,5 jarigen (waarschijnlijk vanaf 1 
november  dit jaar). 
Bij de Koninklijke Landmacht mogen ze al een 
lange tijd rijles nemen, namelijk vanaf 17 jaar 
voor een B rijbewijs, dus ik heb er al ervaring 
mee. 
 
De verkeerstheorie kunnen de leerlingen oefe-

nen door een door mij zelf ontwikkelde theorie 
cd-rom. Op de cd-rom staat de gehele theorie-
cyclus die nodig is voor het theorie-examen. 
De lesauto is een nieuwe Hyundai ix20 voorzien 
van alle luxe die nodig is voor een fijne rijles. 
 

De autorijschool heeft ook een website die is 
gemaakt door mijn dochter Daniëlle, die intus-
sen een eigen beautysalon heeft in Bladel. 
Voor meer interesse in de autorijschool kunt U 
de website bezoeken:  
 
 
www.autorijschooldanielle.nl 

………………………………………………………. 
 
SENTRUM 70 NIEUWS. 
 
 
Tweedehands kinderkleding- en speelgoed-
beurs in Sentrum 70. 
  
Zondag 20 november wordt voor het eerst een 
tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs 
georganiseerd in Sentrum 70. Kinderen kunnen 
dan eventueel onder begeleiding zelf hun oude 
speelgoed of kleding verkopen. Voor € 5,- kan 
een tafel gehuurd worden waar de kleding en 
het speelgoed op uitgestald kunnen worden. 
Van 10.00 tot 14.00 uur kan de kleding en/of het 
speelgoed van eigenaar verwisselen.  
 
Bent u op zoek naar goedkope kinderkleding of 
speelgoed? Kom dan op 20 november langs om 
te kijken of er iets van uw gading bij is. En neem 
gerust de kinderen mee, want er is gratis ranja. 
 
Geef u op als verkoper vóór 7 november. Voor 
extra informatie en/of opgave kunt u terecht bij: 
 

Hennie Wouters, tel. 040-2539551  

of 06-29330985. 

http://www.cbr.nl
http://www.autorijschooldanielle.nl
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KINDERHOEKJE 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail:  

sentrum70@online.nl 

 

Telefoon: 040-2545494 

Maandag 
18.30 - 22.30 uur 
19.30 - 23.00 uur 
19.30 - 22.00 uur 

  
Kienen 
Biljarten 55+ 
Veldhovens Muziek Korps. 

Dinsdag 
13.30 - 16.30 uur 
19.00 - 23.00 uur 

  
Scootmobielverg. in de oneven weken 
Veldhovense Mondharmonica Vereni-
ging. 

Woensdag 
09.30 - 11.30 uur 
14.30 - 16.30 uur 
19.30 - 24.00 uur 
20.00 - 22.30 uur 

  
Inloopochtend ‟t Lichtpuntje 
Country/line dance 
Biljartvereniging. „t Ken Net” 
Hobbyclub volwassenen 

Donderdag 
10.00 - 12.00 uur 
14.00 - 16.00 uur 
19.30 - 23.00 uur 
19.30 - 23.00 uur 
19.30 - 22.30 uur 

  
Line Dance 
Line Dance 
Rikken 
Jokeren 
Elke 3e donderdag v/d maand verg. 
Gehandicaptenbeleid P.G.V. 

Vrijdag 
19.30 - 23.00 uur 

  
Liederenavond 1e vrijdag v/d maand. 

Zondag 
12.30 - 17.00 uur 
11.00 - 14.00 uur 

  
Kienen 1e zondag v/d maand 
Vlooienmarkt 3e zondag v/d maand. 
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DE HOBBY VAN: 
 
De Cache van d'Ekker. 
 
In deze rubriek hebben we ruimte voor mensen 
met een aparte hobby. Deze keer die van  
Harrie Verberne: GeoCachen.  
  
GeoCachen is een hobby die de laatste jaren 
erg populair geworden is. Met behulp van een 
apparaatje (een soort TomTom, maar dan met 
heel gedetailleerde wandel- of fietskaarten) kun 
je routes lopen of fietsen die door andere Geo-
Cachers zijn uitgezet. Deze routes kun je vin-
den op internet. Een Cache is eigenlijk een 
'schat' en liggen over de hele wereld. Het is een 
verstopplaats waar een waterdicht doosje ligt. 
In zo'n doosje ligt in ieder geval een logboekje, 
waar je je cachenaam kan opschrijven en de 
datum. Vaak zitten er in zo'n doosje ook 
'Goodies', kleine frutseltjes, zodat kinderen ook 
beloond kunnen worden voor hun wandeling. 
Wat ik zelf heel leuk vind, is dat er ook Geo-
Coins in kunnen zitten. Dat is een munt met 
een geregistreerd nummer, die de hele wereld 
over kan gaan. Zo heeft een collega van mij 11 
munten gedropt, van 11 collega's, in een Geo-
Cache in Australië met de bedoeling om via via 
weer terug in Nederland te reizen. Iedere keer 
dat een GeoCacher mijn munt logt, krijg je via 
internet een melding waar jouw munt is. Mijn 
GeoCoin heeft inmiddels ruim 16.000 km. ge-
reisd. 
In de omgeving van Veldhoven zijn honderden 
GeoCaches verstopt. Sommigen kun je zo op-
pikken, bij andere moet je eerst een puzzel(tje) 
oplossen. Ook zijn er zogenaamde multicaches. 
Je gaat dan van punt naar punt en moet op ie-
der punt een vraag beantwoorden. Met het ant-
woord kun je dan verder naar het volgende 
punt. 
Zo heb ik de Cache van d'Ekker gemaakt. Deze 
begint op het kerkplein aan de Burg. van 
Hoofflaan. Ik stel daar de eerste vraag over de 

poort die in die toren zit. In die poort zitten een 
aantal vakjes, die je even moet tellen. Het ant-
woord is dan een getal, die je weer in moet voe-
ren in je GPS apparaat, zodat je naar het vol-
gende punt gaat. Mijn route gaat zo langs de 
randen van d'Ekker en uiteindelijk (na ongeveer 
4 km) kom je bij de eindcache uit. Je bent dan 
langs het park aan de van Aelstlaan, de Abdij-
tuinen, Merefelt, de oude Kerkhof, de Adriaan 
en onze zijde van de Merefeltstraat gelopen (of 
gefietst). Als laatste punt kun je even uitrusten 
op een bankje, waar je de eindcoördinaten kan 
berekenen, zodat je naar de eindcache kan 
gaan. Uiteindelijk kan je dan je naam bijschrij-
ven in het logboekje en misschien GeoCoins 
ruilen in de 'schat'. 

  
Meer informatie kun je vinden op: 
http://www.speurvuur.nl/geostats/uitleg.php  
.……………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.speurvuur.nl/geostats/uitleg.php
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Ons d‟Ekkers „Benkske. 
  
De gemeente is dit jaar gestart met het project 
Socialsofa‟s. Naast Veldhoven-Dorp, Oerle en 
Meerveldhoven krijgt ook d‟Ekker een met mo-
zaïek betegelde bank. In de volksmond wordt 
deze bank al het Veldhovens „Benkske‟ ge-
noemd. Sponsor van deze  Socialsofa is 
Woonbedrijf. De bank krijgt een plaatsje op de 
hoek van de Burgemeester van Hoofflaan en 
de Abdijlaan. 
  
Na een workshop van Socialsofa in Tilburg, 
hebben verschillende wijkbewoners de basis-
vaardigheden van het mozaïeken onder de 
knie. De komende maanden zijn buurtbewo-
ners, re-integranten en een maatschappelijke 
stagiaire druk bezig met het beplakken van 
het „Benkske‟ in d‟Ekker.  

Kom gezellig kijken! 
Het mozaïeken vindt plaats in basisschool De 
Gansepoel aan de Lange Kruisweg 9. Loop 
eens binnen om te kijken, een kopje koffie te 
drinken of gewoon voor de gezelligheid! De 
openingstijden zijn: dinsdag en donderdag 
van 15.30 uur tot 17.00 uur.    
  
Socialsofa 
Een Socialsofa is een betonnen buurtbank 
met een eigen, unieke mozaïekafbeelding. De 
mozaïekbank voor de wijk d‟Ekker is ontwor-
pen door Karin van den Boomen. 
De mozaïekbanken hebben vooral een sociale 
functie: het bevorderen van ontmoeting in de 
wijk. Om het unieke karakter van de banken te 
behouden, wordt een beperkt aantal Social-
sofa‟s in Veldhoven geplaatst. Wilt u meer we-
ten over de Socialsofa? Kijk dan op 
www.socialsofa.nl. 

Contact 
Neem voor meer informatie over het Veldho-
vens „Benkske‟ of over het sponsoren ervan 
contact op met de beleidsmedewerker wijkbe-
heer van de gemeente Veldhoven:  
francis.vanboxtel@veldhoven.nl, tel. 14 040. 

…………………………………………………….. 
 
FELICITATIERUBRIEK. 

 

Wij feliciteren de gelukkige ouder(s) van: 
Ryhana op het Klaverplein, Sena en Safien in 

de Lange Kruisweg, Floor in de Don Bos-

costraat en Amy in de De Witstraat. 

………………………………………………………. 

 
Wilt u ook iemand feliciteren? Meldt het ons! 
………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

http://www.socialsofa.nl/
mailto:francis.vanboxtel@veldhoven.nl
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Zaterdag 15 oktober  
OPEN DAG BIJ HET WITTE WIEL. 
 
Wij zijn het nieuwste “groene” kinderdagverblijf 
in uw omgeving. 
Wij bieden dagopvang en buitenschoolse op-
vang. Onze dagopvang beschikt over een heer-
lijke ontdektuin met o.a. een waterfontein, klim- 
en doorloop weggetjes, kijk- en doe plekjes en 
rustplekjes voor de allerkleinsten met ook bui-
tenbedjes. 
Onze BSO beschikt over superveel speelruimte, 
ruim 9 m²  per kind (norm is 3,5 m²). Een indoor 
voetbal/basketbalveld, een grote zandpartij bin-
nen, tafeltennis en voetbal, verkleed- en 
schminkhoek, een heerlijke relaxhoek en we 
hebben echte dieren; konijntjes, schildpadjes, 
vissen en kippen!  
 
Bij ons moet niets en mag heel veel!  Alles op 
één locatie. 
Kom voor meer informatie naar de open dag op 
zaterdag 15 oktober van 12.00 tot 17.00 uur. 
………………………………………………………. 
 
Redactieleden voor dit wijkblad gezocht: 
 
Wij zoeken nog steeds versterking! Mocht je het 

leuk vinden om stukjes te schrijven of een ande-

re bijdrage te leveren, neem dan even contact 

op met ons! 
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OPROEP VOLLEYBAL 
 
Wij zijn een volleybal clubje dat iedere zon-
dagmorgen van 9.30 tot 11.00 uur recreatie 
volleybal speelt in de gymzaal aan de Van 
Vroonhovenlaan. 
 
Dit clubje is nog overgebleven van de buurt-
vereniging d‟Ekker van 25 jaar geleden. 
 
Wij hebben dringend behoefte aan een aantal 
nieuwe leden, zowel vrouwen als mannen, 
leeftijd is niet van belang, als ze maar de spirit 
hebben om op zondagmorgen te komen vol-
leyballen. 
 
Wordt u enthousiast bij het lezen van dit be-
richt neem dan contact op met onderstaande 
contactpersoon! 
Vanzelfsprekend bent u welkom om een balle-
tje mee te spelen of om eerst even te kijken. 
 
Sportieve groet, 
 
Jan van Kemenade 
Fierlandtstraat 10 
06 - 24125310 

………………………………………………………. 

 
Geslaagd vrijwilligersontbijt! 
 
Zondag 25 september was het gezellig druk op 
het plein voor Odeon. Ruim 200 vrijwilligers wa-
ren daar om een fairtrade ontbijt te nuttigen.  
 
2011 is het Europees jaar van het vrijwilligers-
werk. Vandaar dat Stimulans Vrijwilligersbureau 
alle vrijwilligers uitnodigde om naar het plein te 
komen op deze zondag tijdens Cult&Tumult. 
Het fairtrade ontbijt werd geheel gesponsord 
door Bakkerij Verhoeven, Bavaria, Boerderijwin-
kel De Meerhoeve, Cafetaria Wouters, Ekopla-
za Veldhoven, Fair Trade Nederland, Grand Ca-
fé De Schalm, Incognito bloemen, Moonen 
Packaging, Plus André en Joyce van Reijen en 
Unicef-Wereldwinkel. 
 
Tijdens dit ontbijtbuffet werden de professionals 
van Stimulans Vrijwilligersbureau, SWOVE en 
gemeente Veldhoven bijgestaan door burge-
meester Jack Mikkers en wethouders Nicole 
Ramaekers, Caroline van der Weijden, Jack 
Tops en Maarten Prinsen! Door aanwezig te zijn 
en mee te helpen toonde B&W waardering voor 
de aanwezige vrijwilligers. Dit ging vergezeld 

met een groot applaus! 
Ook mij werd mij gevraagd om een stukje voor 
het wijkblad te schrijven over het vrijwilligersont-
bijt, nou hier is ie dan!  

 

  

Blij verrast was ik, toen ik een uitnodiging kreeg 

voor het vrijwilligersontbijt tijdens Cult en Tu-

mult.  

Op zondag 25 september van 10 tot 12 uur was 

het zover. 

Mijn medevrijwilliger Laura en ik kwamen op het 

plein aan en werden ontvangen door lakeien en 

dat was een aangename verrassing. De sfeer 

zat er ook meteen in. 

We werden verwend met verschillende brood-

jes, fruit, eitjes, allerlei lekkers voor op de 

broodjes, fruitsapjes en natuurlijk koffie en thee!  

Er was genoeg, dus als het goed is is niemand 

iets tekort gekomen.  

Het leuke eraan is ook dat je andere vrijwilligers 

leert kennen en hoort waar zij hun vrijwilligers-

tijd aan besteden. Wat een gedreven mensen 

allemaal, super! 

Na een mooie speech werd met een groot ap-

plaus het ontbijt afgesloten. Het was een mooi 

gebaar om te bedanken voor wat al deze men-

sen doen! 

Ik heb genoten! Bedankt! 

  

Groetjes Lia 

………………………………………………………. 
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Jeu de boules club Ceciliastraat 
 
Naar aanleiding van de oproep in ons vorige 
wijkblad om nieuwe leden voor de jeu de boules 
club, kunnen wij mededelen dat er al veel men-
sen zijn komen kijken op de woensdagavonden 
en dat daar verschillende aanmeldingen uit 
voort gekomen zijn. Maar voor degenen die nog 
niet zijn langs geweest: ze beginnen rond half 8 
‟s avonds en gaan nog even door nadat het 
donker geworden is, want de gemeente heeft 
een lantaarnpaal geplaatst naast de baan. 

 

COLOFON 
 
1

e
 Jaargang, nr. 6, oktober 2011, oplage 1800 

stuks. 
 
Het wijkblad verschijnt om de maand. 
De redactie houdt zich het recht voor om artike-
len in te korten, aan te passen of niet te plaat-
sen. Plaatsing van een artikel wil niet zeggen 
dat de redactie de zelfde mening heeft. 
 
Redactieleden: 
Hanneke te Boekhorst, Harrie Verberne, Laura 
van Nispen en Rosita Hornikx. 
 
Redactieadres: 
Boterbloem 29, 5503 VG  VELDHOVEN 
E-mail: wijkblad@d-ekker.nl 
 
Een vrijwillige bijdrage voor ons wijkblad kunt u 
eventueel storten op rekeningnummer  
153621451 o.v.v. wijkblad d'Ekker 
 
Geen wijkblad gehad? 
Dan kunt u contact opnemen met  
Gerard te Boekhorst  
06 - 13901088. 
Of u kunt langs gaan bij Stimulans aan de  
Lange Kruisweg 112 
 
Sponsor, redactielid of bezorger van het 
wijkblad worden?  
Neem dan contact met ons op! 

 

De volgende kopijdatum is 

1 december 2011 



12 

 

………………………………………………………. 

 

 

VOOR LEUKE KADOOTJES,KINDERFEESTEN,CREATIEVE 

     WORKSHOPS, KRALEN, HOBBYMATERIALEN  EN  

 

MEER… 

 

     Burg.v. Hoofflaan 118 Veldhoven      040-8795472 

         www.kadodoen.com               karin@kadodoen.com 

http://www.kadodoen.com/
mailto:karin@kadodoen.com

