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VAN DE REDACTIE 
 
Deze editie staat mede in het teken van Carna-
val. Hoe kan het ook anders in een wijk waar 
zowel de optocht twee dagen doorheen trekt en 
direct ná de kinderoptocht het kindercarnaval 
losbarst in ons wijkgebouw Sentrum 70. 
Ook hebben we een nieuwe rubriek: Een bloe-
metje voor…… 
Kent u iemand in de wijk waarvan u vindt dat hij 
of zij iets gedaan heeft wat een bloemetje ver-
dient, geef dit dan door aan de redactie, zodat 
wij er op af kunnen. 
………………………………………………………. 
 
Kindercarnaval in d’Ekker. 
 
Na het succes van vorig jaar organiseert  
Vrijwilligersgroep d‟Ekker samen met de 
3 jarige prinses Iris, weer een leuke en gezellige 
kindercarnavalsmiddag! 
Deze wordt gehouden op maandag 20 februari 
van 14.00 tot 17.00 uur in  
Sentrum 70, Handwijzer 34 in Veldhoven. De 
toegang is gratis. 
De middag is voor alle kinderen, maar natuurlijk 
mogen papa‟s, mama‟s, opa‟s, oma‟s, vriendjes, 
vriendinnetjes komen, of gewoon iedereen die 
een gezellige middag wil. Op deze middag zijn 
de ranja en traktaties 
voor alle kinderen gratis! 
  
Ook de muziek wordt  dit 
jaar weer verzorgd door 
dj Gerard. 
Sentrum 70 is ook geo-
pend op zondag 19 fe-
bruari tijdens en na de 
optocht. 
 
Tot maandag  
20 februari. 
 
Groetjes prinses Iris. 

HET WIJKBLAD BLOEMETJE 
 
Het wijkbladbloemetje is een nieuwe rubriek in 
het wijkblad. 
Dit bloemetje willen wij als redactie 1 keer in de 
twee maanden aanbieden aan iemand uit  
d‟Ekker, die veel voor de wijk doet of iets  
speciaals te vieren heeft. 
 

 
Het eerste bloemetje is aangeboden aan Maria 
Matheeuwsen, voor haar inzet in de wijk, zoals 
o.a. het mee organiseren van de wijkdag, wijk-
platform, bezoeken van mensen uit de wijk, 
mee mozaïeken van de socialsofa en het  
bezorgen van ons wijkblad. 
 
Weet of kent u iemand in de buurt die voor het 
wijkbladbloemetje in aanmerking komt, laat het 
ons dan even weten en misschien staan we de 
volgende keer dan wel met een bloemetje bij 
diegene voor de deur.   
 
Het wijkbladbloemetje wordt mogelijk gemaakt 
door de bloemenman Emiel v/d Pas 
die op vrijdagmiddag op het kerkplein staat.  
Opgeven kan met reden en motivatie via  
wijkblad@d-ekker.nl.  
………………………………………………………. 
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BERICHT VAN ONZE WIJKCONCIËRGE 

 
Project Lotgenoten d’Ekker wordt  
Wijkgenoten. 
 
Sinds september 2011 is het lotgenotenproject 
actief in de wijk d‟Ekker. Een project "voor be-
woners, door bewoners" om elkaar te onder-
steunen en met elkaar in contact te komen. Via 
huisbezoeken, gecombineerd met een website 
proberen we wijkbewoners met elkaar te  
matchen. Dat het zo‟n groot succes zou worden 
hadden we niet verwacht! Er hebben zich al  
bijna  40 wijkbewoners aangemeld. Allemaal 
mensen die hulp vragen of aanbieden! 
  
Vanaf 1 april a.s. verandert de naam in 
“Wijkgenoten”. 
  
Na enkele tips bleek dat de naam Lotgenoten 
voor sommigen stigmatiserend overkwam en 
we dus een andere doelgroep missen: de  
bewoners die zichzelf niet als lotgenoot zien. 
Ook de bewoners die allerlei activiteiten voor de 
wijk opzetten en uitvoeren missen we daarbij. 
Om iedereen erbij te betrekken willen we dus 
ook graag andere ideeën ondersteunen.   
Misschien is er wel een initiatief waar u al  
geruime tijd mee loopt, of iets wat nooit echt 
van de grond is gekomen! We kunnen u  
mogelijk in contact brengen met andere  
wijkbewoners die u daarbij kunnen ondersteu-
nen. 
  
Zo kunnen er meer mogelijkheden ontstaan 
voor leuke activiteiten en nieuwe contacten.  
Wijkgenoten wil daar op inspringen en   
een hechte club vrijwilligers in de wijk actief krij-
gen. Ons kent ons! Een leuke club mensen die 
weten wat ze aan elkaar hebben en die elkaar 

ook kunnen ondersteunen als dat nodig is! 
Wij werken graag mee om uw idee in een actie 
om te zetten en u in contact te brengen met  
anderen. 
  
Vanaf 1 april kunt u ons vinden op:  
www.d-ekker.nl/wijkgenoten 
   

namens de vrijwilligers van project Lotgenoten. 
Lotgenoten blijft dus gewoon bestaan, alleen 
onder de naam Wijkgenoten. 
………………………………………………………. 
 
Lenteactie d’Ekker. 

  
Zaterdag 14 april staat d'Ekker weer in het  
teken van de lente. Op die dag wordt voor het 
2e jaar een Lenteactie georganiseerd in de wijk. 
Vrijwilligers, Gemeente, Woonbedrijf, Aert 
Swaens en Stimulans gaan er samen met de 
wijkbewoners weer voor zorgen dat deze dag 
een succes wordt. De voorbereidingen daarvoor 
zijn al in volle gang. 
 
U als bewoner heeft enige tijd geleden aan kun-
nen gegeven wat uw grootste ergernissen in de 
wijk zijn. Uit die informatie is een top 10 ont-
staan, die we samen met de wijkbewoners gaan 
aanpakken. De Lenteactie is een mooi moment 
om daar gevolg aan te geven. 
 
Nog even de top 10 van ergernissen in d'Ekker 
op een rij: 
1.   Hondenpoep 
2.   Onderhoud groen 
3.   Snelheid verkeer 
4.   Achterpaden 
5.   Parkeren (inclusief aanhangers) 
6.   Verfraaiing wijk 
7.   Onderhoud/gebruik tuinen 
8.   Schoonmaakactie 
9.   Stallen kliko's 
10. Inventarisatie problematiek ouderen. 
 
Wilt u ons een handje komen helpen in de voor-
bereiding of op de Lenteactie zelf dan hoor ik 
dat graag, tel. 06-83161659. Het zou fijn zijn als 
u hier aan mee wilt werken.  
 
Samen aan de slag voor een schoon en groen 
d'Ekker! 
U doet toch ook mee? 
 

Edwin Wijngaards 
edwinwijngaards@stimulansveldhoven.nl 

http://www.d-ekker.nl/wijkgenoten
mailto:edwinwijngaards@stimulansveldhoven.nl
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Deze keer feliciteren wij  de ouders van Siem 
aan de Heermoes en de Nieuwe Band met 
hun 25 jarig bestaan. 
 
Op 5 december 1986 is de Nieuwe Band als 
stichting ingeschreven bij notaris Wortelboer. 
De Nieuwe Band was al wel werkzaam en op-
gericht in Veldhoven, maar 5-12-1986 geldt als 
formele oprichtingsdatum. 
Dus bestaan 25 jaar. En dat is een goede reden 
om een feestje te organiseren. Daar zijn een 
paar mensen binnen het bestuur mee bezig. Zij 
kunnen u nu reeds mededelen, dat er voorne-
mens zijn op zaterdag 31 maart van 14.30 tot 
16.30 aandacht aan deze mijlpaal te schenken. 
Noteer alvast in uw agenda: zaterdag 31 maart 
vanaf 14.30 uur Jubileumreceptie! 
………………………………………………………. 
 
SOCIALSOFA onthuld! 

 
Op vrijdag 10 februari jl. onthulde Ingrid de Boer 
van Woonbedrijf en wethouder Caroline van der 
Weijden de Socialsofa van d‟Ekker. De met  
mozaïek beplakte buurtbank staat op de hoek 
van de Abdijlaan en de Burgemeester van 
Hoofflaan. Vrijwilligers hebben zich maanden 
lang ingezet om de bank met 17.500 steentjes 
te bekleden. Onder belangstelling van een grote 
groep wijkbewoners, die ondanks de vrieskou 
aanwezig was, is de bank feestelijk onthuld. 
 

Het mozaïekproces van de Socialsofa in 
d’Ekker. 
 
Tijdens een workshop van Socialsofa in Tilburg 
hebben wijkbewoners de basisvaardigheden 
van het mozaïeken geleerd. Nadat eerst het 
ontwerp op de bank is gezet zijn de deelnemers 
gestart met mozaïeken. 
 
Het ontwerp bevat kenmerkende elementen uit 
de wijk. Korenmolen De Adriaan speelde sinds 

1906 een belangrijke rol in de nijverheid van 
Veldhoven. In de jaren vijftig werd uit het vlakke 
landschap de wijk d‟Ekker opgebouwd. Na de 
opbouw van de wijk is de Heilige Jozefkerk een 
opvallende verschijning geworden en vooral be-
kend door de zuilvormige architectuur. 
De bank geeft de opbouw van de wijk weer, die 
is ontstaan vanuit de korenaren en akkerbanen. 
 
Eind september is de betonnen bank vanuit  
Tilburg getransporteerd naar d‟Ekker. 
Sentrum ‟70, aan de Handwijzer 34, bood ons, 
in samenwerking met de gemeente Veldhoven, 
een ruimte aan. Hier hebben we met veel  
plezier verder gewerkt. 
 
Dankzij de inzet van de mozaïekers; Hennie 
van Essen, Natalie van Hest, Maria Matheeuw-
sen, Jose van den Boomen, Milica Rijpert,  
Sabine Rutjens en Marga Waarma is de bank 
van d‟Ekker hartstikke mooi geworden. Zij  
hebben de bank steentje voor steentje bekleed 
met mozaïek en ik kan wel zeggen, dat ze trots 
mogen zijn op het eindresultaat. 
Ik heb met ontzettend veel plezier samenge-
werkt aan deze bank en vind het in die zin jam-
mer, dat deze nu klaar is. Wel kunnen we nu 
eens afspreken op een kei mooi punt in d‟Ekker. 
 
Ik hoop dat u ook gebruik gaat maken van deze 
comfortabele buurtbank! 
Karin van den Boomen  
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Wijkdag d’Ekker in het teken van “vruuger”. 
 
Na succesvolle edities in 2010 en 2011 heeft de 
werkgroep Wijkdag d‟Ekker de voorbereidingen 
voor de wijkdag 2012 opgepakt. De wijkdag 
staat ingepland op zondag 24 juni en staat in 
het teken van d‟Ekker in vervlogen tijden. 
 
De werkgroep heeft al een aantal invalshoeken 
geformuleerd over de invulling van de dag. Er 
wordt aandacht besteed aan d‟Ekker voor de 
bouw van de wijk en de beginjaren, toen de eer-
ste mensen zich vestigden. We zijn nog op zoek 
naar aanvulling op onze ideeën, dus als u ver-
halen heeft, oude foto‟s, activiteitenvoorstellen 
of een andere briljante aanvulling op het onder-
werp, dan zijn die zeer welkom. 
Tevens zoekt de werkgroep nog naar enthousi-
aste leden, die samen met ons er net zo‟n feest 
van willen maken als de voorgaande edities wa-
ren. 
 
Heeft u interesse, neem dan contact op met: 
 
Hanneke te Boekhorst: wijk-d-ekker@live.nl 
Wilbert Caris:  
wilbertCaris@stimulansveldhoven.nl 

 
BEDRIJVIGHEID. 
L-Santé Beauty & Health Centre. 
 
25 Jaar geleden, 9 juni 1986, zijn wij, Lianne en 
Theo, klein begonnen met een schoonheidssa-
lon.  

Lianne had eerst een aantal jaren gewerkt bij 
Quick Sun aan de Provincialeweg als schoon-
heidsspecialiste. We zijn gestart in het ouderlijk 
huis van Lianne aan de Kruisstraat in Zeelst. 
We hadden daar een slaapkamer ingericht als 
salon. De klanten moesten toen door het huis 
naar boven. Door uitbreiding van activiteiten zo-
als snelbruiners, afslanken en pedicure maak-
ten we een gestage groei door in het aantal 
slaapkamers die we in gebruik hadden en in het 
klantenbestand. Op een gegeven moment had-
den we zo ongeveer heel de bovenverdieping in 
gebruik, groeiden we uit onze jas en tevens 
kwam de woonruimte van mijn schoonmoeder 
in de verdrukking. In die begintijd investeerden 
we alle beetjes wat we verdienden in de salon, 
in uitbreiding van ons dienstenpakket. Ikzelf 
werkte nog in loondienst in de installatietech-
niek en daar konden we dan van leven. Na ruim 

mailto:wijk-d-ekker@live.nl


5 

 

5 jaar was het tijd om naar een andere locatie 
uit te gaan kijken. Na enig zoekwerk vonden we 
een geschikte locatie, centraal in Veldhoven en 
aan een doorgaande weg, aan de Burg. van 
Hoofflaan 169. Het pand was nog een woning, 
maar daar zou snel verandering in komen. We 
kochten het pand in 1990 van de familie Bary 
en gingen het verbouwen. Eerst zorgden we er-
voor dat we boven konden wonen. We woonden 
zelf toen nog in de Heikant en trokken er in au-
gustus 1990 in. Na de verbouwing onder zijn we 
geopend in oktober 1991 met de salon. Er 
kwam meer personeel bij en ook de naam werd 
veranderd. Van “schoonheidssalon Lianne” in 
“Beauty & health centre L-Santé”. Na de ope-
ning hadden we al snel weer nieuwe plannen. 
We wilden ons aanbod uitbreiden met  
permanente-make up, dagarrangementen en 
een sauna. Ook werd onze dochter Rachelle 
geboren op deze bovenwoning. We groeiden 
weer uit ons jasje. Toen kregen we de gelegen-
heid om het huis er naast te kopen waarbij Theo 
met hulp van vrienden en familie, zowel de sa-
lon als het pand er langs ging uitbreiden en ver-
bouwen. Het nieuw aangekochte pand was stu-
dentenpand, maar deze hebben we weer ver-
bouwd tot een normaal woonhuis waar we zijn 

gaan wonen in februari 1997. In maart werd on-
ze zoon Marc geboren op dit adres. Ondertus-
sen waren de verbouwing van de sauna en de 
extra behandelruimten ook klaar. IPL-definitieve  
ontharing kwam erbij en gespecialiseerde  
anti-aging gezichtsbehandelingen. Tevens een 
ruimte voor een cosmetisch arts die in onze sa-
lon klanten behandelt, op afspraak. Ons  
volledige team bestaat nu uit Theo, Lianne en 4  
medewerksters.Tevens zijn wij een trouwe  
partner van de opleidingsscholen om dit mooie 
vak over te brengen op toekomstige  
schoonheidsspecialisten.  
 
Dit jaar vieren we ons 25-jarig jubileum, met 
mooie acties. Maar we zijn nog steeds vol plan-
nen, de sauna gaat nu plaats maken voor nog 
meer gespecialiseerde behandelingen,  
waaronder de msp-lasergezichtsbehandeling 
om huidverbetering te realiseren. We wonen nu 
ruim 20 jaar in d‟Ekker en het bevalt ons goed. 
Ook het contact in de buurt is prima.  
We willen een mooie, schone, gezellige en 
bloeiende straat houden en zetten ons daar 
graag volledig voor in. 
………………………………………………………. 
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DE HOBBY VAN:  
Fred. 
 
Fred verzamelt plaatjes. Niet zomaar wat 45 
toeren singeltjes maar …. 

In 1968 kwam Fred uit militaire dienst en begon 
toen zo ongeveer met verzamelen. Hij nam een 
abonnement op Rock Ville, een Rock-‟n-roll  
magazine uit die tijd en kwam tot de conclusie: 
“Hee, er bestaan nog meer artiesten dan alleen 
Elvis en Jerry Lee Lewis.” 
Een keer stond er een stukje in van ene Kees 
Klop, die een reis wilde organiseren naar 
Memphis in Tennessee, Amerika. Dat is de ba-
kermat van o.a. Elvis. Helaas was er te weinig 
animo voor, dus het daarvoor gespaarde geld 
ging Fred dan maar besteden bij Kees en kocht 
wat plaatjes van hem. 
De allereerste die hij daar kocht was van een 
onbekende artiest met een amateurbandje:  
Macy (Skip) Skipper: Quick sand love, uitge-
bracht op het Light label. Inmiddels heeft Fred 
bijna een hele complete platencollectie van het 
Sun-label. Dat is het label waarbij de Rock-‟n-
roll geboren is. 
Fred is vaak naar Amerika geweest om muziek 
te zoeken in 2e hands winkeltjes. Daar ontmoet-
te hij op zijn struintochten Charley Feathers, 

heel bekend in de R&R wereld maar daarbuiten 
eigenlijk niet. Hij schreef in 1955 het nummer “I 
forgot to remember to forget” waarmee Elvis 
zijn allereerste hit had. Charley heeft hem 2 da-
gen lang alles in Memphis liet zien aan Elvis-
wetenswaardigheden en allerlei andere interes-
sante locaties.  
Ook ging hij naar de zuidelijke staten van de 
VS, zoals Texas, Louisiana (Cajun muziek) enz. 
Dit allemaal speciaal voor de muziek. 
Hij wordt vaker zo gastvrij ontvangen en ze stu-
ren ook regelmatig cd‟s en singels naar Fred 
omdat ze zijn hobby zo bijzonder vinden.  
Hij heeft veel plaatjes van bandjes waarvan de 
bands niet eens weten dat ze bestaan.  Een 
aantal van de platen van Fred zijn “Acetates”. 
Dat zijn metalen platen met een laagje vinyl  
erop. Deze werden speciaal gemaakt om aan 
het publiek te laten horen via een radiostation 
en als het publiek enthousiast reageerde ging 
men er een plaat van uitbrengen. Mocht het  
publiek echter negatief reageren, dan werd met 
zo‟n test-persing niks gedaan.  
 
Fred is zelfs een keer geïnterviewd door een 
plaatselijke krant in Louisiana met foto en al er-
bij. Ze vonden het daar zo apart dat mensen uit 
Nederland helemaal naar Louisiana kwamen 
voor concerten en plaatjes. Daar wilden ze wel 
eens het fijne van weten.  
 
In de jaren ‟70 was hier op de radio, het toen-
malige Hilversum 3, een programma actief dat 
luisterde naar de naam: De Rock-‟n-roll metho-
de en de deejay daarvan was Felix Meurders. 
Een keer of 7 is aan Fred gevraagd of hij daar 
wilde komen met zijn singeltjes om daar in de 
studio te komen draaien en vertellen. Later was 
Fred ook regelmatig te gast bij Radio Royaal, 
een zender van net over de Belgische grens, 
die vooral in de regio Brabant veel luisteraars 

 

 

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
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heeft, in het programma van Peter Visser van 
de Eindhovense band Mac Taple die daar dee-
jay was. 
 
Je kunt het eigenlijk zo samenvatten: 80% Van 
Freds 45 toeren platen komen uit Amerika. Ze 
zijn op kleine locale platenlabels uitgebracht 
door locale bandjes in de jaren „50. Vaak opge-
nomen in een locaal radiostation of locale pla-
tenwinkel. In oplages van 200 tot 1000 stuks. 
Naar gelang zo‟n band er geld voor had. Er wa-
ren in de jaren ‟50 enkele honderden van dit 
soort platenmaatschappijen kris kras door Ame-
rika en veel van die bandjes dachten: “Wat El-
vis kan, kunnen wij ook.” Dus niet!!! 
 
Verder heeft Fred nog een uitgebreide verza-
meling van de jaren ‟30 t/m begin jaren ‟60. Van 
Rockabilly, Hillbilly, Cajun tot Blues. 
……………………………………………………… 
 
Immanuelkerk en H. Jozef gesloten. 
 
Stel je voor dat je „s zondags  naar de H. Jozef-
kerk of naar de Immanuelkerk op weg bent en 
daar aangekomen blijkt de kerk gesloten te zijn. 
Wat denk je dan? Is de pastor ziek geworden? 
Of staat het gebouw op instorten? Of heeft het 
te maken met de krimp in de kerk? (En met die 
krimp bedoelen we dan dat er zo weinig  
mensen naar de kerk komen, dat je de kerkdeu-
ren moet sluiten.) 
Daar heeft het allemaal niets mee te maken. En 
toch waren de H. Jozefkerk en de Immanuel-
kerk op zondag 15 januari gesloten.  
En waarom? 
Om een teken te geven. Een teken dat we het 
van harte menen, dat streven naar eenheid als 
christenen uit verschillende tradities. Ook al wil 
het streven naar eenheid niet zeggen dat we 
allemaal in één kerk moeten opgaan, we willen 

wel dat het vanzelfsprekend wordt om bij elkaar 
te gast te zijn en je bij elkaar thuis te voelen. 
Om dat teken neer te zetten hielden we op zon-
dag 15 januari een oecumenische viering in de 
H. Willibrordus in Zeelst. Deze oecumenische 
viering stond in het teken van de Week van ge-
bed voor de Eenheid van de Christenen. En 
had als thema: Winnen met gevouwen handen.  
2012, Het jaar van het Europese kampioen-
schap voetbal, doet wellicht denken: wie zal er 
winnen. En er is een zekere rivaliteit tussen lan-
den en supporters. Maar je kunt ook winnen 
met gevouwen handen. Dan denken we mis-
schien eerst aan bidden, dat je kunt doen met 
gevouwen of met opgeheven handen. Maar je 
kunt ook met anderen de handen  ineen vou-
wen, om te laten zien dat je samen sterk bent. 
Of ook om te laten zien dat je je met elkaar ver-
broedert. 
Ook kerken en vooral leden van kerken kunnen 
veel samen doen. Niet alleen samen vieren, of 
samen bidden, maar ook samenwerken. Daar-
om waren de H. Jozefkerk en de Immanuelkerk 
op zondag 15 januari dicht en was men samen 
in de H. Willibrordus. 
 
Dominee Jaap Splinter. 
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KINDERHOEKJE 

Buurtpreventie, iets voor uw buurt? 
In een aantal delen van Veldhoven is buurtpre-
ventie actief. Buurtpreventie draagt bij aan de 
veiligheid in de buurt en wordt gedragen door 
de bewoners zelf. Ondersteuning wordt gebo-
den door politie, gemeente, wijkplatform en het 
opbouwwerk van Stimulans. Naar aanleiding 
van een aantal vragen uit d‟Ekker, is besloten 
om te inventariseren of er behoefte is aan het 
opzetten van deze buurtpreventieprojecten. 
 
Wat is het doel van buurtpreventie?  
Het buurtpreventieproject is erop gericht de vei-
ligheid en het gevoel van veiligheid in de buurt 
te vergroten. Bewoners en ondersteunende or-
ganisaties kunnen er samen voor zorgen dat 
dieven, inbrekers en vandalen minder gemakke-
lijk de kans krijgen hun slag te slaan. Dat kan 
door wat extra op te letten en wat meer betrok-
ken te zijn bij uw directe woonomgeving: het  
huis, de straat, of de buurt waar u woont. Uw 
ervaringen en die van anderen stellen de onder-
steunende organisaties en de buurtbewoners in 
staat beter op de hoogte te blijven van de ont-
wikkelingen in de buurt. Een buurtpreventiepro-
ject slaagt alleen als buurtbewoners bereid zijn 
er samen met de ondersteunende organisaties  
iets aan te doen en dat levert een gezelligere, 
veiligere en rustigere buurt op. 

 

Wat is buurtpreventie niet? 
Het is geenszins de bedoeling “controle” uit te 
oefenen of inbreuk te maken op het privéleven 
van anderen. Het is dus niet de bedoeling om 
burgerpatrouilles te organiseren. En natuurlijk 
heeft het “eigen rechter spelen” niets met buurt-
preventie te maken. Al was het alleen maar om-
dat dat simpelweg verboden is.  
 
Wat kunt u doen? 
Buurtpreventie begint natuurlijk bij voorzorgs-
maatregelen die u zelf kunt nemen. Goede slo-
ten, het merken van waardevolle bezittingen of 
het aanlaten van een of meer lampen als u „s 
avonds de deur uitgaat. De bedoeling van een 
buurpreventieproject is dat iedereen wat meer 
oplet en alerter is op verdachte situaties. Maak 
bijvoorbeeld ook eens afspraken met de buren 
dat u een oogje in het zeil houdt als ze op va-
kantie gaan. Uiteraard is het belangrijk verdach-
te situaties direct te melden bij de politie. En 
bent u ongelukkigerwijze het slachtoffer gewor-
den van een strafbaar feit, doe daar dan altijd 
aangifte van.  
 
Wat doet de politie? 
De politie verzamelt 
en verwerkt gege-
vens van de buurt 
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die dan de basis zijn voor de verdere activiteiten 
van de politie zoals het surveilleren in de buurt. 
Tevens kunnen er door de ondersteunende or-
ganisaties op basis van uw informatie, acties,  
voorlichtingen etc. samen met u worden uitge-
voerd. Het is daarom van belang dat alle mis-
drijven en andere misstanden worden gerappor-
teerd bij de politie en uw straatcoördinator. 
 
Tot slot! 
Zoals gezegd is uw bijdrage in buurtpreventie 
van essentieel belang. Als er niemand meedoet 
is er ook geen buurtpreventie. Op de lange  
termijn kan zich dat wreken. Door actief op te 
letten in uw woonomgeving en melding te doen 
van misstanden kunnen we samen zorgen voor 
een prettige woonomgeving. 
Een veilige buurt begint bij uzelf. 
 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, ten 
aanzien van buurtpreventie, of wilt u samen met 
uw buurtgenoten een project opzetten, dan kunt 
u contact opnemen met: 
Stimulans; tel. 040-2533443. Vraag naar Angeli-
que Vervoort, Henk van Hugten of Wilbert Ca-
ris. Of stuur een e-mail naar  
info@stimulansveldhoven.nl. 
 
 

………………………………………………………. 

NIEUWS UIT DE ABDIJTUINEN 
  
Zorgwoningen; 
Er is veel te doen geweest over het plan tot het 
realiseren van zorgwoningen in blok 1 van het 
complex De Abdijtuinen. Het laatste nieuws is 
dat er een aanzienlijk aantal “zienswijzen” (zeg 
maar bezwaren tegen het verlenen van de door 
de projectontwikkelaar aangevraagde vergun-
ning) bij de gemeente is ingediend. Op de web-
site van de projectontwikkelaar was kort voor 
Kerst te lezen: “Het doorgaan van project  
Kempenzicht is onzeker geworden door de vele 
bezwaren van bewoners in blok 1 van De Abdij-
tuinen.” In dezelfde periode heeft de gemeente 
Veldhoven aangegeven dat “Op verzoek van de 
aanvrager is besloten om de beslissingtermijn 
15 weken op te schorten.” De gemeente moet 
nu uiterlijk 1 april 2012 een beslissing op de 
aanvraag nemen. 
 
Veiligheid; 
Ook met de veiligheid in het complex is het nog 
niet in orde. In december zijn „s nachts twee 
elektrische fietsen gestolen die op een eigen 
parkeerplaats van de eigenaren in de parkeer-
garage onder het complex stonden. Inmiddels is 
de bewonerscommissie uitgebreid met een be-
woner die zich specifiek zal gaan bezighouden 
met het verbeteren van de veiligheid in het com-
plex. 
 
Socialsofa van de Abdijtuinen; 
De projectontwikkelaar heeft De Abdijtuinen een 
zgn. “socialsofa” kado gedaan. Dit bankje wordt 
momenteel door een aantal bewoners met mo-
zaïek beplakt en zal als het klaar is een plaatsje 
krijgen in de gemeenschappelijke tuin van het 
complex. 
………………………………………………………. 

Altijd het laatste nieuws en informatie 
over onze wijk : 

 
Klik aan op: 

www.d-ekker.nl 
nu ook te volgen op Twitter onder: @d_ekker 

mailto:info@stimulansveldhoven.nl
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PROZA EN POEZIE 

‟n Lintje. 
  
Ik droomde lest hil skon dè ik van Trix `n lintje 
kreeg, `n koninklijke onderscheijing; `t brocht hil 
we teweeg. 
D`r waar gin hermenie bè of zoiets, we`k oe ver-
tel, nee. 
Beatrix die kwaam persoonlijk bè ons òn de bel. 
Ik zin; Ha leive Trix,  
kom binne,vat `ne stoel. 
Ze waar hil erg vriendelijk,dè gaaf `n goei ge-
voel. “Luste `n bekske koffie?” 
vroeg ik. Beatrix zin: “Graag!” Ik kreeg van onze 
kunningin de kriebels in m`ne maag . 
  
`n Lintje van de kunningin, dè is potdorie nie zo 
min. Oranje Nassau, hiep hoezee, 
mi `n lintje ben ik hil  tevree! 
  
Ze zin: “ik moes wir lintjes give en daacht toen 
mee òn Henke en dùrrum hegget men 
 behaagd um aow zo`n ding te schenke, `n spe-
ciale ridderorde van men en onze Claus 
en zoas ge ziet breng ik die aow persoonlijk 
thuis. “Wor hegget nie verdiend” zin ze, “`t is vur  
de ouwoerdereij; ik geef dè ding gewoon o`n 
aow, umde ik dè gère wul, want onze Claus 
en ikke houwe wel van flauwekul. 
  
Toen kwaam `t plechtig ogenblik; `t waar  eige-
lijk te gauw, ze spelde men hil deftig zo  
`n medollie op munne mouw. “Bedankt, o lieve 
Trix”: zin ik hil trots dè kunde wel stelle, 
“às ik oit iets vur aow kan doen dan hoefde ma-
te belle.  Ze zin: “Ìk gao d`r wir vandur, hoewel 
`t gezellig was.” 
“Òkee”zin ik, “dan vat ik gauw oewen hoed en 
oewe jas.” “Houdoe majesteit,” zin ik toen ze 
nor huis toe gong,  
“doe de groete thuis òn ullieje Claus en òn de 
jong.” 
……………………………………………….……… 
 
DE NIEUWE BAND 
 
De Nieuwe Band is een stichting die allerlei  
activiteiten organiseert met als doel sociale  
contacten te bevorderen. Een vorm van een  
sociale huiskamer met tientallen vrijwilligers die 
diverse activiteiten begeleiden. 
 
Door natuurlijk verloop zijn er bij een paar activi-
teiten vrije plaatsen ontstaan. Op donderdag-
morgen kunt u zich bekwamen in de mooie 

kunst van het schoonschrijven: kalligrafie. Het 
maakt niet uit welk handschrift u hebt. Je hoeft 
ook niet te kunnen tekenen. Iedereen kan kalli-
grafie leren. Oefening baart kunst. 
Hebt u al enkele jaren ervaring in het Spaans, 
en weet U iets van de grammatica, dan is er op 
dinsdagmiddag de mogelijkheid om in het 
Spaans met elkaar te converseren. 
Op donderdagmiddag is er ruimte bij onze Jeu 
de boules club. Een eigen baan bij de Nieuwe 
Band op de van Aelstlaan 14 in Veldhoven staat 
garant voor enkele uren ontspanning per week. 
Ook op donderdagmiddag is er nog plaats bij 
Quilten c.q. patchwork. In een gemoedelijke 
sfeer met elkaar een mooie quilt maken? 
Hebt u belangstelling voor een van deze activi-
teiten, neem dan contact op met onze  
beheerder Theo van Roosmalen. 040-2537749. 
 
10 maart is het expositie bij de Nieuwe Band! 
Van 13.00 tot 16.00 uur. U kunt schilderijen, fo-
foto‟s, kleding, beelden, houtbewerking,  
glasblazen en allerlei andere dingen bekijken 
die bij de Nieuwe Band gemaakt zijn.  
De koffie staat klaar. 
………………………………………………………. 
 
SENTRUM 70 NIEUWS  
 
Zondag 4 maart is er weer kienen  
Zaal open; 12.30 uur  
Aanvang; 13.30 tot +/- 17.00 uur 
We kienen weer om leuke prijzen 
 
Vrijdag 2 maart is er weer een liederentafel   
Organisatie 
“WIJ ZINGEN LEKKER IN D‟EKKER” 
aanvang 19.45 tot 22.30 uur. 
 
Sentrum „70 
Handwijzer 34 



11 

 

 COLOFON 
 
2e Jaargang, nr. 2, februari 2012, oplage 1900 
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Het wijkblad verschijnt om de maand. 
De redactie houdt zich het recht voor om artike-
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Redactieleden: 
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Huib van der Weijden, Laura van Nispen en  
Rosita Hornikx. 
 
Redactieadres: 
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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 
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