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Wijkdag d’Ekker 2011. 
 
Noteer in uw agenda: zondag 22 mei, wijkdag 
d‟Ekker op het kerkplein aan de Burgemeester 
van Hoofflaan. 
Het gaat dus weer gebeuren, na een zeer ge-
slaagde 1ste wijkdag in juni vorig jaar, gaan we 
op herhaling op zondag 22 mei. Net als op 27 
juni vorig jaar, is er op deze dag weer van alles 
te beleven. Op de wijkdag staat ontmoeten cen-
traal, wij zorgen voor de koffie/thee met iets lek-
kers. Verenigingen, middenstanders en organi-
saties presenteren zich door middel van kra-
men, voorstellingen, optredens en stands.  
Ook is er van alles te doen voor zowel groot als 
klein, jong en oud. We zijn nu met een aantal 
mensen bezig het programma in elkaar te zet-
ten. Het belooft wederom een grootse happe-
ning te worden. Bent u geïnteresseerd? U kunt 
nog meehelpen, met de organisatie of op de 
dag zelf zijn er altijd extra handjes of ideeën 
welkom. (Aanmelden via Henk van Hugten Sti-
mulans: 040-2533443 of 06.27364650.) Houdt u 
de media en posters in de gaten, het definitieve 
programma zal begin mei bekend worden ge-
maakt.  
Wij hopen u op zondag 22 mei te ontmoeten.  
………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kindercarnaval. 
 
Op maandag 7 maart organiseert de vrijwilli-
gersgroep d‟Ekker samen met de twee jarige 
Prinses Iris een leuke en gezellige Carnavals-
middag voor alle kinderen, natuurlijk mogen 
pappa‟s, mamma‟s, opa‟s, oma‟s, ooms, tantes, 
vriendjes en vriendinnetjes ook komen. En de 
toegang is GRATIS. 
De muziek wordt verzorgd door Dj Gerard en  
Dj Kevin. 
Deze kindercarnavalsmiddag wordt gehouden 
van 14.00 tot 17.00 uur in wijkgebouw Sentrum 
70, Handwijzer 34.  
Op deze middag zal ook de prijsuitreiking zijn 
van het mooist gekleurde of versierde masker 
wat je in deze wijkkrant vindt. Als er meerdere 
kinderen in huis mee willen doen, kunt  u extra 
kranten ophalen bij Stimulans, Lange Kruisweg 
112, of bij Hanneke te Boekhorst, Boterbloem 4.  
Wij hebben leuke prijsjes voor de leeftijd 1 t/m 6 
jaar en 7 t/m 12 jaar. 
………………………………………………………. 
 
Naam wijkblad 
 
Uit de binnengekomen reacties, was er geen 
uitschieter. Dus hebben wij besloten het ge-
woon bij de naam Wijkblad d‟Ekker te houden. 
Wij danken iedereen voor het meedenken! 
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BERICHT VAN ONZE WIJKCONCIERGE. 
 
Beste wijkbewoner, 
Zoals u weet, wordt er al enige tijd gesproken 
over een wijkcontract in d‟Ekker.  
Maar wat is nu zo‟n wijkcontract en wat is de 
stand van zaken? 
Gemeente Veldhoven, Woonbedrijf, Aert 
Swaens en Stimulans hebben de krachten ge-
bundeld om voor d‟Ekker, als eerste wijk in 
Veldhoven, een begin te maken met een Wijk-
contract. In een wijkcontract wordt aangegeven, 
welke activiteiten de bewoners en de verschil-
lende organisaties nodig en belangrijk vinden in 
d‟Ekker. Tevens wordt daarin vastgelegd wat 
ieders inzet zal zijn. 
In het kader van dit wijkcontract is ook mijn 
functie ontstaan, om o.a. met u als wijkbewoner 
in gesprek te gaan. Kort samengevat; de zoge-
heten oog- en oorfunctie in de wijk. Om die re-
den heb ik mijn spreekuur op donderdag, maar 
ik kan ook op huisbezoek komen indien u dat op 
prijs stelt. Het meedenken en meedoen van u 
als bewoner is erg belangrijk. Een wijk maak je 
samen!  
Veel wijkbewoners, die ik gesproken heb, gaven 
o.a. aan dat ze behoefte hebben aan meer initi-
atieven voor kinderen, een wijkkrant, meer acti-
viteiten etc., maar storen zich ook aan een aan-
tal zaken in de wijk. Daarnaast geeft een aantal 
bewoners aan dat men bang is dat de wijk ach-
teruit gaat, gezien het hoge percentage ouderen 
dat de komende jaren gaat verhuizen. “Wat krij-
gen we er voor terug?” is een veelgehoorde 
vraag.  
We willen allemaal prettig wonen, leuke activi-
teiten en als het even kan mensen om ons heen 
waar we goed mee op kunnen schieten.  
Op een aantal zaken kun je geen of weinig in-
vloed uitoefenen. Dat valt of staat vaak met de 
mentaliteit van anderen.  
Waar u wel iets in zou kunnen betekenen, is 
een actieve bijdrage voor de wijk! Als vrijwilliger 

bepaalt u zelf wat en hoe u iets wilt bijdragen en 
hoeveel tijd u daarvoor heeft. Elk initiatief is wel-
kom en zeker nu het wijkcontract vorm begint te 
krijgen. Het is een misverstand dat u regelmatig 
vergaderingen moet bijwonen, verplicht deel 
moet nemen aan een activiteit of iets moet doen 
waar u niet achter staat. 
Natuurlijk krijgt u er ook iets voor terug. U mag 
meedenken en -doen, maar er wordt ook naar u 
geluisterd. Uw mening als wijkbewoner is ont-
zettend belangrijk. 
Wie weet levert het u ook leuke nieuwe contac-
ten op. 
Ik denk dat zo‟n wijkcontract veel goeds kan 
doen in d‟Ekker en het wordt door een groot 
aantal organisaties gestimuleerd en gedragen. 
Als de wijkbewoners gezamenlijk hun schou-
ders er onder zetten, kan dat alleen maar voor-
delen opleveren. 
Schroom niet en neem contact op met mij of op-
bouwwerker Henk van Hugten zodat wij ook iets 
voor u kunnen betekenen! 
In het kader van het wijkcontract, gebeurt er 
veel achter de schermen. Ik zal kort samenvat-
ten wat de stand van zaken is. 
April 2010 
Organisaties in d‟Ekker zijn geïnformeerd over 
het doel van het wijkcontract en zijn gevraagd 
na te denken wat zij daarin kunnen en willen 
betekenen. 
Juni 2010  
Wijkdag in d‟Ekker. Gesprekken gehouden met 
bewoners van d‟Ekker over wat goed is in de 
wijk en wat beter zou kunnen. Tevens zijn er  
gesprekken gehouden met bewoners die iets  
voor de wijk willen betekenen. 
Dat leverde 22 wijkbewoners op, die in meer of 
mindere mate iets willen bijdragen. 
September 2010  
Deze 22 wijkbewoners zijn uitgenodigd voor  
een bijeenkomst. Dit heeft geresulteerd in 4  
activiteiten die door de hen als belangrijk  
werden ervaren in d‟Ekker. 4 Werkgroepjes gin- 
gen vervolgens aan de slag met een wijkkrant, 
dansavond, speelgoedbeurs en een schoon-
maakactie. Bijna alles werd op korte termijn ge-
realiseerd dankzij deze wijkbewoners. De speel-
goedbeurs was een groot succes, evenals de 
georganiseerde dansavond. Ook de opzet van 
een wijkkrant is geslaagd, zodat u nu de 2e edi-
tie voor u heeft liggen. De schoonmaakactie zal 
dit jaar worden opgepakt.  
December 2010  
Door gesprekken te houden met de organisaties 
in d‟Ekker, is inzichtelijk geworden, wat ze  
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willen en kunnen betekenen voor het  
wijkcontract. 
Februari 2011  
Er zal een bijeenkomst worden georganiseerd 
voor de vrijwilligers waar o.a. gevraagd wordt 
mee te denken op welke wijze bij de  
wijkbewoners nog meer relevante informatie 
met betrekking tot het wonen en leven in  
d‟Ekker kan worden opgehaald. 
Maart 2011  
Het wijkcontract zal onder voorbehoud in maart 
2011 worden ondertekend. In dit wijkcontract  
zullen een aantal hoofdthema‟s en -activiteiten 
worden benoemd, waar we gezamenlijk mee 
aan de slag gaan. 
April/Juni 2011  
Er zullen individuele gesprekken of gesprekken 
in groepsvorm met wijkbewoners plaats gaan 
vinden. Het doel is om verder in te zoomen op  
de al verzamelde informatie en nog eventuele  
aanvullingen op te halen. Wanneer mogelijk  
zullen zaken omgezet worden in activiteiten.   
2011     
Activiteiten starten en vorm geven. Natuurlijk 
houden we u op de hoogte van de  
ontwikkelingen. Het is een traject, waarbij de 
hoofdlijnen duidelijk zijn, maar de inhoud  
afhankelijk is van ieders bijdrage. Met deze 
werkwijze gaan we uit van mogelijkheden en 
niet van onmogelijkheden. 
 

U kunt me telefonisch bereiken op 040-2533443 
of 06-83161659 en via e-mail  
edwinwijngaards@stimulansveldhoven.nl 

 

LET OP: Adres inloopspreekuur per 17 februari 

verplaatst van Sentrum 70 naar: Stimulans, 

Lange Kruisweg 112, Veldhoven, van 17.30 tot 

19.30 of op afspraak.  

 
 
Met vriendelijke groet, 
Edwin Wijngaards 

Open huis. 
 
De Huiskamer van de Immanuelkerk, Teulland-
straat 1, is een gezellige ruimte aan de voorzij-
de van de kerk, en we houden er Open Huis.  
Ons kerkgebouw staat in d'Ekker en de Huiska-
mer is daarom ook open voor buurtbewoners. 
Dat hebben we ook aangegeven aan Edwin 
Wijngaards, wijkconciërge d'Ekker. 
Ja, maar als je nou geen lid van die kerk 
bent…. dan bent u even zeer welkom.  
Elke dinsdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur kunt 
u er terecht voor een praatje, een kop koffie of 
thee, het bekijken van schilderijen. Ja, maar je 
loopt toch niet zomaar naar binnen, als je er 
verder nooit komt.  
U hoeft ook niet zomaar naar binnen te lopen. U 
kunt bijvoorbeeld als begin op een derde dins-
dag van de maand komen kijken naar een reis-
verslag via film/video. 18 Januari was er bijvoor-
beeld een verslag van de pelgrimstocht naar 
Santiago de Compostella. En voor 15 februari 
staat een reisverslag in China gepland; en op 
15 maart een fotoreisverslag in Spitsbergen. 
En in de pauze of na afloop van deze activiteit 
kunt u wat 'buurten' in de Huiskamer. 
 

Iedere dinsdag van 14.00 - 16.00 uur in de 
huiskamer van de Immanuelkerk OPEN HUIS 
 

Namens de werkgroep Huiskamer, 
dominee Jaap Splinter. 

………………………………………………………. 

 
FELICITATIERUBRIEK 
 
Wij feliciteren de familie Redmeijer met de ge-
boorte van hun zoontjes Dante en Luca!  
………………………………………………………. 

mailto:edwinwijngaards@stimulansveldhoven.nl
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BEDRIJVIGHEID 
In gesprek met Karin Slob. 
 
Sinds 4 maart 2009 is Kadodoen gevestigd aan 
de Burgemeester van Hoofflaan 118. 
Je kunt hier slagen voor allerlei cadeautjes voor 
diverse gelegenheden en mocht je toch nèt niet 
kunnen vinden wat je zoekt, dan is er de moge-
lijkheid om het ter plekke zelf te maken.  
Kadodoen is namelijk niet alleen een winkel, 
maar ook een atelier. 
Eigenaresse Karin Slob, geboren in d‟Ekker 
(den Dries), had eigenlijk de bedoeling om al-
leen creatieve kinderfeestjes en voor volwasse-
nen sieradenworkshops met zilverklei, fimoklei 
en kralen te geven, maar zoals dat zo vaak 
gaat, liep dit een beetje uit de hand. Op zoek 
naar kralen kwam ze terecht bij diverse groot-
handels in Nederland en Engeland en zag daar-
van allerlei leuke dingen staan, die ze bestelde 
om in haar eigen winkel te gaan verkopen. De 
meeste artikelen zijn gemaakt volgens het  
Fairtrade principe ofwel: “made with a smile”. 
Zoals hierboven al vermeld, bevindt zich achter 
in de winkel een atelier. Aan een grote tafel, kun 
je je zowel individueel als met een groep hele-
maal uitleven met bijvoorbeeld klei, kralen of 
speksteen. Dit alles onder deskundige begelei-
ding van Karin. Het is een open atelier, dus je 
kunt gewoon binnen lopen (na een telefoontje) 
en aan de gang gaan om iets moois te maken 
voor jezelf of om cadeau te doen. 
Er zijn veel mogelijkheden voor één- of meer-
malige workshops en er worden vaak kinder-
feestjes gevierd, waarbij na afloop elk kind met 
een mooi kant en klaar werkstuk naar huis gaat. 
Voor zo‟n kinderfeestje betaal je tussen de  
€ 12,50 en € 14,- per kind om een middagje lek-
ker creatief bezig te zijn. 
Op de foto zie je een voorbeeld van wat er zoal 
gemaakt kan worden. 
 

Er zijn heel veel mogelijkheden voor workshops. 
Bel even om je speciale wensen kenbaar te  
maken! 
 
Binnenkort gaat Karin starten met een minicur-
sus beelden maken van klei. 
Als je interesse hebt, kun je je aanmelden 
bij Kadodoen. In de winkel of via de telefoon: 
040-8795472 of 06-42234155. 
Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag van  
13.30 t/m 18.00 uur en op 
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. 

Voor meer informatie over de winkel: 
www.kadodoen.com. 
Over de workshops of kinderfeesten: 
www.maakjeeigensieraad.nl 
………………………………………………………. 
 
 

 

 

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
http://www.maakjeeigensieraad.nl
http://www.kadodoen.com/
mailto:karin@kadodoen.com
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UIT DE WIJK 
In gesprek met Piet en Wally. 
 
Een interview met Piet en Wally, enkele van de 
oudste bewoners van d‟Ekker. 
Wanneer zijn jullie op het Klaverplein komen 
wonen? 
De eerste drie jaren van hun huwelijk woonden 
ze in Eindhoven en in 1953 zijn ze in hun huidi-
ge woning getrokken. Deze huizen waren zowat 
de eerste van d‟Ekker en zijn opgeleverd in 
1952. Vóór hen woonde er een gezin tijdelijk, 
die zaten gewoon op de betonnen vloer. Er was 
nog niets aan het huis gedaan. Nu hebben ze 
op zolder een dakraam laten plaatsen en boven 
een wc. 
Hoe zag onze wijk er toen uit? 
Er stonden nog maar een paar rijen huizen, die 
op het Klaverplein en aan één kant van de Kor-
te Kruisweg. Verder waren het allemaal weilan-
den rondom. Tussen de huizen stonden lage 
heggetjes en achteraan in de tuin hadden de 
meesten een poortje. Bij het grasveld in het 
midden stond een brievenbus, maar op het veld 
zelf mocht absoluut niet gelopen worden! Het 
was een sierplantsoen, dus geen voetbal e.d. 
Dat werd gecontroleerd door de veldwachter, 
die op de fiets rondreed. De huizen waren alle-
maal hetzelfde, want je mocht er niets aan ver-
anderen. Mensen gingen pas verbouwen nadat 
ze het huis gekocht hadden. 
Wat voor mensen woonden er? 
Alleen Philipswerknemers en militairen. Het wa-
ren huurwoningen en ze huurden voor 7,25 gul-
den(!) per week. Er woonden veel gezinnen met 
jonge kinderen. 
Waar deden jullie boodschappen? 
De groentenboer, melkboer en bakker kwamen 
aan de deur. Als je niet thuis was, werden de 
boodschappen gewoon bij de voordeur gezet. 
Je kon alles op laten schrijven en eens in de 
zoveel tijd betalen. De bakker was, toen ze nog 
in Eindhoven woonden, al een keer aan de deur 
gekomen om hen als nieuwe klanten te werven 
voor als ze op het Klaverplein kwamen wonen. 
Ze mochten kiezen of ze krentenbrood of taart 
wilden de eerste keer. Ze kozen krentenbrood, 
maar hadden niet in de gaten dat het een gratis 
welkomsgeschenk was! Dus later hadden ze 
spijt dat ze geen taart hadden genomen, want in 
die tijd had men het niet breed! Op het einde 
van de Lange Mees stond aanvankelijk een 
keetje waar ze wat levensmiddelen verkochten. 
Later kwam als eerste grote winkel de Edah te-
genover de kerk in de Dorpstraat. Daar liepen 

ze door de velden naar toe en hun zoon kon op 
zijn step met een briefje om boodschappen.  
Hoe waren de onderlinge contacten? 
De kinderen speelden veel met elkaar op straat; 
er waren nog amper auto‟s dus gevaarlijk was 
het niet. Toen Piet een tijdje ziek was, kreeg hij 
een tv te leen van Philips. Dat was de 1e in de 
buurt, dus kwamen op woensdagmiddag de kin-
deren bij hen naar tante Hanny en Rintintin kij-
ken. Ze hadden een mast op het dak, die je 
steeds moest verstellen in de richting van de 
zenders.  
Er was een grote sociale controle, mede door 
die lage heggen. Als er iemand ziek was, kwa-
men er veel mensen op bezoek met diverse  
giften voor de zieke, zoals een pannetje soep. 
Er was een grote saamhorigheid, wat nu veel 
minder is, aldus het echtpaar. 
Werden er dingen georganiseerd? 
Met carnaval ging er een optocht door de wijk. 
Nu vinden ze het leuk dat er op het veld gevol-
leybald wordt in de zomer. 
Waarom is er een speeltuin tussen de hui-
zen? 
Die speeltuin is er gekomen op initiatief van me-
vrouw Roelants. Zij was een nicht van Frits Phi-
lips en werkzaam bij Philips als maatschappelijk 
werkster. Ze was onder meer belast met het wel 
en wee van de kinderen van de Philips werkne-
mers. Philips besteedde daar toen veel aan-
dacht aan. Ze was ook beschermvrouwe van de 
speeltuin en is in 1961 omgekomen bij een  
auto-ongeluk in Frankrijk. 
Woonden er markante figuren in d’Ekker? 
Waar nu de weg naar de Boerenbond is, stond 
vroeger een vervallen boerderijtje waar een oud 
stel woonde. De vrouw had lange vlechten. Die 
liepen hier regelmatig door de wijk en veel kin-
deren waren daar bang van. Voor de veldwach-
ter had ook iedereen schrik, dat was een man 
met veel aanzien. 
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Was er vroeger sprake van criminaliteit in 
d’Ekker? 
Absoluut niet! Daarom kon de melkboer de 
melkflessen ook gewoon bij de voordeur zetten 
als je niet thuis was. 
Waar ging jullie zoon naar school? 
Hij ging naar school in de Rapportstraat, dat 
was de Algemeen Christelijke school. Later ging 
hij naar de Jan Ligthartschool, die was toen in 
de Lange Mees. 
Hoe was het om bij Philips te werken? 
Piet heeft 46 jaar bij Philips gewerkt. Al op zijn 
veertiende moest hij van school af om daar te 
gaan werken. Omdat het erg zwaar werk was in 
de gloeilampenfabriek mocht hij van zijn moe-
der stoppen, maar later kwamen ze van Philips 
vragen of hij terug wilde komen. Hij kreeg an-
der, beter werk en avondlessen. Toen ze in d‟-
Ekker woonden, ging hij met de bromfiets naar 
het werk. Later had hij één van de eerste auto‟s 
van het plein, een tweedehands Renault 
Dauphine. Wally is op een gegeven moment 
ook bij Philips gaan werken, maar toen kwam 
mevrouw Roelants wel eerst thuis praten om te 
kijken of er goede opvang was voor de zoon! 
Toen konden ze het huis kopen voor 55.000 
gulden, wat toen veel geld was. 
 

 
Bijschrift bij de foto: 
De foto is gemaakt op het Klaverplein eind vijfti-

ger jaren. Te zien is hoe klein de nu monumen-

tale bomen op de hoeken toen waren. De kinde-

ren hebben geposeerd voor de fotograaf. 

 

Door Wilma van Zuuren 

 

 

 

………………………………………………………. 

PROZA EN POEZIE 
 
Neij-jaor (fragment). 
 

Ut neij-jaor-„n por daag ouwd 
Li hillemmòl veur ons open 
Wèttet worre zal - ge wittet nie 
Ge kunt allinnig hopen. 
 

En hopen doen we allemól  
Al hégget soms gin zin 
Dur zën er die hopen zellefs 
Tegen beeter wete in.  
 

Dë al doe mense gienderwijd 
Die d‟r eige laand útvluchte 
`n Plòtske veine hier of daor 
Waor ze gin kwaaod mir hoeve duchte. 
 

Dè we tege de werkelooshèd hier 
De strijd òn zulle beine 
Zoddètter wir unne hillen hoop 
`n Bontje zulle veine. 
 

Dè de jong-zoès d`n burger schrèft 
Nie mer zo veul verniele 
En dagge ès ge unne auto het 
Ginnen duuvel zèt op wiele. 
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Versier  dit masker zo leuk mogelijk en probeer een prijsje te winnen. Je mag het verven, kleuren en 
beplakken, wat je maar leuk vindt. 
Er is een prijsje voor de leeftijd van: 1 t/m 6 jaar en 7 t/m 12 jaar. 
Lever het masker in voor 1 maart 2011 bij Hanneke te Boekhorst, Boterbloem 4. 
De  bekendmaking van de leukste maskers is tijdens de kindercarnavalsmiddag op  
maandag 7 maart 2011 in Sentrum ‘70.  
 
Naam:     …………………………………………………. 
Straat:     …………………………………………………. 
 
Leeftijd:   …………………………      
Jongen  /   Meisje 

Win een leuk prijsje met dit Carnavalsmasker 
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daar zijn dan wel twee consumpties en serpenti-
nes bij inbegrepen. Meer info hierover vindt je 
op onze website.  
We laten dus als speeltuin van ons horen maar 
ben je al nieuwsgierig geworden, bezoek dan 
gerust onze website www.speeltuin-asv.nl. Heb 
je vragen of wil je misschien ook wat vrijwilli-
gerswerk voor de speeltuin gaan doen,  
schroom dan zeker niet om een mailtje te sturen 
naar info@speeltuin-asv.nl.  
 
We hopen veel inwoners van d‟Ekker en om-
streken te zien op een van de hierboven ge-
noemde activiteiten. 
 

Bestuur ASV d‟Ekker. 

………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOFON 
 
1e Jaargang, nr. 2, februari 2011, oplage 1750 
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, Laura Louwers 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! 

 

Dé speeltuin in d’Ekker. 
 
Werk aan de winkel bij speeltuin ASV d‟Ekker. 
Nu de vorst weer uit de grond is betekent dit, 
dat de vrijwilligers van speeltuin ASV d‟Ekker 
weer aan de slag kunnen met de voorbereidin-
gen van het nieuwe seizoen. De plannen zijn al 
gemaakt, alleen dienen deze nu nog te worden 
uitgevoerd zodat op 1 april, wanneer de speel-
tuin weer open gaat, deze er weer piekfijn uit-
ziet. De werkzaamheden bestaan uit snoeiwerk 
van de beplanting, het ophangen en installeren 
van de speeltoestellen, het behandelen van 
houten toestellen, enz. Daarnaast zijn er nog 
plannen voor het plaatsen van een nieuw speel-
toestel. Dus nog voldoende werk voor de boeg 
waarbij we erg afhankelijk blijven van het weer. 
Mocht het immers opnieuw streng gaan vriezen 
of sneeuwen dan betekent dit vertraging in onze 
planning. De speeltuin heeft zich dit jaar weer 
ingeschreven voor de landelijke actie „NLdoet‟ 
van het Oranje fonds. Mensen kunnen zich dan 
aanmelden om een klus te doen bij een vereni-
ging. Aangezien ons clubgebouw een nieuw lik-
je verf kan gebruiken, kunnen we hier best wat 
hulp bij gebruiken. Dit staat zaterdag 19 maart 
op de agenda.  Als u geïnteresseerd bent kunt 
zich aanmelden via de link www.nldoet.nl of via 
info@speeltuin-asv.nl.  
Maar we gaan nog meer doen. Het mag mis-
schien raar klinken, maar er zijn nog steeds be-
woners uit onze eigen wijk d‟Ekker die niet van 
het bestaan van onze speeltuin afweten. Om de 
speeltuin meer bekendheid te geven in de wijk 
én daarbuiten, willen we meer van ons laten 
zien en horen. Een uitgelezen mogelijkheid is 
dan natuurlijk de Wijkdag op zondag 22 mei op 
het marktplein in d‟Ekker. Wij zullen daar met 
promotiemateriaal aanwezig zijn en aan alle be-
langstellenden vertellen wie we zijn en waarom 
je de speeltuin zeker een keer moet bezoeken. 
Om dat kracht bij te zetten organiseren we een 
week later op zondag 29 mei een „Open dag‟. 
Iedereen is dan van harte welkom om eens een 
kijkje te komen nemen in de speeltuin. Alle re-
den dus om de speeltuin er dan op en top uit te 
laten zien en zoals gezegd gaan we daar hard 
aan werken.     
De eerste activiteit die we dit jaar zullen organi-
seren is een carnavalsavond in ons clubgebouw 
op vrijdagavond 4 maart. Deze avond is speci-
aal bedoeld voor kinderen maar de ouders zijn 
natuurlijk ook van harte welkom. Zowel leden 
als niet-leden zijn welkom waarbij we voor de 
niet-leden een kleine entreeprijs vragen, maar 
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