VAN DE REDACTIE

VAN ONZE JONGE LEZERS

Voor u ligt de februari-editie, veel leesplezier!

Hoi ik ben Isa van der Kolk.
Ik ben 10 jaar en woon in de Kerktorenstraat.

De redactie is blij verrast, want vanuit allerlei
hoeken worden er teksten ingestuurd!
Dat betekent voor ons dat nu de derde jaargang
ingegaan is, we wel durven te concluderen dat het
wijkblad bij d’Ekker hoort!
We worden aangeschreven door wijkbewoners,
bedrijven uit de wijk maar ook Veldhoven-breed.
Helaas kunnen we niet alles plaatsen. Onze visie van
het wijkblad is dat het een verbindende factor moet
zijn in de wijk. Dat wijkbewoners weten wat er in de
wijk te doen is of terug kunnen lezen wat er geweest
is. Er is te zien welke bedrijven werkzaam zijn in de
wijk door de betrokken adverteerders en in de
rubriek bedrijvigheid.
Niet alle teksten die ingezonden worden zijn
wijkgericht, dus zijn wij als redactie genoodzaakt
keuzes te maken. Wij stemmen met elkaar af wat we
(soms aangepast)plaatsen.

Mijn hobby is paardrijden!
En ik doe dat deze maand 4 jaar. Ik ben begonnen
op de Korze in de beginners les op donderdagavond
bij juf Joyce. Ik moest iedere week op een andere
pony. Ik heb wel vaak op Floris gereden,

De trouwe lezers zullen in deze editie opmerken dat
er bij een aantal foto’s een logo in het hoekje staat.
Op onze oproep in de vorige editie heeft Linda gereageerd. Linda wil haar steentje bijdragen aan de wijk
en zal met haar foto’s het wijkblad een nog
professionelere uitstraling geven.
In dit wijkblad kunt u een stukje lezen van haar
hand, waarin ze zichzelf voorstelt.

En daar heb ik veel op geleerd en ik heb hem wat
geleerd hij is vorig jaar overleden. Want hij was ook
al heel oud en na ongeveer een jaar mocht ik naar
een andere les. En deze is op maandag.
Dit heb ik 2,5 jaar gedaan en nu doe ik mee aan het
talenteplan van de Korze En ik rij nu drie keer in de
week. Op maandag een gewone manege les, donderdag een privé les en zondag vrij rijden.
En dit wel op een en dezelfde pony en die heet Orchidee. Op zaterdag ga de hele middag om alles te
poetsen de stal, het zadel en het hoofdstel invetten.
Ik vind dit allemaal heel leuk om te doen en ik hoop
dat ik nog eens heel goed kan paardrijden en veel
prijzen zal winnen.

Groetjes Isa
We geven de pen door aan Trevor Smolders
we hebben gehoord dat ook hij een hele leuke hobby
heeft!
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www.wijkgenoten.nl

Edwin Wijngaards, 06-83161659
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KERSTBORREL IN DE BORCHGRAVESTRAAT
De eerste kerstborrel in de Borchgravestraat was een

succes!
De Straatfeestcommissie heeft op zaterdag
22 december met succes de eerste kerstborrel
georganiseerd. Na twee succesvolle straatbarbecues
had de commissie, bestaande uit Bjorn van den
Broek en Toon van Geel, het plan opgevat om dit
jaar ook eens te kijken of er animo was voor een
heuse Kerstborrel.

Meer dan 70 bewoners hadden zich aangemeld om
samen te komen en het glas te heffen!
Hulp was er genoeg, daar veel bewoners zonder
voorwaarden automatisch hun handjes hebben laten
wapperen. Zo heeft buurman Willy zich het apezuur
gekapt om te zorgen dat er een onuitputtelijke houtvoorraad was om de ijzig natte kou enigszins het
hoofd te bieden en hebben Lidy en Linda met liefde
gezorgd voor alle boodschappen en hun keukens ter
beschikking gesteld om de hapjes en drankjes voor
te bereiden. Helga heeft in haar keuken megapannen
erwtensoep gekookt en Martin had nog gezorgd voor
een echte kerstboom. Ook met het opbouwen hebben vele straatbewoners de helpende hand geboden
om ervoor te zorgen dat alles tijdig in kannen en
kruiken was. Zo hebben Arie, Martin, Bjorn, Toon
en Willy in de stromende regen het zware werk
gedaan. En het resultaat mocht er zijn!

Voor hen was er daarom ook een speciaal, warmer
zitplaatsje gereserveerd. Als dank heeft de commissie hen een mooi kerststuk aangeboden.
Ook aan de kinderen was gedacht. Niet alleen met
lekkers, maar ook een heuse Kerstman heeft acte de
présence gegeven. Buurvrouw Rens kwam zowaar
speciaal uitgedost als Kerstman de borrel bezoeken
en dat is door velen erg gewaardeerd.
Kortom: de kerstborrel in de Borchgravestraat mag
een succes genoemd worden, want het was reuze
gezellig, goed bezocht, ongedwongen en zeer zeker
voor herhaling vatbaar!

Katja Dautzenberg

Aan alles was gedacht: glühwein, vuurkorven, lekkere
hapjes zoals erwtensoep en worstenbroodjes, sfeervolle kerstversieringen, kerstmuziek, partytenten en
een super mooie locatie.
Meneer en mevrouw Ahrentals hadden namelijk onmiddellijk hun carport tot beschikking gesteld voor
deze borrel, zodat iedereen toch enigszins beschut
voor het slechte weer samen kon genieten van dit
geweldig sfeervolle samenzijn.
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DE BURGERMEESTER LEEST VOOR BIJ . . .

VELDHOVEN MIDDEN STELT ZICH VOOR

. . . Het Witte Wiel.
Donderdag 24 januari was het dan eindelijk zover.
Onze burgemeester Jack Mikkers kwam een boekje
voorlezen ter ere van de Nationale Voorleesdagen.

Als eerste zijn wij heel erg blij dat wij ons mogen
voorstellen in het wijkblad d’Ekker.
Maar wie zijn wij dan?
Wij van Veldhoven Midden bestaan uit twee scholen:
basisschool EigenWijs en De Verrekijker, een school
voor het speciaal onderwijs. Wij zijn gevestigd aan
de Van Aelstlaan in de wijk d’Ekker en de
Nijlandlaan in Zonderwijk.
Sinds augustus 2012 heeft onze basisschool een
nieuwe naam: EigenWijs.
Deze naamsverandering is ontstaan door de fusering
van de scholen de Poolster en de Jan Ligthart. Elke
dag mogen wij ruim 300 leerlingen begroeten om er
samen een leerzame en gezellige dag van te maken.
In het jaar 2014 zullen beide scholen hun intrek nemen in de nieuwe MFA, welke gebouwd zal worden
aan de Van Aelstlaan. Het team is, met elkaar en
samen met de kinderen, al flink aan de slag om naar
het moment toe te werken dat we elkaar eindelijk in
het hetzelfde gebouw mogen ontmoeten.
Ondertussen zullen de technische bouwwerkzaamheden binnenkort van start gaan, zoals u mogelijk in
de media al heeft kunnen vernemen.

Alle kinderen waren al de hele ochtend in spanning:
“De burgermeester komt! Dat is de baas van heel
Veldhoven!” “En waar kun je de burgermeester dan
aan herkennen?”, vroegen we. Eén kindje wist het:
“Aan zijn ketting!”. En die had hij ook om. Dat
maakt natuurlijk nog meer indruk. De kinderen luisterden heel aandachtig en doodstil naar het verhaaltje. Er werd voorgelezen uit het prentenboek van het
jaar 2013: Nog 100 nachtjes slapen.
Na het verhaaltje genoten de kinderen nog van een
lekkere lunch en daarna werd hij uitgezwaaid.
Toen hij vroeg of hij nog een keertje langs mocht
komen, werd er enthousiast met ja geantwoord.

BEDANKJE
Ik wil via deze weg graag mijn buurtbewoners
bedanken voor alle steun na het overlijden van
Wilma Dobbelsteen.

… besneeuwde vlakte, waar MFA Midden komt …

Kees de Voogd

Vanaf dit moment zult u in elke editie een doorkijkje
van onze scholen aantreffen.
De bedoeling hiervan is om u, als bewoner van deze
wijk, te betrekken bij het reilen en zeilen van onze
scholen.

FELICITATIERUBRIEK
De redactie feliciteert speeltuinvereniging ASV met
de Veldhovense vrijwilligersprijs!

Nu u weet wie wij zijn, willen we alvast op de
hoogte stellen van de komende gebeurtenis:

Geboren in de wijk zijn:.
In de Hoenderakkerstraat zijn ze verblijd met de
geboorte van Isa, in de Teullandstraat met Quinten,
Elise in de Boterbloem, Steyn in de Lange Mees,
Dylan en Jayden in de Burgemeester van Hoofflaan,
Quinn, Pim en Jady op de Lange Kruisweg.
En op de Papevoort is Dani geboren!
4

Peuterkijkmiddag: op woensdag 20 maart van 14.00
tot 15.00 uur organiseren wij weer een
peuterkijkmiddag.

HOBBY VAN . . .
. . . Linda is fotograferen.

Hierbij kunnen alle kinderen van 2 tot 4 jaar een
kijkje komen nemen bij ons in de groepen aan de
Van Aelstlaan.
De kinderen kunnen in de groepen 1-2 kennis maken
met de juffen, de klas en de werkjes.
Ouders zijn natuurlijk in de gelegenheid om vragen
te stellen aan de leerkrachten. Dit onder het genot
van een kopje koffie of thee. We hopen ook deze
keer weer veel kinderen en hun ouders te mogen
verwelkomen!

Ik ben Linda van den Broek-Coenraads, moeder van
drie kinderen en in augustus getrouwd
met Bjorn van den Broek.
Ik woon hier ook in d’Ekker.
Mijn hobby is dus fotograferen!
Vroeger als kind maakte ik altijd al veel foto’s,
alleen waren er toen nog geen digitale camera’s, dus
moest je altijd alles af laten drukken.
Nu is dat veel makkelijker, want wat niet goed is, wis
ik gewoon. Mijn vader maakte ook altijd veel foto’s
en dat heeft mij zeker geïnspireerd!

Voor meer informatie kunt u kijken op onze site:
www.veldhovenmidden.nl

OPEN HUIS IMMANUELKERK
Ook in dit nieuwe jaar 2013 kunt u weer
binnenlopen in de ‘huiskamer’ van de Immanuelkerk,
want elke dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur is er Open
Huis.
Op de eerste dinsdag van de maand is er meestal
iets extra’s met muziek.
En op de derde dinsdag iets extra’s in de vorm van
een presentatie over iets bijzonders, bijvoorbeeld de
basiliek van de Sagrada Familia in Barcelona.
De presentatie over de Sagrada Familia in Barcelona,
kunt u komen zien op dinsdag 19 februari a.s.
aanvang 14.00 uur.

Het fotograferen is altijd blijven kriebelen en ik ben
naast mijn baan cursussen gaan volgen. Daar heb ik
ook diploma’s voor gehaald en die hangen met trots
in mijn studio! Om steeds nieuwe dingen bij te
leren, lees ik veel fotovakbladen.

Na afloop kunt u in de hal of in de huiskamer wat
napraten onder het genot van een kop koffie of thee.
Of u loopt even de kerkzaal in om in de gedachtenishoek een kaarsje aan te steken.
U bent van harte welkom.

Mijn studio heb ik nu ongeveer twee jaar;
ik fotografeer hoofdzakelijk kinderen.
Ik heb leuke accessoires om het geheel compleet te
maken en maak gebruik van een zwart en witte
achtergrond. Maar ik fotografeer ook graag buiten of
de hobby van mijn zoon(fietscrossen).
Fotograferen doe ik met veel plezier!

Ds. Jaap Splinter

Voortaan kun je in het wijkblad ook foto’s van mij
tegen komen. Zo draag ik ook een steentje bij aan de
wijk en een leuk en mooi wijkblad!
Ben je nieuwsgierig, neem dan eens een kijkje op
mijn website: www.fotostudiolinda.nl

Groetjes Linda
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HAPKIDO CHEON JI KWAN

BEURSVLOER 2012

Sinds 2011 verzorgt de Veldhovense
Hapkidovereniging Cheon Ji Kwan in de sporthal
(locatie Lange Kruisweg) in onze wijk trainingen in
deze Koreaanse zelfverdedigingsport.

Op 22 november j.l. vond in het techniekHuys de
beursvloer plaats.
Daar vonden ook een aantal matches plaats die van
belang zijn voor d’Ekker en de daarbij betrokken
organisaties. Speeltuin ASV en wijkgenoten konden
samenverwerkingsverbanden aangaan en ook het
wijkblad heeft haar match gevonden!
We zijn momenteel nog in een pril stadium aan het
kennismaken en onderzoeken of mensen van organisatie de Boei iets voor het wijkblad kunnen betekenen en wat wij andersom voor hun kunnen doen.

Nu ruim een jaar later is te concluderen dat dit een
succes is. Ondanks dat alleen op maandagavond in
onze wijk de training is, wordt deze druk bezocht.
De leden kunnen op dinsdag en donderdag ook
terecht in de sporthal gelegen aan De Messenmaker.
Waarschijnlijk is de lage contributie in deze dure
tijden de oorzaak van het succes.
De les wordt gegeven door gecertificeerde instructeurs. Training is overigens elke maandag vanaf
19.30 tot 21.00 uur in de sporthal aan de Lange
Kruisweg.
U bent van harte welkom om een kijkje te komen
nemen.
Bent u geïnteresseerd of nieuwsgierig geworden surf
dan eens naar www.veldhoven.hapkido.nl voor meer
informatie.
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daar nog steeds heel positieve reacties op. Al onze
producten betrekken wij nog steeds rechtstreeks uit
Thailand; we weten wat de goede producten zijn,
kennen daar de mensen en weten de weg.
In mijn praktijk geef ik diverse massages zoals traditionele Thaise bodymassage, olie-bodymassage,
kruidenstoomsauna, voetreflexmassage en
schoonheidsbehandelingen.
Mijn motto is om op drie punten uit te blinken; goede service, goede producten en goede prijs!
Het geeft mij veel voldoening wanneer mijn klanten
met een tevreden en ontspannen gevoel mijn
praktijk verlaten. Ik hoop u binnenkort een keer in
mijn praktijk te mogen begroeten.

BEDRIJVIGHEID
Mijn naam is Grace Kamolluck Bunrod en heb sinds
2008 mijn eigen massagepraktijk aan huis.
Hier kunt u, in alle rust, genieten van een heerlijke
schoonheidsbehandeling of massage.

Korp kun kha!

Grace

ABDIJTUINEN NIEUWS
Een goede massage geeft u de rust en ontspanning
die wij in ons gejaagde leven meer dan eens nodig
hebben. Uw lichaam komt volledig tot rust wat u
een fantastisch gevoel, nieuwe energie en gezondheid
zal geven.
Mijn opleidingen heb ik genoten op de bakermat van
de massage; Thailand, het land waar ik ook vandaan
kom. Deze opleidingen heb ik gevolgd aan de toonaangevende Thai Traditional Medicine Society en
The Wat Po, beide in Bangkok.
Ik ben dan ook gediplomeerd masseuse en schoonheidsspecialiste en beschik over een ruime ervaring.

In de afgelopen maanden was het rustig wonen in de
Abdijtuinen. Momenteel kijken we uit op drie
besneeuwde wijken: niet alleen d’Ekker maar ook
delen van Veldhoven-Dorp en Zonderwijk. Voor de
bewoners van het voorste (hoogste) blok is er wel
wat horizonvervuiling opgedoemd in de vorm van
een noodgebouw voor de af te breken school aan het
Pastoor Jansenplein, waar t.z.t. de MFA Zuid moet
verrijzen.
Naar aanleiding van het artikeltje in de decembereditie van het wijkblad over raamfolie en het handhaven van het huishoudelijk reglement, zijn er bij de
redactie enkele reacties binnengekomen van
wijkbewoners. Eén van de schrijvers geeft aan het
handhavingsprobleem helemaal te herkennen en om
die reden zelfs, na amper 2½ jaar in een appartement te hebben gewoond, weer naar een eengezinswoning te zijn verhuisd om verlost te worden van de
VvE-“problemen”. Een andere reageerder gaat in op
de juridische aspecten van de privacybescherming
van huis en haard en stelt jurisprudentie te kennen
die aangeeft dat bescherming van je privacy met
folie, of welk ander middel ook, altijd is toegestaan.
Op dit moment is er nog geen nieuws vanuit de VvE
over het al of niet starten van gerechtelijke
procedures. Wordt ongetwijfeld vervolgd …

Voorafgaand hieraan ben ik opleidingsinstructrice
geweest bij een groot Thai’s cosmeticabedrijf. Hier
gaf ik les en instrueerde ik medewerkers van het
dealerkanaal.
In 2005 ben ik naar Nederland gekomen, nadat ik de
inburgeringcursus afgerond had. Marcel, mijn partner, heeft in eigen beheer de garage omgebouwd tot
salon. Tijdens het eerstvolgende bezoek aan Thailand
hebben we daar alle benodigdheden ingekocht en op
transport gezet naar Nederland en hebben
vervolgens de salon smaakvol ingericht. We krijgen

www.d-ekker.nl
@d_ekker

7

De prijs bestaat uit een mooi bronzen beeld, workshops bij de Parasol en een geldprijs van €1.250,00.
Natuurlijk gaan we de vrijwilligers betrekken bij hoe
we deze prijs efficiënt gaan besteden, aangezien het
een prijs is die onze vrijwilligers toekomt.
Mogelijk heeft u interesse om eens te informeren

ASV WINT VRIJWILLIGERSPRIJS 2013
Supertrots heeft de speeltuinvereniging de
vrijwilligersprijs van Veldhoven 2013 in ontvangst
genomen.

Het was al een eer dat de speeltuin was genomineerd, maar dat ze ook met de prijs er vandoor zou
gaan, was toch wel onverwacht gezien de zware
concurrentie. Al met al een geweldige erkenning en
bekroning voor alle vrijwilligers die zich voor onze
vereniging inzetten.
Het hele seizoen wordt immers veel werk verzet om
de vereniging draaiende te houden als het gaat om
het organiseren van activiteiten, het houden van
toezicht, onderhouden van de tuin, enz.

wat vrijwilligerswerk bij de speeltuin inhoudt. U
hoeft niet perse handig te zijn of veel vrije tijd te
hebben. Kom gewoon eens langs of informeer via
info@speeltuin-asv.nl.
NL DOET is de nationale vrijwilligersdag van het
Oranjefonds. Dat is natuurlijk een mooie gelegenheid
om kennis te maken met de speeltuin.

Het bestuur van A.S.V. d’Ekker.
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BERICHT VAN ONZE WIJKCONCIËRGE
Aanpak ouderenproblematiek d’Ekker.
In het vorige wijkblad omschreef ik kort de
problemen die de ouderen ondervinden in het
ouderencomplex aan de Handwijzer.
Stap voor stap pakken we die problematiek aan,
zodat wijkbewoners uiteindelijk “onze” ouderen in de
wijk gaan ondersteunen waar dat nodig is.
Ooit zullen we zelf allemaal bij de ouderen gaan
behoren en dan is het fijn dat er ook vrijwilligers
klaar staan voor u!
In deze maatschappij wordt de verantwoordelijkheid
namelijk steeds meer bij de burger gelegd en om die
reden zullen we dit voor een gedeelte zelf moeten
gaan organiseren en oplossen.

… Op de foto ziet u links Bianca en rechts Jeanine …

HET BLOEMETJE

Één van die problemen waar we mee aan de slag zijn
gegaan, betreft de overlast van sneeuw en ijs bij
bovenstaand ouderencomplex.
Samen met de vrijwilligers van Wijkgenoten zijn een
aantal wijkbewoners benaderd.
Daarbij werd een inzet gevraagd voor het vormen
van een sneeuwploeg. Ook via het wijkblad werd
deze oproep geplaatst. 12 wijkbewoners hebben zich
daarbij aangemeld. Zij hebben recent al meerdere
malen de meest belopen paden sneeuwvrij gehouden,
zodat de bewoners veilig naar de taxi, hun bergingen
en de parkeerplaats konden lopen.
Aert Swaens sponsorde daarbij een strooiwagentje
en het wijkplatform de sneeuwscheppen en bezems.

Het wijkbladbloemetje gaat deze keer naar
Mevr. Lidwina Versteegh.
Zij werd hiervoor opgegeven door haar 14-jarige
kleinzoon Evan Jegering.
Evan vindt dat zijn oma het bloemetje verdient,
omdat zij ondanks dat ze vorig jaar een hele
moeilijke tijd doormaakte, waarin ze zowel haar man
als dochter verloor, toch voor iedereen klaar bleef
staan.
Vooral voor haar kleinzoon Evan, die zij haar maatje
noemt. Daarom is het eerste wijkbladbloemetje van
2013 voor Lidwina Versteegh!

Dit idee vormde weer de basis voor een nieuw initiatief om juist die ouderen te bereiken die vaak alleen
zijn en/of problemen hebben op diverse vlakken.
We gaan dus doorpakken en wijkbewoners activeren
op het gebied van de ouderenproblematiek.
Dit alles in overleg met Swove.
Vanaf 5 maart a.s zullen 2 vrijwilligsters gaan
reageren op meldingen in de wijk d’Ekker. Het gaat
hier om meldingen, waarbij ouderen praktische
problemen ondervinden. Ook is er aandacht voor
eenzaamheid en allerlei andere problematiek.
We gaan dit vervolgens zoveel mogelijk binnen de
wijk oppakken door wijkbewoners daarbij actief te
betrekken.
Beide dames zijn al jaren werkzaam in de ouderenzorg en zijn op de hoogte van de specifieke problematiek. Nu gaan ze als vrijwilliger een signaalfunctie
vertegenwoordigen door ouderen te bezoeken.
Daarbij wordt er nauw samengewerkt met
Wijkgenoten, Swove, vrijwilligersbureau Stimulans
en mij als wijkconciërge.

Weet of kent u nog een persoon of personen, een
stichting of vereniging, die voor het bloemetje in
aanmerking komt?
Laat het ons dan even weten, dan staan we
misschien de volgende keer wel bij diegene voor de
deur met een mooi boeket.
Opgeven kan met reden en motivatie via
wijkblad@d-ekker.nl
Mogelijk gemaakt door Emiel v/d Pas.
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GRATIS OP TE HALEN / GEVRAAGD



Dinsdag 5 maart en 2 april tussen 14.00 tot
15.30 uur Mantelzorgsalon van de gezamenlijke
inloop van RSZK en Steunpunt Mantelzorg
Veldhoven. Mantelzorgers kunnen binnenlopen
in het Grand Café van de Merefelt, Parklaan 2.



Wijkplatform vergadering donderdag 14 maart
19.30 uur, wijkgebouw Sentrum '70 aan de
Handwijzer 34



Zondag 17 februari en 17 maart van 11.00 tot
14.00 uur Vlooienmarkt in Sentrum ‘70
Handwijzer 34



Peuterkijkmiddag bij basisschool Eigenwijs,
woensdag 20 maart van 14.00 tot 15.00 uur

Heeft u nog iets in huis waar u iemand anders uit de
wijk blij mee kunt maken? En het gratis weg wilt
doen? Laat het de redactie weten!
Gevraagd: kindermaat boevenpak en een trampoline
(voor binnen) in de kleinste maat. 040 - 8437839
De redactie zoekt: ogen en oren in de wijk, iemand die
ons nieuwtjes, activiteiten en felicitaties door wil geven.

WIJKAGENDA


Inloopochtenden bij Steunpunt Mantelzorg.
Donderdag 28 februari en 28 maart van 10.00
en 11.30 uur. Burgemeester van Hoofflaan 70
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De volgende kopijdatum is
1 april 2013
COLOFON
3e Jaargang, nr. 2, februari 2013, oplage 1900 stuks.
Het wijkblad verschijnt vijf keer per jaar.
De redactie houdt zich het recht voor om artikelen in te
korten, aan te passen of niet te plaatsen. Artikelen
specifiek gericht op onze wijk hebben voorrang op
Veldhoven-breed nieuws. Plaatsing van een artikel wil
niet zeggen dat de redactie dezelfde mening heeft. De
redactie is niet aansprakelijk voor schade i.v.m. gebruik
van redactionele informatie en/of de inhoud van
advertenties.
Redactieleden:
Hanneke te Boekhorst, Harrie Verberne,
Huib van der Weijden, Laura van Nispen,
Linda van den Broek, Robert van de Ven
en Wilma van Zuuren
Redactieadres:
Hoenderakkerstraat 5, 5503 XC 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
Adverteerder, redactielid of bezorger van het
wijkblad worden?
Neem dan contact met ons op!
De foto’s met onderstaande logo zijn gemaakt door:
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