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Voor u ligt de eerste editie van onze derde jaargang!  
Wij zijn er trots op dat we u, wijkbewoner van       
d’Ekker, het wijkblad weer een heel jaar in uw   
brievenbus kunnen laten bezorgen door één van  
ons twintigtal bezorgers.  
Wij hebben hard gewerkt en onze vrije tijd benut 
om voor het financiële plaatje weer genoeg         
adverteerders te bemachtigen.  
Dit alles met het resultaat wat nu voor u ligt: een 
aantal nieuwe rubrieken en erg verfrissend, het  
wijkblad gedeeltelijk in kleur!  
Graag zien we deze jaargang veel input uit de wijk 
in onze mailbox, zodat we het wijkblad goed kunnen 
blijven vullen. 

 
              De redactie en bezorgers wensen u 
             fijne en gezellige Kerstdagen 
                            en een 
             gezond en gelukkig 2013 toe! 

Wij willen graag Marvilde toneel bedanken voor de    
vrijkaartjes die we gewonnen hebben met de     
prijsvraag uit Wijkblad d´Ekker. We hebben een        
ontzettend fijne avond gehad en genoten van een 
heel mooi stuk. 
 
Het toneelstuk gaat over een nachtclub genaamd 
Dolly. Zij is de eigenaresse en heeft wat mensen in 
dienst. Een travestiet, serveersters en een komiek die 
goed blijkt te kunnen zingen. Sjoerd (homo/
travestiet) wordt niet geaccepteerd door zijn moeder 
en zij heeft hier veel verdriet van. Suzie wordt ver-
liefd op Ronnie, die verkering heeft met Channon. 
Frenk, de man van Dolly, heeft weer een verhouding 
met Babette. Hilariteit alom, een verhaal met een 
lach en een traan. Sluiting voor de nachtclub dreigt, 
maar uiteindelijk komt alles goed. 
 
Een leuk komisch verhaal waar we erg van genoten 
hebben!     Lisa en Jeanine 

Hallo iedereen, 
 
Hierbij onze bijdrage over de speelgoedbeurs bij de 
ASV op 21-10-2012.  
Voordat het tijd was, stonden de mensen al aan de 
poort en het zag er toen al naar uit dat het druk 
zou worden. 
Het weer werkte ook nog mee, daarom was het  
misschien wel drukker. 
Wij hadden kraampje 3 en keiveel spullen. Alles op 
onze slaapkamers is nu opgeruimd! 
 
We hadden wel wat verkocht, maar ook zijn er nog  
spullen overgebleven, die hebben we aan kinderop-
vang Het Witte Wiel geschonken.  
Als die het niet kunnen gebruiken, gaat het nog naar 
een ander goed doel. 
We hebben ook veel spullen bij anderen gezien, van 
knuffels, leesboeken tot een fiets.  
Tegen de tijd dat het drie uur was, werd het wat 
minder en gingen de prijzen ook omlaag, zodat de 
mensen toch de spulletjes kwijt waren. 
 
Wij vonden het heel leuk om op deze beurs te staan 
en we hebben ook nog eens een extra zakcentje   
gekregen. 
Misschien tot ziens bij de ASV, 
Cheyenna en Gabriëla. 

VAN DE REDACTIE DE JEUGD 

BEDANKJE 
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In mijn vorige artikel sprak ik over de problematiek 
bij het ouderencomplex Handwijzer/Ceciliastraat.  
Een aantal problemen direct rond dit appartemen-
tencomplex zorgt ervoor dat sommige ouderen in 
hun bewegingsvrijheid worden beperkt.  
Op de inrit naar de hoofdingang, de trottoirs om de 
appartementen, maar ook de naastgelegen parkeer-
plaats is er geen gladheidsbestrijding in de winter.  
De winter komt er weer aan en daarom heb ik de 
volgende vraag aan jullie: 
 
Wie van de wijkbewoners uit d’Ekker biedt zich aan 
om de ouderen in onze wijk tegemoet te komen, 
door op die locatie zout te strooien en/of sneeuw te 
ruimen? 
 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, kost u dit 
slechts enkele uurtjes per jaar. Mijn voorstel is om 
een klein clubje bewoners actief te krijgen, die dit 
willen gaan verzorgen.  
Zoals jullie wellicht weten, is het lotgenotenproject 
van d’Ekker veranderd in Wijkgenoten. Dat betekent 
dat er een verschuiving van taken heeft plaatsgevon-
den. Buiten het ondersteunen van lotgenoten,    
richten we ons ook op de bewoners die in een isole-
ment zitten of maatschappelijke problemen hebben 
en de weg naar de  
hulpverlening moeilijk kunnen vinden.  
Door de huisbezoeken hebben we daar al een flink 
aantal bewoners mee kunnen helpen. 
 
Op onze nieuwe website laten we enkele waarge-
beurde verhalen zien uit d’Ekker. Wat gebeurt er nu 
achter die voordeur en met wie is er samengewerkt?  
Tevens laten we de cijfers/ resultaten zien van Wijk-
genoten en van diverse ondersteunde initiatieven 
vanuit de wijk, zoals de haaractie van Marjolein en 
het opzetten van een ontmoetingsplaats bij De Hoge 
Boght. 
 
www.wijkgenoten.nl 
Edwin Wijngaards, 06-83161659 

 
Het wijkplatform stelt marktkramen ter beschikking 
voor activiteiten in d’Ekker.    
 
Speeltuinvereniging ASV heeft als beheerder van de 
marktkramen in september de bestelling geplaatst.    
Tijdens de speelgoedbeurs in november zijn de   
kramen voor het eerst ingezet. 
De marktkramen staan ter beschikking van organisa-
ties, clubs, verenigingen en scholen in wijk d’Ekker.  
 
Wilt u voor uw activiteiten gebruik maken van deze   
kramen, dan stuurt u een mail naar  
info@speeltuin-asv.nl ter attentie van Koos Sleddens.  

Wel wordt er een borg van € 100,- gevraagd. Voor 
het transport is de gebruiker zelf verantwoordelijk.  
Reserveer tijdig in verband met beschikbaarheid en 
afhaaltijdstip. 
Wijkplatform d’Ekker denkt hiermee een bruikbaar 
en welkom extra aanbod voor de wijk gerealiseerd te  
hebben. 

 
Het computerinloopuur. 
Bij onze stichting zijn een paar computermensen, die 
tijdens hun actieve loopbaan veel kennis en ervaring  
hebben opgedaan in de bediening van de computer 
en het diagnosticeren van computerproblemen.  
Onze vrijwilligers onderzoeken de software die op 
uw computer is geïnstalleerd. Zij hanteren dus geen    
schroevendraaier of combinatietang, maar kunnen 
uw computer sneller c.q. beter laten werken, door 
het verwijderen of vervangen van bepaalde         
programma’s.  
 
Elke eerste maandagmorgen en elke derde donder-
dagmorgen van de maand komt er een inloopmoge-
lijkheid voor computerproblemen. Wij gaan uw com-
puter diagnosticeren en adviseren over de werking 
van programma’s en hun onderlinge samenhang.  
Uw computer moet beter gaan functioneren. 
 
Deze service wordt door de Nieuwe Band gratis  
aangeboden aan haar deelnemers. De kosten om 

deelnemer te worden € 10,- per jaar. Bent u geen 
deelnemer van de Nieuwe Band? Dan wordt een  

eenmalige bijdrage van €5,- per keer  gevraagd.  
 
U kunt het beste een afspraak maken om een wacht-
rij te vermijden bij beheerder Theo van Roosmalen, 
bereikbaar onder nummer 040-2537749. 
Uiteraard moet u uw computer meebrengen.  

BERICHT VAN ONZE WIJKCONCIËRGE WIJKPLATFORM D’EKKER 

DE NIEUWE BAND 

http://www.wijkgenoten.nl
mailto:info@speeltuin-asv.nl
http://www.speeltuin-asv.nl/Speeltuin_A.S.V._d_Ekker/Fotos/Paginas/Diverse_fotos.html
http://www.speeltuin-asv.nl/Speeltuin_A.S.V._d_Ekker/Fotos/Paginas/Diverse_fotos.html
http://www.speeltuin-asv.nl/Speeltuin_A.S.V._d_Ekker/Fotos/Paginas/Diverse_fotos.html
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. . . Peter is gitaar spelen. 
 
Ik ben er al heel jong mee begonnen en het heeft 
mij veel opgeleverd. 
Omdat ik al bij de geboorte een aandoening bleek te 
hebben, zijn mijn ouders zo verstandig geweest om 
mij op gitaarles te doen.  
Mijn oudere broer kon geweldig zingen en maakte al 
snel gebruik van mijn talenten om hem te begelei-
den. 
Het was ook snel beklonken dat we uiteindelijk een 
band formeerden; het gevolg was veel optreden en 
veel ervaring opdoen. Dat was een onvergetelijke 
tijd, vooral de Flower Power tijd.  
Er gebeurde in de muziek heel veel. Door de jaren 
heen ben ik daar nooit meer mee gestopt en tot op 
heden treed ik nog op. 

Momenteel geef ik zelf les en kan ik er anderen ook 
mee blij maken. Verder stel ik gitaren af en repareer 
gitaren, ook dat gaat me goed af. 
Muziek verbroedert, dat gezegde telt zeker voor mij, 
want ik heb er veel vrienden door gekregen.  
Het gezamenlijk spelen in een band heb ik altijd als 
het leukste beschouwd.  
Heel wat mensen uit onze wijk kennen mij in de rol-
stoel als ik de hond ga uitlaten. Ik ben niet volledig 
afhankelijk van de rolstoel, want het is voor mij   

mogelijk om ook een (klein) stukje te lopen.  
Dus als u mij ziet lopen is er geen wonder gebeurd.  
Misschien heb je interesse om ook eens gitaar te le-
ren spelen? Ik bied je een gratis proefles aan, zodat 
je kunt proberen of het iets voor jou is.  

Het maakt niet uit of je jong of oud bent, maar de       
ondergrens is wel 8 jaar.  
Vanaf die leeftijd lukt het bijna iedereen om met een 
makkelijke methode snel te leren spelen en krijgen 
we meer muziek in de wijk!  
 
Mocht je een keer zin hebben om in mijn muziek-
ruimte te komen kijken, stuur mij dan een berichtje.  
 
Mijn e-mail adres is pgeels@scarlet.nl  

 
Marvilde: de voetbalclub in onze wijk. 
 
Marvilde is al meer dan 85 jaar de voetbalvereniging 
van d’Ekker en is volop in beweging.  
Zoals je wellicht is opgevallen, is er de afgelopen zo-
mer hard gewerkt aan de aanleg van het kunstgras-
veld met een resultaat wat gezien mag worden!  
Naast het reguliere voetballen door de 8 senioren-
teams, de 13 jeugdelftallen en de mini’s organiseert 
Marvilde nog tal van nevenactiviteiten voor de jeugd 
zoals: open dag, voetbalclinic, sinterklaas voor de 
jongste leden, dropping, carnavalsbrunch, scholen-
dag, sportieve school, spelregeltoets, diverse toer-
nooien, E-kamp, etc. etc.  
Kortom een scala van activiteiten met als motto:        
             
        ‘Kinderen met plezier leren voetballen’.   
 

Bij dit thema is een nieuw logo bedacht wat door 
onze Mascotte Marvil de Leeuw en de mascotte van 
FC Eindhoven op onderstaande foto trots getoond 
wordt. 
 

 HOBBY VAN . . . 

S.V.  MARVILDE 
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Sinds kort is er op woensdagmiddag een  
voetbalclinic voor kinderen van 4 tot circa 8 jaar.  
Hier kunnen kinderen vanaf 15.00 uur gratis kennis  
maken met de voetbalsport. Oudere kinderen kun-
nen ook altijd een aantal gratis proeftrainingen vol-
gen, informatie hieromtrent is op donderdagavond in 
te winnen in het secretariaat op het sportpark. 
 
Sportieve groeten en wellicht tot ziens, 
S.V. Marvilde 

 
Wij starten 10 januari weer met een nieuwe groep. 
Tijdens 10 bijeenkomsten hebben nabestaanden de     
gelegenheid om onder begeleiding met elkaar over 
hun verlies te praten. Wat doet het met je? Hoe kun 
jij er voor jezelf het beste mee omgaan? 
 
Enkele reacties van deelnemers zijn:       
 
“ Ik heb de groep als een steunpunt ervaren. Ze hielp mij 
bij het rouwen, omdat ik mensen ontmoette die hetzelfde 
hadden meegemaakt.” 
“Ik kon mijn verhaal vertellen en gevoelens delen, er 
werd naar me geluisterd, ik voelde me begrepen, ik vond 
herkenning.” 
“Inzicht in mijn rouwproces gaf mij meer rust en      
vertrouwen. Wat ik voelde, was “gewoon”. “De groep gaf 
mij het gevoel er niet alleen voor te staan.” 
 
Voor meer informatie kunt u bellen met 
Jeanneke de Bot, tel. 040-2531476 
José Roestenberg, tel. 040-2547760 
 

 
 
Mozaiekschilderijen, 
 
Sentrum ’70 gaat zelf aan de slag met de resterende 
steentjes van de Sociale Sofa bank.  
Natalie van Hest heeft voor twee platen van 1.20 x 
1.30 cm een ontwerp gemaakt op basis van activitei-
ten die bij Sentrum '70 worden gehouden. 
Doordeweeks staat iedere dag, uitgezonderd vrijdag, 
de deur van Sentrum ’70 aan de Handwijzer 34 
open. 
 
In de ochtenden van 10.00 uur tot 12.00 uur en in de 
middagen van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
U kunt dan gezellig even binnen lopen en onder het 
genot van een kopje koffie een kijkje komen nemen 
om te zien hoe de vrijwilligers aan het ontwerp wer-
ken. Misschien vindt u het leuk om zelf ook nog een 
steentje te plakken?  
Tot ziens bij Sentrum ’70 Handwijzer 34 te  
Veldhoven. 
 
Site: www.sentrum70.nl 
 

 
Geboren in de wijk zijn: 
Raf in de Kerktorenstaat, Aydin in de  
Ceciliastraat, Isabel in de Teullandstraat,  
Cato in de Burgemeester van Hoofflaan 
Bij Fam. Cools-Hubrechtse in de Abdij- 
tuinen is een dochter geboren. Proficiat! 

 FELICITATIERUBRIEK 

SENTRUM 70 

ROUWONTMOETINGSGROEP VELDHOVEN 

http://www.sentrum70.nl/
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De raamfolie-soap 
Al kort na de eerste opleveringen van de apparte-
menten is er discussie ontstaan over de folie die  
enkele bewoners, wiens balkon deels doorloopt langs 
een lifthal, uit privacy-overwegingen op de ramen 
tussen die hal en hun balkon hebben aangebracht. In 
vergaderingen van de Vereniging van Eigenaren 
(VvE) in 2010 en 2011 is dat uitgebreid besproken en 
is besloten dat dat niet was toegestaan. De toenmali-
ge bestuurder van de VvE heeft dat verbod echter 
niet gehandhaafd, waardoor nieuwe bewoners zich 
er ook niet aan gebonden voelden en ook folie    
aanbrachten. 
De nieuwe VvE-bestuurder die eind 2011 aantrad  
wilde alsnog gaan handhaven, wat weer tot flinke 
discussies tussen voor- en tegenstanders leidde.  
Een compromisvoorstel dat door de VvE-vergadering 
in augustus werd aangenomen, waarin folie van   
bepaalde maximale afmetingen wel toegestaan zou 
zijn, werd vervolgens weer aangevochten door bewo-
ners die toch tegen folie bleven en dat desnoods via 
een gerechtelijke procedure willen afdwingen. 
Discussies daarover worden ook gevoerd via de   
bewonerscommissie, die daar inmiddels zo mee in 
haar maag zit dat enkele leden zijn afgetreden.     
 
Wat er wel en niet mag… 
Dat is voor een appartementencomplex o.a. vastge-
legd in een huishoudelijk reglement en in besluiten 
van de Vereniging van Eigenaren. Dat is voor een 
complex met een diversiteit aan bewoners  zoals de 
Abdijtuinen echter lastig te handhaven. Het is vaak 
ook lastig uit te leggen; waarom zou je je privacy 
niet mogen beschermen door ramen waardoor wille-
keurige voorbijgangers bij je naar binnen kunnen 
kijken te beplakken met folie? En waarom zou je de 
kale, grijze  pilaren van je balkon niet een kleurtje 
mogen geven? Of wat is er tegen om screens op je 
balkon op te hangen i.p.v. de dure voorgeschreven 
buitenzonwering. Moeilijk allemaal en dat blijkt ook 
wel in de dagelijkse praktijk van het complex, waar 
het ondanks al deze ‘problemen’ toch fijn wonen is."  

 
d’Ekker wenst Prins L-Santéo van Rommelgat en zijn 
gevolg, veel succes, leut en gein tijdens dit  
carnavalseizoen! 

 

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

ABDIJTUINEN NIEUWS 
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Autobedrijf van Limpt is al bijna 30 jaar een begrip 
in Veldhoven. 
Autobedrijf van Limpt, gevestigd aan de Witstraat 
23, is in oktober 1982 opgericht door mijn vader, Jan 
van Limpt. Na een loopbaan bij een Peugeot-dealer 
was het logisch de kernactiviteit te zoeken in het 
merk Peugeot. Na enkele jaren is Autobedrijf van 
Limpt overgegaan naar het merk Toyota met een 
subdealerschap tot 1998. Omdat het sub-dealerschap 
een te dure kostenpost werd, is dat in 1998 opgehe-
ven.  
Dit bleek een goede zet en met de juiste contacten 
in de Toyota-dealerwereld konden wij ons met recht 
een op TOYOTA gespecialiseerd bedrijf noemen.  
 
Op 1 januari 2010 is de werkplaats overgenomen 
door mij, Marco van Limpt met als doel om op    
termijn ook de verkoopactiviteiten over te nemen. Ik 
had de voorgaande 12 jaren ruim voldoende scholing 
en werkervaring opgedaan in het bedrijf van pa om 
het bedrijf een gedegen toekomst te bieden. 
Het is nu 2012 en terugkijkend kun je stellen dat veel 
hetzelfde is gebleven, maar ook dat de nodige           
vernieuwingen en moderniseringen zijn doorgevoerd 
of nog in ontwikkeling zijn.  
De klant blijft nummer 1, dat was vroeger zo en dat 
zal altijd zo blijven; autobedrijf van Limpt ziet per-
soonlijke service samen met kwaliteit als de belang-
rijkste factor voor een langdurig bestaan. Kwaliteit 
zie je ook terug in de producten die gebruikt     
worden en de adviezen die worden gegeven.  
Met het relatief lage uurloon kunnen wij zeker           
concurrerend zijn in de autowereld. 
 
U bent altijd welkom voor een kopje koffie! 
 

 
Geen os en ezel in de kerststal? 
 
In het derde deel van zijn biografie over Jezus van 
Nazareth schrijft paus Benedictus XVI: in geen enkel 
evangelie wordt er gerept over een os, een ezel, 
schapen of kamelen toen Jezus ter wereld kwam. 
 
De kop van menig krantenartikel zegt dan meteen: 
Os en ezel horen niet thuis in kerststal. Maar de 
paus zegt niet dat de os en de ezel voortaan uit de 
stal verwijderd moeten worden. Benedictus schrijft: 
Ze mogen gerust blijven, niet als getuigen van een 
absolute waarheid, maar als onderdeel van een waar-
devolle christelijke traditie. 
 
Maar ik vraag me wel af: is dit nou wat in een    
biografie over Jezus moet staan? En wat is de abso-
lute waarheid rond die kerststal? Naar ik gelezen heb 
is het Franciscus van Assisi die de kerststal uitgevon-
den heeft. Niet als getuige van een absolute waar-
heid, maar om het ‘geheim’ van de geboorte van Je-
zus te vieren. En wel op zo’n manier die geboorte te 
vieren dat het als het ware plaats heeft in onze 
streek, daar waar wij thuis  
zijn. Met andere woorden: Jezus wordt bij ons     
geboren. En daarom vind ik die Kempische kerststal 
zo aantrekkelijk. En daarom spelen mijn kleinkinde-
ren met de Kerststal van Fisher Price. 
 
En al die figuren in de kerststal horen er helemaal 
bij. Want al die figuren vertellen over hun betrok-
kenheid bij de geboorte van Jezus.  
Ook die os en die ezel, die volgens de profeten meer 
betrokkenheid hebben bij dat Kind, dat van ‘alzo  
hoge is geboren’, dan menig mens. Ieder op zijn  
eigen wijze brengt zo hulde aan het pasgeboren 
Kind. 
 
Ze staan er als getuigen van de waarheid dat Jezus 
telkens opnieuw bij ons geboren wordt. Maar het is 
absoluut waar dat Jezus hier onder ons is gekomen. 
En dat is evangelie, een goede boodschap. 

BEDRIJVIGHEID 

DOMINEE JAAP SPLINTER 
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Collecteert u mee voor een beetje gewoon geluk? 
 
Wist u dat er in ons land bijna een half miljoen   
kinderen door armoede worden buitengesloten?  
Zij gaan nooit op vakantie. Zitten niet op voetbal of 
zwemles. Ze hebben soms niet eens een fiets of 
speelgoed.  
Geld voor leuke dingen ontbreekt in de tehuizen, 
pleeggezinnen en families waar zij opgroeien.     
Kinderhulp komt al meer dan 50 jaar op voor deze 
kinderen. 
 
Van 21 t/m 27 april 2013 vindt de jaarlijkse collecte 
plaats van het Nationaal Fonds Kinderhulp. In ver-
schillende plaatsen zijn we nog dringend op zoek 
naar collectanten en een organisator. 
 
Loopt u ook mee? Het hoeft maar een paar uur van 
uw tijd te kosten en met de opbrengst van één col-
lectebus kunnen we al één of meer kinderen erg blij 
maken.  
 
Heeft u wat meer tijd en houdt u van dingen rege-
len? Dan wilt u misschien wel contactpersoon zijn.  
 
Wij zorgen er dan voor, dat ze hun bus krijgen en 
meestal kunnen ze gewoon in hun eigen straat col-
lecteren. Het is ook mogelijk om gezamenlijk als een 
groep te collecteren. 1 persoon coördineert en van 
vooraf spreken we een wijk of een aantal straten af.  
 
20% van deze opbrengst kan dan bestemd worden 
voor de kinderen in d’Ekker. 
  
Voor meer informatie en voor aanmeldingen:  
Diane Wilde, regiocoördinator Brabant en Limburg, 
tel.040-2484937,  
e-mail: d.wilde@kinderhulp.nl  
Kijk ook eens op: www.kinderhulp.nl 

 STIMULANS - Jongerencentrum Odeon  COLLECTEREN VOOR KINDERHULP  
 
 
De actieve jongerengroep V.E.T.  
(afkorting voor Veldhovens Evenementen Team) is 
deze maand bezig met de afronding van Programma 
2013.  
 
VET bestaat uit Marcel de Greef, Eva Dings, Yorina 
Wouters, Nikki Schuurman, Laurens Bennik, Michael 
Jonkers, Cilla Jansen, Sergio van Scherpenzeel en So-
lange Balk.  
Ben jij 16 jaar en wil je meer info over VET ? Neem 
dan even contact op met jongerenwerk Stimulans, 
Tweet dan even met @JoWeStiVeld 
 
ODEON Veldhoven is een prima plek voor tieners 
en/of jongeren uit heel Veldhoven. Maar zeker ook 
voor initiatieven vanuit diverse buurten en wijken in 
Veldhoven. Heb je een leuk, gezellig, educatief of een 
ander idee ? Neem dan even contact op met Jonge-
renwerk Stimulans, Tweet met: @JoWeStiVeld of 
loop eens binnen bij    ODEON ! 
  
Hier zijn de gegevens van Jeugd & Jongerenwerk       
Stimulans Veldhoven: 
Tel.nr. ODEON 040– 2301310  
Twitter @JoWeStiVeld  
Facebook http://facebook.comjongerencentrum.odeon 
Adres: Burg.van Hoofflaan 151, 5503 BL, Veldhoven 
 
Jeugd & jongerenwerkers van Stimulans Veldhoven  
Ilona Hendriks, ilonahenriks@stimulansveldhoven.nl  
06– 109 693 37  
Karel van Geel, karelvangeel@stimulansveldhoven.nl  
06– 208 626 81 
Krit Schouten, kritschouten@stimulansveldhoven.nl  
06– 208 628 03 
Marian Gruiters, 06 – 204 328 69 
mariangruiters@stimulansveldhoven.nl  
Ahmet Almis - ahmetalmis@stimulansveldhoven.nl  
06 –246 906 73  

http://facebook.com/jongerencentrum.odeon
mailto:ilonahendriks@stimulansveldhoven.nl
mailto:karelvangeel@stimulansveldhoven.nl
mailto:kritschouten@stimulansveldhoven.nl
mailto:mariangruiters@stimulansveldhoven.nl
mailto:ahmetalmis@stimulansveldhoven.nl
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Al 41 jaar Donateursavonden bij Stichting Nieuwe  
Levenskracht Veldhoven. 
Wij organiseren al 41 jaar leuke avonden voor hun     
donateurs, steeds in de vorm van toneelavonden in    
theater de Schalm in Veldhoven.  
Voor deze avonden wordt steeds een toneelgezel-
schap uit de Regio gevraagd om hun voorstelling ook 
in Veldhoven te spelen. 
We weten dat het publiek graag een leuke klucht of    
blijspel ziet en hier willen we dan ook graag gehoor 
aan geven. 
Op donderdag 24 en vrijdag 25 januari 2013 speelt 
‘De Budelse Comedie’ uit Budel  de doldwaze klucht  
‘Deze vrouw … is uw man!’  geschreven door Jan Tol. 
 
Het toneelgezelschap ‘De Budelse Comedie’ bestaat 
al meer dan 40 jaar en heeft ook spelers van hoge 
kwaliteit. Zij speelden voornoemd stuk in november 
in Budel, met steeds uitverkochte zalen. 
 
Inhoud “Deze vrouw …. Is uw man!” 
De alleenstaande moeder Annie Zuiderhorn, die al 
jaren met dochter Amanda alleen heeft gewoond en 
levend van een uitkering, is smoorverliefd geworden 
op Pierre. 

Gevolg: Amanda op gespannen voet met moeder en  
Pierre. De buren Miep en Arie zijn nieuwsgierig en 
de geruchten komen op gang. Tot overmaat van 
ramp komt er ook nog controle van de Sociale 
Dienst. Wie is Pierre? Wonen die twee samen? 
Controleur Jaap doet zijn best om te onderzoeken of 
er fraude in het spel is. Door toedoen van Amanda 
raakt hij verstrikt in zijn eigen onderzoek, op de 
achtergrond zelf gecontroleerd door zijn vrouw  
Gonda. 
En wie is Harriët? Leidt Pierre een dubbelleven? 
 
Wilt u weten wat er zich in dit doldwaze stuk     
allemaal afspeelt, noteer dan in uw agenda alvast 
donderdag 24 en vrijdag 25 januari 2013.  
 
De voorstellingen beginnen dan om 20.00 uur en de 
kaarten kunnen vanaf 2 januari a.s. worden afge-
haald bij  
F. Verschueren, Merefeltstraat 81. 
 
Donateurs van Nieuwe Levenskracht Veldhoven   
betalen voor de toegangskaart een kleine bijdrage 

van €4.00 en voor niet-donateurs €10.00. 
Het belooft net als afgelopen jaar weer een avond te 
worden waar de lachspieren echt in beweging zullen  
komen. 
 
Voor meer informatie zie www.nieuwelevenskracht.nl 
 

NIEUWE LEVENSKRACHT 

KINDERHOEKJE 

 

http://www.nieuwelevenskracht.nl
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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! 

 
 6 januari / zondag,  Kienen,  13.30 uur - 17.00 

uur.  
 Zaal is om 12.30 uur open bij  Sentrum 70 
 10 januari / donderdag, Wijkplatform  

 vergadering, 19.30 uur, wijkgebouw Sentrum  
 70, u bent van harte welkom 

 3 februari / zondag,  Kienen,  13.30 uur - 17.00 
uur zaal is om 12.30 uur open bij  Sentrum 70 

 

 

 
Het wijkbladbloemetje gaat deze keer naar een    
redactielid van het eerste uur: Laura van Nispen. 
 
Zij verdient dit bloemetje voor haar inzet en       
ondanks dat ze niet meer in de wijk zelf woont toch 
nog zeer betrokken is bij het wijkblad.  
Ook is zij voor onze adverteerders een bekend    
gezicht. Daarom vonden we een bloemetje wel op 
zijn plaats. 

Weet u nog een persoon of personen, een stichting 
of vereniging, die voor het wijkbladbloemetje in  
aanmerking komt? 
Laat het ons dan even weten!  
 
Het wijkbladbloemetje wordt mogelijk gemaakt door 
Emiel v/d Pas. 

 

   Komt hier uw aanbod of gevraagd? 

Gevraagd: Stoeptegels, Speeltuin A.S.V. kan nog enkele  

stoeptegels gebruiken., Heeft u er nog liggen en gebruikt 

u ze niet ? info@speeltuin-asv.nl 

GRATIS OP TE HALEN / GEVRAAGD HET BLOEMETJE 

WIJKAGENDA 

De redactie zoekt: (hobby) fotograaf om zo nu en dan 

foto’s van de wijk of van activiteit in de wijk te maken. 

Maak je graag foto’s of ken je iemand?  

Mail ons wijkblad@d-ekker.nl 

mailto:info@speeltuin-asv.nl
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COLOFON 
 
3e Jaargang, nr. 1, december 2012, 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, 
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 volgende kopijdatum is 

1 februari 2013 
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