Wijkblad d’Ekker

Weet u een leuke naam voor het
wijkblad?
Stuur het in en win een mooie
prijs!

Speelgoedbeurs.

Jaargang 1 nummer 1
december 2010.

Op 30 oktober was het zover: onze 1ste activiteit, een speelgoedbeurs.
Vanwege de grote belangstelling en om zo
min mogelijk mensen teleur te moeten stellen, zijn we uitgeweken naar het gebouw van
Speeltuin ASV.
De opkomst was geweldig! Er waren maar
liefst 35 kramen die deels binnen en deels
overdekt buiten stonden.
Ook het weer liet zich van de goede kant
zien, hoewel het er ‟s ochtends nog somber
uitzag.
Nadat alle kramen ingericht waren, werden
deze goed bezocht door 300 à 400 bezoekers en dat leverde een gezellige drukte op.
Zowel de verkopers als de kopers waren zeer
tevreden en vonden dat deze speelgoedbeurs zeker voor herhaling vatbaar is. Dus...
we kunnen terug kijken op een zeer geslaagde activiteit en danken iedereen die daaraan
heeft bijgedragen!

Hier is vers van de pers de 1e editie van het
wijkblad voor d‟Ekker!
Gemaakt voor en door buurtbewoners.
We hopen op veel leesplezier en zien reacties graag tegemoet. Ook wanneer u zelf een
stukje wilt schrijven of iets wilt mededelen,
kunt u dit aanleveren op onderstaand
e-mailadres: volmaan@hotmail.com of
in de brievenbus op Boterbloem 29.
Dit blad wordt mede mogelijk gemaakt door
diverse sponsors en verschijnt elke 2 maanden.
………………………………………………….
Wijkgrenzen.
De wijk d‟Ekker wordt begrensd door de Bossebaan in het noorden, de Sterrenlaan in het
westen en de Merefeltstraat in het oosten. In
het zuiden ligt de grens langs de
Europalaan en Kerkakkerstraat: deze straten
behoren bij Veldhoven-dorp maar Zorgcentrum Merefelt, Marvilde voetbal en de Abdijtuinen liggen in d‟Ekker.
………………………………………………….

……………………………………………………
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Bericht van onze wijkconciërge.

PROZA EN POEZIE

In deze eerste uitgave van de wijkkrant wil ik
me even voorstellen. Ik ben sinds 1 juli 2010
werkzaam als wijkconciërge in d‟Ekker en
ondergebracht bij Stimulans. Mijn taak is om
de leefbaarheid te bevorderen in de wijk. Dat
varieert o.a. van bemiddelende gesprekken
bij conflicten, doorverwijzingen naar instanties en alles wat nodig is om voor u een aanspreekpunt te kunnen zijn. Ook probeer ik
met u als wijkbewoner in gesprek te gaan,
over uw mogelijke bijdrage voor de wijk.
Bewoners missen vaak iemand waar ze op
terug kunnen vallen. Dat brengt ook deze
maatschappij met zich mee en is niet altijd
even makkelijk.
Om jullie als bewoner tegemoet te komen, is
er elke donderdag tussen 17.30 en 19.30
uur, een inloop spreekuur bij Sentrum 70.
Daar kunt u uw vragen aan mij voorleggen.
Het is natuurlijk ook mogelijk dat ik u thuis
bezoek en met u in gesprek ga.
In sommige gevallen zal ik u meteen kunnen
helpen, of in ieder geval op weg helpen. Bij
andere zaken zal ik u doorverwijzen naar de
desbetreffende instantie.
Wat ik in alle gevallen wel doe, is uw verhaal
serieus nemen en een luisterend oor bieden.

Harriekes Kerse.
Harrieke wònde we wijd aachteraf. Hij en
Miet han unne schònnenhof mè wel vijf kersebeum. `tProbleem zaat `m nie in die beum
mar wel in de spreuwe. `t Waar ieder jaor
`tzelfde .zowè de helft van de kerse fraate de
spreuwen op. Niks holp en Harrieke waar ten
èinde raod. Op `n fisje zaat ie daoroover te
klaage. Toen zin ik: `misschien weet ik daor
wel iets op.``Oo ja zin Harrie, `ge wèl zeeker!
``Ik heb `s geheurd, `zin ik toen, dè `n foto
van oew schonmoeder wel `s kan hèlpe in
zòn geval.`
Toen ik `n week lòtter langs Harriekes z`nen
boogerd fietste, riep ie dek efkes moes komme. `Hier jonge, `zin ie `ge kregt van men unnen bùil kerse. Dè hedde wel verdiend.`` Ooja vroeg ik, heeget geholpe dan? `Nou en of,
`zin Harrieke, de spreuwe zen zo verschoote
van dè portret van schonmoeders in de fruitbeum, dè ze de kerse van vorrig jaor nog wel
truggebrocht hen!
Huub van der Eerden.
……………………………………………………

U kunt me telefonisch bereiken op 0402533443 of 06-83161659 en via e-mail
edwinwijngaards@stimulansveldhoven.nl

Met vriendelijke groet,

VOOR LEUKE KADOOTJES,KINDERFEESTEN,CREATIEVE
WORKSHOPS, KRALEN, HOBBYMATERIALEN EN
MEER…

Edwin Wijngaards
Wijkconciërge d‟Ekker
Lange Kruisweg 112
5503 RC Veldhoven

Burg.v. Hoofflaan 118 Veldhoven
040-8795472
www.kadodoen.com
karin@kadodoen.com
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BEDRIJVIGHEID
In gesprek met Roel Claasen.
In d‟Ekker ligt de bekende winkelstraat de
Burgemeester van Hoofflaan. Maar dat is niet
de enige bedrijvigheid die wij in onze wijk
hebben. Wij zijn op zoek gegaan naar de
vaak eenmanszaken, die je in de d‟Ekker
vindt.
Voor deze eerste editie kloppen wij aan bij….

Dus maakte hij de opleiding bij het ROC in
een leerwerktraject met Groenenbouw dan
ook niet af.
Wat hij zo fijn vindt aan het hebben van zijn
eigen bedrijf is dat hij zelf het werk kan kiezen, het geeft hem vrijheid. Ook omdat hij
straks als Linda weer gaat werken één dag in
de week voor Mees gaat zorgen.
In het begin werd hij veel ingehuurd door zijn
oude werkgever, nu krijgt hij de meeste klanten door mond op mond reclame. “Als je
goed werk aflevert, komt de volgende klant
vanzelf”. Veel opdrachten zijn in Veldhoven
en omstreken, dat ervaart Roel als prettig.
Roel zijn specialiteit: exclusieve houten terrasoverkappingen/veranda‟s. Ik mocht het
aanschouwen bij hem aan het huis; het is
werkelijk prachtig! De klanten kunnen deze
veranda‟s naar wens indelen, van modern tot
klassiek. Uitbouwen doet hij ook graag.

Bij het uiteraard op en top gerenoveerde huis
aan de Korte Kruisweg 27 bel ik aan. Later in
ons gesprek hoorde ik dan ook, dat ze maar
liefst 11 maanden hebben verbouwd en dat
alleen de muren en het dak er nog stonden.
Ik word verwelkomd door Roel en zijn vrouw
Linda. De vier maanden oude Mees ligt prinsheerlijk in de box te slapen, wat een rijkdom!
Roel is vanaf februari 2008 voor zichzelf
werkzaam. Enthousiast geworden door vrienden van hem die ook een eigen bedrijf hebben.
Hij begon op de timmeropleiding bij het toenmalige Veldhof aan de Sterrenlaan. Later
volgde hij de opleiding bouw, maar zoals hij
zegt: “Ik ben een praktijkman, geen schoolbanktype”.

Roel heeft een eenmanszaak: hij huurt
vakmensen in. Zo levert hij een
totaalpakket van A tot Z (aftimmeren, metselen tegelwerk, vloerenleggen,
stuuken, stroom, gas, water, licht, vergunningen en tekeningen).
Afgelopen januari is Roel met een aantal collega‟s en vrienden tien dagen naar Zuid Afrika geweest. Via de Stichting Young Professionals hebben ze vrijwillig twee kerken gerenoveerd in de gemeente Emfeleni (40 km
vanaf Johannesburg). Ik heb foto‟s gezien,
een prachtig initiatief. Roel is bezig om in samenwerking met een vakschilder/decorateur
een nieuw plan op te pakken. Het project monumentenzorg. Het staat nog in de kinder3

Dansavond.

schoenen maar hij kijkt er erg naar uit. Handen vakwerk plus de oude elementen terugbrengen in de oorspronkelijke staat is voor
hem een uitdaging en geeft veel voldoening!
Roel is erg enthousiast voor wat we voor de/
zijn wijk doen! Hij heeft onze speelgoedbeurs
gesponsord en wil ook graag zijn steentje bijdragen aan ons wijkblad. Ook voor de wijkdag 2011 heeft hij al ideeën!

Op zaterdag 20 november hebben we onze
1ste dansavond gehouden.
Ondanks dat het niet zo druk was, is het een
heel gezellige avond geworden.
Dankzij de verschillende winkeliers van de
Burg. v. Hoofflaan, die ons de prijzen geschonken hadden, konden we op deze avond
een gratis loterij houden. Zelfs de zoutjes die
we op de tafels hadden staan waren geschonken.
Daarom willen wij bij deze de winkeliers ook
hartelijk bedanken voor hun bijdragen.
Omdat we zoveel prijzen hadden gekregen,
kunnen we op de volgende avond nog een
gratis loterij houden. Wij hopen natuurlijk dat
het op onze volgende gezelligheids-/
dansavond nog drukker wordt.
De volgende gezelligheids-/dansavond in
kerstsfeer is op:

Schrijft u vast in uw agenda, wijkdag 2011
wordt gehouden op 22 mei!
Ik drink mijn thee op en we zijn inmiddels
weer twee uurtjes verder. Kleine Mees is inmiddels lekker aan het genieten van zijn flesje melk. En ik… ik wandel weer lekker naar
huis!

Roel bedankt!
Staat uw bedrijvigheid in het volgende
wijkblaadje?
………………………………………………….
Weet u een naam voor het wijkblaadje?
U heeft het vast al zien staan, of eigenlijk niet
zien staan.
We willen graag van u weten of u een leuke
passende naam voor dit wijkblad weet?
De door de redactie gekozen naam, wordt in
de volgende editie bekend gemaakt.
……………………………………………………

Zaterdag 18 december, van 20.00 tot 00.30
uur in Sentrum „70. Handwijzer 34
Entree en loterij GRATIS.

Stukje geschiedenis van d’Ekker.
Er zijn veel buurtbewoners die al vele jaren in
d‟Ekker wonen. Voor de volgende editie zijn
we op zoek naar “oude verhalen uit d‟Ekker”
met als toevoeging wat foto‟s die ons een blik
terug in de tijd kunnen geven.
Woont u al jaren in de d‟Ekker en vindt u het
leuk hier een stukje over te schrijven? Neem
dan contact met ons op!

De keer daarop wordt: 5 februari 2011.
………………………………………………………………

……………………………………………………
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UIT DE WIJK
In gesprek met het baasje van Guus en
Gijs: Wilbert.

Samen hebben ze een knus hok in de
schuur, waar ze lekker in het stro kunnen sla
en. Overdag spelen ze in de tuin of liggen
lekker te luieren. Als Wilbert thuiskomt van
zijn werk, wachten ze hem op aan de poort
om hem te begroeten.

Aan ‟t uitlaten van je hond, daar kijkt niemand
in d‟Ekker meer van op, maar wanneer je
over straat loopt om twee varkens uit te laten,
dan krijg je toch wel verbaasde gezichten en
willen de mensen graag weten over het hoe
en waarom.

Ze krijgen 2x per dag eten en dat is echt
geen keukenafval maar zorgvuldig uitgebalanceerde brokken net zoals een kat of hond
die krijgt. Nòg een overeenkomst is dat Gijs
en Guus netjes plassen op de daarvoor bestemde plaats, een soort van kattenbak dus.
De rest van hun behoefte houden ze gewoon
op tot ze worden uitgelaten. Het zijn schone
en zindelijke huisdieren. Tijdens het uitlaten
luisteren ze heel goed naar Wilbert, alleen
zijn ze wel eens heel erg eigenwijs, vooral als
er overal lekkere eikeltjes op de grond liggen.
Dan valt het even niet mee om te luisteren….
Wilbert is echt gek op dieren want naast de
beroemde Guus en Gijs, heeft hij ook nog 2
fretten en 2 Argentijnse Teju‟s (een leguaanvariant).
De vriendin van Wilbert, Marian, gaat ook
vaak gezellig mee om de knorretjes uit te laten.

2x Per dag loopt Wilbert met zijn 2 varkens
van de Korte Kruisweg richting de Van Aelstlaan om ze uit te laten. Meestal is ie dan na
een half uurtje wel weer thuis, maar als er
erg veel bekijks is, dan wil er nog wel eens
een uurtje bijkomen, want mensen vragen
hem ‟t hemd van ‟t lijf en hij geeft dan uitgebreid antwoord over zijn grote hobby: Guus
en Gijs.
Varkens ken je vaak alleen van de boerderij.
Een log beest, liggend in een grote plas modder. Dit beeld is moeilijk te verplaatsen naar
een rijtjeshuis midden in een woonwijk.
Toen Wilbert nog bij zijn ouders thuis woonde
in de Merefeltstraat, wilde hij al graag een
varken. Na lang zeuren kreeg hij er eindelijk
een. Dit beest groeide heel snel en was op
een gegeven moment thuis niet meer te hanteren en is toen naar de kinderboerderij van
de Severinus Stichting gegaan. Daar leefde
het nog lang en gelukkig.
Eenmaal op zichzelf wonend, kwam er bij
Wilbert al snel weer een varken: Guus, een
biggetje van een week of 8 (want dan mogen
ze bij hun moeder vandaan).
Omdat varkens eigenlijk groepsdieren zijn,
kreeg Guus er na ruim een jaar een speelkameraadje bij, genaamd Gijs.

Guus is nu 2½ en Gijs is 1 jaar oud. Ze wegen respectievelijk 50 en 20 kilo.
Varkens kunnen zo‟n 15 tot 20 jaar oud worden, dus hopelijk kunnen we nog lang genieten van dit aparte tafereeltje in d‟Ekker.
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Houd-oe.
Het is Houd-oe en niet hou-doe. Want het
betekent: Houd u goed, behoud u.
Een prachtige wens die wordt meegegeven als Brabantse mensen uit elkaar gaan.
Vaak is er ook nog een toevoeging als: war,
wor, he, wonne: die benadrukt de wens:
Houd-oe wonne!
Men hoort ook wel Haddoe en Hawdoe! dat
hangt van de streek af.
De laatste jaren horen we meer en meer
Houwjééé en Hajje!: dat klinkt juppie- achtig.
De mensen die dit zeggen, menen misschien
dat het minder plat is en dat het zelfs bijna
"echt Nederlands is".
Bij het weggaan wordt ook nog wel Ajuus en
Aju (van a dieu) of Nou Ajuus dan gezegd.
Ook Besjoer (Bonjour) is geen aankomstwens zoals in Frankrijk, maar een vertrekwens, evenals Salut, Saluut en Slu.
Nog maar zelden horen we Toe wirrezis (tot
weerzien) dat voor de grap wel eens verwrongen wordt tot;
nou, toet wirrezis: Wel, tot dat het weer
eens is.
Vroeger lieten ouders kleine kinderen 'daag
doen' of 'dag sjoeren' (van Bonjouren) met
het handje .
Doe's braaf daag sjoeren naar den ome.

Wat is er te doen in Sentrum ‘70?
Elke maandagavond kienen/biljarten.
2e Dinsdag van de maand: inloopochtend
van 9.30 tot 12.30 uur.
Elke woensdagavond biljarten en hobbyclub voor volwassenen.
Donderdagochtend en -middag: linedance.
Donderdagavond rikken en jokeren.
1e Vrijdag van de maand liederentafel van
19.45 tot 22.30 uur.
Elke 1e zondag van de maand kienen van
13.00 tot 17.00 uur.
Vanaf september t/m mei is er elke 3e zondag van de maand een vlooienmarkt van
10.00 tot 14.00 uur.
Sentrum ‘70
Handwijzer 34
040-2545494
Website: www.sentum70.nl
e-mail: info@sentrum70.nl

Ik zeg toch maar gewoon,
Hou-doe.
Nel
……………………………………………………
Het gemeenschapscentrum van d’Ekker.
Sentrum „70 is het gemeenschapscentrum
van d‟Ekker. Er zijn meerdere verenigingen
die er onderdak hebben. Bent u ook benieuwd naar het onderkomen? Dan bent u
van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen!
Sentrum ‘70 is nog op zoek naar
vrijwilligers voor diverse werkzaamheden!

……………………………………………………
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Kerstboomversiering

Kleur de Kerstman mooi in.
Knip hem uit en vouw hem rond, plak de rand vast.
Een touwtje of lintje er achter plakken.
Klaar is de Kerstman om in de kerstboom te hangen.
(TIP: kopieer de Kerstman, dan kun je hem meerdere keren maken bijvoorbeeld voor opa en oma‟s kerstboom.)
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Prettige kerstdagen
en een
voorspoedig Nieuwjaar!
Werkgroep en bezorgers
van uw wijkblad.

COLOFON
1e Jaargang, nr. 1, december 2010,
oplage 1750 stuks.
Het wijkblad verschijnt om de maand.
De redactie houdt zich het recht voor
om artikelen in te korten, aan te passen
of niet te plaatsen. Plaatsing van een
artikel wil niet zeggen dat de redactie de
zelfde mening heeft.
Redactieleden:
Wim van Lent, Hanneke te Boekhorst,
Kevin van Ekert, Rosita Hornikx, Laura
Louwers
Redactieadres:
Boterbloem 29, 5503 VG VELDHOVEN
E-mail: volmaan@hotmail.com
Een vrijwillige bijdrage voor ons wijkblad
kunt u eventueel storten op rekeningnummer
153621451 o.v.v. wijkblad d'Ekker

06 52441039
info@dak-specialisten.nl

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
Drukkerij: JoMa.
Sponsor worden, redactielid of
bezorger van het wijkblad?
Neem dan contact met ons op!
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