
 

VAN DE REDACTIE  

 

Wij willen onze lezers heel hartelijk danken voor  

de fijne reacties die we het afgelopen jaar heb-  

ben ontvangen. Dat geeft ons de energie om  

door te gaan. Omdat we maar met een klein  

clubje de redactie bestieren, zouden we het fijn  

vinden om nog een paar enthousiaste wijkbe-  

woners hieraan toe te voegen. Het hardst zijn  

wij op zoek naar iemand om ons te helpen met  

het financieel overzicht. Dus als cijfertjes je hob-  

by zijn en je hebt twee uurtjes per editie (dus  

per twee maanden) de tijd, neem dan contact  

met ons op. Ook zoeken we nog mensen om af  

en toe een stukje in het wijkblad te schrijven.  

Dat mag een vaste rubriek zijn, maar hoeft niet.  

Je bepaalt zelf hoeveel tijd je ermee kwijt wilt  

zijn. Je hoeft niet deel te nemen aan vergade-  

ringen.  

En hebt u zelf nog een leuke hobby of kent u  

iemand die iets leuks of aparts doet? Laat het  

ons weten zodat wij weer op pad kunnen voor  

een interviewtje, of beter nog, schrijf het stukje  

zelf en stuur het naar de redactie. Heb je nog  

tips of ideeën om dit krantje nòg beter te ma-  

ken, dan houden wij ons ook aanbevolen!  

.  

 

Buurtvereniging omgeving Boterbloem.  

 

Na 2 bijeenkomsten voor het oprichten van een  

buurtvereniging in de omgeving van de  

Boterbloem - Herderstasje - Handwijzer -  

Ooievaarsbek, is besloten om deze niet op te  

richten. Dit besluit is genomen omdat de  

bijeenkomsten slechts matig bezocht werden.  

  

 

Deze keer feliciteren wij de gelukkige ouders  

in de wijk van:  

 

Jori in de Goudenakkerstraat, Anastasija in de  

Boterbloem, Elena in de Burg. v. Hoofflaan,  

Teun in de Korte Kruisweg.  

Verder willen wij graag Kim en Melody  

feliciteren met de komst van Francis.  

 

En wenst Laura de familie Okkerse veel  

voorspoed met hun Korea avontuur!  

.  

 

Halloween.  

 

In de Kerktorenstraat hadden ze er werk van  

gemaakt dit jaar! De straat was helemaal in stijl  

versierd met pompoenen, lichtjes en diverse  

spookachtige verrassingen. Tussen 18.30 en  

19.30 uur konden de kinderen langs de deuren  

gaan voor een "betovering of traktatie". Er lie-  

pen veel prachtig uitgedoste mensen tussen,  

zowel de kinderen die als heks, insect of wat  

dan ook verkleed waren, als wel de mensen die  

zich in de voortuintjes verstopt hadden. Sommi-  

gen hadden een skeletkostuum aan en ook za-  

ten er heksen stiekem te wachten om dan plot-  

seling te voorschijn te springen als er kinderen  

het pad op kwamen.  

Hopelijk krijgt dit volgend jaar een vervolg en  

misschien wordt dan niet alleen de Kerktoren-  

straat maar meer aangrenzende straten erbij  

betrokken.  
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Heeft u de laatste berichten op de wijksite al  

bekeken? Gereageerd op de nieuwe poll:  

 

Kan er iets verfraaid worden in onze wijk?  

 

Klik aan op:  

www.d-ekker.nl  

BEDRIJVIGHEID.  

Jetflex: Sterk in werk!  

 

Na meer dan 25 jaar ervaring te hebben opge-  

daan in het bemiddelen van arbeidskrachten bij  

een ander uitzendbureau in Veldhoven, heb ik  

in 2008 mijn eigen onderneming JetfleX  

opgericht.  

Ik wilde altijd al een eigen uitzendbureau heb-  

ben in mijn geboorteplaats. Hier spreken de  

mensen mijn eigen taal en ons kent ons. Omdat  

ik geboren en getogen ben in de Zoestraat in  

den Ekker en uit een gezin van 10 kinderen  

kom, ken ik vrijwel iedereen. Zo heb ik Veldho-  

ven ook uit zien groeien naar een gemeente  

waarin op het gebied van bedrijvigheid altijd wel  

iets te doen is. JetfleX onderscheidt zich door  

haar persoonlijke aanpak en kennis van  

techniek.  

We hebben voortdurend veel vacatures in de  

electro, metaal, installatie en mechatronica.  

Omdat enkele van onze medewerkers op kan-  

toor een technische achtergrond hebben, weten  

we onze kandidaten goed in te schatten en kun-  

nen we op die manier de baan selecteren die  

het beste bij hen past.  

Schrijf u daarom in bij JetfleX en de kans is  

groot dat wij de baan voor u vinden die perfect  

voor u is.  

JetfleX is gevestigd aan de Burgemeester van  

Hoofflaan 165 te Veldhoven en voldoet aan alle  

kwalificaties. Zo zijn we aangesloten bij de NB-  

BU en is NEN 4400-1 gecertificeerd.  

De onderneming is in het bezit van het betrouw-  

baarheidskeurmerk van de Stichting Normering  

arbeid (S.N.A.). Ook is Jetflex lid van het  

Veldhovens Ondernemers Contact en het MKB  

te Eindhoven.  

Wilt u kennismaken met JetfleX, loop gewoon  

even binnen, of bel naar onderstaand telefoon-  

nummer voor een afspraak. Voor meer info en  

onze vacatures kunt u ook terecht op onze  

website: www.jetflex.nl.  

 

Jan van den Biggelaar  

Burgemeester van Hoofflaan 165  

Tel. : 040-2533300  

info@jetflex.nl  
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SENTRUM 70 NIEUWS  

 

Nieuw bestuur voor Sentrum 70 is een feit.  

 

Huidig voorzitter Giel Hellings en bestuurslid  

Jan Dobbelaar hebben afscheid genomen als  

bestuurslid van Sentrum 70. Zij hebben zich  

jarenlang belangeloos ingezet om Sentrum 70  

overeind te houden. Het aantredend bestuur is  

hen hiervoor bijzonder dankbaar.  

Per 1 december is er een nieuw bestuur in ge-  

meenschapshuis Sentrum 70. aangetreden. Het  

oude dagelijkse bestuur is afgetreden, afgezien  

van mevrouw Hellings die aanblijft als secreta-  

ris. Zij heeft veel kennis en ervaring in huis waar  

het nieuwe bestuur op kan terugvallen.  

 

Positief:  

De gebruikersraad heeft zich positief uitgelaten  

over de kansen van dit nieuwe bestuur.  

Sentrum 70 kan weer de spil in de wijk worden  

dankzij de inzet van deze nieuwe bestuursle-  

den.  

 

Een nieuwe wind:  

Het bestuur van Sentrum 70 ziet er als volgt uit:  

Voorzitter: Hennie Pompe  

Penningmeester: Bart Cornelis  

Secretaris: Ria Hellings, aangevuld door de  

bestuursleden Ton Peeters, Joop Gòppel,  

Rian Keijzer en Henny Wouters.  

 
Uitnodiging voor de wijk:  

Het nieuwe bestuur komt graag met iedereen in  
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contact uit de wijk en staat open voor alle initia-  

tieven. Bent u op zoek naar onderdak voor uw  

vereniging, of wilt u misschien zelf een club of  

vereniging starten. Dan bent u bij Sentrum70  

aan het juiste adres. Naast dat we diversen za-  

len beschikbaar kunnen stellen, kunt u ook te-  

recht voor begeleiding in het opzetten van uw  

eigen club. Neem gerust contact op om uw mo-  

gelijkheden te bespreken.  

Meer info op onze nieuwe website :  

www.sentrum70.nl.  

  

 

Bericht vanuit Project Lotgenoten  

 

Wist u dat we onlangs het nieuws bereikt heb-  

ben in de zaterdageditie van het Eindhovens  

Dagblad? Er werd veel aandacht geschonken  

aan ons project. Zo stond er een mooie foto in  

op A4 formaat waar we met zijn drieën op  

staan. Sinds kort is ons team namelijk uitge-  

breid met nog een vrijwilliger: Frank Sliphorst.  

 

Afgelopen 30 november hebben we een bijeen-  

komst georganiseerd voor de vrijwilligers die  

iets voor andere wijkbewoners willen beteke-  

nen. Gedurende deze interactieve avond is het  

team voorgesteld en heeft Cindy Schuurkens  

van Stimulans een presentatie gegeven over  

hoe om te gaan met bepaalde signalen in diver-  

se thuissituaties. Een uitgebreid verslag van de-  

ze succesvolle avond kunt u terug lezen op on-  

ze site: www.d-ekker.nl/lotgenoten.  

 

Onze site wordt trouwens regelmatig aangevuld  

met verhalen vanuit de wijk. Zo schrijft Marjolein  

wekelijks openhartig over de invloed van borst-  

kanker op haar leven.  

Daarnaast staat er het verhaal van een gezin  

wiens zoon overleden is. Ondanks zijn ziekte  

vond hij toch de kracht een stichting op te  

richten voor mensen die in hun laatste levensfa-  

se zitten: "Buddies for Life!"  

 

Dit zijn enkele verhalen van wijkbewoners die  

als lotgenoot iets hebben meegemaakt. Vaak is  

het zo dat je zelf een bepaalde situatie hebt  

moeten meemaken om te kunnen begrijpen hoe  

een ander zich voelt. U staat daarin niet alleen.  

Wij nodigen u uit om de verhalen eens te lezen  

en indien u er behoefte aan heeft kunt u een  

(anonieme) reactie achterlaten, in contact ko-  

men met wijkbewoners of uw eigen verhaal  

plaatsen.  

 

Mocht u echter graag iets voor een ander willen  

betekenen, dan kunt u hier op verschillende wij-  

ze invulling aan geven. Denk hierbij bijvoor-  

beeld aan: op de koffie gaan, een praatje ma-  

ken, een luisterend oor bieden en nog vele an-  

dere manieren.  

 

Ons team bestaat uit enthousiaste vrijwilligers  

en we zouden graag ons team versterken. Wij  

zijn op zoek naar mensen die samen met ons  

de wijk in gaan om contacten te leggen met  

wijkbewoners. Mocht u liever op de achtergrond  

een bijdrage willen leveren dan bent u ook meer  

dan welkom.  

 

U kunt ons bereiken door te mailen naar:  

projectlotgenoten@hotmail.com  

of te bellen met: 06- 15 54 10 05  

 

Wij kijken uit naar uw reactie!  

 

Miranda, Frank en Edwin.  

 

.  
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Het nieuwe gezondheidscentrum De Ligt.  

 

Het zal de mensen in Veldhoven niet ontgaan  

zijn dat op 13 september 2011, door het symbo-  

lisch leggen van de eerste steen, het startsein  

gegeven is voor de bouw van het nieuwe ge-  

zondheidscentrum aan De Ligt 1 te Veldhoven.  

Op dit moment, ruim drie maanden verder, wor-  

den mede dankzij het prachtige najaarsweer, de  

contouren van het fraaie gebouw goed zicht-  

baar.  

En het gaat er fantastisch uitzien!  

Zes jaar geleden namen de apotheek, de fysio-  

therapeuten en de huisartsen van het nieuwe  

gezondheidscentrum het initiatief om onder één  

dak te willen gaan samenwerken.  

Na ontelbare uren samen overleggen, het zoe-  

ken naar een geschikte locatie en het maken  

van vele tekeningen gaat het nu eindelijk con-  

creet vorm krijgen.  

 

In het nieuwe gezondheidscentrum komen  

straks verschillende zorgverleners onder één  

dak. De grote voordelen hiervan zijn de korte  

lijnen naar de verschillende deelnemers in het  

centrum en het snellere en makkelijker overleg  

met elkaar.  

Hiermee kunnen patiënten optimaal profiteren  

van de samenwerking tussen al deze partij-  

en. Ons centrum zal ruim 1200 m2 beslaan.  

 

De huisartsenpraktijken Baars, Van Dooren,  

Heemstra en Horstman, de Veldhovense Escu-  

ra apotheek, fysiotherapiepraktijk Der Kinderen,  

de wijkteams verzorging & verpleging van Zuid-  

Zorg, een diëtiste, verloskundige, en de Vroom  

Orthopedie zullen er hun intrek gaan nemen. Er  

is gezorgd voor voldoende parkeerruimte.  

Naar verwachting wordt het nieuwe gezond-  

heidscentrum eind maart 2012 in gebruik  

genomen. We kunnen haast niet wachten!  

 

"De toekomstige gebruikers".  
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PROZA EN POEZIE  

 

Mirakels.  

In de naacht van kèrsmis. Ès `t kaauw en kèltig  

is. En `t dik al hì gevrorre wor `t kiendje krek ge-  

borre.  

Dan is op stal `t vee gòn staon vur de Verlos-  

sing. Wordt dè alt gedaon.  

 

Dè waar `n kèrstmismirakel uit `nen hillen ande-  

ren ted. Mar op stal stòn d`r gin koe mir dus dè  

wonder zen we kwet.  

 

Takke die zoomar gòn bloeie schèijne nou nie  

mer te groeie. Bluumkes òn `ne kaolen dorre  

umdè`t kiendje waar geborre.  

`Twaar naruurlek wel `n wonder nou zen d`r tak-  

ke mi of zonder.  

 

Dè waar `n kerstmirakel uit `nen hillen anderen  

ted. Winterbloei is nie bezunder mir dus dè  

wonder zen we kwet.  

 

Gierig volk dè wier royaal dur `t sticht`lijk kèrst-  

verhaal. Dè klonk vur alle orre van `t godejong  

dè wier geborre.  

Verteld in de donker `naachtmis die nog alted  

we te lang is.  Dè waar `n kèrstmirakel uit `nen  

hillen andere ted.  

Mar veul zien d`r gin kerk mi rok dè wonder zen  

we kwet. Dè ware kèrstmirakels Wrrum is `t nie  

bezunder mir?  

Gebeurt `r dan gin wonder mir ?  

Zen we alle wondere kwet ?  

 

.  

Socialsofa  

De sofa begint steeds meer kleur te krijgen.  
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DE HOBBY VAN  

Jeroen.  

 

Jeroen speelt didgeridoo. Dit is een Australisch  

blaasinstrument.  

Het geeft een echte oerklank en bij de Aborigi-  

nals werd het gebruikt als onderdeel bij het ver-  

tellen over de Droomtijd. Soms hoor je de didge  

als achtergrondinstrument bij bands zoals Inxs,  

Peter Gabriël, Midnight Oil en Kate Bush.  

 

Hoe kom je erbij om zo'n uitheems instrument  

te gaan bespelen?  

Tijdens de open dag  

van de muziekschool  

gaf Jan Terpstra daar  

een demonstratie en  

ben ik geïnspireerd  

geraakt door het ge-  

luid en de techniek.  

 

Die techniek: Je  

blaast op een soort  

van fluit maar er zit-  

ten geen toetsen op  

of gaatjes in. Toch  

kun je er diverse ge-  

luiden mee maken.  

Hoe doe je dat?  

De didgeridoo is naar verluid het op één na  

oudste muziekinstrument ter wereld (de trom  

was het eerste). Het is een tak of een stam,  

meestal van een eucalyptusboom. Deze is hol  

gevreten door termieten. De Aboriginals klop-  

pen op een tak en wanneer die hol klinkt en ge-  

schikt oogt, dan wordt hij afgezaagd om erop te  

gaan spelen.  

Als je er gewoon in blaast komt er weinig geluid  

uit, maar wanneer je je lippen op een bepaalde  

manier vibreert lukt dat wel. Daarna moet je le-  

ren om circulair te ademhalen, wat inhoudt dat  

je tegelijkertijd door je neus inademt en uit-  

blaast door je mond. Pas dan kun je gaan  

experimenteren met verschillende ritmes en ge-  

luiden.  

 

Hoe lang doe je het al?  

Een jaar of 12. Eerst heb ik les gehad van Jan  

Terpstra en workshops bij Mark Atkins gevolgd.  

 

Treed je ook op?  

Als ik gevraagd word treed ik op of geef ik  

workshops, zowel thuis als op locatie.  

Ik heb momenteel drie didgeridoo's in verschil-  

lende toonhoogten.  

 

Wil je nog iets aan dit interview toevoegen?  

Het bespelen van een didgeridoo is rustgevend.  

Het wordt door velen gezien als therapie bij  

ademhalingsproblemen.  

Voor meer info kun je me bellen of mailen:  

 
06 - 24246791 of jeroen.rosita@chello.nl  

VOOR  LEUKE  KADOOTJES,KINDERFEESTEN,CREATIEVE  

 
WORKSHOPS,  KRALEN,  HOBBYMATERIALEN   EN  

 
MEER  

 
Burg.v.  Hoofflaan  118  Veldhoven          040-8795472  

www.kadodoen.com  karin@kadodoen.com    
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Burgemeester van Hoofflaan.  

Heeft u nog oude foto's van de wijk? Wij zien ze graag tegemoet, bel: 06 - 24246791.  
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KINDERHOEKJE  

Prettige Kerstdagen en een  

Voorspoedig Nieuwjaar!  

 

Redactie en bezorgers van  

wijkblad d'Ekker.  

8  



 

18 November 2011 was er een BROEM dag  

in Veldhoven.  

Wat is BROEM?  

BROEM betekent letterlijk BReed overleg  

Ouderen En Mobiliteit. Het is een landelijk initia-  

tief van ANWB, Bovag-rijscholen en Veilig Ver-  

keer Nederland, bedoeld om senioren een beter  

inzicht te geven in het verkeer. Zo kan iedereen  

zo lang mogelijk zelfstandig en veilig mobiel blij-  

ven.  

 

De BROEM-cursus.  

De cursus van BROEM biedt de oudere auto-  

mobilist (50+) een ontspannen gelegenheid om  

tijdens een rit een deskundig advies over zijn of  

haar rijstijl te krijgen. De rit wordt afgenomen in  

de eigen auto, onder begeleiding van een er-  

kende rijinstructeur of CBR-examinator.  

Deelnemers krijgen een theorie- en een praktijk-  

examen, zonder dat dit consequenties heeft  

voor het rijbewijs. Zij krijgen advies over hun  

verkeerskennis en rijgedrag. Daarnaast worden  

gezichts- en gehoorvermogen getest en geeft  

een bewegingsdeskundige tips om langer  

mobiel te blijven.  

Eén van die deelnemers was Dhr. v.d Gaag uit  

de Begijnstraat, hij vond het heel leerzaam en  

leuk om op een ontspannen manier tips te krij-  

gen voor zijn rijstijl. Tijdens de theoriecursus  

kreeg hij les over de verschillende rotondes zo-  

als die de laatste tijd in Veldhoven verschenen  

zijn, zoals de TURBO rotonde. "Duidelijkheid in  

het verkeer", zoals overdag verlichting voeren  

en ook richting aangeven als je ¾ rond gaat op  

een rotonde vond hij goede tips." Je bent zelf  

beter zichtbaar met licht aan èn het overige ver-  

keer weet wat je van plan bent als je op de goe-  

de manier richting aan geeft. Ook de controle  

van de dode/blinde hoek van de buitenspiegel  

was een goede opfrisser", aldus Dhr. v.d. Gaag.  
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Wijkplatform d'Ekker doet ertoe.  

 

Sinds 2000 is het wijkplatform d'Ekker actief.  

Doel was om de kwaliteit van de woon- en  

leefomgeving te vergroten door bewoners te be-  

trekken bij de inrichting en het beheer hiervan.  

Kernpunten waren het verhogen van de veilig-  

heid op straat, goed onderhoud en beheer van  

het openbaar gebied, verbeteren van de onder-  

linge leefsfeer en het verkleinen van de afstand  

tussen burger en bestuur.  

Enerzijds doet men dit vanuit een adviserende  

rol naar de gemeente en de wijkbewoners, an-  

derzijds worden activiteiten uitgevoerd en on-  

dersteund zoals wijkdag en wijkblad d'Ekker.  

Maandelijks vindt er overleg plaats met ge-  

meente, woningbouwcorporaties, politie en an-  

dere organisaties over zaken die in de wijk spe-  

len. U kunt dan denken aan verkeersveiligheid,  

onderhoud groen of het opknappen van een  

speeltuintje.  

De zaken die op tafel komen zijn zeer gevari-  

eerd en worden vaak ingebracht door de wijkbe-  

woners zelf. Doordat het wijkplatform goede  

contacten heeft in de wijk wordt men ook seri-  

eus genomen door gemeente en andere sa-  

menwerkingspartners. Natuurlijk is niet altijd al-  

les mogelijk, maar er worden successen ge-  

boekt. Snelheidscontroles op Ceciliastraat en  

Abdijlaan hebben geleid tot grotere alertheid bij  

politie, de Social Sofa die momenteel van mo-  

zaïek wordt voorzien in de Gansepoel, aanpas-  

singen aan de bouw van het woningencomplex  

aan de Zoestraat en door gemeente overgeno-  

men adviezen ten aanzien van de herinrichting  

van de wijk.  

De werkzaamheden van het wijkplatform wor-  

den ondersteund door het opbouwwerk van Sti-  

mulans. Men helpt de platformleden bij hun con-  

tacten met gemeente en andere organisaties,  

maken procedures inzichtelijk en begeleiden  

processen.  

Ook probeert men op verschillende manieren  

de samenhang en veiligheid in wijken te verbe-  

teren.  

Dat doet men onder andere met:  

- projecten en acties (buurtpreventie, staande  

houd/verkeersacties)  

- activiteiten (wijkdagen, straatspeeldagen,  

zwerfvuilactie, wijkschouwen)  

- voorlichting en educatie (organiseren en  

ontwikkelen van cursussen).  

Deze samenwerking en die met andere partners  

heeft door de jaren heen haar vruchten afge-  

worpen.  

Kortom wijkplatform d'Ekker doet ertoe en u  

kunt daar ook een bijdrage aan leveren. Kom  

daarom eens vrijblijvend langs tijdens de maan-  

delijkse vergaderingen. Wellicht schuilt er in u  

een talent dat voor d'Ekker van grote waarde is!  

 

Vergaderingen in  

2012  

 

Donderdagavonden,  

26 jan, 23 feb, 5 apr, 10 mei, 28 jun, 23 aug,  

4 okt en 22 nov.  

 

De notulen kunt u vinden op de site van de wijk:  

www.d-ekker.nl  
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Kerstmarkt door kinderen voor kinderen,  

bij de gezelligste groene kinderopvang van  

Zuidoost Brabant, het Witte Wiel aan de  

Provincialeweg 4.  

 

Wij organiseren op maandag 19 december van  

16.00 tot ± 18.00 uur een Kerst speelgoed/  

kinderkledingbeurs.  

 

Heeft u nog speelgoed of kleding die u kwijt wilt  

dan kunt u bij ons een tafelplaatsje huren. De  

vergoeding hiervoor is 5 euro wat geheel ten  

goede komt aan Mappa Mondo*.  

 

LET OP we hebben een beperkt aantal plaat-  

sen en vol=vol  

(alleen gebruikt speelgoed en kinderkleding,  

geen handelaren).  

 

We maken er een gezellige kerstmarkt van met  

oliebollen, glühwein, warme chocolademelk en  

gezellige kerstliedjes.  

 

Komt Allen!  

 

* Mappa Mondo biedt ernstig zieke kinderen  

van 0 tot 18 jaar de onvoorwaardelijke hulp die  

ze nodig hebben. Door te zorgen dat ze een zo  

gewoon mogelijk, prettig kinderleven hebben.  

Elke dag opnieuw, 24 uur per dag.  

COLOFON  
 

e  
2  Jaargang, nr. 1, december 2011, oplage  

1900 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, Harrie Verberne, Laura  

van Nispen 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  

 
Adverteerder, redactielid of bezorger van het  

wijkblad worden?  

Neem dan contact met ons op!  

De volgende kopijdatum is  
 

1 februari 2012  
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