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VAN DE REDACTIE 
 
De lente is weer in volle gang, het wijkplatform 
heeft op zaterdag 14 april weer een succesvolle 
plantenruilmiddag tijdens de jaarlijkse Lente-
actie. Ook komt er een beloning voor de 
mooiste voortuin van d’Ekker. Dit alles vindt 
plaats tussen 10.00 en 14.00 uur op het kerk-
plein. 
We hebben deze editie weer interessante  
mensen geïnterviewd………. en wanneer je zelf 
denkt; hé, dat lijkt me nou leuk om zelf te doen, 
stukjes voor in het wijkblad schrijven zoals we-
tenswaardigheden over de wijk of interviews 
houden, noem maar op, weet dan dat wij zitten 
te springen om medewerkers die dit op zich wil-
len nemen.  
Bel of mail gewoon naar de redactie voor meer 
informatie. Wij zitten echt te springen om ver-
sterking!
………………………………………………………. 
 
HET WIJKBLAD BLOEMETJE 
 
Het wijkbladbloemetje van deze keer is aange-
boden aan de stichting  
De Nieuwe Band. 
Dit in verband met de viering van het 25 jarig 
bestaan van deze stichting. 

 
 
Bij de Nieuwe Band zorgen ze met velen voor 
velen in d’Ekker en in Veldhoven. 
 
Weet of kent u nog een persoon of personen, 
een stichting of vereniging, 
die voor het wijkbladbloemetje 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 wijk-
blad@d-ekker.nl  
Het wijkbladbloemetje wordt mogelijk gemaakt 
door Emiel v/d Pas. 
De bloemenman die elke vrijdagmiddag op het 
kerkplein staat.       
………………………………………………………. 

 

Vuilniszakken Burgemeester van Hoofflaan. 

 

Een wijkbewoonster attendeerde ons op het feit 

dat bewoners aan de burgemeester van 

Hoofflaan uit d'Ekker, elke woensdag, hun vuil-

niszakken met afval aan straat mogen plaatsen. 

Omdat dit bij andere wijkbewoners niet bekend 

was, is dit geverifieerd bij de gemeente Veldho-

ven. Zij bevestigden dat deze regel alleen geldt 

voor de bewoners/ondernemers van de burge-

meester van Hoofflaan en ook alleen voor vuil-

niszakken! Het is dus NIET de bedoeling dat de 

vuilniszakken al op maandag buitengezet wor-

den, dit geldt uiteraard wel voor de kliko's. 

Altijd het laatste nieuws en informatie 
over onze wijk : 

 
Klik aan op: 

www.d-ekker.nl 
nu ook te volgen op Twitter onder: @d_ekker 
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BERICHT VAN ONZE WIJKCONCIËRGE 

 
Achterpaden, hoe zit dat nu? 
  
Is zo’n achterpad nu van de gemeente hoor ik 
weleens tijdens huisbezoeken. Het is toch 
openbare weg, dus dan moet de gemeente het 
ook maar bijhouden. 
  
Het gedeelte van het achterpad achter uw wo-
ning hoort bij uw perceel. De grens ligt waar-
schijnlijk in het midden van het achterpad. U 
bent dus ook verantwoordelijk voor uw gedeel-
te! Bij een koopwoning is dit uw eigendom, ter-
wijl bij een huurwoning de verhuurder eigenaar 
is. Een achterpad is dus geen eigendom van de 
gemeente! 
In veel achterpaden houden de bewoners dit 
netjes bij, Maar er zijn ook situaties dat bewo-
ners daar hun stenen, zand en ander afval de-
poneren. Dit kan soms ongewenste situaties 
opleveren, zoals afgelopen week waarbij bewo-
ners hun kozijnen met lange uitstekende spij-
kers in het achterpad neerlegden. 
Vrijwilligers uit de wijk zijn de afgelopen weken 
bezig geweest om de achterpaden te fotografe-
ren, waarmee een signaal tijdens de Lenteactie 
op 14 april zal worden afgegeven. U blijft zelf 
verantwoordelijk voor de goederen die u in het 
achterpad deponeert. Spelende kinderen kun-
nen zich bezeren als er stapeltjes met  stenen 
omvallen of als ze zich op een andere manier 
verwonden bij de door u geplaatste spullen. 
Probeer daar rekening mee te houden  
alstublieft. 
 
Edwin Wijngaards 
edwinwijngaards@stimulansveldhoven.nl 
………………………………………………………. 

 
Nieuws van Odeon 
 
REPETITIERUIMTES ODEON 
 
Zoek je nog naar een ruimte om te repeteren 
met je band?  
 
In Odeon aan de Burgemeester van Hoofflaan 
in Veldhoven zijn weer een aantal ruimtes be-
schikbaar! 
 
In onze twee ruimtes staat een volledige back-
line met microfoons. Er kan gerepeteerd worden 
op vaste tijden: van 12:00 tot 15:00u, van 17:00 

tot 20:00u en van 20:00 tot 23:00u. Afwijkende 
tijden kan eventueel in overleg.  
De kosten bedragen € 60,- per maand.  
 
Voor meer informatie over de ruimtes en infor-
matie over beschikbaarheid kan er contact op-
genomen worden met Ilona Hendriks: 
(ilonahendriks@stimulansveldhoven.nl).  
……………………………………………………… 
 
DE HOBBY VAN: Wim. 
 
Wim zoekt met een metaaldetector naar allerlei 
voorwerpen die de aarde bloot wil geven. Voor-
al daar waar hij weet dat er Romeinse akkers 
zijn. Ook kasteeltjes en oude kloosters zijn favo-
riet. 
Soms vindt hij niks maar vaak ook juweeltjes 
van oude voorwerpen zoals zilveren munten 
van bijvoorbeeld 60 jaar voor onze jaartelling.  
Hij vindt het meestal genoeg om zo’n 25 tot 30 
centimeter diep te graven, maar soms piept de 
metaaldetector dat er nog wat moois ligt en dan 
wil hij nog wel eens wat dieper gaan, maar 
wordt het wel zwaar om door de Hollandse klei 
te spaaien. 
Daar waar archeologen bezig zijn met opgravin-
gen is Wim niet te vinden. Hij wacht meestal tot 
die weg zijn, want daarna komen er nog vaak 
hele mooie dingen naar boven in de reeds om-
gewoelde grond. 
Hier in Oerle was ook een Romeinse nederzet-
ting en daar valt ook nog van alles te vinden. 
Als hij op iemands terrein wil gaan zoeken, 
vraagt hij wel altijd om 
toestemming aan de  
eigenaar. Je mag het 
gevondene gewoon zelf 
houden, maar je bent 
wel verplicht om het aan 
te geven bij de betreffen-
de gemeente. Het is wel 
zo dat wanneer je op de 
akker van een boer een 
pot met gouden munten 
vindt, je dit deelt met de 
de goeie man. Dat is  
natuurlijk wel zo netjes.  
Wim heeft zoveel moois 
uitgestald in een vitrine-
kast en een leek zal 
vaak niet weten wat het 
voor een voorwerpen 
zijn. Ze zien er soms 
nogal verweerd uit. In 

mailto:edwinwijngaards@stimulansveldhoven.nl
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het begin wist hij zelf ook niet altijd wat hij op-
raapte, maar inmiddels weet hij toch wel globaal 
wat het is en bij thuiskomst raadpleegt hij een 
van zijn boeken of zoekt op het internet, bijvoor-
beeld op het forum van muntenbodemvond-
sten.nl. Daar kun je ook bijvoorbeeld een foto 
laten zien van hetgeen je hebt opgegraven. Je 
krijg dan vanzelf commentaar van enthousiaste 
collega medevinders.  
Wat hij zoal vindt zijn o.a. pijpekopjes van klei, 
gespen, knopen uit de tijd van Napoleon, fibula-
e’s (dit zijn sierspelden voor jassen of omslag-
doeken) in allerlei soorten, soms van een sol-
daat, dan weer van een sjieke dame. Heel veel 
munten zoals oortjes en duiten, ook veel ro-
meinse. Dat waren toch wel vaklui in die tijden. 
Daar kunnen ze tegenwoordig nog een puntje 
aan zuigen. Verder schabbelierkes oftewel me-
daillonnetjes met Maria en rijkbewerkte christus-
kruisjes. Vuurstenen, kogels, liefst van lood 
maar ook wel van steen en zelfs kogels voor 
een slinger of voor diverse kanonnen. Vroeger 
hadden de mensen ook wel huiskanonnen en 
die kogels waren natuurlijk weer wat kleiner dan 
die van een kasteelkanon. 
Wat Wim ook nog eens regelmatig tegenkomt, 
zijn fietsplaatjes. Veel mensen weten dat niet, 
maar in de eerste helft van de 20e eeuw betaal-
den de mensen nog fietsbelasting en als bewijs 
van betaling een plaatje van koper of zink.  
Wanneer iemand deze belasting echter niet kon 
betalen, dan kregen ze ook een fietsplaatje 
maar dan werd er een gaatje in geknipt.  
Behalve in Nederland zoekt Wim ook tijdens va-
kanties in het buitenland, maar laat zijn detector 
dan wel thuis. Buiten Nederland gelden vaak 
andere regels en meestal mag je gevonden 
voorwerpen niet uitvoeren, dus daar moet je 
voorzichtig mee zijn. 
 

Het is een fijne hobby, gezond ook, want je bent 
altijd buiten en flink in beweging. 
En daarbij is het natuurlijk ook erg interessant, 
want je leert steeds meer bij over de geschiede-
nis door de eeuwen heen en hebt het dan ook 
visueel. 
Hij hoopt er dan ook nog lang mee door te kun-
nen gaan. 
………………………………………………………. 
 

Buurtvereniging J.O.S.E.  

 

Mogen wij ons even voorstellen? 

Buurtvereniging J.O.S.E. is opgericht in 1986 en 

heeft als doelstelling de onderlinge contacten 

binnen de buurt te verstevigen en nieuwe bewo-

ners een handvat te geven om de buurt beter te 

leren kennen. Door het organiseren van diverse 

activiteiten voor zowel jong als oud, is door de 

jaren heen gebleken dat dit enorm bijdraagt aan 

de fantastische sfeer binnen onze buurt.  

 

De “grenzen” waarbinnen wij actief zijn, liggen 

tussen de Burg. Van Hoofflaan, Schimmerik, 

Kerktorenstraat, Draaiboomstraat, Korte  

Kruisweg en Lange Kruisweg. Dus als dit  

berichtje je interesse heeft gewekt stuur dan 

een mailtje met naam en adres naar buurtvere-

nigingjo-e@hotmail.com en wij zorgen voor een 

informatieboekje. 

Activiteiten die door het jaar heen lopen zijn, 

volleybal, jeu de boules (zomer), feestavonden 

en natuurlijk dit jaar weer de EK2012 in samen-

werking met speeltuinvereniging ASV. 

 

Het bestuur. 
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PROZA EN POEZIE 

Voetbalpraot. 

 

In de Sint-Jan bij de Lieve Vrouw 

stikt de trainer van Den Bosch`n karske  

op en vreugt: Wanneer worre wij 

kampioen van de Eredivisie?” Maria  

antwoordt; `misschien over 50 jaor, mar  

dan ben ok `r nie mer ! `ruupt de trainer. 

 

Dan wordt `r `n karske òngestooke dur  

d`n trainer van RKC en die vreugt :  

Wanneer krijge wij zo`n prachtig  

stadion ès dè in Arnhem?` Maria  

antwoordt : over firteg jaor`. 

De trainer ruupt: Dan ben ok `r 

nie mer ! Dan kùmt de trainer van 

Top Oss.hij stikt `n kars op en  

vreugt; `wanneer worre wij kampioen?’  

Maria ruupt trug: Dan ben ik `r nie mer! 

 

D`r gong unnen Brabander in de mèijmònd  

op beevert nor Kevelaer. 

Toen ie daer bij de kerk ònkwaam, vroeg  

iemes worvur ie kwaamp bidde. 

Ik kom vur PSV bidde, want ik hoop  

dè ze de leste wedstrijde in de kompetisie  

goewd overleeve.  

‘Oo’, zin de vraogesteller, `dan hedde gij  

hier hil de winter zeker ok al gezeete!` 

 

(Geheurd in Aarle-Rixtel.) 

………………………………………………………. 

 

Abdijtuinennieuws april 2012 

 

Zorgwoningen 

De projectontwikkelaar heeft het plan voor de 

realisatie van een aantal zorgappartementen in 

de leegstaande penthouses in blok1 van de Ab-

dijtuinen ingetrokken. Bij de bespreking van het 

plan in de vergadering van de Vereniging van 

Eigenaren bleek dat het overgrote deel van de 

aanwezigen er op tegen was. Daarop gaf de 

projectontwikkelaar aan het plan in heroverwe-

ging te nemen.  

Inmiddels heeft hij alle bewoners van de Abdij-

tuinen per brief laten weten dat het project ge-

stopt is. De aanvraag voor de bouwvergunning 
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is ingetrokken en de betreffende penthouses 

zullen nu toch verkocht of verhuurd worden. 

 

Liftproblemen 

Tussen de parkeerkelder van de Abdijtuinen en 

het straatniveau bevindt zich een fietsenlift. Na-

dat die in de afgelopen periode al geruime tijd 

buiten werking was geweest i.v.m. een defect, 

was de lift onlangs weer in dienst gekomen. Dat 

bleek echter van korte duur; inmiddels heeft 

zich een nieuwe storing voorgedaan. Daarbij 

heeft ook een gebruiker een paar angstige mo-

menten beleefd: die is namelijk enige tijd opge-

sloten geweest in de lift totdat de opgeroepen 

storingsmonteur hem kwam bevrijden. Inmid-

dels is de beheerder van de parkeerkelder op 

zoek naar een ander onderhoudsbedrijf… 

………………………………………………………. 

 

SENTRUM 70 NIEUWS 

  

Kom gezellig koffie drinken elke 2e en 4e  

maandag van de maand (uitgezonderd de  

feestdagen) van 10.30 tot 11.30 uur en maak 

ondertussen kennis en een praatje met andere 

senioren uit de wijk  

 

in:  

Sentrum '70 

Handwijzer 34 

Veldhoven. 

 

………………………………………………………. 

 

 

 

FELICITATIERUBRIEK 

 

Geboren in de wijk zijn: Anouk in de  

De Witstraat, Ocean in de Armehoefstraat, 

Beau en Thijn in de  

Lange Mees en Marein in de Wilgenakkerstraat. 

 

Wilt u ook iemand feliciteren? Laat het ons we-

ten met eventueel een leuke foto erbij! 

FOTO: Hoek Burgemeester van Hooflaan tus-

sen de bakker en het kerkplein. 



6 

 

KINDERHOEKJE 

 

 

 

 

 

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/
mailto:karin@kadodoen.com
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COLOFON 
 
2e Jaargang, nr. 3, april 2012, 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,  
Huib van der Weijden, 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 juni 2012 
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