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VAN DE REDACTIE 
 
Voor u ligt het nieuwe wijkblad van d’Ekker,  
editie juni-juli 2012. 
Er is weer van alles gebeurd in de wijk,  
waarover u verderop kunt lezen. 
Ook in onze redactie hebben er wijzigingen 
plaatsgevonden. 
Als u zelf wilt bijdragen aan ons wijkblad, door 
middel van een stukje te plaatsen of een eigen 
terugkerend rubriekje hierin te laten verschijnen, 
schroom niet maar laat het ons weten. 
Veel leesplezier! 
 
De redactie. 
………………………………………………………. 
 
Nieuw speeltoestel bij A.S.V. 
 
Op 11 mei kwam na maanden wachten eindelijk 
het nieuwe speeltoestel op het Klaverplein  bij 
de speeltuin aan. 
Namelijk een supertoren van ruim 6 meter.  
Deze 3 verdiepingen tellende houten toren is 
geplaatst op een berg. 
 
Na een dag hard werken stond ie er (zie fotos 
van de plaatsing van de toren op de website).  
Omdat  het toestel 
op 16 mei goedge-
keurd is, kunnen de 
kinderen nu, naar 
hartenlust omlaag 
glijden op de 7  
meter lange  
glijbaan met  
bochten. 
 
Tevens is er ook 
vorig jaar een groot 
springkussen  
 
 
 

 
 
geplaatst en zijn er uiteraard ook mogelijkheden 
voor het spelen met  zand en water  
aanwezig, alsmede de skelters en schommels. 
Voor de kinderen en ouders is er tevens de  
mogelijkheid om te genieten van drankjes en 
snoepjes. 
 
Ook is er gelegenheid om een verjaardagsfeest 
te vieren in de speeltuin waarbij er extra  
aandacht uitgaat naar de jarige job. 
 
Kom eens langs om dit alles eens te bekijken 
en te beleven. 
 
Openingstijden Speeltuin A.S.V.  
tijdens de vakantieperiode: 
Maandag, dinsdag en donderdag van 12.00 tot 
17.00 uur.  
Woensdag en vrijdag van 12.00 tot 17.00 en 
van 18.00 tot 21.00 uur. 
Zaterdag en zondag van 13.30 tot 17.00 uur. 
  
Kosten: € 0.60 voor niet leden  
Info: www.speeltuin-asv.nl   
Tel. 040-2539413 
………………………………………………………. 
 
Sentrum ’70 nieuws. 
 
Kienen in Sentrum '70 elke maandagavond,  
ook in de vakantieperiode. 
  
Zaal open om 18.30 uur,  
aanvang 19.30 uur tot +/-22.00 uur. 
 
………………………………………………………. 
 
FELICITATIERUBRIEK 
 
Geboren in de wijk is: Lizzy in in de  
Kerktorenstraat. 
 
Wilt u ook iemand feliciteren? Laat het ons  
weten met eventueel een leuke foto erbij! 
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Schooltuin voor de Jan Ligthart school. 
 
Beste buurtbewoners, 
 
Met trots kan ik u mededelen dat basisschool 
Jan Ligthart een echte schooltuin in gebruik 
heeft genomen. Voor Pinksteren zijn de eerste 
groenten gezaaid en de meeste zaadjes zijn 
flink aan het ontkiemen. Ook hebben we al be-
zoek gehad van een hongerig konijn die ’s  
morgens de uitgang niet meer kon vinden en 
even hulp van de leerlingen nodig had.  

  
Dit is voor ons niet de eerste schooltuin waarin 
we werken. De afgelopen twee jaar hadden een 
aantal groepen van Veldhoven - Midden ook 
deelgenomen aan het schooltuinproject in  
Zonderwijk. Dit project is inmiddels gestopt. 
Henk van Hugten van Stimulans had ons al 
eens getipt over de vergeten strook tussen de 
fietsenstalling van de school en De Nieuwe 
Band. Wilbert Caris, ook van Stimulans raakte 
helemaal bevlogen en samen met de school 
werden de plannen uitgewerkt.  
Tijdens de wijkschouw in de lente kreeg ons 
strookje grond de nodige aandacht.  
 

 
Ook het wijkplatform werd enthousiast en ver-
leende alle medewerking.  
 
Toen de vergunning binnen was en Wilbert het 
budget geregeld had, kon het echte werk begin-
nen. De struiken waren verwilderd en met de 
schop was er geen beginnen aan om hier iets 
van te maken. Gelukkig was daar Danny  
Dieterman met zijn graafmachine. Vakkundig 
klaarde hij in een aantal uren het karwei. De be-
schikbaar gestelde container van Groenen zorg-
de voor een snelle afvoer van het groen. 
Een aantal dagen later kwam Wilbert aangere-
den met zijn auto vol palen en gaas. Een echte 
schooltuin heeft natuurlijk een omheining nodig. 
Na wat heen en weer gebel met ouders van 
groep 5 hadden we een gedegen team samen-
gesteld. Gewapend met hamer, schop en 
grondboor is het nu onmogelijk dat konijnen bin-
nendringen (behalve dat slimme hongerige ko-
nijn). Als het weer meezit en het ongedierte blijft 
weg, kunnen we voor de zomervakantie oog-
sten. In het nieuwe schooljaar zal dit project ze-
ker een vervolg krijgen. Stimulans, wijkplatform 
en alle vrijwilligers van harte bedankt voor jullie 
inzet.   
 
Basisschool Jan Ligthart,  Leo Mennen.      
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HET WIJKBLAD BLOEMETJE 
 
Het wijkbladbloemetje werd deze keer uitgereikt 
aan ons redactielid en medeoprichtster Rosita 
Hornikx. Het bloemetje werd haar aangeboden 
als afscheid maar ook als dank voor haar inzet 
bij het wijkblad, o.a. de tekstcorrectie, het stukje 
schrijven van “de hobby van” en de bezorging. 
Wij (de redactie) vinden het erg dat Rosita ons 
verlaat, maar hebben er begrip voor dat zij het 
nu te druk heeft met haar nieuwe baan, in  
combinatie met haar gezin. Rosita Bedankt! 

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.     
 
………………………………………………………. 
   

BERICHT VAN ONZE WIJKCONCIËRGE 

 
Beste wijkbewoners, 
  
Zoals jullie weten is in d’Ekker het eerste wijk-
contract van Veldhoven actief. Een aantal in-
stanties hebben daarbij de krachten gebundeld 
om de leefbaarheid in de wijk te kunnen verbe-
teren. Een aantal acties zijn daar inmiddels al 
uit voortgekomen. 

Het volgende wat alle wijkbewoners van d’Ekker 
binnenkort wordt aangeboden, is een sociale 
kaart van de wijk. Daarbij zullen we in beeld 
brengen welke voorzieningen en instanties er 
hier in de wijk aanwezig zijn. Het lijkt zo  
vanzelfsprekend maar vaak weten toekomstige 
maar ook huidige wijkbewoners niet altijd goed 
waar en waarvoor men binnen de wijk terecht 
kan.    
Deze informatie wordt verwerkt in een overzicht, 
waarbij u in één oogopslag kunt zien waar wel-
ke voorzieningen zijn in d’Ekker. De sociale 
kaart zal op korte termijn aan u worden aange-
boden. 
 
Edwin Wijngaards 
edwinwijngaards@stimulansveldhoven.nl 
………………………………………………………. 
 
Abdijtuinennieuws  
 
Zorgwoningen 
Nadat enige tijd geleden bekend werd dat het 
ombouwen van de drie nog leegstaande  
penthouses in blok1 van de Abdijtuinen tot  
\zorgappartementen niet door ging, zijn twee 
van de drie penthouses inmiddels toch  
verkocht. Deze worden momenteel door het 
bouwbedrijf Van Santvoort afgebouwd en de  
projectontwikkelaar heeft besloten het laatste 
nog niet verkochte penthouse tegelijk ook af te 
bouwen. 
 
Om de benodigde bouwmaterialen aan te voe-
ren naar de penthouses, die op de 10e en 11e 
verdieping van het gebouw liggen, wordt enkele 
malen een grote bouwkraan geplaatst naast de 
inrit van de parkeergarage. Ook zijn liften en 
lifthallen weer bekleed met piepschuimplaten en 
stuclopers, waardoor de bewoners van blok 1 
zich terug in de tijd wanen … 

mailto:edwinwijngaards@stimulansveldhoven.nl
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Weer een gezin blij gemaakt met een gratis 

computer (via McM) 

 

Wij, als team van  

MijnComputerMaatje, hebben 

toch een heel goed leven. 

We zitten wat te rommelen 

met een oudere computer. 

Maken die weer helemaal goed zodat hij weer 

vier tot zes jaar mee kan en dan? Ja! Dan… 

mogen we die weggeven aan mensen die het 

ding hard nodig hebben voor hun sociale  

contacten enzovoort. Dat zijn dan mensen die 

helemaal niets te verspijkeren hebben op finan-

cieel gebied. Het is al erg genoeg dat je een 

dubbeltje vier keer om moet draaien vóór je het 

kunt uitgeven. Ik heb die situatie ook langere tijd 

meegemaakt. 

Maar nu… nu is het anders. Ik ben door die  

ellende heen gegaan en er krachtiger uit voort 

gekomen. Het blijkt dan dat je ineens heel veel 

kunt als je… JA, hulp krijgt van je medemens 

om weer zelfstandig te kunnen zijn. Hulp die vrij 

wordt gegeven. Hulp zonder verplichtingen, 

Consequenties en kosten. Puur en alleen omdat 

je er wil zijn voor je naaste! 

 

Ons team heeft op 17 mei 2012 weer een gezin 

blij mogen maken met een gratis computer.  

De dank je wellen waren niet te tellen. Op een 

zeker moment heb ik die ‘papa’ moeten vertel-

len dat het nu wel genoeg was met bedanken. 

We kregen bijna het schaamrood op onze ka-

ken. 

 

Wilt u ook hulp bieden aan ons project?  

Heeft u nog, niet al te oude, computerappara-

tuur over? Heeft u kennis van, of een kennis 

die,  een computer kan nakijken, repareren of 

installeren? Of… bereid zal zijn ingeleerd te 

worden door ons om daarna mee te helpen 

meer mensen te helpen en te ondersteunen? 

Heeft u talenten waarvan u denkt dat wij die 

(goed) kunnen gebruiken?  

Ja? Dan zijn we op zoek naar U!! 

Wilt u meer of andere dingen weten, dan kunt u 

contact met ons opnemen via het contactformu-

lier op onze website: 

www.MijnComputerMaatje.nl.  

 

We zijn ook op zoek naar… … Kijkt u even op 

onze website?  

Onze grote dank gaat ook uit naar het team van 

Wijkgenoten en Edwin Wijngaards. Deze heb-

ben ons geholpen om een goede start te ma-

ken. 

Namens het team van MijnComputerMaatje, 

Johan. 
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BEDRIJVIGHEID 
 
Ik wil mij graag even aan U voorstellen: Mijn 
naam is Johanna van Laarhoven - van Gijsel.  
Ik ben 40 jaar getrouwd heb 3 kinderen, 6  
kleinkinderen en ben 59 jaar. 
Sinds 2000 heb ik een kleine praktijk in  
reflexzone therapie. 
Deze praktijk draagt de naam GEGROND 
GOED. Deze naam heb ik gekozen omdat ik 
vind, dat ieder mens die goed geaard is met 
twee benen op de grond staat. Zijn of haar  
plannen en doelen goed waar kan maken en 
dan ook goed in z’n vel zit. 
De praktijk is gehuisvest op de Oude Kerkhof 
nummer 33. 

In november 2000 ben ik geslaagd als  
reflexzone therapeut aan de A.N.Z.N. in  
Eindhoven dit is een afgeronde hbo studie. Ik 
ben meteen lid geworden van een  
beroepsvereniging VNRT en nu ben ik ook aan-
gesloten bij de RBNG (stichting hbo register Be-
roepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheids-
zorg). Deze  
therapeuten staan dan ook ingeschreven bij de 
RBNG en zijn registertherapeut. 
 
Ik ben deze studie in eerste instantie begonnen 
om er zelf lichamelijk beter van te worden. Op 
het moment dat ik de studie begon had ik drie 
rugoperaties achter de rug en werd geveld door 
vreselijke pijnen in rug en nek en had verlam-
mingsverschijnselen. Ook het lopen en zitten 
ging mij moeilijk af. De studie gaf mij meer  
inzicht in mijzelf, maar ook lichamelijk  
verbeterde het. Al moet ik zeggen dat het wel 
wat tijd nodig had. Beperkingen heb ik nog 
steeds, maar deze beperken niet mijn leven 
meer, in die zin dat ik er niet mee kan omgaan. 

Ik heb alleen daardoor een kleinere praktijk 
waarin ik nooit mensen achter elkaar behandel. 
 
Reflexzone therapie is een holistische genees-
wijze die zeer effectief is en tot doel heeft: de 
mens als een geheel individu te beschouwen 
om zo een beeld van evenwicht en harmonie te 
krijgen. Reflexzone therapie kan op handen, 
voeten, oren en hoofd gegeven worden en 
brengt lichaam, geest en ziel weer in evenwicht. 
Het geeft je een betere doorstroming naar alle 
organen. Versterkt je persoonlijkheid en leert je 
beter je grenzen te leren kennen en aan te ge-
ven. Ieder mens heeft zo zijn pakjes van het le-
ven en die liggen ergens in het lichaam opge-
slagen, kunnen daardoor ook lichamelijke of 
geestelijke klachten geven.  
 
Door de ontspannende behandeling kan het  
lichaam weer los gaan laten en kom je weer 
meer bij jezelf en krijg je ruimte en sta je meer 
in je eigen kracht. Dit kan gepaard gaan met 
kortdurende pijntjes of met tranen of met een 
verbeterde stoelgang. Belangrijk is dat U zelf 
daar positief tegenover staat, het geeft U name-
lijk alleen verbetering en een andere kijk naar 
Uw leefpatroon. U bent betrokken bij Uw eigen 
patroon en kijk naar ziek zijn, dit betekent niet 
dat alles zomaar verdwijnt. In mijn eigen geval 
zijn er heel veel verbeteringen, maar er zijn ook 
beperkingen, maar die beheersen niet meer 
mijn leven. Jij bent baas over jouw pijnen en 
jouw leven. 
 
Door de jaren heen heb ik me gespecialiseerd 
in: voeding, voedingssupplementen, Bach  
bloesems, coaching, psychologie, healing en 
reading en als chakra therapeut en werken met 
healing arts. 
 
Wat je bij mij kan verwachten is iemand die er 
voor je is, je op een ander niveau naar jezelf 
leert luisteren, die rechtstreeks is maar wel met 
een warm hart. Het is genieten, een uurtje voor 
jezelf. Wat zijn krachten snel weer terugbetaalt 
doordat je je snel weer een ander mens voelt. In 
bijna alle gevallen zit het in het ziekenfonds.  
Dit kunt U terugvinden op mijn website 
www.gegrondgoed.nl. 
 
Gegroet en wie weet misschien tot ziens  
Johanna van Laarhoven - van Gijsel 
………………………………………………….…… 
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Wijkdag d’Ekker  “Vruuger” 

 

Op zondag 24 juni is er weer de jaarlijkse wijk-

dag in d’Ekker. 

Het thema dit jaar is  vruuger, en begint om 

13.00uur en duurt tot 17.00uur. 

Op het kerkplein aan de Burg. v. Hoofflaan 

staan er ook dit jaar weer gezellige  

kraampjes en leuke stands. 

Ook zijn er deze middag div. activiteiten en voor 

de kinderen zijn er speciale activiteiten, zoals 

het melken van een levensgrote 3D koe en  

andere leuke spelletjes. 

Voor iedereen is er gratis koffie/thee of ranja. 

 

Voor alle bewoners van de Merefelt, mensen 

die wonen in de aanleunwoningen en Merefelt-

staete en de thuiszorgappartementen rijden er 

elk half uur gratis speciale busjes  van het Witte 

Wiel van de parkeerplaats van Merefelt naar 

het kerkplein en terug. De busjes zijn NIET rol-

stoel toegankelijk! 

 

Voor meer info: wijk-d-ekker@live.nl  

Sloop schoolgebouw De Verrekijker, 

Van Aelstlaan 10-12 

  

Volgens www.veldhoven.nl  start de sloop  op 

maandag 18 juni. Maar afgelopen week waren 

ze al volop bezig met voorbereiden. De hekken 

zijn geplaatst.  

De Verrekijker staat sinds 1 maart 2012 leeg. 

Alle vroegere gebruikers van dit gebouw zijn 

inmiddels verhuisd naar verschillende locaties 

in Veldhoven. De gemeente sloopt het school-

gebouw om overlast en vernieling tegen te 

gaan en omdat De Verrekijker plaats moet ma-

ken voor de nieuwe Multi Functionele Accom-

modatie Midden (MFA). De sloopvergunning is 

inmiddels verleend. De nieuwe MFA Midden 

wordt in 2014 opgeleverd. Op 11 juni wordt ge-

start met het verwijderen van asbest. Dit duurt 

ongeveer een week. Van 18 juni tot half juli 

wordt het schoolgebouw gesloopt tot aan de 

fundering. Enkele maanden later vindt archeo-

logisch onderzoek plaats. Als er niets interes-

sants gevonden wordt, wordt ook de fundering 

verwijderd. De gemeente behoudt de  

waardevolle omliggende bomen.  

   

Tijdelijke lokalen bij Jan Ligthartschool 

Voordat MFA Midden in 2014 in gebruik wordt 

genomen, is tijdelijke huisvesting nodig. Partijen 

die hun intrek in MFA Midden gaan nemen,  

willen hun samenwerking nu al versterken.  

Daarom worden tussen de Sterrenlaan en de  

nieuwe Band tijdelijke lokalen geplaatst.  

De vergunning hiervoor is aangevraagd en 

wordt waarschijnlijk in de zomer verleend.  
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Nieuws vanuit Odeon. 
 
VET Veldhovens evenemententeam is verzon-
nen door één van de jongeren zelf. Vet bestaat 
uit negen Veldhovense jongeren tussen de zes-
tien en zesentwintig jaar. Een keer per maand 
komen ze bij elkaar in jongerencentrum Odeon 
om te vergaderen. VET is begonnen in maart jl. 
en het is de bedoeling dat ze tot de zomerva-
kantie eerst helder krijgen wat ze precies willen 
en hoe ze dat willen.  
 
VET wordt ondersteund door het team Jeugd 
van stichting Stimulans. Ze gaan vóór septem-
ber deelnemen aan twee cursussen, aangebo-
den door gemeente Veldhoven i.v.m. het pro-
ject Veilig leven. De twee cursussen zijn een 
bhv cursus en een brandveiligheidscursus. Die 
krijgen ze cadeau van de gemeente. VET gaat 
ook voor de zomervakantie een eigen Face-
book pagina en een eigen Twitter account op-
zetten. In september gaan ze een enquête hou-
den onder de leerlingen van het Sondervick col-
lege met de vraag wat de tieners en jongeren 
graag zouden willen aan activiteiten,  
georganiseerd door VET. 
In Oktober en november dit jaar gaat VET een 

compleet jaarprogramma 2013 samenstellen en 
deze wordt in december gelanceerd.  
 
De activiteiten die ze willen gaan doen variëren 
van concerten, party’s, thema-avonden en 
maatschappelijk actuele onderwerpen die bij 
jongeren leven. De activiteiten of evenementen 
kunnen in Odeon plaats vinden maar mogen 
ook elders in Veldhoven plaats hebben. De hui-
dige VET- leden zijn: Marcel (voorzitter), Eva, 
Yorina, Lesley, Cilla, Laurens, Nikki en Sergio. 
Ahmet is de vaste begeleider.  
Een aantal van hen zit nog op school en ande-
ren zijn al werkzaam en wonen allemaal ver-
deeld over Veldhoven.\ 
 
VET wil graag nog meer jongeren erbij!  
 
Om uiteindelijk op een groep van maximaal 15 
Veldhovense jongeren te komen.  
 
Heb je interesse dan kun je contact opnemen 
met Ahmet Almis: 06.24690673 of via Ahmet 
Almis@stimulansveldhoven.nl . 
Als je zin hebt kun je altijd na een belletje een 
vergadering bij wonen! 

……………………………………………………… 

mailto:Almis@stimulansveldhoven.nl
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PROZA EN POEZIE 
 
Abram 
 
Ik heb um gezien op de valreep van `t jaor: 
Hij waar oud, mar ie kos goed lope; 
hij had unnen baord van spierwit haor 
en `t hoofddeksel van unne pope. 
 
Hij gaaf me de vèf, mar ie zeej nie veul. 
Ik zeg: zet oe in mènne teevee-stoel. 
Mar hij zeej: ak es we meej de kender 
Speul,ak meej hullìe `n spelleke mee sjoel? 
 
Hij schoof alle schève, nie meej geweld.  
Mar vurzichtig as graauwe munte. 
Entorn ze op `t lest vu rum wiere geteld, toen  
Hattie precies veftig punte. 
 
Ons vrouw zeej: we hadde gè gère gehad ? 
Hij zeej: `k he vandaog veul geplosterd. 
Van stol en banket zè ik hillemaol zat : 
Gif mar `n beschùtje mee mosterd . 
 
Jodocus Moergestel. 
………………………………………………………. 
 
 
 

Beach Event Veldhoven 2012 
 
In het weekend van 29 juni t/m 1 juli organiseert 
Stichting R.D. Unique Sportevents voor de 5e 
maal het Beach Event Veldhoven. 
Na een succesvolle 4e editie op het d’E-
d’Ekkerplein zal het Beach Event wederom in 
d’Ekker  georganiseerd worden.  
U bent als omwonende natuurlijk ook van harte 
welkom om dit unieke evenement te bezoeken, 
of wellicht deel te nemen. 
 
Het programma begint op 29 juni om 19.00 uur 
en het Beach Event zal eindigen op zondag 1 
juli omstreeks 23.30 uur. Op het progamma 
staat onder andere een Beach Soccer Toernooi, 
Beach Volleybal Toernooi, 2 beach-party’s, de 
uitzending van de EK-finale op groot scherm en 
nog tal van andere activiteiten. 
Daarnaast heeft de organisatie in de nacht van 
zaterdag op zondag van omstreeks 00.50 - 
01.00 uur een kleine vuurwerkshow op het pro-
gramma staan om het eerste lustrum te vieren. 
Inschrijven voor de toernooien kan nog tot en 
met 23 juni op de website! 
 
Voor een uitgebreid overzicht van het program-
ma met ook de juiste tijden, zie onze website: 
www.beacheventveldhoven.nl 
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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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2012 Jaar van de Bij  
  
Veel mensen denken: bijen, die 
zijn eng, die steken. Bijen kun-
nen inderdaad wel steken maar 
anders dan wespen zijn ze al-
tijd druk bezig van bloem naar 
bloem te vliegen en dan naar hun woning. Dus 
als u ze niks doet dan gebeurt er ook niets. De 
bloemen lokken de bijen met heerlijk voedsel, 
nectar en stuifmeel, en als wederdienst zorgen 
de bijen ervoor dat het stuifmeel van bloem 
naar bloem gebracht wordt en zo zorgen ze 
voor bevruchting van de plant. Die vormt zaad, 
vaak verpakt in heerlijke bessen of vruchten en 
kan zich zo voortplanten. Maar dat zaad en die 
bessen en vruchten zijn weer voedsel voor ons 
als mensen en voor veel dieren. Vogels zijn er 
ook dol op. Wist u dat als er geen bijen meer 
waren er op de wereld 35 % minder voedsel 
zou zijn? 
Daarom, en omdat het steeds minder met de 
bijen gaat verdienen ze onze aandacht. Het 
gaat hier niet alleen om de honingbij maar ook 
om hommels en wilde bijen.  
Die laatste leven alleen en worden daarom ook 
wel solitaire bijen genoemd. Ze leggen hun ei-
tjes in holletjes. Sommigen doen dat in de 

grond, anderen in holle ruimtes zoals stengels, 
gangen in hout en in stenen muren. 
 
Wat kunnen wij voor de bijen doen? 
 
 Zorgen voor veel bloemen in uw tuin. Daar 

wordt uzelf ook vrolijk van. Liefst enkel-
voudige bloemen. Ook klimplanten zoals 
klimop en wilde wingerd zijn heel interes-
sant voor insecten. Zie ook 
www.bijenhelpdesk.nl 

 
 Zorg voor huisvesting door een bijenhotel 

op te hangen. Dat is met eenvoudige mid-
delen te maken: blok hout met gaten erin 
geboord of bos riet of bamboe stengels. 
Zie ook www.bijenhotels.nl 

 Gebruik zo weinig mogelijk chemische be-
strijdingsmiddelen en zeker geen  

 insecticiden. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.jaarvandebij.nl en bij de Veldhovense bij-
enhoudersvereniging St Ambrosius   

http://veldhoven.bijenhouders.nl/ 

 

http://www.bijenhelpdesk.nl
http://www.bijenhotels.nl
http://www.jaarvandebij.nl
http://veldhoven.bijenhouders.nl/
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COLOFON 
 
2e Jaargang, nr. 4, juni 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: 
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 augustus 2012 

 

 

 

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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