SPEELGOEDBEURS bij ASV,
succesvol voor een 3de keer!

VAN DE REDACTIE
De schoolvakantie nadert zijn einde.
Door de vakantie heeft het wijkblad minder
stukjes ingestuurd gekregen, daarom in deze
editie niet één, maar twee bedrijven uit d’Ekker
die in the picture gezet worden in de rubriek
Bedrijvigheid.

Waar:

Speeltuin A.S.V. d’Ekker
aan het Klaverplein
Wanneer: Zondag 21 oktober
Hoe laat: van 13.30u. tot 16.00u.
Omdat het ook vorig jaar een succes was,
organiseert A.S.V. d’Ekker samen met enkele
vrijwilligers dit jaar weer een speelgoedbeurs.

Het is u vast niet ontgaan; de bewoners van
d’Ekker zijn blij verrast dat de wijkconciërge
toch nog een tijd actief kan blijven in de wijk.

De voorbereidingen zijn in volle gang.
De kosten voor het huren van een tafel zijn
€ 5.00.
De opbrengst is geheel voor de aanschaf van
bijv. goed en degelijk speelgoed voor in de
zandbak.

Beach event, de kermis en de wijkdag liggen
achter ons nu in zich is Cult en Tumult. Welke
gehouden wordt op 28,29 en 30 september a.s.
Het programma is al bekend en te online te
vinden op www.d-ekker.nl.
De redactie heet Wilma van harte welkom! Zij
zal voor het wijkblad de spellingcontrole op
zich nemen. De redactie
bestaat nu weer uit
vijf leden.
Komende editie kijkt,luistert en praat er weer
iemand mee om te zien of hij zich voor het
wijkblad in wil spannen.

De bedoeling is dat u zelf het speelgoed verkoopt. Tussen 12.30u. en 13.00u. kunt u
op het terrein om uw spullen naar uw tafel te
brengen. Consumpties zijn aan de bar verkrijgbaar, ook zal er een terrasje zijn en de speeltuin
is open.
Voor meer info en inschrijven: speelgoedbeurs@speeltuin-asv.nl.

Lijkt u het ook leuk iets voor de wijk te
betekenen? Kom gerust eens mee luisteren in
een vergadering. Het vraagt twee uurtjes van
uw tijd.
Heeft u een bedrijf (je) en wilt u adverteren in
het wijkblad? Mail of bel ons dan!

Veel leesplezier!
De redactie.
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Sentrum ’70 nieuws.

Edwin Wijngaards feliciteren we met de
verlening van zijn baan bij ons als wijk
conciërge in d’Ekker.

Het nieuwe seizoen met aktiviteiten in
Sentrum '70 gaat met ingang van de maand
september weer van start.

Wilt u ook iemand feliciteren? Laat het ons
weten met eventueel een leuke foto erbij!

Onze diverse aktiviteiten zijn:
Kaarten,
Line-dance,
Liederentafel,
Vlooienmarkt,
Hobbyclub,
Koersbal
en nog veel meer
Wij hopen dan ook een ieder terug te zien bij
zijn/haar aktiviteit/interesse
in Sentrum '70 aan de Handwijzer 34

Diamanten echtpaar!
Na de felicitatie van de burgemeester, Hare Majesteit de Koningin en de Commissaris van de
Koningin in Noord Brabant, willen wij als redactie van het wijkblad ook niet achter blijven.
Daarom feliciteren wij op deze wijze Wim en
Nelly de Ouden – Trommelen van harte met
hun 60 jarig Huwelijk.
Natuurlijk feliciteren wij ook hun 3 kinderen, 7
kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen met dit
heuglijk feit.

voor info 040-2539551 of zie de site:
www.sentrum70.nl
Elke 1ste zondag van de maand gaan we
weer beginnen met een nieuw seizoen kienmiddagen.
Zondag 2 september is er wederom kienen!
Zaal open: 12.30 uur
Aanvang: 13.30 tot +/- 17.00 uur
We kienen weer om leuke prijzen!
……………………………………………………….
FELICITATIERUBRIEK!
Geboren in onze wijk: Feline in de Lange Kruisweg, Joah in de Ceciliastraat, Bram in de
Merefeltstraat en Robin in de Boterbloem.
Veel geluk!
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VOOR LEUKE KADOOTJES,KINDERFEESTEN,CREATIEVE
WORKSHOPS, KRALEN, HOBBYMATERIALEN EN
MEER…
Burg.v. Hoofflaan 118 Veldhoven
040-8795472
www.kadodoen.com
karin@kadodoen.com

Wijkdag
Met veel inspanning van de vrijwilligers uit onze
wijk hielt d’Ekker op 24 juli j.l haar wijkdag in het
teken van Vruuger.
Helaas hadden ook wij we geen controle over
het weer en is er die dag dan ook heel veel
neerslag gevallen.
Het heeft ons als wijkbladredactie niet weerhouden om vragen af te vuren op de aanwezige
wijkbewoners. Waaruit we enkele tips hebben
gekregen maar vooral de boodschap kregen
dóór te gaan met het wijkblad omdat men het
graag leest.

Abdijtuinennieuws
Social Sofa
‘Het benkske’, dat enige tijd geleden door de
projectontwikkelaar aan de bewoners van de
Abdijtuinen is geschonken, is gereed. Het is
door een enthousiaste groep bewoners bekleed
met mozaiek, naar een ontwerp van Karin v.d.
Boomen.
Op 22 juni j.l. is de sofa door burgemeester
Mikkers onthuld, samen met de maaksters van
de bank en in aanwezigheid van een viertal
“monniken” die bij toeval over de brevierpaadjes
in de gemeenschappelijke tuin kwamen aanwandelen.
Het benkske is geplaatst in de middenberm van
het “karrenspoor” tussen de blokken 6 en 7 van
de Abdijtuinen. Aansluitend konden de bewoners van de Abdijtuinen genieten van een barbecue en luisteren naar een enthousiast verhaal
van de bekende Tilburgse cabaretière Karin
Bruers, de “geestelijke moeder” van het social
sofa-concept.
..........................................................................

Ondanks de lage opkomst en het slechte weer
hebben wij samen met onze tentburen de
vrijwilligers van wijkgenoten veel lol en gezelligheid deze middag goed af kunnen sluiten.
Toch hopen wij voor volgend jaar beter weer te
hebben! Wat dan automatisch meer bewoners
naar het d’Ekkerplein trekt!
……………………………………………………….
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BERICHT VAN ONZE WIJKCONCIËRGE
Beter een goede buur dan een verre vriend...

Vroeger was alles beter en had men nog iets
voor elkaar over, hoor ik regelmatig tijdens gesprekken in de wijk. Iedereen is zo op zichzelf
en ik ken de mensen in mijn straat niet eens, is
ook een veel voorkomende opmerking.
Het lijkt soms of alle normen en waarden zijn
verdwenen, maar is dat ook zo?
Vroeger bestonden sociale netwerken uit
mensen met dezelfde achtergronden.
Men kende en hielp elkaar omdat dat zo
hoorde. Dat was de gewoonste zaak van de
wereld.
Tijden veranderden en individualisme was geen
woord meer uit een woordenboek, maar iets
waar we meer en meer mee geconfronteerd
werden. Het lijkt bij deze "gehaaste"
maatschappij te horen.
Bezuinigingen, een terugtrekkende overheid en
een hoge mate van zelfredzaamheid die van u
als burger wordt verwacht. Niet iedereen kan
daar mee overweg!
Het kan dan ook niet anders dat er mensen
tussen wal en schip gaan vallen en elkaar
daarbij dus hard nodig hebben!

uit wandelen genomen, vuilnisbakken worden
voor elkaar buitengezet en boodschappen
worden gedaan. Een van de oudere bewoners
is alleenstaand en slecht ter been. Haar kennissenkring is groot en bewoners uit de straat doen
haar boodschappen, maken een praatje en
doen allerlei kleine klusjes om haar te helpen.
Er zijn mensen die op me letten en ik kan op
andere bewoners terugvallen aldus deze vrouw!
Men biedt die hulp spontaan aan en bij ernstige
ziekte wisselen bewoners elkaar af om te helpen. Sneeuwruimen is iets wat je ook voor
elkaar doet en er zelfs een stuk bij pakt, zodat
ouderen veilig de straat uit kunnen, aldus een
andere bewoner. Een praatje of kopje koffie, het
kan allemaal. Een jonge bewoner ruimt de
bloesem op van een boom die bij ouderen voor
de deur staat. Niemand loopt de deur bij elkaar
plat, maar als er iets is dan zijn we er voor
elkaar. Er is op een positieve manier sociale
controle en men houdt sommige ouderen in de
gaten of de gordijnen ‘s morgens wel opengaan.
En daar wordt ook met elkaar over
gecommuniceerd.

In d' Ekker zijn er straten, waar uit gesprekken
blijkt dat er weinig sociale binding is en dus
weinig zicht op elkaars situatie. Aan de andere
kant zijn er ook straten waar de betrokkenheid
wel groot is. Één van die straten is ‘t Veld.
Mij kwam ter ore dat de zorg voor elkaar zo
opvallend groot is in die straat. Daar moest ik
het mijne van weten en inmiddels heb ik met de
meeste bewoners gesproken. Uit alles blijkt dat
men daar op elkaar kan terugvallen bij ziekte,
overlijden, eenzaamheid en andere vervelende
situaties. In sommige situaties wordt men mee
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HET WIJKBLAD BLOEMETJE

De volgende die ik sprak gaf aan: Kloppen op
de muur betekent:"ik heb hulp nodig", dat is met
beide buren zo afgesproken. Een ander geeft
aan soms een portie eten over te hebben en dit
aan een andere straatbewoner te geven. Ik krijg
daar dan weer iets voor terug uit zijn moestuin.

Het wijkbladbloemetje gaat deze keer naar
Marjolein v/d Wiel.
Dit voor het door haar opgezette project in
Veldhoven voor het inzamelen van haarvlechten, waarvan pruiken worden gemaakt voor
kinderen met een ziekte.
Ook houdt zij een dagboek bij op de website
www.d-ekker.nl/lotgenoten over haar strijd
tegen kanker. Dat wordt door velen gelezen.
Zij heeft het bloemetje gekregen in de vorm van
een waardebon, omdat Emiel v/d Pas op
vakantie was.

Kleine, maar o zo belangrijke gebaren die het
wonen in deze straat dus een stuk fijner maken!
En als ik dan na deze gesprekken de straat uit
fiets, zie ik hoe twee buren een gezamenlijke
voortuin hebben gevormd zonder de bekende
tussenscheiding. Het bevestigt voor mij
nogmaals de saamhorigheid in deze straat.
Met minimale inspanningen kunt ook u dit soort
simpele, maar belangrijke initiatieven in uw
straat realiseren. Het hoeft allemaal niet zo
moeilijk te zijn.
Sociale binding is namelijk geen "opgave" maar
een beleving en een manier van leven. Je hoeft
er alleen maar voor open te staan!
Ik wil u dan ook graag uitnodigen om vrijblijvend
met mij in gesprek te gaan. Samen kunnen we
dan kijken wat de specifieke mogelijkheden in
uw straat zijn en wat uw wensen of ideeën
daarover zijn.
Op 22 september 2012 is het weer burendag.
Buurten worden leuker, socialer en veiliger als
buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten
voor hun buurt.
Het Oranjefonds biedt buurtorganisaties met
goede plannen een bijdrage tot 500 Euro om de
plannen op burendag uit te voeren. Voor meer
informatie zie www.burendag.nl
U kunt natuurlijk ook gewoon binnenlopen bij
het vrijwilligersbureau van Stimulans. Zij geven
u graag informatie.

Weet of kent u nog een persoon, die veel doet
voor de buurt of in de wijk d’Ekker? Of een
stichting of vereniging uit d’Ekker die een
jubileum hebben? Dan komen zij misschien ook
wel in aanmerking voor het wijkbladbloemetje.
Laat het ons weten, dan staan wij de volgende
keer misschien wel bij hen voor de deur met
een mooi boeket.
Opgeven kan met reden en motivatie via
wijkblad@d-ekker.nl
Het wijkbladbloemetje wordt mogelijk gemaakt
door Emiel v.d. Pas.

Edwin Wijngaards
06-83161659

De bloemenman die elke vrijdagmiddag op
het kerkplein staat.
……………………………………………………….
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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BEDRIJVIGHEID

In de salon werk ik met twee merken: Cenzaa
voor de huidverzorging en Couleur Caramel
voor de make-up.
Ik heb hier voor gekozen, omdat deze huidverzorgingslijn zich onderscheidt met een
totaalconcept voor welness, huidverbetering en
healthness. Het is gericht op het prikkelen van
de zintuigen; Body & Mind komen in balans gedurende de behandeling door ruiken, horen,
voelen en proeven.
Voor de make-uplijn heb ik gekozen, omdat het
een lijn is die zich onderscheidt, doordat het
een natuurlijke make-up is die verzorgende
bestanddelen bevat en omdat het geen belasting vormt voor de huid.

Mijn naam is Kim Schut. Ik ben schoonheidsspecialiste en ben 30 jaar oud.
In 2008 heb ik mijn eigen schoonheidssalon
opgestart: Schoonheidssalon Face, Feet &
Body.
De naam zegt al wat voor behandelingen ik in
mijn praktijk doe. Het zijn gezichts-, lichaamsen pedicurebehandelingen. De salon bevindt
zich op Kerktorenstraat 30.

Op dit moment ben ik een ”Welness Expert”,
maar in de toekomst ga ik dit nog verder
uitbreiden tot “Skin Therapist” en“Skin
Therapist Cosmedical”.
Door het volgen van diverse opleidingen/
trainingen zorg ik ervoor dat ik altijd op de
hoogte blijf van de ontwikkelingen in onze
branche.
Als u ontspanning zoekt, als u huidproblemen
heeft of als u graag advies wil hebben over de
juiste huidverzorging of make-up dan sta ik
voor u klaar.
U kunt dit alles terug vinden op mijn website:
www.facefeetandbody.nl

Na de Havo ben ik de opleiding voor Uiterlijke
Verzorging gaan doen op het ROC Eindhoven.
In 2002 behaalde ik mijn diploma en ben ik
gaan werken.
Ik heb in meerdere en zeer verschillende
schoonheidssalons ervaring op gedaan; van
een drogisterij met schoonheidssalon tot een
acné-instituut. Daarna heb ik mijn eigen
schoonheidssalon opgericht. Twee jaar geleden
gingen mijn vriend en ik voor een woning kijken
in Veldhoven en daar stond ons huis in de
Kerktorenstraat. Binnen zeer korte tijd besloten
we om in d’Ekker te gaan wonen en voor mij
dus ook om hier te gaan werken. Ik zit nu
ongeveer anderhalf jaar in d’Ekker en vind het
een zeer prettige wijk om te wonen en werken.

Groetjes en misschien tot ziens!
Kim Schut

Ik heb naast de opleiding voor schoonheidsspecialiste ook nog meerdere opleidingen en cursussen gevolgd. Ik ben gediplomeerd sportmasseur, gediplomeerd pedicure en ik heb
verschillende cursussen gevolgd o.a. voor
hotstonemassage en cosmetica -adviseur.
Afgelopen mei heb ik de Eco Master Stylist met
succes afgerond, dit is een visagie-opleiding
waarin we leren werken met natuurlijke makeup.
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KINDERHOEKJE,

Jippie weer naar school!
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De hobby van: Piet van den Dijssel

kennen samen niet één nummer!
Ter plekke wordt “Dance the night away” van
The Mavericks uitgeschreven en met hangen
en wurgen ten gehore gebracht . Maar het publiek is laaiend. En succes smaakt naar meer.
Terug in Nederland worden meer nummers ingestudeerd en worden er een paar optredens
verzorgd voor collega’s en familie. Leuk, maar
er ontbrak iets.

Er is mij verzocht een stukje te schrijven over
mijn hobby.
Ik ben Piet van den Dijssel en woon in de
Teullandstraat.
Mijn hobby is het maken van muziek en wel het
soort muziek die de oudere jongeren onder ons
zal aanspreken. Ik zit in een bandje dat bestaat
uit drie personen, aangevuld met een geluidsman.
Mijn rol in de band bestaat uit het spelen van
gitaar mondharmonica en zang.
De andere bandleden zijn Frank Rutten ( ex collega ) en Jeanne (vrouw van ex collega )
Ons repertoire is samengesteld uit muziek
vanaf de jaren 60 tot heden, (C.C.R.,Eagles,
Cats, Bee Gees, Elvis, Cliff Richard , Amy McDonald e.v.a.) en bevat ongeveer 125 nummers.

Er wordt vaak gezegd: “Wat is een man zonder
de vrouw?” Nou, zo is het eigenlijk ook met een
band: Een band zonder vrouw is als een vogel
zonder vleugels. Het dartelt lekker op de grond,
maar komt nooit hogerop. We hebben twee jaar
driftig gezocht en vonden toen Jeanne.
Sinds oktober 1999 is de Larry Cooke band als
driemanformatie ongewijzigd bij elkaar en dat
niet zonder succes. Kleine, maar ook grote
zalen liggen aan onze voeten.
Iedere maandag wordt er gerepeteerd en dat
doen we met veel plezier en overgave.
Mocht U geïnteresseerd zijn geraakt, kijk even
op: www.larrycookeband.net daar staat nog
veel meer over ons te lezen en kunt U luisteren
naar wat fragmentjes uit ons repertoire.
Boeken is ook mogelijk , bel dan 0652122472.

En zo zijn we begonnen.
We schrijven september 1997. Twee collega’s
worden afzonderlijk op zakenreis naar
het verre Taiwan gestuurd. Om de spaarzame
vrij tijd nuttig door te komen spreken ze af in
een lokale bar: The Sea Mans Pub. Een vreemde tent tussen alle karaoke bars in de stad.
Er wordt tot 23.00 uur gewoon een gezellig muziekje gedraaid, maar niet langer. Klokslag elf
uur gaat de stekker eruit en neemt de barman
plaats achter een enorm keyboard. Aan de muren van het establishment hangen verschillende
muziekinstrumenten. Wie die durft, mag er een
van de muur pakken en de barman helpen.. Er
ontstaan rare, maar wel spontane taferelen.
Piet en Frank willen het ook wel proberen, maar
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Over het IVN Veldhoven-Vessem
Wat is het IVN? Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid is een
landelijke vereniging met plaatselijke
afdelingen. Ons doel is om met onze
activiteiten belangstelling voor natuur en
milieu te wekken door de kennis bij het
publiek te vergroten. We zorgen met
diverse activiteiten voor bescherming en
ontwikkeling van de natuur in Veldhoven
en omgeving.
Elke maand hebben wij gratis wandelingen met een gids:
Zondag 26 augustus: Open dag
Vlindertuin (middag)
Dinsdag 4 september: wandelen bij
De Grijze
Zondag 9 september:Waterdiertjesjacht met het hele gezin.
Dinsdag 2 oktober:Wandeling door
de bossen van Half Mijl.
Zondag 7 oktober:Paddenstoelenwandeling in
Knegsel

meente om de natuur in Veldhoven te
verbeteren. In juni zijn er vleermuizenkasten opgehangen in de bomen rondom
de Verrekijker. In de school leven ook
vleermuizen. Nu de school gesloopt is,
hebben die geen plekje meer om overdag
veilig te schuilen. De gemeente heeft het
IVN gevraagd om de kasten te maken en
op te hangen.
In de toekomst houden we U graag op de
hoogte van onze activiteiten in een vaste
rubriek.
Tot ziens bij een van onze activiteiten!
Wist U dat….. in d’Ekker ook spechten
wonen. In de groenstrook tussen de Bossebaan en de van Aelstlaan is dit voorjaar
een spechtenechtpaar neergestreken: de
grote bonte specht. Ze hebben één jong
groot gebracht. Hondenbezitters hielden
het spechtenstel al maanden in de gaten.
Er zijn dan ook tallloze foto’s gemaakt. .

De vlindertuin rondom ons gebouw is altijd open. (Ariespad 5, Veldhoven) Elke
maandagmorgen zijn er mensen, u kunt
er met vragen terecht.
We hebben een klein maar actief Jeugd
IVN. Op zaterdagmorgen gaan we op
ontdekking in de natuur. Je kunt een keer
komen kijken of zelf lid worden. We doen
tal van activiteiten zoals: struinen,
muizen, insecten, waterdiertjes, bosonderhoud en nog veel meer.
Komend schooljaar starten we ook met
een leuke reeks activiteiten voor (groot)
ouders met hun (klein)kinderen. Zes keer
per seizoen, dus 24 keer per jaar gaan we
iets leuks doen in de natuur, tegen een
kleine vergoeding. Deels in ons gebouw,
deels ergens in de natuur rondom
Veldhoven.
Regelmatig geven we cursussen in ons
gebouw met excursies in het veld. We
verwachten een paddenstoelencursus in
het najaar: hou onze website in de gaten:
www.ivn.nl/veldhovenvessem!
We werken regelmatig samen met de ge9

BEDRIJVIGHEID

In 1992 begon ik met Atelier Golnaz.

Ik ben Goli Hendriks, eigenaresse van Atelier
Golnaz aan de Begijnstraat 48 in Veldhoven.

Toen we in1994 van de Heikant naar d’Ekker
verhuisden, ging een andere wens in vervulling
nl. een eigen atelier aan huis. Ik opende mijn
zijde atelier "Atelier Golnaz" aan de Begijnstraat
48.
De resultaten van mijn zijde schilderen en
ontwerpen waren van toen af aan regelmatig te
zien in mijn atelier tijdens open dagen. Zo nu en
dan liet ik bezoekers de ervaring delen van de

Vanaf mijn jeugd ben ik bezig met schilderen
(olieverf) en sieraden maken. Eerst naast mijn
studie en werk en sinds mijn komst naar Nederland als hoofdactiviteit.
In 1984 ontmoette ik mijn man. Ik stopte met
werken, toen ik in 1988 met hem naar Nederland verhuisde.
We betrokken eerst een woning in de Heikant in
Veldhoven. Daar begon ik aan het realiseren
van mijn droom: "van mijn hobby een vak
maken, puttend uit mijn artistiek talent".
Sinds 1990 was ik vrijwel dagelijks bezig met
schilderen op zijde, zowel shawls als kleding en
daarbij met het experimenteren met verschillende ontwerpen en technieken.
Ik volgde daarvoor cursussen en workshops in
verschillende delen van de wereld en legde
daarbij nuttige en interessante contacten voor
mijn verdere ontwikkeling.
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brede waaier van mogelijkheden die zijde biedt.
Naast het werken met zijde verkende ik de
mogelijkheden voor een andere passie:
het maken van unieke sieraden uit materialen
als zilver en zilverklei, brons en glas.
Langzamerhand verschoof mijn interesse van
zijde schilderen naar het ontwerpen en maken
van sieraden. Dit is duidelijk zichtbaar in het
Atelier Golnaz van nu.
In juni 2012 bestond Atelier Golnaz 20 jaar.
Dit betekent voor mij 20 jaar ervaring, 20 jaar
uitdaging en 20 jaar creëren en onderhouden
van leuke contacten met klanten en andere
kunstenaars.

De volgende kopijdatum is
1 oktober 2012

En nu nieuwe ideeën en een nieuwe droom om
Atelier Golnaz verder te ontwikkelen als een
galerie voor unieke sieraden en draagbare
kunst.

COLOFON
2e Jaargang, nr. 5, augustus 2012, oplage
1900 stuks.

Atelier Golnaz heeft 4 keer per jaar open dagen.
Daarnaast is iedereen elke dag welkom na telefonische afspraak. Voor meer informatie kan
men een kijkje nemen op mijn website
www.ateliergolnaz.com
……………………………………………………….

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:
Hanneke te Boekhorst, Harrie Verberne,
Huib van der Weijden, Laura van Nispen 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!
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