Speelgoedbeurs bij A.S.V.

VAN DE REDACTIE

Zondag 21 oktober is er weer een gezellige speelgoedbeurs bij Speeltuin A.S.V. Klaverplein. ( tussen
de nummers 13 en 14 het gangetje in.)
Er staan ook dit jaar weer 30 kramen vol met allerlei
speelgoed. Misschien is er ook wel iets voor U bij?
Denk bijvoorbeeld eens aan 5 december!

De herfst is begonnen en het is tijd voor een andere
jas. Voor u ligt de editie van oktober, de laatste keer
in dit jasje. Want de volgende editie zal er iets wat
gekleurder uitzien. Zodat we net wat meer opvallen
in uw brievenbus! De redactie is in beweging en
denkt voordurend na over leuke items voor de wijk.
Al vast een voorproefje ….
Gratis: Blankhouten tv kastje,2 vakken voor audioapparatuur,
aan weerszijden plaats voor vele CD's. Aan beide zijkanten
twee vakken voor DVD's e.d. 86x43x70 (bxdxh). 040-8420992

Heeft u ook iets gratis aan te bieden of nodig?
Mail ons: wijkblad@d-ekker.nl. of bel met
06 - 13901088.
Het mag maximaal drie regels tekst zijn zoals hier
boven.
Ook ziet u een leuk stukje tekst geschreven over
Cult en Tumult door twee meiden. We zouden het
erg leuk vinden als ook de kinderen een vaste
rubriek krijgen!
Heeft u een zoon of dochter of ben je een meisje of
jongen uit de wijk, die het leuk zou vinden in het
wijkblad iets te vertellen? Een leuke hobby, of je het
fijn vind in d’Ekker te wonen. Stuur ons een mailtje!

De verkoop is van 13.30 tot 16.00 uur. Er wordt door
het kinderopvang het Witte Wiel poffertjes
gebakken, de speeltuin is dan open en er is ook
een terrasje aanwezig.
De weg naar A.S.V. wordt door middel van pijlen
langs de weg aangegeven.

……………………………………………………….

Tot zondag 21 oktober bij A.S.V.
…………………………………………………………….
FELICITATIERUBRIEK!
Geboren in onze wijk: Sem in de Ceciliastraat, Imke
in de Lange Kruisweg, Jolina in de Boekweitstraat
en Daan op het Klaverplein.
Veel geluk!
Wilt u ook iemand feliciteren? Laat het ons
weten met eventueel een leuke foto erbij!
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HET WIJKBLAD BLOEMETJE

De Hoge Boght

Het wijkbladbloemetje is deze keer voor de heer
Frans Verschueren.
Hij werd hiervoor door mevrouw Maria Rooyackers
opgeven voor het goede werk wat hij doet voor De
Nieuwe Levenskracht afdeling d’Ekker.
Dat houdt in ziekenbezoek, administratie, penningmeesterschap, uitnodigingen versturen en regelen
van een ontspanningmiddag voor de zieken van
d`Ekker. Verder ook een bezoek aan jubilea en bepaalde verjaardagen van donateurs enz., als dit kenbaar gemaakt wordt.

De natte en koude maanden zijn weer in aantocht!
Een bezoek aan uw dierbare op de Veldhovense
begraafplaats.
Het bezoekje aan De Hoge Boght, kan u dan een
nat pak opleveren en mogelijk een overweging zijn
om thuis te blijven.
Sinds januari 2012 is er echter een initiatief van
Maria Matheeuwsen en een aantal vrijwilligers, om u
als bezoeker van de begraafplaats een plaats te geven waar u droog bent en een praatje kunt maken
met andere bezoekers.

Ondanks zijn moeilijke privéleven staat hij toch altijd
klaar, daarom is een bloemetje op zijn plaats. Hij is
ook op zoek naar mensen, die hem hierbij kunnen
en willen helpen. Lijkt het U wat en heeft U nog wat
tijd, die U goed wil besteden, neem dan contact met
Frans Verschueren, tel: 040- 2540743. Hij zal U heel
dankbaar voor Uw hulp.

De aula (bij de ingang) word door de
gemeente beschikbaar gesteld als sociale
ontmoetingsruimte. Ook zij zagen de meerwaarde in
van dit initiatief!
Maria en de vrijwilligers gaan graag met u in
gesprek. Een glimlach of een luisterend oor kan net
voor iemand het steuntje zijn wat de dag weer goed
maakt!
De ontmoetingsruimte is elke dinsdag tussen 10.00
en 14.00 uur geopend.
Wilt u zelf als inwoner van Veldhoven iets betekenen binnen dit initiatief?
Neem dan contact op met Edwin Wijngaards,
wijkconciërge, tel: 06-83161659
of via email:
edwinwijngaards@stimulansveldhoven.nl
…………………………………………………………….

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.

Altijd het laatste nieuws en informatie over onze
wijk :

Klik aan op:

De bloemenman die elke vrijdagmiddag op
het kerkplein staat.

www.d-ekker.nl
nu ook te volgen op Twitter onder: @d_ekker
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BEDRIJVIGHEID
Schipperonderhoud.
Mijn naam is Gert Schipper, geboren en
getogen in Groningen.
Sinds 16 jaar woon ik in d’Ekker samen met
mijn vrouw en inmiddels met onze 3 kinderen.

Oproep Wijkdag 2013
Wij van de werkgroep wijkdag d’Ekker zijn op zoek
naar mensen die het leuk vinden om ons te komen
helpen met het organiseren van de wijkdag 2013.
Ook zoeken we nog mensen die op de dag zelf willen helpen om alles mee op te bouwen en klaar te
zetten. Lijkt het u leuk om mee te doen en/of te helpen meld u dan even aan via het e-mailadres:
wijk-d-ekker@live.nl
…………………………………………………………….
Algemene speeltuinvereniging d’Ekker
Zin in een leuke kaartavond? Kom rikken!

Na de middelbare school heb ik de Middelbare
Land- en Tuinbouwschool gedaan.
Na een jaar werken ben ik toch weer de schoolbanken ingedoken om een toeristische opleiding te gaan doen. Na wat omzwervingen ben ik
bij de Efteling terecht gekomen en heb daar 15
jaar op verschillende afdelingen gewerkt, zo ook
bij de tuindienst.

Iedere vrijdagavond van 31 augustus 2012 tot en
met 26 april 2013 bent u welkom om in het
clubgebouw bij speeltuinvereniging ASV d’Ekker te
komen rikken.
De rikavonden duren van 20:00 uur tot 23:00 uur
en er worden 2 x 20 rondes gespeeld.
De kosten bedragen €3.00 per avond en iedere
rikavond zijn er leuke prijsjes te winnen!

Mijn passie is altijd al de natuur en tuinieren geweest.
Dit is me door mijn opa met de paplepel ingegeven.

Kom eens langs!
……………………………………………………………

In de Efteling heb ik met heel veel plezier gewerkt, maar dit betekende ook veel weekenden
en avonden werken. Vorig jaar heb ik het besluit
genomen om voor mezelf te beginnen en heb
Schipper Onderhoud opgericht, onder andere
om meer bij mijn gezin te kunnen zijn.
Schipper onderhoud richt zich met name op het
aanleggen en onderhouden van tuinen
en het aanleggen van bestrating. Kijk ook eens
op www.schipperonderhoud.nl.

…………………………………………………………….
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PROZA EN POEZIE
Groot huishaauwe
Wij zen thuis zo èrm….We hebbe tien jong.
We moete nou nog drie aflossinge betaolen
an de vroedvrouw, dan is de jongste ok hillemòl
van ons èige.
Onze jongste is ir vandaags al vier, maar hij hè nog
nooit niks gezeed. Ons moeder zin tegen onze vòdder
dèttie dè menneke mar `s mee op beevert nor
Kevelaar moes nimme en dè gebeurde .
Daor kocht onze vòdder `n fles wèijwòtter en goot
die over zunne jonge heen en mee dèttie dè gedaon
ha ,zin de jonge : gè het ze nie allemol!!
Onze vodder zo bleij! Belt achtermekare ons
moeder op en ruupt dur d`n horren; `De jonge pròt!
Hij zin ;gè het ze nie allemòl !! Zin ons moeder; Dan
hittie toch groot gelijk,want gè het de verkeerde
meegenomme, goaperd !’

Gevraagd: Stoeptegels, Speeltuin A.S.V. kan nog enkele
stoeptegels gebruiken., Heeft u er nog liggen en gebruikt u ze
niet ? info@speeltuin-asv.nl

Onze vòdder vond wel dè tien zat waar en dùrrum
hòlde ie vort vor condooms . Hij lin `n briefke van 50
euro op de toonbank en zin: `Doe mar `n pèkske
Durex. Kunde nie paase? Vroeg `t mèidje aachter
de toonbank.
Ons moeder is mar `n doos in die dinge. Die ment
dè `n condoom unne aflegger is van unne
gummiboom.

……………………………………………………….

Gratis: 2x luxaflex zilverkleurig ieder 60 cm breed,
040-8420992

Gratis: heeft u nog iets waar u iemand anders uit de wijk blij
mee kunt maken?Laat het de redactie weten!
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Nieuws van IVN Veldhoven Vessem

27 oktober: Nacht van de nacht (voor alle publiek)
3 november: Natuurwerkdag (voor alle publiek, met
aanmelding)
10 november: Wandeling op landgoed de Baest
23 november: Muizen kijken
1 december: Extra kappen in het bos.(MET een ouder!)
15 december: Kerstactiviteit alleen voor Jeugdleden!
Voor meer informatie: info@ivnveldhovenvessem.nl
Kom mee naar buiten allemaal…..

De gratis wandelingen van het IVN dit najaar:
Zondag 7 oktober: paddenstoelenwandeling in
Knegsel
Zondag 14 oktober: LTA wandeldag
Zaterdag 27 oktober: Nacht van de nacht bij de
Nieuwe Vlasroot
Zaterdag 3 november: Natuurwerkdag in de Dommelbeemden
Dinsdag 6 november: Wandeling door de Dommelbeemden
Zondag 11 november: Cultuurhistorische wandeling
Dinsdag 4 december: Wandeling door de
Sprankelsche bossen
Zondag 9 december: Lange wandeling lang Run en
Dommel

Even voorstellen: de Aerdmennekes, onze nieuwste
activiteit gaat dit najaar van start.
We bieden een programma aan voor U samen met
uw (klein) kinderen. Elk seizoen 6 keer op de
woensdagmiddag tussen 15.00 en 16.30 uur bieden
we een gevarieerd spannend programma van activiteiten binnen en vooral ook buiten.
We gaan graag samen met U en uw (klein) kinderen
op ontdekking in de natuur te starten op 24 oktober
2012 in d’n Aard, Ariespad 5, 5503 EZ
Veldhoven.

Heel graag wil ik van deze gelegenheid gebruik
maken om twee bijzondere werkgroepen van onze
vereniging aan U voor te stellen:
Kleine Landschaps Elementen (KLE) en Jeugd IVN.
Kleine Landschapselementen is een werkgroep
die zich bezig houdt met het onderhoud van natuurelementen: poelen, bospercelen, knotwilgen, grafheuvels. De werkgroep werkt nauw samen met gemeente Veldhoven, Natuurmonumenten en Brabants Landschap. Het seizoen start met de natuurwerkdag op 3 november. Aanmelden hiervoor vis
www.natuurwerkdag.nl
Tussen november en half maart werken zij elke zaterdagmorgen en dinsdagmorgen in het veld. Ook
de rest van het jaar zijn er activiteiten, zij het minder
frequent.

Mogelijke herfstactiviteiten zijn:
Wat zijn de Aerdmennekes?
Paddenstoelen
Bladeren
Braakballen van uilen
Spinnen en hun webben
Zaden
Kruiden
Vogeltrek naar warme landen
Seizoenswandeling
Een losse middagactiviteit kost 5,00 euro (voor
(groot)ouder en (klein)kind incl. koffie/ thee/ limonade) Er is de mogelijkheid voor een seizoens/ of jaarkaart.

Het Jeugd IVN is de club voor onze jeugdige leden
tussen 7 en 18 jaar. We gaan om de week op zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur op pad. We
ontdekken leuke en bijzondere dingen in de natuur.
Iedereen is welkom om eens te komen kijken en een
ochtendje mee te doen.
Het programma tot 1 januari 2013 is:
6 oktober: Paddenstoelen

Voor meer informatie: info@ivnveldhovenvessem.nl
TIP: Kijk op onze website www.ivn.nl/
veldhovenvessem voor informatie over de paddenstoelencursus, die 11 oktober van start gaat!!
…………………………………………………………….
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BERICHT VAN ONZE WIJKCONCIËRGE
Ouderenproblematiek!
Als wijkconciërge ben ik o.a. aanspreekbaar voor
problemen in de wijk. Meerdere signalen bereikten
mij uit het ouderencomplex aan de Handwijzer/
Ceciliastraat.
Sommige ouderen gaven aan in de zomer een
slecht uitzicht hebben. Reden is het gemeenteplantsoen wat niet regelmatig gesnoeid zou worden
en dus het uitzicht wegneemt. Bij gladheid levert het
strooibeleid van de gemeente problemen op, omdat
de parkeerplaats en toegang tot de hoofdingang
niet in de strooiroute zijn opgenomen. Verder bereikte mij de informatie dat ouderen niet makkelijk
gebruik kunnen maken van de trottoirs aan de
Handwijzer en zich met hun rollator via de rijbaan
moeten verplaatsen. Diverse meldingen heb ik daarover ontvangen.
Ik ben van mening dat de directe omgeving van
een ouderencomplex aan een aantal basiseisen
moet voldoen!
Ouderen die in sommige gevallen aan huis zijn gekluisterd en slecht ter been zijn, horen niet met dit
soort hindernissen geconfronteerd te worden.
Om die reden ben ik samen met vrijwilligers van
Wijkgenoten, begonnen met een inventarisatie van
de leefbaarheid. Deze inventarisatie in het appartementencomplex is nu bijna afgerond.
De volgende stap is om vervolgens alle feiten op
een rij te zetten en deze voor te leggen aan de verantwoordelijke partijen, met het verzoek een standpunt in te nemen. Onderbouwing gebeurt door deskundigen van het wijkplatform in d’ Ekker.
Voor problemen die niet opgelost kunnen worden,
proberen we andere mogelijkheden te bedenken. Te
denken valt dan aan samenwerking met vrijwilligers.
Het wijkplatform is hiervan op de hoogte gesteld en
wil graag medewerking verlenen.
Ook de verhuurder, Swove en bewonersvereniging
zijn op de hoogte gesteld.
Op het moment dat zaken gebundeld kunnen worden, wordt een sterk signaal afgeven. Dat is de insteek die we gaan maken mbt deze problematiek!
We houden u op de hoogte.

www.digifotochris.nl

Cult en Tumult 2012 op ons d’Ekkerplein
Hallo wij zijn charelle en deniece,
wij waren naar cult en tumult geweest.
Het was super leuk!
Wij hebben Charly Luske en Ben Saunders
zien optreden.
Ook zijn we naar de muziekschool geweest.
Daar gingen we toneelstukjes maken.

Edwin Wijngaards
Wijkconciërge d’ Ekker
06-83161659

Bij het citycentrum waren er ook allemaal
leuke dingen te doen.
Het was een leuk weekend en volgend jaar gaan we
zeker weer!
groetjes van charelle en deniece
……………………………………………………………

…………………………………………………………....
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KINDERHOEKJE
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De hobby van: Casper

mij om eens te proeven van het échte toneelspelen
en of het inderdaad net zo leuk is als het lijkt. Het is
in ieder geval meteen een prachtig stuk om in te
spelen.

Casper speelt toneel bij Marvilde Toneel.
Nadat ik zo’n twee jaar geleden ben verhuisd van
Eindhoven naar Veldhoven en vervolgens ruim een
jaar aan mijn huis heb geklust, vond ik het tijd worden voor mijn ‘sociale inburgering’. Op zoek naar
een passend tijdverdrijf kwam ik vorig jaar augustus
toevallig terecht op de website van Marvilde Toneel.

Het is een tragikomedie met een kijkje achter én
voor de schermen van nachtclub ‘Chez Dolly’. Dolly
runt al jaren de nachtclub met veel succes maar de
laatste tijd zit de klad erin. Ondanks de pogingen om
het publiek met nieuwe shows te amuseren belanden ze in een financiële crisis. Tot overmaat van
ramp laat Dolly’s gezondheid haar in de steek.
Nieuwsgierig? Kom dan vrijdag 16 of zaterdag 17
november 2012 naar theater De Schalm!
Nog meer zien of lezen? Kijk dan maar eens op
www.marvildetoneel.nl of www.casfolio.nl
…………………………………………………………….

Niet goed wetende wat het precies zou inhouden,
was ik inmiddels wel geïnteresseerd geraakt door
het ontstaan van de toneelvereniging. Marvilde
Toneel is namelijk voortgekomen uit de voetbalclub
Marvilde die in 1926 is opgericht. Omdat de club er
begin jaren ’30 financieel niet zo best aan toe was,
besloot het bestuur dat de eigen leden jaarlijks een
tweetal ontspanningsavonden voor donateurs en
publiek zouden verzorgen. Deze avonden met uitvoeringen van toneelvoorstellingen waren een groot
succes en de binnengekomen gelden een welkome
aanvulling voor de clubkas.
Nieuwsgierig naar de mensen achter de vereniging
en naar mijn eigen verborgen talent ben ik op een
donderdagavond een kijkje gaan nemen in café De
Sportvriend, thuishonk van Marvilde Toneel. Het
was alsof ik in een warm bad van gezelligheid terecht kwam en voelde me al snel thuis tussen de
zeer enthousiaste en gemotiveerde spelers variërend in leeftijd tussen 16 en 70! Omdat Marvilde
Toneel ook op zoek was naar een webmaster dacht
ik mooi twee vliegen in één klap te slaan door maar
meteen te blijven plakken en zodoende ook mijn andere hobby kon uitoefenen: grafisch vormgeven.
Het onderbuik gevoel voortkomende uit het plezier
dat ik heb beleefd aan de playbackshows van vroeger, de talloze bruiloftstukjes en de verschillende
presentaties vanuit mijn werk als architect wordt dit
jaar meteen op de proef gesteld. Ik sta namelijk komende november al op de planken van theater De
Schalm met een kleine rol als bankdirecteur in het
stuk Chez Dolly Encore. Een uitgelezen kans voor
8
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Beursvloer Veldhoven: 22 november 2012
Op initiatief van Stimulans Vrijwilligersbureau en de
gemeente Veldhoven vindt op donderdag
22 november 2012 van 17.00 uur -19.00 uur in
‘techniekHuys de eerste Beursvloer
Veldhoven plaats. Handel mee op de Beursvloer:
wat de één over heeft of graag wil bieden, is
voor de ander zeer gewenst.
Doelstelling
Op de Beursvloer staat de handel in wensen en
behoeften van vrijwilligersorganisaties,
verenigingen, bedrijven en (welzijns)instellingen
centraal. Doel daarbij is om het
maatschappelijk leven in Veldhoven een duwtje in
de rug te geven. Vraag en aanbod bij elkaar
brengen en dit alles met een gesloten portemonnee.

Neem voor meer informatie over het principe
Beursvloer een kijkje op: www.beursvloer.com.
…………………………………………………………….
De website van d’Ekker
WWW.D-EKKER.NL

In het kort…
Op de Beursvloer Veldhoven wordt gehandeld in
vraag en aanbod op het gebied van vrijwillige
inzet en maatschappelijk betrokken ondernemen.
Daarnaast heeft de Beursvloer een
netwerkfunctie. De bedoeling is dat bedrijven, lokale
overheden, serviceclubs, scholen,
maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties elkaar ontmoeten en in een informele
en dynamische sfeer matches maken. Daarnaast
kunnen ze partners van elkaar worden en
samen maatschappelijke projecten realiseren.
Kansen voor u.

Statistieken
1-1-2012 tot 14 oktober 2012
Statistieken

Wellicht zit uw instelling of vereniging al tijden met
een groot of klein probleem waarvoor u zo
snel geen oplossing weet of kunt betalen. De kans is
groot dat u op de Beursvloer wel in één
keer de oplossing vindt. Door een mooie match te
maken met een interessant bedrijf kunt u op
uw beurt wellicht iets betekenen voor een ander
Veldhovens bedrijf: maatschappelijk betrokken
ondernemen!

Start Datum:

23-5-2011

Totaal pageviews:

35.194

Totaal bezoeken:

13.033

Totaal bezoekers:

11.651

Pageviews vandaag:

67

Bezoeken vandaag:

42

Bezoekers vandaag:

41

Drukste dag:

21-6-2011 (510)

Drukste week:

Week 25 2011 (1.806)

Drukste maand:

6-2011 (5.169)

De website wordt nog steeds goed bezocht!
Er zijn dus veel wijkbetrokkenen die het laatste
wijknieuws lezen.
Komt u ook weer eens kijken?
…………………………………………………………….

Organisatie
Voor de organisatie van het maatschappelijke
evenement is een beursvloercommissie ingesteld.
Stimulans Vrijwilligersbureau, gemeente Veldhoven,
ondernemers en vrijwilligers(organisaties)
en gemeente werken de komende maanden samen
aan de organisatie en invulling van de
Beursvloer.

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

Marjon Middel-van de Laar
Coördinator Vrijwilligersbureau
Lange Kruisweg 112 , Veldhoven
06 -203 211 56

MEER…
Burg.v. Hoofflaan 118 Veldhoven
040-8795472
www.kadodoen.com
karin@kadodoen.com
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- Thai Massage-

De volgende kopijdatum is

15% korting t/m 30 november ‘12

1 december 2012
COLOFON
2e Jaargang, nr. 6, oktober 2012, oplage 1900
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.

www.thongeak.nl Veldhoven
Grace - GSM 06 1073 2084

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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KINDERHOEKJE
Herfst
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