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VAN DE REDACTIE 
Beste wijkbewoner, voor u ligt de 3e editie van 
hèt wijkblad van d‟Ekker. En zoals u wellicht op-
valt, is hij dikker dan de vorige twee edities. We 
hebben nu 12 in plaats van 8 pagina‟s!  
De reden… het blad wordt goed ontvangen in 
de wijk! We krijgen veel leuke reacties en dito 
stukjes aangeleverd die we helaas òf in moeten 
korten òf doorschuiven òf zelfs niet kunnen 
plaatsen. Door de betrokkenheid van onze ad-
verteerders hebben we in ieder geval voor deze 
editie kunnen zorgen dat het 12 pagina‟s zijn! 
Onze dank is groot! En omdat we toch al aan 
het bedanken zijn: we hebben een team van 20 
bezorgers die zorgen dat het wijkblad op uw 
deurmat valt!. Ook zonder hen kan het wijkblad 
niet bestaan! BEDANKT! 
………………………………………………………. 
 
Reactie op de foto van het Klaverplein in het 
vorige wijkblad. 
  

De kinderen op die foto waren mijn broers en 
zus; Thijs, Antoinette en Hans v.d. Pas. Mijn ou-
ders hadden toen een sigaren- en sigaretten-
winkel aan de Goudenakkerstraat en hebben de 
ansichtkaarten laten maken.  
 
Groeten, Henry van de Pas. 
………………………………………………………. 

Komt u ook op de WIJKDAG?! 
 
... nodigt u uit te komen. 
 
 

Wanneer: 22 mei a.s. 
Hoe laat: van 13.00 tot 17.00 uur 
Waar: d’Ekker kerkplein, Burg. Van Hoofflaan 
 
Ook dit jaar hebben we van alles voor onze 
wijkbewoner in petto! De eetterijen zetten een 
heuse eetboulevard op! Waar u tegen aankoop 
van een strippenkaart van elke nationaliteit iets 
kunt eten en dat terwijl u lekker op het terras zit! 
Er wordt weer gratis koffie, thee, ranja en fruit 
geserveerd. Speciaal voor de kinderen komt er 
een kindertheater! Dit jaar doen ook speeltuin 
ASV en voetbalvereniging Marvilde mee, die 
een  leuke activiteit opzetten voor de wat grote-
re kinderen.  
En op deze dag wordt de website van d‟Ekker 
officieel geopend! 
 
Dus kijk vanaf 22 mei op www.d-ekker.nl 
Voor al uw wijknieuws en links naar alles wat in 
onze wijk te beleven is.  
Van openingstijden tot activiteiten in de wijk! 
………………………………………………………. 
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BERICHT VAN ONZE WIJKCONGIËRGE 
 
Eindelijk is het zover! 
Alle inspanningen van de afgelopen tijd begin-
nen hun vruchten af te werpen. Diverse instan-
ties en vrijwilligers hebben hun schouders eron-
der gezet om een aantal positieve ontwikkelin-
gen in de wijk d‟Ekker in gang te zetten. Ik be-
doel daar natuurlijk het wijkcontract mee, maar 
ook de inmiddels georganiseerde activiteiten 
door allerlei vrijwilligers. De dagelijkse beslom-
meringen van werk en gezin kunnen er voor 
zorgen dat we het gevoel hebben geleefd te 
worden. We hebben vaak genoeg aan ons zelf, 
hoor ik regelmatig bij mijn huisbezoeken. Toch 
is meedenken en eventueel meedoen erg be-
langrijk voor de wijk. Het is jullie woonomge-
ving, waar je mogelijk nog vele jaren blijft wo-
nen. Op dit moment wordt er flink in de wijk ge-
ïnvesteerd, ook al is dat niet altijd direct zicht-
baar voor de bewoners. Het zou natuurlijk mooi 
zijn als u van deze ontwikkelingen gebruik 
maakt.  
  
In de gesprekken met buurtbewoners hoor ik 
bijvoorbeeld vaak dat ze activiteiten missen 
voor jongeren. Wat houdt u tegen om iets te 

gaan organiseren voor ouderen of juist voor de 
jongere bewoners in de wijk? Bijvoorbeeld een 
straatbarbecue of zeskamp! Er is budget voor, 
terwijl zulke activiteiten altijd worden onder-
steund door Stimulans Welzijnswerk. Jullie ma-
ken de wijk. Wij proberen alleen ons steentje bij 
te dragen door te ondersteunen en faciliteren. 
Dat kan echter alleen in samenwerking met u 
als bewoner. 
  
Waar word je blij van en wat geeft je voldoening 
vraag ik weleens tijdens een gesprek? En als ik 
dan doorvraag, bemerk ik dat velen iets voor 
hun medemens willen betekenen, maar voor 
zichzelf allerlei redenen hebben waarom dat 
niet goed haalbaar is. Niemand verwacht dat u 
al uw kostbare tijd steekt in vergaderingen, bij-
eenkomsten of zaken waar u gevoelsmatig niet 
zoveel mee heeft. Soms is een kleine investe-
ring in tijd al genoeg om gezamenlijk iets leuks 
op te zetten!  En dat kan van alles zijn. 
  
Of dat nu het bezorgen is van de wijkkrant, het 
organiseren van een dansavond, of mogelijk het 
overnemen van een bestuursfunctie bij Sentrum 
70. Het gaat er om dat je iets voor een ander 
wilt en kunt betekenen. Elke inspanning, hoe 
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minimaal ook, is er één. Ook het meedoen aan 
de lente-actie van 16 april a.s. is een bijdrage 
aan het wijkgevoel. Een goed voorbeeld doet 
goed volgen.  
  
Zo heb ik uit de omgeving Ooievaarsbek, Boter-
bloem, Teullandstraat t/m de Handwijzer al di-
verse bewoners gesproken die een buurtvereni-
ging missen en hun steentje willen bijdragen, 
om deze op te zetten. Daar is natuurlijk draag-
vlak voor nodig. Mist u ook bepaalde activiteiten 
in dat gedeelte van de wijk en bent u bereid iets 
mee op te zetten, dan kunt u altijd contact opne-
men met opbouwwerker Henk van Hugten of 
met mij.  
Ook kunt u geheel vrijblijvend een vergadering 
van het wijkplatform bijwonen. Ook dat is name-
lijk een bijdrage voor de wijk en met uw ideeën 
of klachten kan soms een probleem worden 
herkend en opgepakt worden. Bij zo‟n vergade-
ring kunt u dan uw vragen of ideeën recht-
streeks doorspreken met vertegenwoordigers 
van gemeente, politie, Stimulans, Woonbedrijf 
en Aert Swaens. De vergaderdata zijn te vinden 
op de site van gemeente Veldhoven. En binnen-
kort op de site van d‟Ekker! 
 

U kunt me telefonisch bereiken op 040-2533443 
of 06-83161659 en via e-mail  
edwinwijngaards@stimulansveldhoven.nl 
 

 

Elke donderdag houd ik van 17.30 tot 19.30 

uur inloopspreekuur bij Stimulans op de  

Lange Kruisweg 112. U bent van harte  wel-

kom! 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Edwin Wijngaards 
Wijkconciërge d‟Ekker. 
………………………………………………………. 

 

 

Scootmobielvereniging thuis bij Sentrum 70. 
 
Ontmoeting is hier het sleutelwoord. 
Scootmobiel Vereniging Veldhoven is een be-
langenvereniging voor mensen die zich in een 
scootmobiel moeten verplaatsen. Eén keer in 
de veertien dagen (oneven weken) komen ze 
op de dinsdag bij elkaar voor een gezellige mid-
dag in Sentrum 70. De aanwezigen leggen dan 
een kaartje of doen activiteiten die hen aanspre-
ken. Het aantal leden is gegroeid naar 45 in 3 
maanden tijd. Naast de binnenactiviteiten trek-
ken we er in de zomer op uit en zijn we veelvul-
dig te vinden in en om Veldhoven met onze 
groep. De contributie bedraagt 25 euro per jaar 
per persoon. Indien u een vraag heeft of lid wilt 
worden kunt u contact opnemen met voorzitter 
I. Heijmans, telefoonnummer 040-8422218. 
Scootmobiel Vereniging Veldhoven is bedoeld 
voor mensen die een scootmobiel of ander aan-
gepast vervoermiddel gebruiken en zodoende, 
ondanks hun beperking, toch zelfstandig deel 
kunnen nemen aan het verkeer. Maatschappe-
lijke deelname bevordert het welzijn van men-
sen in die zin dat men zich nuttig voelt, waarde 
heeft voor een ander, sociale contacten onder-
houdt, betrokkenheid ervaart en nieuwe dingen 
leert. Scootmobiel Vereniging Veldhoven wil de 
maatschappelijke deelname en betrokkenheid 
van haar leden (alle leeftijden) en andere partij-
en in Veldhoven stimuleren rondom deze cen-
trale thema‟s. 
Naast het bestuur zijn er vrijwilligers die samen 
meerdere commissies vormen. Zij organiseren 
onder andere de toertochten. In de maanden 
oktober t/m maart organiseert onze vereniging 
andere activiteiten die in Sentrum 70 in plaats 
vinden. Ons doel is er op gericht om de leden 
uit hun sociaal isolement te halen door middel 
van activiteiten. Deze zijn gericht om meer vei-
ligheid en plezier in het leven te geven door bij-
voorbeeld gezamenlijke buiten tripjes en 's win-
ters binnen activiteiten. 

 
Door Hennie Pompe, penningmeester 

mailto:edwinwijngaards@stimulansveldhoven.nl
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BEDRIJVIGHEID 
In gesprek met Route 66, food & fun. 

 

Drie ondernemende mensen; Marc Goeiers, Le-
on in den Kleef en Peter Saris besloten om van 
het pand aan de Lange Kruisweg 66 iets bijzon-
ders te maken. Dit Amerikaanse restaurant is 
voor Veldhoven een uniek concept.  
 
Een Amerikaanse menukaart. 
 

Als je hoort: “een Amerikaanse tent”, dan denk 
je al gauw aan hamburgers en cola in reuzefor-
maat en aan de serie “Happy days”. Maar… er 
staat toch echt wel iets meer op het menu en 
het interieur doet een beetje denken aan de se-
rie, maar heeft toch veel meer klasse en is zé-
ker niet alleen bedoeld voor de jeugd. Ook ve-
getariërs kunnen er uitstekend terecht. 
De keuken is tot 21.30 uur open en daarna zijn 
er mogelijkheden voor feesten en muziek/
optredens. 
 

Marc, Leon en Peter zijn heel blij dat het nu al 
zo goed loopt. Van de eerste dag af zit het res-
taurant al elk weekend vol, dus wil je zeker zijn 
van een plaats, dan is reserveren gewenst! 
 

040-2556303 of: 
www.route66veldhoven.nl 
 

Alvast een voorzichtige toekomstvisie: bedie-
ning op rolschaatsen, cheerleaders en wie weet 
ooit nog eens een drive-in bioscoop op het kerk-
plein……. 
Uw verslaggeefster ziet het in haar dromen al 
helemaal zitten! Als dat zo doorgaat hebben we 
straks een levendige dorpskern in d‟Ekker. Een 
marktplein met daar rondom een heleboel  
gezellige terrasjes waar je heerlijk kunt neerstrij-

ken na een avondwandelingetje om een glaasje 
te drinken met iets lekkers te eten erbij…. en 
dan op het plein zelf 1x per maand een echte 
drive-in bioscoop……. met bediening op rol-
schaatsen natuurlijk! 
Laat de zwoele zomeravonden maar komen! 

 

Speciaal voor onze lezers, heeft Route 66 

food & fun de onderstaande aanbieding! 

………………………………………………………. 

 
FELICITATIERUBRIEK 
Vol trots staan de namen van deze kinderen in 
pracht en praal op een bord in de tuin!  
 
Geboren in de wijk zijn…  
Liam in de Kerktorenstraat, Sam in de Begijn-
straat, Nienke in de Lange Mees en Iris in de  
Wolfakkerstraat. 
 
Ook feliciteren wij : 
L- santé en de Parasol met hun 25 jaar be-
staan. 
 
Wilt u iemand feliciteren?  
Laat het ons weten! 

http://www.route66veldhoven.nl
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Veldhovense Mondharmonica Vereniging.  
 

De VMV, Veldhovense Mondharmonica Vereni-
ging, is opgericht in 1985. 
Het gaat vooral om het plezier van gezamenlijk 
muziek maken. 
Wij zijn aangesloten bij de NOVAM (de Neder-
landse Organisatie voor Accordeon en Mond-
harmonica). Het huidige aantal leden ligt tussen 
de 25 en 30 personen. De VMV organiseert 
mondharmonica-opleidingen en biedt de moge-
lijkheid voor jong en oud om in groepjes en in 
orkestverband te spelen. Wij hebben een orkest 
van ongeveer 25 leden en de vereniging heeft 
de keuze gemaakt om alleen met mondharm-
onica‟s te spelen zonder begeleiding van ande-
re instrumenten. De mondharmonica “familie” 
bestaat namelijk uit bas-begeleiding, accoord- 
en chromatische instrumenten die zoals in een 
koor of elk ander orkest meerstemmig kunnen 
spelen. Wij verzorgen ook optredens en spelen 
samen met andere muziekverenigingen. Zo 
heeft de VMV al drie keer een internationaal 
festival georganiseerd in de Schalm in Veldho-
ven. Het laatste was in 2010; ons 25 jarig be-
staan, wat een groot succes was. Met de hele 
vereniging en samen met de Eindhovense 
Mondharmonica Vereniging zijn we ook al een 
aantal keren naar Trossingen in Duitsland ge-
weest om deel te nemen aan het World Harmo-
nica Festival. Daar staan de Hohner fabrieken, 
de bakermat van de mondharmonica. 
Het repertoire bestaat uit oude licht klassieke en 
populaire muziek, meestal in een bezetting van 
2 of 3 melodiepartijen en daarbij bas en begelei-
ding. Omdat alle muzieksoorten op de mond-
harmonica gespeeld kunnen worden en omdat 
het leeftijdsverschil tussen de leden groot is 
hebben wij een zeer breed repertoire van pop 
en klassiek tot volksmuziek en oud Nederlandse 
liedjes. De muzikale leiding en het opleidings-
programma zijn in handen van Viola Barends. 
De beginnerscursus wordt gegeven door Bert 
van de Kerkhof. Ook al kunt u geen bladmuziek 
lezen en hebt u nog nooit een instrument be-
speeld, geen zorgen, de meeste van onze leden 
hadden ook dit probleem en hebben nu veel 
plezier in het bespelen van een muziekinstru-
ment. Er zijn zelfs vele die op of na hun vijftigste 
daarmee beginnen. 
U kunt vrijblijvend met ons kennismaken door te 
komen luisteren bij een van onze repetities elke 
dinsdag in Sentrum 70, aan de Handwijzer 8. 
 

Door H. Pelzers. 

Open Huis Immanuelkerk 
 

Zoals eerder al verteld is er iedere dinsdag van 
14.00 – 16.00 uur in de Huiskamer van de  
Immanuelkerk, Teullandstraat, OPEN HUIS. 
We hebben al mensen uit d'Ekker mogen ont-
moeten. 
Die derde dinsdag van elke maand nodigt daar 
ook echt toe uit. Want dan is er naast de moge-
lijkheid om wat te 'buurten', ook iets te zien. 
Op dinsdag 19 april is er een fotoreisverslag in 
Noord-India door Jan de Bruijn. 
En op dinsdag 17 mei laat ds. Splinter een dvd 
zien, getiteld: Tranen van genade, en dat gaat 
over de bedevaartplaats Notre Dame de la  
Salette. 
Beide middagen beginnen om 14.00 uur, en we 
sluiten af in de Huiskamer met koffie en thee. 
Wanneer u het wijkblad d'Ekker niet meer bij de 
hand hebt, dan kunt u over bovengenoemde 
middagen ook lezen in de huis-aan-huis-bladen, 
bijvoorbeeld in de Ahrenberger, in de rubriek: In 
Veldhoven is altijd wat te doen en in de Trom-
petter, in de rubriek: Op stap in de Kempen. 
 

Namens de werkgroep Huiskamer, 
dominee Jaap Splinter. 

………………………………………………………. 
 

REDACTIELEDEN GEZOCHT! 
 

Voor het wijkblad zoeken wij mensen die be-
trokken zijn bij de wijk en hun ogen en oren wil-
len spitsen voor leuke en boeiende verhalen uit 
d‟Ekker. We vergaderen eens per 8 weken bij 
Stimulans en tussendoor communiceren we 
vooral per mail.  
Iets voor u? Kom gerust eens luisteren! 
 
De redactie. 

wijkblad@d-ekker.nl 
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Hapkido training in onze wijk. 
 
Vanaf begin april is er een nieuwe 
sportmogelijkheid in onze wijk bijgeko-
men. Op maandag van 19.30 tot 21.00 
uur zal er in de gymzaal, gelegen aan 
de Lange Kruisweg, voortaan ook de 
Koreaanse zelfverdedigingssport Hap-
kido worden gegeven. Bij het beoefe-
nen van Hapkido: 
 

 Bouw je zelfvertrouwen op doordat je je  
   zelf leert te verdedigen.  
 Dit zelfvertrouwen straal je uit, waardoor je 

agressieve situaties makkelijker uit de weg 
gaat en leer je je lichaam goed te beheer-
sen en ontspannen. 

 Is het gebruik van spierkracht niet nodig 
 waardoor Hapkido ook uitermate geschikt 
 is voor vrouwen. 

 
De trainingen worden verzorgd door Hapkido 
vereniging Cheon Ji Kwan, die al 18 jaar in 
Veldhoven is gevestigd. Het is een gezellige  
kleine vereniging waarbij het plezier van het 
sporten voorop staat en waar iedereen naar ei-
gen kunnen zijn best doet. De trainingen op 

maandagen zijn bedoeld voor iedereen vanaf 
14 jaar. Voor de jeugd tot 14 jaar wordt er op 
dinsdag en donderdag (19.00 - 20.15 uur) les 
gegeven in sporthal “De Messenmaker”.  
Iedereen die geïnteresseerd is kan 3 weken 
gratis meetrainen. 
Wil je meer informatie over Hapkido, kijk dan op 
de website; www.veldhoven.hapkido.nl  
 
Door: Henri van Heeswijk, voorzitter. 
……………………………………….. 

 
Medewijkbewoners, 

  
Onlangs liep ik over de Abdijlaan, 
het stuk van Merefelt naar de Emté en wist niet 
wat ik zag. Het hele stuk, overal op de stoep, 
POEP..... Mensen, mensen.  
Dadelijk wordt de nieuwe Merefelt opgeleverd 
en lopen er weer veel bewoners op dat stuk 
stoep met rolstoel, rollator of wandelend. 
Kunnen we er met z'n allen voor zorgen dat de-
ze mensen "ongeschonden" thuis kunnen ko-
men? 
Dit geldt natuurlijk ook voor de rest van de wijk. 

  
Een meedenkende bewoner. 
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Kindercarnaval. 
 

De op 7 maart georganiseerde kindercarnavals-
middag was een groot succes en zeker voor 
herhaling vatbaar. De aanwezige kinderen, ou-
ders en grootouders hadden het goed naar de 
zin en het was erg gezellig. Ook aan de snoep-
polonaises deed iedereen mee. Ook de verkoop 
van de enveloppen en het radje draaien, waar-
van de opbrengst is bestemd voor de kinderacti-
viteiten, heeft goed gelopen. Met dank aan 
stichting De Zonderwijkertjes voor het schenken 
van de prijsjes. Ook dank aan Sentrum 70 voor 
het gratis schenken van de ranja voor de kinde-
ren op deze middag. 
Timo, Kim, Stijn en Iris waren heel blij met de 
gewonnen prijsjes van de kleurwedstrijd. 
Namens Prinses Iris en de vrijwilligersgroep 

d‟Ekker; iedereen heel hartelijk bedankt voor de 

geweldige middag en tot volgend jaar! 

Door Hanneke te Boekhorst.

………………………………………………………. 

 
UIT DE WIJK 
In gesprek met postbode Rian Keijzer. 
 

Op zoek naar bekende mensen in de wijk, heb-
ben we deze keer Rian Keijzer aan haar oranje 
TNT jasje getrokken. Samen met nog 2 andere 
collega‟s bezorgt ze dagelijks de post voor onze 
wijk in weer en wind. 
 

Rian is op precies 1 april al 2 jaar de vaste post-
bode van wijk 3V in d‟Ekker. Voor die tijd ken-
den de meeste buurtbewoners haar al, want ze 
woont hier nu zo‟n 27 jaar. Ze is getrouwd en 
heeft 4 kinderen tussen de 17 en 23 jaar. 
Op de vraag wat ze zo fijn vindt aan haar be-
roep, vertelt ze enthousiast dat ze graag buiten 
is. Liever dan de hele dag binnen zitten op bij-

voorbeeld een kantoor. Ook leer je je buurt 
goed kennen, je ziet een hele hoop en maakt 
praatjes met de mensen die je tegenkomt. 
Soms lijkt het wel of iedereen een praatje wil 
maken en dan moet je echt zeggen dat je geen 
tijd meer hebt. Het is wel heel gezellig maar er 
zijn grenzen, want voor je het weet is het buiten 
donker en heb je nog voor een paar straten de 
post in je tas zitten.  
Als je toevallig op een hoekje van de straat 
staat, stoppen er ineens allerlei bekenden die 
met de auto zijn, voor een praatje, wat weer tot 
hele verkeersopstoppingen leidt of wordt er luid 
getoeterd vanaf het einde van de straat.  
Als postbode ben je ook vaak een vraagbaak, 
klankbord of klaagmuur. 
Elke dag is weer anders wanneer je je ronde 
doet. Je maakt van alles mee. 
Van honden die in je kuiten bijten heeft ze wei-
nig last. Ze heeft wel heel veel plezier bij een 
huis op De Groes. Daar zit een kat al achter de 
deur te wachten tot Rian de brieven door de bus 
laat glijden. Zodra dat gebeurt, neemt hij een 
flinke sprong om met open armen de post in 
ontvangst te nemen. Dat is wel heel apart, want 
je hoort vaker over hondjes, die de post met ko-
men oprapen.  
Als postbode hoef je tegenwoordig niet meer 
om 6 uur ‟s ochtends op het postkantoor te zijn 
om zelf je post te sorteren, dan bundelen en 
daarna pas op de fiets te springen. Nu is het 
voorwerk al voor je gedaan en hoef je niet meer 
zo vroeg aan de slag. 
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Meldpunt eenzaamheid. 
 
SWOVE heeft in samenwerking met Stimulans 
en de woningbouwcorporaties Woonbedrijf en 
Aert Swaens, een meldpunt eenzaamheid geo-
pend. Hiervoor kan iedereen die het gevoel her-
kent bij zichzelf of bij anderen (buren, vrienden, 
familie, kinderen, vrijwilligers, professionals) 
een melding maken via het telefoonnummer 06-
82004012. 
Misschien kunnen we er samen iets aan doen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Carolien van der Heijden 
Patricia Kohlen 
SWOVE.
………………………………………………………. 

OPROEP : Kaarten maken. 
  

Wie, oh wie heeft er zin om met een gezellige 
groep dames/meisjes kaarten te maken? 
Onder deskundige leiding kunnen er wekelijks 
kaarten gemaakt worden. Het wordt geen cur-
sus maar we helpen wel vooruit.  
Dus; onder het genot van een kop koffie, beetje 

kletsen, kaarten maken. Zeg maar K3. 
 
WAAR: Sentrum 70 
WANNEER: nader te bepalen bij voldoende be-
langstelling. 
  

Door Nora Christiaans. 

 
Het Hout 7 
tel. 2540377 
e-mail: h.christiaans3@chello.nl 
………………………………………………………. 
 
Liederentafel in Sentrum 70. 
 
Elke 1e vrijdag van de maand van 19.45 tot 
22.30 uur. 
Het gaat hier vooral om de gezelligheid en niet 
zozeer om per sé goed te kunnen zingen.  
Meeneuriën mag ook. Er is een orkestje bij met 
accordeons en gitaar. Kosten bedragen 2 euro 
per keer.  
Kom gerust eens een keer binnenlopen, of 
neem contact op met Rens. 

………………………………………………………. 

mailto:h.christiaans3@chello.nl
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PROZA EN POEZIE 
 
Sprookjes.  
D`r waar `s `n provinsie `n heel mooi Brabant-
slaand. Wor `n ikkelke-pikkelke 
scheef zaat. Dè waar in sprookjeslaand. 
 

Alle kiendjes -èn dè zend`r veul- die nor d`n Ef-
teling gòn die denke dè de  
sprookjes alleen in `t ABN beston. 
   

`t Brabants genoodschap, dè `s `n club die zo-
iets op d`r èige trekt en same me  
d`n Efteling makte ze `n prachtig project. 
 
`n Sprookjesboek mè `n ceedee van èchte 
schreijvershand en verteld in `recht  
 
dialect ut alle hoeke van ons Brabants Laand. 
  
Mar kik, nou kùm `t  gekke; Waar `t misschien 
te gewaogd? 
- ze he `n vur die Brabantse sprookjes gin enkel 
vrouw gevraagd. 
  
(Wordt vervolgd) 
 
Door Wim van Lent. 
………………………………………………………. 
 
VERMIST 
Een fret. Heeft u het beestje gezien?  
Bel dan met 06 - 53779971, alvast bedankt! 

Gezelligheids- en dansavond. 

 
Op zaterdag 23 april organiseert de vrijwilligers-
groep d‟Ekker weer een gezelligheids- en dans-
avond voor iedereen. 
Wilt u op gezellige muziek nog een dansje wa-
gen, misschien een foxtrot of een wals? Maar 
ook als u niet kunt of wilt dansen, bent u natuur-
lijk toch van harte welkom. 
Deze avond is van 20.00 tot ± 00.30 uur in het 
wijkgebouw Sentrum 70, 
Handwijzer 34. De entree is GRATIS. 
De muziek wordt weer verzorgd door Gerard. 
Komt allen naar deze gezellige avond voor een 
dansje of een drankje met uw buurtbewoners. 
 
Tot zaterdag 23 april! 
 
Vrijwilligers Dansavond d´Ekker. 
 

KINDERHOEKJE 
Rebus 
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Bestuursleden Sentrum 70 gezocht! 
 
Wijkcentrum Sentrum 70 heeft een nieuw be-
stuur nodig.  
Jack Gudden, activiteitencoördinator welzijnsac-
commodaties, is voor Sentrum 70 op zoek naar 
enthousiaste mensen. 
 
Jack Gudden is ingehuurd door de gemeente 
Veldhoven. Hij ondersteunt het huidige bestuur 
van Sentrum 70. Per 1 september 2011 zoekt 
hij een (bijna) volledig nieuw bestuur met daarin 
ook jongere bestuursleden. 
 
De geïnteresseerden worden uitgenodigd voor 
een korte cursus “algemene bestuursvaardighe-
den” die start in Sentrum 70 in juni 2011.  
Tijdens deze 3 avonden leren de eventuele be-
stuursleden elkaar kennen om zo samen een 
nieuw bestuur te vormen. Mogelijk zijn er ook 
liefhebbers om b.v. een activiteitencommissie te 
starten of hand- en spandiensten te verlenen bij 
de bar of andere werkzaamheden in Sentrum 
70. 
  
Heeft u interesse of wilt u meer weten over de 
bestuursfuncties? Neemt u dan contact op met 
Jack Gudden: jack.gudden@hetnet.nl of tele-
foon 040-2541499 of 06-16669535 of met het 
bestuur van Sentrum 70. sentrum70@online.nl 
of 040-2545494. 
………………………………………………………………….. 

 
Nieuwe kapsalon in de wijk! 
 
Als eerste wil ik me graag even voorstellen; Ik 
ben Michelle Tielemans en kom  
zelf ook uit Veldhoven. 
Sinds 4 april ben ik gestart met 
een eigen kapsalon (genaamd 
Traditions Kappers). 
Van kleins af aan is dit mijn droom geweest. 
Nadat ik mijn opleidingen als kapster had afge-
rond besloot ik een ondernemersopleiding te 
gaan doen. Deze opleiding is de vervolgoplei-
ding van de Allround kappers opleiding. Dit is 
een particuliere opleiding op het Traditions Insti-
tuut. In 5 maanden wordt je dan klaargestoomd 
als ondernemer. Dit gebeurde natuurlijk in een 
van de Traditions salons. We krijgen hier de 
kans om de leiding te nemen in de kapsalon. 
Hierdoor ontwikkel je jezelf erg goed. Je maakt 
kennis met leuke en minder leuke situaties wat 
erg leerzaam is. En daardoor ontwikkel je je tot 
de ondernemer die je nu bent. 

Ik hoop u snel eens te zien bij Traditions Kap-
pers, waarbij u gebruikt kunt maken van onze 
leuke acties & extra's!! 
  
Groetjes en tot ziens, Michelle Tielemans.
………………………………………………………. 
 
 
Tips voor rattenbestrijding. 

   

 
Om van muizen en ratten af te raken : Strooi 
zwarte peper op de plaatsen waar ze komen. 
Ze gaan er zo vandoor.     

mailto:jack.gudden@hetnet.nl
mailto:sentrum70@online.nl
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“NL doet” bij de speeltuin. 
  

In het kader van NL doet, de nationale vrijwilli-
gersdagen georganiseerd door het Oranjefonds 
op 18 en 19 maart jl, is bij de Algemene Speel-
tuinvereniging d‟Ekker (ASV) de buitenzijde van 
het clubgebouw opnieuw in de verf gezet.  
Op vrijdagmiddag gingen Veldhovens burge-
meester Mikkers en de wethouders Ramaekers, 
Koegler, Van der Weijden-van Brakel en Tops 

als vrijwilligers van start met het voorbehande-
len van de muren en het aanbrengen van de 
eerste laag verf. Zelfs toen de regen later op de 
middag het werk leek te beëindigen lieten B&W 
zich niet kennen en maakten hun klus helemaal 
af. „s Zaterdags was het stralend weer en de 
vrijwilligers die zich via de website van NL doet 
hadden aangemeld, konden in een heerlijk len-
tezonnetje de klus klaren. Dankzij de inzet van 
B&W en de vrijwilligers van NL Doet, de steun 
van Schildersbedrijf van de Looy, Redmeijer 
Services en het Oranjefonds, stond het clubge-
bouw van ASV er op de opening van het speel-
tuinseizoen op 1 april weer stralend bij. 

Geert Schonewille, voorzitter ASV.

………………………………………………………. 

d’Ekker krijgt een eigen website:  
 
www.d-ekker.nl 
Dit wordt een handige site waar u allerlei infor-
matie kan vinden zoals openingstijden van bij-
voorbeeld de apotheek, dokterspost, koopzon-
dagen in Veldhoven, maar ook van de vereni-
gingen in de wijk. Er zal een “poll” van de 
maand in staan, waar u ook uw mening kunt ge-
ven. Er is ook plaats voor oude foto‟s en verha-
len uit d‟Ekker. 
 
Door Harrie Verberne. 

 

 

 

 
COLOFON 
 
1e Jaargang, nr. 3, april 2011, oplage 1800 
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, Laura Louwers 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 
 
Sponsor, redactielid of bezorger van het 
wijkblad worden?  
Neem dan contact met ons op! 

 

De volgende kopijdatum is 

1 juni 2011 

http://www.d-ekker.nl/


12 

 

 

 

VOOR LEUKE KADOOTJES,KINDERFEESTEN,CREATIEVE 

     WORKSHOPS, KRALEN, HOBBYMATERIALEN  EN  

 

MEER… 

 

     Burg.v. Hoofflaan 118 Veldhoven      040-8795472 

         www.kadodoen.com               karin@kadodoen.com 

Wij zoeken nog adverteerders voor de juni editie!  
 

De prijs voor een A5 advertentie is € 50,-. 

Heeft u interesse? Mail dan naar wijkblad@d-ekker.nl 

http://www.kadodoen.com/
mailto:karin@kadodoen.com

