VAN DE REDACTIE
Hier is het 4e wijkblad van d’Ekker. We hebben
er een zusje bij gekregen in de vorm van een
website, die sinds de wijkdag van 22 mei op het
internet te vinden is. Neem eens een kijkje op
www.d-ekker.nl.
Ook vindt u hier onze eerdere uitgaven van het
wijkblad en vanaf deze editie in kleur op de site!
Deze keer vindt u weer heel wat artikelen over
mensen uit onze wijk. Kent of bent u iemand die
graag een verhaaltje kwijt wil in het wijkblad,
dan kunt u een berichtje sturen naar de redactie.
Bedankt voor alle positieve en opbouwende reacties die we kregen tijdens de wijkdag! Daar
kunnen we weer mee verder.
We willen graag nog een paar nieuwe redactieleden aan ons team toevoegen, dus mocht u
interesse hebben, neem dan contact op met de
redactie.

mei jongstleden waren we aanwezig op de wijkdag van d'Ekker en zondag 29 mei stond onze
eigen open dag op het programma. Op beide
dagen kijken we met voldoening terug omdat
we vinden dat we geslaagd zijn in onze doelstelling; de speeltuinvereniging presenteren aan
de bewoners van Veldhoven maar in het bijzonder aan de bewoners van d'Ekker. Na een prima wijkdag werd ook de open dag goed bezocht, zowel door leden als niet-leden. Prettig
was dat er nogal wat bezoekers de speeltuin
voor het eerst hebben bezocht, wat natuurlijk de
opzet is van een open dag. Belangstellenden
konden op deze manier kennis maken met de
speeltuin en haar activiteiten. De popcorn, suikerspinnen en ranja die men onbeperkt kon krijgen vonden bij de kinderen gretig aftrek en ondertussen knubbelde ballonnenclown Gridje
Giebel de mooiste creaties in elkaar. En door
het mooie weer was het ook nog eens goed vertoeven op het terras, maar dat wisten wij al. Wij
zijn er klaar voor; klaar om jong en oud
gezellige uurtjes te bezorgen in de speeltuin.

Wij wensen iedereen alvast een fijne zomer toe!
……………………………………………………….
Geslaagde open dag van speeltuin A.S.V.

Vrijwilligers A.S.V. d'Ekker.
…………………………………………………….

De laatste twee weekenden van mei waren voor
de vrijwilligers van speeltuin
A.S.V. d'Ekker wat drukker dan normaal. Op 22

Heeft u de wijksite al bekeken?

www.d-ekker.nl
Met het laatste wijknieuws , notulen van de wijkplatform vergaderingen en foto‟s van o.a. de
wijkdag en de kermis.
Mede mogelijk gemaakt door:
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BERICHT VAN ONZE WIJKCONCIËRGE

BEDRIJVIGHEID
In gesprek met Stephan van . . .

In het vorige wijkblad had ik het al even
genoemd; het animo van diverse wijkbewoners,
voor het oprichten van een buurtvereniging in
de omgeving van de Boterbloem. Ik heb inmiddels gesprekken gehad met buurtbewoners,
waaronder oud (bestuurs)leden van de voormalige buurtvereniging "de Ganzebloem".
Daarbij hoorde ik hoofdzakelijk positieve verhalen en toch het gemis van een leuke buurtvereniging.
Het aantal belangstellenden gaf in ieder geval
aanleiding om op dinsdag 24 mei jl. een bijeenkomst te organiseren.
Opbouwwerker Henk van Hugten leidde het gesprek, waarbij iedereen zijn zegje kon doen.
Een aantal praktische zaken werden daarbij besproken.
Gezamenlijk werd besloten, om te beginnen
met het organiseren van een buurtbarbecue,
om mede het animo te peilen van de wijkbewoners en zo een gebied af te kunnen bakenen.
Er wordt in mogelijkheden gedacht, maar draagvlak is een voorwaarde voor het slagen van deze activiteit.
Een aantal afspraken zijn al gemaakt en worden
momenteel in gang gezet.

In 1993 vestigde
Stephan zich op de
Burgemeester van
Hoofflaan, puur omdat hij in Veldhoven meer toekomst zag dan in
zijn woonplaats Eindhoven.
De mensen wisten hem dan ook snel te vinden!
Zijn werk is ontstaan uit interesse. Voorafgaande werkte hij bij een soortgelijk reparatiebedrijf.
Velen vragen zich af waar de naam VIDAU service center vandaan komt. Het is een samenvatting van VIDeo en AUdio. Waar in de eerste
jaren van het bestaan alleen reparaties en onderhoud aan beeld en geluidsapparatuur voor
consumenten werd gedaan, dekt dit de lading al
lang niet meer. Tegenwoordig wordt de naam
VIDAU electronics gebruikt, daar de activiteiten
zich niet meer alleen op de reparatie van audioen video richten. Reparatie is echter nog steeds
de hoofdactiviteit. “Door de jarenlange ervaring
zijn we gespecialiseerd in het repareren van
LCD, Plasma, (TFT) Computermonitoren, DVD/
HDD-recorders, audioapparatuur en sinds kort
ook de LED-tv, maar ook de ouderwetse videorecorder nemen we nog onder handen”.

Omstreeks 3 juni zal de conceptbrief klaar zijn,
waarvan de definitieve versie, op korte
termijn, aan de buurtbewoners zal worden uitgereikt. Het is de bedoeling dat de leden van de
"werkgroep", daarbij persoonlijk met andere
wijkbewoners in gesprek gaan. Een persoonlijke
benadering werkt vaak beter dan een briefje in
de bus.
De datum van de buurtbarbecue is vastgesteld op zondag 11 september tussen 15.00
en 20.00 uur. De locatie zal, onder voorbehoud, het plein op de Dovenetel betreffen.
Binnenkort zullen de bewoners uit de omgeving
Boterbloem dus benaderd gaan worden door
andere wijkbewoners. Het zou natuurlijk erg
leuk zijn, als deze barbecue een nieuwe buurtvereniging tot gevolg heeft!

Vroeger waren consumenten de grootste klantenkring, nu is dit vooral de zakelijke markt.
“Bedrijven besteden reparatieopdrachten steeds
meer uit, daar zij niet meer de tijd hebben om
de snelle ontwikkelingen bij te houden en daardoor de kennis ontbreekt. Waar vroeger een
soldeerbout en een tang werden ingezet, werken we nu met hete lucht en een pincet, en
soms zelfs een microscoopcamera”. Maar ook
het grovere werk, zoals professionele geluidsapparatuur voor bands en horeca behoren tot

Wordt vervolgd.
Edwin Wijngaards
06-83161659
edwinwijngaards@stimulansveldhoven.nl
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de opdrachten.
Naast de reparaties zijn er in de loop der jaren
nevenactiviteiten bijgeslopen. Zoals assemblage van op maat gemaakte kabels en kleine series van electronische halffabricaten die voor
bedrijven te duur zijn om zelf te produceren.
Een andere activiteit is eigenlijk een uit de hand
gelopen hobby, het bouwen van websites voor
derden,”Waar we zelf natuurlijk ook gebruik van
maken”. Via de eigen internetwinkel:
www.twinklets.nl verkoopt VIDAU electronische
life-style producten. “Het grappige van internet
is dat je vanaf één (relatief) oude computer over
heel het land producten verkoopt. Vaak komen
de bestellingen uit de meest onmogelijke plaatsen waar ik het bestaan niet eens van wist”.

PROZA EN POEZIE
Sprookjes. (Vervolg)
Terwijl d`r ut dè Clubke
Inne zèlfs oit in twijfel trok
Of Jezus wel `n jungske waar:
Is dè nou ginne schok?!

Sinds januari is VIDAU gestart met de verkoop
van LED-verlichting.”Overschakelen naar LEDverlichting is niet even een peertje vervangen,
voor ieder LED-probleem is er wel een andere
LED-oplossing. Het verschil in kwaliteit en toepassingsmogelijkheden is eigenlijk te groot”. Als
je bij VIDAU bent en je hebt haast, begin dan
met eigenaar Stephan van Lieshout vooral niet
over LED-verlichting….

Nou denke de kiendjes in Brabant
-hoe geëmancipeerd wij ok zenDè alle sprookjesvertellers
Per definitie manne zen
Um dè toch te vurkomme
-ik hoop dè‟t ullie ok iets lektStel ik `t volgende plan veur:
`n VROUW-SPROOKJESPROJECT.

Op de vraag waarom zij alleen „s middags open
zijn krijg ik een kort en duidelijk antwoord; gewoonweg omdat ze dan ‟s morgens ongestoord
en geconcentreerd kunnen werken.

Marja,`n mèskes-èn jongensschool
Dorwaar vruger al niks òn
`t Vrouws – en maanvollek geschèije
Dè is toch niks dedon

Openingstijden:
Ma: 13:00 – 18:00 uur
Di : 15:00 – 18:00 uur
Wo t/m Vrij: 13:00 – 18:00 uur
Za: 13:00 – 18:00 uur

Dus um `t wer goewd te maken
`n dèrde project nog misschien
`t vròllie – en `t maanvollek wer same
Dè kreg dan `n dikke 10
……………………………………………………….

Burg. van Hoofflaan 116
5503 BR Veldhoven
Tel: 040-2541674
E-mail: info@vidau.nl
Website: www.vidau.nl
Webwinkel: www.twinklets.nl

VOOR LEUKE KADOOTJES,KINDERFEESTEN,CREATIEVE

DE PEN
Stephan geeft de pen door aan Swita van
Eethuis Sultan.

WORKSHOPS, KRALEN, HOBBYMATERIALEN EN
MEER…
Burg.v. Hoofflaan 118 Veldhoven
040-8795472
www.kadodoen.com
karin@kadodoen.com

……………………………………………………….
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gen toen alleen over brandveiligheid. Wij kregen
de terugkoppeling dat het handig zou zijn als
een huisbezoekje over meerdere veiligheidsaspecten zou gaan, anders zouden meerdere partijen bezoekjes moeten afleggen die mogelijk
tegenstrijdige adviezen zouden geven. Daarom
is in 2011 samenwerking gezocht met de EHBO
vereniging en de politie en konden de leerlingen
advies geven over brandveiligheid, het voorkomen van ongevallen thuis en beveiliging tegen
indringers.
Maatschappelijke stage bij de brandweer/
politie in de wijk.

In 2010 hebben we een grote evaluatie gehouden onder studenten, wijkbewoners, instructeurs, begeleiders en ouders van de studenten.
De reacties van alle groepen waren zeer positief. Gemiddeld gaven de respondenten de stage een 8,4. In 2011 hebben we nog geen evaluatie uitgezet (afgelopen weekend hadden we
nog een inhaaldag voor studenten die een dag
gemist hadden). Wel hebben we weer veel positieve reacties ontvangen.
We zijn van plan om ieder schooljaar een stage
te organiseren.
Soms hebben we door het jaar heen ook nog
gelegenheid om huisbezoekjes te doen. Tijdens
de stage komen we vooral in de wijken waar de

In 2009 organiseerde de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding
haar jaarcongres in Veldhoven. Hier werden
een aantal innovatieve ideeën gepresenteerd.
Brandweer Zeist gaf leerlingen van het VMBO
een opleiding tot bedrijfshulpverlener. Brandweer Amersfoort gaf voorlichting over brandveiligheid in de vorm van huisbezoekjes. Het idee
ontstond om beiden te combineren. Vlak daarna
werden wij benaderd door Stimulans om deel te
nemen aan de maatschappelijke stages van het
Sondervick College. Zo zijn wij in 2010 met de
eerste stages begonnen. De huisbezoekjes gin-
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Hoofflaan, want de wijkdag van d'Ekker werd
daar gehouden. Bij vlagen was het gewoon
warm, maar ook veel wind, die er soms met van
alles vandoor ging. Ook de mensen konden van
alles meenemen, aan informatiemateriaal.
Bij de eerste kraam van de rij, die stond voor de
H. Jozef/Odeon/Tafeltenniscentrum, werden de
mensen uitgenodigd om “Stil te staan” want de
kerk presenteerde zich daar. Was dat dan zo
iets bijzonders? Ja, want de 'kerk' werd daar
vertegenwoordigd door de H. Jozefparochie samen met de Immanuelkerk. Samen in één
kraam. Niet omdat twee kramen te duur was,
maar omdat het te dwaas is om gescheiden op
te trekken. Zeker wanneer de kerk iets wil betekenen voor de wijk d'Ekker, is het toch eigenlijk
niet meer dan logisch dat er gezamenlijk opgetreden wordt. Vandaar dat er gezamenlijk de
nodige informatie werd gegeven over wat er in
beide kerken te doen is en waar beide kerken
bij betrokken zijn. Samen voelen ze betrokkenheid bij de Voedselbank en daarom was er informatie over hoe de beide kerken vorm geven
aan die betrokkenheid. Beide kerken willen een
plek zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, ook door de weeks; waar mensen met hun
vragen terecht kunnen, en waar mensen kunnen aansluiten bij een aantal activiteiten die georganiseerd worden, waarvan een aantal ook
gezamenlijk. Daarover lag er informatie en lagen er foto's die een beeld gaven van die activiteiten.
Vaak is het zo dat activiteiten stoppen in de zomer, wanneer velen op vakantie gaan. Maar het
Open Huis op dinsdagmiddag blijft gewoon
open. Dus ook in de zomermaanden kunt u in
de Immanuelkerk terecht op dinsdagmiddag,
tussen 14.00 en 16.00 uur, voor een kop koffie
of thee, om er even uit te zijn, of om wat te
buurten.

leerlingen vandaan komen. Tot nu toe zijn er
steeds leerlingen uit d'Ekker geweest.
Ook Ilse Ampting uit d‟Ekker liep een maatschappelijke stage samen met haar vriendin
Yurinde en oud brandweerman Gerrit Knol.
Ilse zit in het 3e leerjaar van het VMBO, verzorging en welzijn. Ze heeft zich 20 uur ingezet
voor de maatschappij!
Ze heeft de stage als leuk en leerzaam ervaren,
en vindt dat ze hierdoor iets voor de samenleving kan betekenen! Het meest bijgebleven is
de EHBO cursus. Elk jaar moet ze hiervoor op
herhaling en zolang ze op het Sondervick college zit wordt dit door hen aangeboden.
We hopen dat we volgend jaar weer leerlingen
uit d‟Ekker hebben. Als de data voor de stage
bekend zijn, publiceren we die op Stagerage.
De website waar leerlingen hun stage kunnen
uitkiezen.

Door Ds. Jaap Splinter.

Saskia Terwindt
beleidsadviseur brandweerzorg
saskia.terwindt@veldhoven.nl
……………………………………………………….
De kerk en de wijkdag d'Ekker.
Zondag 22 mei was het 's middags gezellig op
het marktplein aan de Burgemeester van
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mogelijk bestuurslid nodig ? Wat zijn of worden
de voorwaarden om te komen tot een goede
organisatie. Competenties van bestuursleden
en diverse aspecten van vrijwilligerswerk passeren de revue. Hoe gaan we samenwerken, netwerken en de cultuur in een organisatie inrichten van wijk- en ontmoetingscentrum Sentrum
70.
Op de 3e avond op 7 juli 2011 gaan we werken aan een voorlopig werkplan voor Sentrum
70. Plannen, middelen, leiding geven, communiceren en stimuleren van vrijwillige medewerkers.
En wat betekent dat voor de individuele deelnemer. Hoe komen we tot een voorstel om de
nieuwe periode in te gaan. En hoe gaan we dat
presenteren naar het zittende bestuur en de gebruikersraad in juli 2011.

SENTRUM 70 NIEUWS
Bestuursleden gezocht !
In het wijkblad van d„Ekker, nummer 3, april
2011, is een artikel geplaatst over de zoektocht
naar nieuwe bestuursleden voor Sentrum 70.
Daarop zijn de nodige reacties gekomen. Met
ieder heeft activiteitencoördinator J. Gudden
naar tevredenheid een gesprek gehad. Er is
nog plaats voor een enthousiasteling die, net
als de huidige potentiële bestuurs- en commissieleden, mee wil praten.
Om voor de inwoners van d 'Ekker een bruisend
centrum in de wijk te hebben en houden.

Het programma is zo
opgebouwd
dat er een afwisseling is
tussen passief
en actief deelnemen. Er
wordt gekozen
voor verschillende werkvormen en voor
uitwisseling
van eigen ervaringen is ruimte. Bovendien maken we het gezellig en is er plaats voor humor
en relativering.

Op 23 en 30 juni en 7 juli willen we van 19.30
tot 21.30 uur bij elkaar komen in Sentrum 70 om
te bespreken hoe we met elkaar per 1 september 2011 een vervolg willen geven aan de activiteiten en exploitatie van Sentrum 70. Samen
met zo 'n 6 à 8 andere mensen die “hart” hebben voor Sentrum 70.

De bijeenkomsten zijn voor u gratis en vrijblijvend. U bent gedurende en na deze 3 avonden
niets verplicht. Kunt of wilt u uiteindelijk toch
niet meewerken om Sentrum 70 een prettige
ontmoetingsplaats voor de inwoners van d
'Ekker te maken, dan bent u daar vrij in.
Maar we hopen dat we met elkaar een enthousiaste club vrijwilligers kunnen formeren die
Sentrum 70 kan besturen en leiden in de komende jaren.

We starten met koffie, thee en gebak. Daarna
zal mevrouw Anne-Gert Werts van de provinciale instelling ZET-Brabant, met alle aanwezigen een kennismakingsronde doen en de onderwerpen aanstippen.
Op de eerste avond gaan we in op “wat betekent Sentrum 70 voor u”. Wat zegt dit over de
visie en doelstellingen die we hebben met Sentrum 70 in de komende jaren. En hoe nemen we
goed afscheid van de periode die achter ons ligt
en maken we een start voor een nieuw begin
met een nieuw Dagelijks Bestuur (DB), Algemeen Bestuur (AB) en/of commissie(s) vanaf
september 2011.

Neem voor informatie contact op met Jack Gudden, activiteitencoördinator welzijnsaccommodaties, afdeling MSO/Gemeente Veldhoven, 0616.66.95.35 of via jack.gudden@hetnet.nl

Op de 2e avond op 30 juni 2011 staat centraal
“Wat heeft Sentrum 70 nodig en wat heeft u als

(In de week van 5 t/m 12 juni is hij op vakantie.)
……………………………………………………….
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UIT DE WIJK
In gesprek met wijkbrigadier Gijs van Hannen.

naar meldingen rijden die wij via de meldkamer
doorkrijgen. Het zijn dan zaken als ongevallen,
inbraken, ruzies, huwelijksproblemen, brand,
overlast en verdachte situaties.

1. Wat doet een Buurtbrigadier? Wat voor
taken heb je in de wijk?
Buurtbrigadiers zijn de schakel tussen de politie
en de burger. In Veldhoven werken in totaal negen buurtbrigadiers. Ik ben uw aanspreekpunt
namens de politie en ik werk veel samen met
burgers, wijkplatforms, de gemeente, scholen
en maatschappelijke instanties. Het motto van
de buurtbrigadier is “kennen en gekend worden”. Ik wil samen met u werken aan een veilige
leefomgeving en heb uw hulp en informatie hard
nodig. Aarzel dus niet om mij te benaderen. Als
u vragen heeft of informatie kwijt wilt, kunt u mij
bellen via het algemene politietelefoonnummer
0900-8844. Een mail naar mij sturen kan via de
website www.politieveldhoven.nl. Klik in de linkerkolom op “buurtbrigadiers” en u komt mijn
naam en foto tegen.

Daarnaast worden de buurtbrigadiers ook ingezet bij evenementen zoals Cult en Tumult of de
Kermis, maar ook bij verkeerscontroles of bij het
oprollen van een hennepkwekerij. Kortom: zeer
afwisselend werk. Ik ben in oktober 2009 vanuit
Eindhoven, waar ik 20 jaar in Strijp heb gewerkt, naar Veldhoven overgeplaatst als buurtbrigadier van d'Ekker. Op 1 januari 2010 heb ik
daar de wijk Meerveldhoven bij gekregen.
2. Wat vraagt het meeste
werk in d’Ekker, wat verdient nog extra aandacht? En wat kunnen
de wijkbewoners daarin
betekenen?
Het meeste werk in d'Ekker
betreft de jeugd en dan
vooral de jeugd op de zogenoemde hangplekken.
Samen met jeugdwerk van

Naast het werk in de wijk, draaien alle buurtbrigadiers ook nog voor een deel mee in de uitvoering van de noodhulp. Dat wil zeggen dat wij
regelmatig in de opvallende surveillanceauto's
7

Stimulans proberen we die jeugd in kaart te
brengen en zoveel mogelijk de overlast te voorkomen. Daarnaast vragen de inbraken in de
wijk nogal wat zorgen. Regelmatig gebeurt het
dat er inbraken worden gepleegd, die met een
beetje opletten mogelijk voorkomen hadden
kunnen worden. Daarmee bedoel ik het geen of
minder gelegenheid geven aan de dief om binnen te komen, door de woning goed te sluiten
met deugdelijk hang- en sluitwerk.
Te vaak komt het nog voor dat inbrekers per
ongeluk hulp krijgen van de bewoners zelf. Inbrekers hebben er bijna een beroep van gemaakt om gebruik te maken van de fouten van
een ander. Enkele van de meest voorkomende
foutjes zijn: deuren niet goed sluiten (nachtslot
en knippen), raampjes open laten staan of ondeugdelijke sluitingen of uitzetijzertjes gebruiken. Ook al bent u maar even boven, sluit de
achterdeur en de schuurdeur. Bedenk dat een
dief maar twee tot vijf minuten nodig heeft om
binnen te komen en weer naar buiten te gaan
met uw spullen. Ook de nieuwe flats in de Abdijtuinen zijn regelmatig het doelwit van inbrekers.
Deze flats hebben allemaal goed hang- en sluitwerk, maar de bewoners vergeten vaak om het
nachtslot te gebruiken, waardoor de driepuntssluitingen niet worden gebruikt. Meer informatie
om (woning)inbraken tegen gaan, vindt u op de

speciale website van de politie:
www.stopwoninginbraak.nl. Bij de balie van het
politiebureau aan de Geer 10 kunt ook folders
ophalen.
Als buurtbewoner kunt u helpen om een en ander te voorkomen of helpen oplossen. Als u
verdachte dingen ziet in de wijk, of rond de woning van uw buren, leg dat dan vast. Schrijf een
kenteken en een automerk op, of een beschrijving van de persoon. En als u het echt niet vertrouwt, bel dan gerust de politie. We komen liever een keer voor niets dan te laat. En mocht er
dan toevallig geen politiecapaciteit zijn, dan legt
de politiecentralist uw bevindingen in ieder geval vast en kunnen we er achteraf mogelijk iets
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KINDERHOEKJE

De oplossing staat op pagina 11.
mee doen. Het oplossen van een zaak kan van
kleine toevalligheden afhankelijk zijn. En een
beetje sociale controle schaadt niemand.

wezigheid is ingebroken. Heeft u al maatregelen
genomen om uw huis te beveiligen als u een
paar dagen of weken weg bent? Op de website
www.stopwoninginbraak.nl staan de nodige tips.
Ik wens u alvast een hele fijne en veilige vakantie toe!

3. Heb je tips voor de mensen die op vakantie gaan?
Voordat u op vakantie gaat, kunt u bij het politiebureau aan De Geer 10 een “Vakantiekaart”
inleveren. Dan weten wij wie tijdens uw vakantie
de sleutelhouder van uw woning is. Mocht er
tijdens uw afwezigheid iets in of bij uw woning
gebeuren, dan weten de hulpdiensten bij wie ze
terecht kunnen. Daarnaast hopen wij dat u door
het invullen van de kaart bewust omgaat met
het feit dat uw woning enige tijd onbewoond zal
zijn. En dat u zelf de nodige maatregelen neemt
die (mogelijk) een inbraak kunnen voorkomen.
Het inleveren van de kaart betekent dus niet dat
wij uw huis (permanent) bewaken. Alleen als er
voldoende politiecapaciteit is, controleren wij uw
woning tijdens uw afwezigheid. Die controles
gebeuren over het algemeen door de vrijwillige
politiemensen die in Veldhoven actief zijn. Helaas eindigt een vakantie nog wel eens minder
fijn en onbezorgd als blijkt dat er tijdens uw af-

4. Wat denk je wat het wijkblad, website en
activiteiten voor de wijk doen?
Het wijkblad en de eigen website voor de wijk
kunnen bijdragen tot een veiligere wijk. Informatie en tips kunnen mensen helpen om zich veiliger te gaan voelen in hun woning en in hun wijk.
Ook het delen van ervaringen door de mensen
kan vervelende dingen voorkomen.
……………………………………………………………………
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Al opgevallen? Jongeren met helmen, mooie
pakken op blauw met zwarte scooters?
Al enige tijd rijden ze af en aan in de wijk!
Op weg naar het ‘parcours’ op de Draaiboomstraat/Kerktorenstraat.
Aldus Freddie, brommerinstructeur en zelf
opgegroeid in d’Ekker, heeft deze hoek een
speciale bocht die nergens anders in Veldhoven te vinden is. De reden om zijn oude
wijk op te zoeken mèt zijn leerlingen!
Praktijkgedeelte in 1 dag!
Het motor opleidingscentrum van Rijschool Roy
in Steensel is gespecialiseerd in het verzorgen
van spoedopleidingen van 1 dag voor het bromfiets praktijkgedeelte. Dat betekent dat je „s ochtends begint met de rijlessen en in de loop van
de dag (aansluitend op de lessen) het praktijk
examen gaat afleggen bij het CBR. Op deze
manier heb je supersnel je bromfietsrijbewijs op
zak!
Kandidaten kunnen gebruikmaken van theorielessen, materialen en gratis theorie examentraining.

Al ruim een jaar is het zo dat alleen een theorie
examen niet meer voldoende is om in het bezit
te komen van een bromfietsrijbewijs. Je moet
een heus praktijk examen afleggen bij het CBR
voor je op de bromfiets stapt!
Praktijkexamen
Vanaf vorig jaar moet je naast het theorie examen ook een praktijk examen afleggen om je
bromfietsrijbewijs te halen. Je zult rijlessen
moeten volgen en tijdens een praktijk examen
laten zien dat je een bromfiets kunt besturen en
dat je weet hoe je je in het verkeer behoort te
gedragen. En zeker voor het praktijk examen is
het noodzakelijk goed voorbereid te zijn.

Info
De aankomende bromfietskandidaten kunnen
alle info m.b.t. het behalen van een bromfietsrijbewijs vinden op www.rijschoolroy.nl of bellen
naar Rijschool Roy via telefoonnummer 0497535831.

Les
Om bromfietsrijles te kunnen volgen moet je in
het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat.
Na het behalen van je theoriecertificaat ben je
klaar voor het „echte werk‟: de praktijkopleiding.
De lessen worden verzorgd door de zeer ervaren motorinstructeurs van Rijschool Roy. Verder
zorgt de rijschool voor een goed passende
helm, handschoenen enz., zodat je beschermd
op de bromfiets zit.

…………………………………………………………….

FELICITATIERUBRIEK
Geboren in de wijk zijn…
Nienke op het Klaverplein, Gwen in de
Wolfakkerstraat, Mees in de Lange Mees. Daris
uit de Ceciliastraat.

Na het praktijk examen hoor je meteen of je geslaagd bent of niet.

Wij feliciteren Marvilde met promotie naar de
2e klasse!
Wilt u iemand feliciteren?
Laat het ons weten!
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Beste wijkbewoners,

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.

Wat is het wijkplatform?
Dit bestaat uit een aantal vrijwilligers dat zich
inzet voor de wijk. Zij proberen in ieder geval de
wijk zo veilig mogelijk te houden met ook uw
medewerking, zoals de snelheid op de Ceciliastraat. Daar wordt nogal eens de snelheid
overtreden en ook zijn we bezig met de Gansepoel. wanneer die weg gaat, willen we daar
geen hoge flat zien komen.
Zoals u gezien hebt de afgelopen 2 jaar, willen
wij steeds een wijkdag organiseren, ook met
medewerking van vele vrijwilligers en de middenstand van de Burgemeester van Hoofflaan.
Verder proberen wij diverse instanties te ondersteunen in hun activiteiten, zoals de laatste oplevering van de wijk om de laatste punten op de
i te zetten. Nu is het weer een prachtige wijk!
Laten we dit zo houden en ook waken voor
hondenoverlast in de vorm van uitwerpselen.
Dit ligt grotendeels aan het baasje. Ook komen
de voorzitters vrij regelmatig bij elkaar om te
praten over het wel en wee in Veldhoven met
de wethouder en andere mensen van Wijkbeheer. Mochten er onder u mensen zijn die ook
met ons de wijk leefbaar willen houden, neem
dan contact op met W. van Lent, 040-2533684.
Ik zie graag uw antwoord voor een eventueel
medewerken.

Redactieleden:
Hanneke te Boekhorst, Harrie Verberne, 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!

Voorzitter, Wim van Lent.
………………………………………………………

De volgende kopijdatum is
1 augustus 2011
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REDACTIELEDEN GEZOCHT!
Voor het wijkblad zoeken wij mensen die betrokken zijn bij de wijk en hun ogen en oren willen 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

Wij zoeken nog adverteerders
voor de augustus editie!
De prijs voor een A5 advertentie is € 50,-.

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