VAN DE REDACTIE

PROZA EN PÖEZIE

Alweer augustus. Voor velen zit de vakantie er
(bijna) op, scholen gaan binnenkort weer van
start en voor je het weet zitten we al in september met van de 23e tot de 25e Cult & Tumult,
dat onze wijk weer gezellig op z‟n kop gaat zetten. De redactie wenst u veel leesplezier met
deze nieuwe wijkkrant en mocht u zelf iets te
melden hebben, schroom dan niet om ons te
bellen, te mailen of gewoon een briefje op het
redactieadres af te geven.
………………………………………………………

Òngeeve.
D`r kwaamp unne jongen boeremens op `t buro
van d`n bùrgerlijke stand um zunne klène òn te
geeve. Hij ha hullie oudste jungske meegenomme en dè mènneke vond dè`t allemòl nogal
lang duurde en dùrrum begos ie `n bietje te
drèine.
Vòdder waar daor niks af gediend en greens:
“Hou stil, anders meugde `t volgende jaor nie
mer mee!”
Vruuger wier d`r bij `t ongeeve van unne klèine
dik z`n best gepruufd. Zoo waar d`r unne nèijbakke vaoier die zo zat waar dèttie bij dè burgelijke stand gekomme ècht nie mer wies of ze
nou `n jungske of `n meiske han gekreege. Durrum zin ie òn `t loket: “Schrèijft mar Pieternel.
Dan zien we mar of Pieter of Nel overbleft!”

Jeu de boules club Ceciliastraat zoekt
nieuwe leden.

D`n aauwe wethaauwer kwaamp nogal `s in `t
bejaardehuis en daor trof ie we van die aauw
krakers die `t over vruger han.
Ze kregen `t over seks en toen zin d`n aauwen
Breuer van 92: “Daor hoefde oew eigen nie druk
over te maken, dè dreugt vaneiges op!”
Harrie van den Elzen.
………………………………………………………
Sinds enkele jaren ligt er in de Ceciliastraat een
mooi jeu de boules baantje.
Op woensdagavonden wordt er bij mooi weer
een stevig partijtje gespeeld.
De club wordt te klein en is daarom dringend op
zoek naar nieuwe aanwas.

Wij zoeken adverteerders voor
2012!
De prijzen zijn op te vragen via de redactie.

Kom eens een keertje kijken of je het gezellig
vindt om mee te doen. Tussen half 8 en 8 uur ‟s
avonds starten ze.

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

Voor meer info: Theo Bressers, 040-2541983.
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BERICHT VAN ONZE WIJKCONCIËRGE

wijk d‟Ekker waarvan de laatste 5 jaar met veel
plezier in de Boekweitstraat, de straat waar zich
een jaar geleden een verschrikkelijk drama afspeelde. Dit heeft zowel op mij, als op vele andere buurtbewoners een enorme impact gehad.
Ondanks deze tragedie viel mij ook iets heel
moois op: een geweldige saamhorigheid onder
de mensen van de wijk d‟Ekker waarbij we elkaar opzochten en steunden. Dat was bijzonder
om te ervaren, aangezien we in een steeds harder wordende en individualistische maatschappij leven.
Voor mij een moment, waarop ik besefte hier
iets mee te willen gaan doen.
Terwijl ik zoekende was naar een invulling van
vrijwilligerswerk, werd ik benaderd door de wijkconciërge. Naar aanleiding van zijn recente ervaringen in de wijk, ontstond bij hem het idee
een project “lotgenoten d‟Ekker” op te gaan zetten. Hij vroeg mij om dit project te gaan coördineren. Gezien mijn ruime werkervaring in het
ziekenhuis, waarin de zorg voor mensen centraal staat, paste dit geheel in het plaatje. Zo is
dus het idee ontstaan een project voor lotgenoten in d‟Ekker op te gaan zetten. Een project
met het doel deze bewoners samen te brengen
en met elkaar te verbinden om elkaar zodoende
tot steun te kunnen zijn in de eigen vertrouwde
wijk.
Iedereen maakt wel eens wat naars mee in zijn
of haar leven: een verlies van een dierbare, een
(ernstige) ziekte, een scheiding, eenzaamheid.
We gaan hier allemaal op onze eigen manier
mee om. Toch kan het voorkomen dat je er niet
helemaal zelf uitkomt. Je voelt je niet begrepen
of je wilt wel graag hulp zoeken, maar bij wie?
Je zoekt een maatje of een lotgenoot, maar
waar vind je zo iemand? Mogelijk heb je niet de
energie om iets te ondernemen en blijf je liever
in je veilige vertrouwde omgeving. Of je kunt
bijvoorbeeld niet meer de kracht opbrengen, om
je situatie te veranderen en bent soms moegestreden! In dat geval kan ik mogelijk iets voor u
betekenen. Vooralsnog zal er een pilot (proef)
gestart worden van 1 september t/m december
2011. Daarna zal er bekeken worden of er interesse (genoeg) bestaat voor een zogenoemd
initiatief in wijk d'Ekker. Ik zal dus gedurende
die tijd, de rol op me nemen van coördinator en
daarbij samenwerken met Stimulans Welzijnswerk, waarbij mijn contactpersoon de wijkconciërge betreft. Mensen die er behoefte aan hebben, kunnen een beroep op me doen. In eerste
instantie kunt u telefonisch of via e-mail contact
met mij opnemen. Ik bespreek met u wat uw

Project lotgenoten d’Ekker.
Tijdens mijn werkzaamheden in de wijk spreek
ik veel wijkbewoners. Daarbij word ik regelmatig
geconfronteerd met allerlei situaties van menselijk leed. Enkele weken geleden sprak ik wijkbewoonster Marjolein. Bij deze 29 jarige vrouw,
was 5 weken daarvoor borstkanker geconstateerd. Inmiddels zijn beide borsten geamputeerd. Gezien het feit dat ze, door een verhuizing, weinig sociale contacten in de wijk had,
stond ze open voor een maatje cq lotgenoot.
Een week later ontving ik een mail van wijkbewoonster Ankie. Ook bij haar was borstkanker
geconstateerd en een operatiedatum was al bekend. Zij gaf aan graag in contact te willen komen met andere lotgenoten. Het toeval wil dat
beide vrouwen bij elkaar om de hoek wonen,
elkaar niet kenden en van elkaars situatie dus
niet op de hoogte waren. Op dat moment ontstond bij mij het idee om lotgenoten in de wijk,
in de breedste zin van het woord, met elkaar in
contact te brengen. Ik heb vervolgens wijkbewoonster Miranda Kanits benaderd, waarna het
“lotgenotenproject” werd opgezet.
Miranda zal tussen september 2011 en januari
2012 dit traject gaan coördineren.
Op dit moment zijn we tevens bezig om een applicatie aan de website van d‟Ekker toe te voegen, waarbij lotgenoten anoniem met elkaar
kunnen communiceren. Hoe dit precies vorm
gaat krijgen is nog niet helemaal bekend.
Dan wil ik jullie nu voorstellen aan Miranda Kanits, welke het project zal uitleggen.
Edwin Wijngaards
06-83161659
edwinwijngaards@stimulansveldhoven.nl

Mijn naam is Miranda Kanits, moeder van twee
opgroeiende dochters en gedurende 10 jaar
werkzaam in het Catharina-ziekenhuis te Eindhoven. Ik woon al bijna heel mijn leven in de
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vraag of wens is. Dit kan heel divers zijn: u
zoekt een lotgenoot, bent op zoek naar een
maatje om de eenzame uurtjes op te vullen, of u
wilt geholpen worden door een professionele
instantie maar weet niet waar u terecht kunt.
Mogelijk heeft u alleen even behoefte aan een
luisterend oor. Verder kunt u zich ook als
maatje aanmelden en op die wijze een andere
wijkbewoner helpen. Veel is mogelijk. Een
eventueel gewenst huisbezoek door mij, behoort tot de mogelijkheden. U kunt er vanuit
gaan dat ik daarbij zeer discreet met uw informatie omga. De wijkconciërge coördineert het
project in grote lijnen en stuurt eventueel bij. Inhoudelijk zal ik zelf met uw informatie aan de
slag gaan om dit in goede banen te leiden.
Ik vind het belangrijk om te vermelden, dat het
absoluut niet de bedoeling is dat ik het werk van
de professionele instanties uit handen ga nemen. Ook geef ik geen medisch advies! Afhankelijk van het succes van het project, is het mijn
streven om tot een goede samenwerking te komen met de bestaande instanties. Het is juist
mijn bedoeling om, als bewoner van d‟Ekker, de
drempel te verlagen en te fungeren als een
schakel tussen bewoners in de wijk.
Mocht u, naar aanleiding van bovenstaand verhaal, contact met me willen opnemen dan ben
ik te bereiken via het e-mail adres:
projectlotgenoten@hotmail.com of telefonisch
via het nummer: 06-15541005 op maandagochtend tussen 09.30 en 11.30 uur en donderdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur. U kunt ook
een bericht achterlaten; ik bel u dan zo spoedig
mogelijk terug.

UIT DE WIJK: Wij belden aan bij…….
Alda van Berlo.
De redactie vernam dat Alda een wel heel uitgebreide verzameling geboortekaartjes heeft. Ze
is al over de 85.000 stuks en ze gaat stug door.
Op naar de 100.000!
Dit wilden wij met eigen ogen aanschouwen en
inderdaad, ze liet een kastwand vol mappen
zien waar ze alle kaartjes op alfabetische volgorde en op merk en nummer heeft staan. In de
computer heeft ze alles ook nog eens digitaal
gerangschikt.
Buiten deze kast liggen stapels geboortekaartjes die ze nog moet uitzoeken. Ook heeft ze dozen vol met “speciale geboorteaankondigingen”
die wat minder plat zijn, in de vorm van waterflesjes, ruitenkrabbers, volledige boekwerkjes
tot een scheetzak toe waarop een nieuwe wereldburger wordt aangekondigd met: “‟t Is toch
zo‟n scheetje.”
Het oudste kaartje dateert van 1914 en zelfs
geboortekaartjes van de Koninklijke familie, zoals die van de kinderen van prinses Irene ontbreken niet in haar assortiment. En wat dacht je
van kaartjes van de kinderen van Frans Bauer???

…………………………………………………………….

Wij zoeken versterking:
Uit de hoek Zoestraat/De Witstraat hebben wij
nog niemand in de redactie zitten, waardoor er
van dat deel van de wijk weinig nieuws komt om
in deze wijkkrant te melden. Dus… mocht je het
leuk vinden om stukjes te schrijven of een andere bijdrage te leveren, neem dan contact met
ons op!

Het is allemaal begonnen met het sparen van
luciferdoosjes. In de jaren „50 en ‟60 stonden bij
de “Molenlucifers” vaak filmsterren, zangers en
zangeressen op de voorkant. Iemand belde
haar of ze er een doos van wilde komen ophalen en toen ze daar aankwam, vroeg deze persoon of ze misschien nog iemand wist die geboortekaartjes spaarde. Bij thuiskomst bedacht
ze: “Waarom ga ik ze zelf niet sparen?” en zo
begon haar nieuwe hobby waar ze inmiddels al
meer dan 15 jaar mee bezig is.
Als je Alda‟s kaartenverzameling wil zien dan
3

kun je daarvoor terecht op:
Picasaweb.google.com/aldavanberlo4
Alda9.clubs.nl
En mocht je zelf na het lezen van dit stukje nog
een oude schoenendoos hebben met geboortekaartjes waar je toch niks meer mee doet en het
zonde vindt om deze weg te gooien, dan is een
telefoontje of mailtje naar Alda dè manier om ze
een nieuw onderkomen te geven. Ze heeft ook
dubbele kaartjes om te ruilen.
040-2534018
j.berlo9@upcmail.nl

wijkconciërge worden namen van mogelijke
kandidaten doorgegeven. Met alle betrokkenen
is een persoonlijk gesprek geweest van een ½
uur tot een uur. Mensen werden niet op functie
benaderd, maar op interesse in vrijwilligerswerk
voor Sentrum 70. Het doel van de gesprekken
was kennis te maken, in te schatten wat ze voor
wensen hebben en ze uit te nodigen voor de 3
avonden in Sentrum 70. Onder leiding van een
professional van Stichting ZET-Brabant te Tilburg gaan de aanwezigen 3 avonden met
elkaar „sparren‟ over Sentrum 70 en de wijk
d„Ekker. Op 23 en 30 juni en 7 juli 2011 zijn de
avonden georganiseerd. Drie weken achter elkaar van 19.30 tot 21.30 uur waarna de liefhebbers nog even na konden kletsen onder het genot van een drankje na afloop. In totaal hebben
11 personen deelgenomen aan deze avonden.
De voorzitter van Sentrum 70 is gevraagd kort
na dit traject de gebruikersraad bij elkaar te roepen om het resultaat van het traject nog vóór de
zomervakantie mee te delen en te bespreken,
daar 1 september direct na de zomervakantie
is. Vandaar dat we op 12 juli 2011 bij elkaar zijn
met de gebruikersraad en het bestuur.

…………………………………………………………………..

SENTRUM 70 NIEUWS
Voortgang initiatief nieuwe bestuursleden
voor Sentrum 70.
De activiteitencoördinator welzijnsaccommodaties geeft tijdens de jaarvergadering van maart
2011 de aanwezigen uitleg over de plannen die
er zijn om nieuwe bestuursleden te vinden voor
Sentrum 70.
Het gaat daarbij over;
verbreding (statutair minimaal 5 tot maximaal
9 personen)
vernieuwing
verjonging (statutair eindigt bestuurslidmaatschap door het bereiken van de 70 jarige
leeftijd).
De streefdatum om de opdracht te vervullen is 1
september 2011, daar de voorzitter heeft aangegeven op die datum te stoppen met zijn bestuurlijke functies voor Sentrum 70.
In april en mei 2011 heeft een wervingsactie
plaatsgevonden via de wijkkrant d„Ekker (2 artikelen), Wijknieuws d„Ekker (uitgegeven door de
gemeente) en via mond tot mond. Ook zijn in
deze periode mensen benaderd in d„Ekker
waarvan ingeschat wordt dat ze capabel zijn en
mogelijk interesse en tijd hebben in een bestuursfunctie. Via het huidige bestuur en de

Het resultaat van het traject is:
Verbreding; er zijn 10 personen (9 nieuwe en
een bestuurslid dat aanblijft) die met elkaar per
1 september 2011 het stokje van het huidige
bestuur over willen nemen.
Vernieuwing; er zijn verschillende personen
die volledig nieuw zijn voor Sentrum 70. En ook
relatief nieuw in de wijk d„Ekker.
Verjonging; de jongste persoon is 29 jaar oud,
de oudste tussen de 60 en 65 jaar. Velen tussen de 45 en 60 jaar. De gemiddelde leeftijd
van het bestuur zal daardoor omlaag gaan.
De gebruikersraad is blij verrast dat er zoveel
interesse is en besluit dat „we deze groep vrijwilligers de kans moeten geven om per 1 september 2011 het stokje over te nemen van het
huidige bestuur en het nieuwe bestuur van
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Sentrum 70 te gaan vormen‟.

groenten, Afghaanse basmati rijst en vele lekker
en gekruide sauzen. Afghaans eten wordt vaak
bereid in een pan, dus niet veel uit de oven. Alleen ons lekkere Afghaanse brood wordt door
ons wel bereid in de oven.

Stokje overnemen.
Na de zomervakantie zal het initiatief genomen
worden om het huidige bestuur en de nieuwe
groep bestuursvrijwilligers bij elkaar te brengen.
Kennis maken en bespreken hoe de overdracht
georganiseerd gaat worden zijn dan de belangrijkste onderwerpen op de agenda.
……………………………………………………….

Naast de Afghaanse keuken hebben we ook
onze Turkse specialiteiten, afhalen en bezorgen
is mogelijk. Neem maar een kijkje op onze website:
www.eethuissultan.com

BEDRIJVIGHEID
In gesprek met Swita van Eethuis Sultan.

Wil je reserveren voor een Afghaanse rijsttafel,
dan moet je ruim van tevoren reserveren! Minimaal 3 dagen van tevoren. Afghaanse rijsttafel
betekent verschillende Afghaanse gerechten op
tafel. Afghaanse rijsttafel is minimaal voor vier
personen.

Wijkblad d‟Ekker heeft mij gevraagd om iets te
schrijven over ons Eethuis Sultan. Natuurlijk wilde ik dat, zo‟n kans laten we zeker niet gaan!
Eethuis Sultan is opgericht in november 2010,
mijn partner en ik hebben het heel druk gehad
met het opstarten en eindelijk konden we begin
december de deur openen. Wij willen graag onze gasten kennis laten maken met de Afghaanse keuken. Mijn partner en ik komen beide uit
Afghanistan, maar wonen al geruime tijd in Nederland. Mijn partner staat in de keuken en ikzelf zal u verwelkomen en kennis laten maken
met het Afghaanse eten, de cultuur en verhalen
in ons kleine eethuis. Iedereen is welkom, jongeren, ouderen en gezinnen met kinderen
(kinderstoelen aanwezig). U kunt ook genieten
op ons terras. Wij serveren alcoholische dranken, twee lekkere koude bieren van de tap en
nog veel meer non-alcoholische dranken. Helaas hebben we nog geen Afghaanse wijnen of
bieren, dat moet nog uitgevonden worden.

In september hebben we een nieuwe menukaart voor binnen! Dus Afghaanse voorgerechtjes, hoofdgerechten en Afghaanse toetjes. Laat
je verrassen en kom gerust binnen als je nog
vragen hebt. Ook starten we in september met
Afghaanse Hightea!
Eethuis Sultan
Lange Kruisweg 64
5503 RB Veldhoven
040-3686967
www.eethuissultan.com
Wij zien jullie graag in ons eethuis.
Groet,
Adnan en Swita.
……………………………………………………….

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

Vele gasten vragen ons, hoe smaakt het Afghaanse eten? Ik ben er mee opgegroeid, dus
ik kan alleen zeggen: Super lekker! De Afghaanse keuken, bestaat uit vlees, exotische

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

FELICITATIERUBRIEK

heerlijkheidsrecht over in handen van de familie
Fierlandts die blijven tot 1658. Vandaar de
Flierlandtstraat.
Van Ettenstraat: De heren van Etten zijn vanaf
1571 heer van Sonderwijk, zij hadden het recht
van de familie Schotelmans verworven. Vandaar de Schotelmansstraat.
Floreffestraat: Door giften van de heerlijkheidsbezitters bezat de abdij van Floreffe ook bepaalde heerlijkheidsrechten in deze streek. De
rechten gingen in 1621 over aan de abdij van
Postel toen deze zelfstandig werd. Vandaar de
Postelstraat.
Tiendestraat: Het tienderecht was een van de
rechten die de abdij op akkergronden bezat en
dat moest worden aangewend voor het onderhoud van de kerk.
De Oude kerkhof: Herinnert aan het oude kerkhof dat tot eind jaren 80 in de wijk lag.
De Ceciliastraat: Deze is reeds benaamd. Zij
loopt tot de plaats waar vroeger de Ceciliakerk
heeft gestaan.
Teullandstraat: Teulland is de oude benaming
van bewerkte akkers. Andere soorten van gronden die binnen dat gebied liggen zijn:
‟t Hout, de Groes, den Dries en ‟t Veld. Vandaar
deze namen.
Bij het zoeken naar namen zijn de gedachten
uitgegaan naar akkerkruiden die hier van oudsher voorkwamen en aldaar nog lang bestreden
moesten worden.
Soorten die veelvuldig voorkomen en niet als

Geboren in de wijk zijn…
Yinte in de Ceciliastraat en Dani in de Korte
Kruisweg.
Wilt u iemand feliciteren? Laat het ons weten.
……………………………………………………….
GESCHIEDENIS
Bron: Handwijzer, wijkkrant voor d‟Ekker 1977.
De redactie is op zoek naar (oud) d‟Ekker bewoners, die nog oude Handwijzer wijkkrantjes
hebben. Mocht u deze nog ergens hebben liggen, dan willen wij ze graag een keer inzien!
Bij de bibliotheek vonden we een speciale editie
over 25 jaar d‟Ekker 1952-1977. Hier staat een
toelichting in over een aantal straatnamen in de
wijk.
De Borchgravestraat: Voorgesteld werd deze in
de zuidelijke richting door te trekken tot de eerste kruising. De Borchgraves waren heren van
Oerle en Meerveldhoven van 1560 tot 1654.
De Jegerstraat: Ook de Jeger was (zeer kort)
heer van Oerle en Meerveldhoven (1654-1658).
Van Eijkstraat: De van Eijks waren heren van
Zeelst en Blaarthem en soms ook van Veldhoven vanaf ± 1500 tot ± 1600. Daarna gaat het
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sierplant zijn veredeld.
Daaraan zijn de volgende namen ontleend:
De Boterbloem: Ranunculus
De Ereprijs: Veronica
Het Herderstasje: Capsella Bursa pastoris
De Kamille: Matricaria en Anthemis
De Dovenetel: Lamium
De Akkerwinde: Convolvulus arvense
De Heermoes: Equisetum arvense
De Muur: Stellaria
De Ooievaarsbek: Geranium
De Weegbree: Plantago
De Zoestraat: Ter plaatse lagen vroeger z.g.
Zoeakkers en de Zoesloot.
Vogelweide: Genaamd naar een vorm om de
grond vruchtbaar te houden. Deze naam stamt
van het drieslagstelsel. (Wie weet waar deze
straat heeft gelegen?)
Boekweitstraat en Evestraat: Genoemd naar
twee akkergewassen die hier vroeger verbouwd
werden.
Parklaan: Deze laan grensde aan het
“toekomstige” park. Indertijd lag in deze omgeving een akker welke Jongelingsveld heette. Nu
is dat de naam van de sportvelden.
Molenweg: Deze naam is voor deze weg algemeen gangbaar. (Waarschijnlijk was dit de weg
tussen de molen van Zeelst en die van de Burg.
Van Hoofflaan.)

COLOFON
1e Jaargang, nr. 5, augustus 2011, oplage
1800 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.
Redactieleden:
Hanneke te Boekhorst, Harrie Verberne, Laura
van Nispen en Rosita Hornikx.
Redactieadres:
Boterbloem 29, 5503 VG VELDHOVEN
E-mail: wijkblad@d-ekker.nl

Armehoefstraat: In Veldhoven zag men het nut
in van uitbreiding van de opleidingsmogelijkheden. Daarom werd in 1961 de Gemeentelijke
LTS opgericht en die werd gehuisvest in de
buurt van De Ligt in een boerderij (De Armehoef). Later is de Veldhovense Muziekschool
hier ook nog een tijd in gevestigd geweest.
De MULO Don Bosco werd opgericht in 1957,
aan de Zoestraat. De huidige woningen aan de
Don Boscostraat zijn daar naar vernoemd.

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 oktober 2011
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