
  

In het ED stond na de afscheidsdienst van zondag 
26 mei: Splinter gelooft in een open kerk.  
En dat betekent voor mij openheid naar bijvoorbeeld 
de bewoners van d’Ekker.  
Niet alleen de parochianen van de H.Jozef, maar alle 
bewoners van d’Ekker werden via de huis-aan-huis-
bladen uitgenodigd voor het Open Huis op     
dinsdagmiddag. Op de tekening die op de voorpagi-
na van het liturgieboekje staat, is een kerk te zien als 
een soort marktkraam, waar de dominee koffie heeft 
klaar staan en een laptop ter beschikking heeft.  
 
Dat houdt in dat iedereen welkom is voor een kop 
koffie en de mogelijkheid voor een gesprek.  
En via de laptop laat de dominee verhalen zien en 
horen. Maar de vraag is: willen mensen wel in ge-
sprek met de dominee?  
En dan gaat het om een andere openheid: wil de  
dominee zich open en kwetsbaar opstellen, als op de 
markt? Niet als de allesweter/beterweter, maar als 
degene die met woorden en houding het verhaal  
levend houdt van Gods scheppende aanwezigheid – 
daarom preekte ik ook niet meer in die zwarte toga, 
zoals op de tekening, maar in een wit gebedskleed, 
omdat dat overeenkomt met de boodschap: er is 
licht na elke donkere nacht; er is een lichtend     
perspectief van weer kunnen opstaan en verder 
gaan.  
 
Ik heb altijd met veel plezier zo op de levensmarkt 
gestaan, in het geloof dat het zinvol is om aandacht 
te blijven vragen voor het zoeken naar verbinding 
met het goddelijke; een verbinding die ons ook met 
elkaar verbindt.  
In de Immanuelkerk is het nu dominee Wim Dekker 

die mijn plek ‘op de markt’ overneemt.  
En zelf hoop ik ook nog wel ergens op die markt 
rond te kunnen lopen, al is het dan niet meer als 
dominee van de Immanuelkerk.  
 
Alle goeds gewenst, Dominee Jaap Splinter 

Het wijkbladbloemetje is deze keer tijdens de     
wijkdag aangeboden aan de verraste  
heer Wim van Lent.  
Hij heeft het bloemetje verdiend voor zijn inzet voor 
de wijkdag en om het feit dat hij al 13 jaar voorzitter 
van het wijkplatform d’Ekker is.  
Kent u nog een persoon, een stichting of vereniging, 
die voor het wijkbladbloemetje in aanmerking komt 
laat het ons dan met uw motivatie weten! 
Het bloemetje wordt mogelijk gemaakt door . . . 

Voor u ligt het nieuwste wijkblad en vanaf nu helemaal in kleur!  
Wij hopen dat het u bevalt.  

Deze kleureneditie is meteen ook het laatste nummer voor de vakantie. In oktober kunt u weer een          
hagelnieuw wijkblad op uw deurmat verwachten. 

Rest ons u allen een heerlijke, zonnige vakantie toe te wensen! 
Veel leesplezier, de redactie. 

AFSCHEID VAN DOMINEE SPLINTER 

HET BLOEMETJE 
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Beste wijkbewoners,  
 
Hierbij vraag ik graag de aandacht voor zaken die 
zich bij u aan de voordeur kunnen afspelen.  
De afgelopen tijd zijn er bij de politie diverse  
meldingen binnen gekomen over oplichting en    
diefstallen, waarbij door de dader(s) gebruik wordt   
gemaakt van het goede vertrouwen van u als      
bewoner. Enkele voorbeelden hiervan zijn:  
 
Collectanten;  
Bij ieder van u wordt regelmatig aangebeld door een 
collectant die een schenking vraagt voor zijn of haar 
vereniging of voor een goed doel waarvoor deze  
collectant zich inzet. De meeste collectanten collecte-
ren als vrijwilliger en bij hen kunt u er ook van uit 
gaan dat uw gift bij het betreffende goede doel of 
vereniging terecht komt, echter lopen er ook       
collectanten rond die enkel collecteren voor eigen 
gewin. Wanneer u een collectant aan de deur krijgt, 
vraag dan naar zijn of haar legitimatie van het    
betreffende goede doel of vereniging. ‘ 
Doe dit voordat u hieraan een vrijwillige schenking 
geeft, want iedere “echte” officiële collectant kan u 
desgevraagd een legitimatiebewijs van zijn of haar 
vereniging of goede doel tonen, zodat u weet dat uw 
schenking ook daadwerkelijk daar terecht komt.  
Kan de betreffende collectant geen legitimatiebewijs 
aan u tonen of twijfelt u aan het verhaal van de col-
lectant, stel dan de politie in kennis, want dan zou u 
te maken kunnen hebben met oplichters die enkel 
aan het collecteren zijn om hun eigen zak te vullen.   
 
Babbeltruc;  
Ook zijn er bij de politie reeds enkele aangiftes    
gedaan door bewoners (ook bewoners uit uw wijk) 
die zijn geconfronteerd met mensen die bij hen  
aanbellen en zich voor doen als hulpbehoevend.       
Deze dader(s) belden bij woningen aan en vroegen 
vervolgens aan de bewoner of zij even binnen  
mochten komen om te bellen. De dader(s) vertelde 
dan bijvoorbeeld dat zij om de hoek stonden met 
autopech en dat er nog twee huilende kinderen in de 
auto zaten. Ze vroegen dan of zij binnen mochten 
komen om naar de garage te bellen of binnen op een 
vriend mochten wachten. Zodra deze dader(s)     
binnen werden gelaten, leidden zij de bewoner      
zodanig af dat zij in een onbewaakt moment het 
geld en/of sieraden van de bewoner uit de woning 
wegnamen.   
Het is natuurlijk goed om als mens voor elkaar klaar 
te staan en elkaar hulp te verlenen, maar wees alert 
bij vreemden die bij u aan de deur staan, ook als 
deze heel vriendelijk over komen.   

Klusjesmannen;  
Tot slot kunt u ook geconfronteerd 
worden met klusjesmannen die huis 
aan huis hun diensten aanbieden, 
zoals bijvoorbeeld het schoonvegen 
van uw dakgoot en/of schoorsteen 
of een andere klus in of rondom uw 
woning.  
Wanneer u van deze diensten     
gebruik wilt maken, spreek dan ook met deze  
klusjesmannen af, voordat zij met hun werkzaamhe-
den beginnen, wat de hoogte van de uiteindelijke 
rekening wordt. Als politie krijgen wij ieder jaar 
weer meldingen over uitgevoerde klussen, waarbij de   
bewoners achteraf te maken krijgen met peperdure 
rekeningen. Ben hier alert op!  
 
Met de komende vakantieperiode in zicht wil ik u 
nogmaals attenderen op het invullen van de        
vakantiekaarten, die af te halen en in te leveren zijn 
aan het politiebureau te Veldhoven.  
 
Met het oog op de komende vakantieperiode wens ik 
iedereen een fijne vakantie toe!  
 
Met vriendelijke groeten, uw wijkagent Jeroen Vos.  
 
Jeroen.vos@Brabant-zo.politie.nl    

De wijkdag op zaterdag 25 mei is dit jaar heel goed 
verlopen. 
Terwijl de volwassenen de stands bezochten en een 
gratis kopje koffie of thee dronken op het terras, 
vermaakten de kinderen zich goed, met het maken 
van fruitspiesjes en smoothies, de skelters en fietsjes.  
Ook de aanwezige ambulance werd goed bezocht en 
mocht van binnen bekeken worden. 
De jury had een moeilijke taak om uit de vele ingele-
verde kleurplaten de drie mooiste te kiezen.  
De werkjes van Fleur Jansen, Denzel van den Broek 
en Anouk zijn beloond met een cadeaubon! 

BERICHT VAN ONZE WIJKAGENT . . . 

WIJKDAG  



4 

Ik ben Jesper van Ham, ik ben 9 jaar oud en zit in 
groep 6b van basisschool Eigen Wijs. 
 
Mijn grote hobby is voetballen. Ik vond het altijd al 
leuk om naar voetbal te kijken op tv. PSV is mijn 
favoriete voetbalclub. Ik mocht daar een keer als 
vlaggendrager mee het voetbalveld op. Dit was heel 
leuk om te doen. 
 
Zelf ben ik begonnen met voetbal toen ik 6 jaar oud 
was. Met school hadden we een schoolvoetbaltoer-
nooi. Vanuit alle basisscholen in Veldhoven deden er 
kinderen aan mee. Ik vond het heel spannend om 
mee te doen, maar ook heel erg leuk. Sinds die tijd 
zit ik op voetbal. 
 
Nu speel ik bij Rood-Wit in de E7. We hebben een 
leuk team en we doen goed ons best, maar helaas 
verliezen we best veel. Eigenlijk maakt dat niets uit 
want het gaat erom dat je het leuk hebt met elkaar, 
maar ik vind winnen leuker als verliezen. Ik sta in de 
spits en heb nu in 8 wedstrijden 4 keer gescoord. 
Als ik scoor, ben ik echt super blij. 
 
Als ik niet bij Rood-Wit aan het voetballen ben, 
voetbal ik ook vaak in de achtertuin of op een van 
de grasveldjes in de buurt met vriendjes, mijn zusje 
of papa. Soms is dat wel lastig, want er ligt soms 
best veel hondenpoep en dat vind ik vies. 
 
Het leukste wat ik heb meegemaakt met voetbal is 
dat ik met de F3 kampioen ben geworden. Ik weet 
nog dat de kampioenschapswedstrijd tegen UNA tot 
het laatste fluitsignaal heel erg spannend was. We 
wonnen met 3-2. Er stonden heel veel supporters 
naar ons te kijken en er waren ook spandoeken. 
Toen we hadden gewonnen, waren we allemaal su-
per blij. We hebben er toen een echt feestje van ge-
maakt en dat zal ik nooit vergeten. 
 
Ook ben ik een keertje pupil van de week geweest 
met voetbal. Toen kwam er een stukje over mij in 
het clubblad te staan.  

 
Ook mocht ik met een wedstrijd van het 1ste mee 
het veld op lopen. Ik heb toen een doelpunt gemaakt 
bij de keeper en daarna mocht ik de wedstrijd in de 
dug-out kijken, bij de reservespelers. Het was een 
leuke wedstrijd,  waarbij ze helaas hadden verloren. 
Ook kreeg ik een vaantje en een boek over voetbal-
len. 
 
Ik vind voetballen gewoon super leuk om te doen. 
 
Groetjes Jesper van Ham 
 

Ik geef de pen door aan 
 mijn klasgenote Marlou Minnen die graag wil  

vertellen over haar hobby het rijden op ijslanders. 
 

VAN ONZE JONGE LEZERS 

FAMILIEBERICHTEN 

Geboren:  

Iris aan de Lange Mees, Gijs en Naomi op de 

Korte Kruisweg, Casper op de Schimmerik en 

Rens op de Floreffestraat. 



5 

De opbrengst van de tafelhuur op de speelgoedbeurs 
van 21 oktober 2012 is besteed aan goed en degelijk 
zandbakspeelgoed en een gravertje!  
Hier maken de kinderen in de speeltuin heel veel 
gebruik van!  
Ook dit jaar organiseert A.S.V. weer een speelgoed-
beurs en wel op zondag 20 oktober van 13.30 uur 

tot 16.00 uur. De tafelhuur is wederom € 5.00 per 
tafel. Inschrijven is mogelijk vanaf 10 augustus via: 
speelgoedbeurs@speeltuin-asv.nl.  

Met de zomervakantie in het vooruitzicht willen we 
graag het programma van Stichting Vakantiewerk 
Veldhoven met u delen.  
 
Over een aantal weken is het al zover! 
Dit betekent dat de voorbereidingen van de  
aktiviteiten van Stichting Vakantiewerk Veldhoven 
reeds  vergevorderd zijn.  
 
De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen in de leef-
tijd van 5 t/m 12 jaar. De deelnemers worden naar 
leeftijd gesplitst in 2 groepen:  
Groep A: Kinderen in de leeftijd van 5 t/m 8 jaar 
Groep B: Kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar 

Verkoop deelnemerskaarten:  
Tijdens de voorverkoop kunnen de zgn vaste     
kaarten (geldig voor alle activiteiten van Stichting 
Vakantiewerk Veldhoven) tegen het tarief van        

€ 30,00 gekocht worden. Tijdens de voorverkoop 
kunnen ook de weekkaarten voor Jeugdland en de 
Huttenweek gekocht worden. Deze voorverkoop 
vindt plaats op woensdag 19 juni en op donderdag 
27 juni tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis D’n 
Bond, Rapportstraat 29 te Veldhoven.  
De dagkaarten (en ook de weekkaarten) kunnen      
gekocht worden op de dag dat de activiteit plaats-
vindt.  
De Stichting Leergeld Veldhoven en omstreken helpt 
schoolgaande kinderen uit gezinnen die ten gevolge 
van armoede onvoldoende kunnen deelnemen aan 
schoolse en buitenschoolse activiteiten. In die situatie 
is het niet altijd mogelijk om geld opzij te leggen.  
 
Zij biedt de mogelijkheid voor deze kinderen om 
mee te doen aan de activiteiten van Vakantiewerk 
Veldhoven. De gezinnen die in aanmerking komen 
kunnen een totale deelnemerskaart (vaste kaart) 
door Stichting Leergeld laten vergoeden.  
Als u denkt in aanmerking te komen; neem dan con-
tact op hen via E-mailadres:  
leergeld.veldhoven.eo@gmail.com. 
 
Vakantiewerk Veldhoven is nog dringend op zoek 
naar helpende handen. Voor vragen; Elly Peters,  
040-2531637 of info@vakantiewerkveldhoven.nl.   

Spetterende afscheidsmusical “Vermist” van de groe-
pen 8 Eigen Wijs en Bovenbouw De Verrekijker in 
de Schalm! 
 
“Eindelijk is het dan zover; BuurtPop, hét jaarlijks 
terugkerende popfestival gaat beginnen.  
Allerlei veelbelovende bands zullen optreden.      
Zoals elk jaar wordt het festival groots afgesloten 
met een fantastisch optreden door de hoofdact, die 
tot het laatst toe zorgvuldig geheim wordt         
gehouden.  
Maar dan blijkt deze belangrijke groep vermist te 
zijn!” 
Op donderdag 20 juni om 19.30u gaan wij met de 
groepen 8 de afscheidsmusical “Vermist” opvoeren in 
De Schalm.  
Op dit moment zijn wij heel hard aan het oefenen 
om hier een prachtige show van de maken.  
 
Wilt u komen kijken, dan zijn er tot 19 juni kaartjes 
te koop in groep 8. Mis dit spektakel niet:  
De kaartjes kosten 5 euro per stuk en OP = OP!!!  

A.S.V SPEELGOEDBEURS 

KOM NAAR VAKANTIEWERK VELDHOVEN 

Datum 

  
Groep Activiteit 

2 t/m 5 juli A en B Jeugdland 

11 juli A en B Speur- en  
Zwemfestijn 

15 juli A en B Bustocht 

18 juli A Kinderpretland 

18 juli B Kanovaren 

23 t/m 26 juli A en B Huttenweek 

1 augustus A en B Olympiade 

8 t/m 10 augustus A en B Jeugd Wandel-3-
Daagse 

AFSCHEIDSMUSICAL GROEP 8 

mailto:speelgoedbeurs@speeltuin-asv.nl
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mijn eigen praktijk voor dierfysiotherapie op te  
starten: Dier-vitaal.  
 
Ik behandel honden en paarden met klachten van 
‘het bewegingsstelsel (spieren, pezen, banden,      
gewrichten) en zenuwstelsel.‘ 
Een dier is gemaakt om actief te kunnen leven en 
bewegen. Een kleine verstoring in het bewegingsstel-
sel heeft grote gevolgen.  
Een hond met pijn bij het bewegen, kan niet meer 
lekker van zijn wandeling genieten en een kreupel 
paard heeft geen plezier meer in zijn werk.           
In de natuur leven deze dieren in een groep en wor-
den ze verstoten als ze ziek of zwak zijn.  
Daarom zal een dier het niet snel laten merken als 
er iets aan de hand is. Als je als baasje merkt, dat je 
dier verandert in zijn gedrag of bewegingen is er 
vaak al meer aan de hand. 
 
Ik behandel bij de mensen aan huis of op stal, zodat 
het dier in zijn natuurlijke omgeving kan blijven.  
Als dierenfysiotherapeut vind ik het belangrijk om 
samen met de eigenaar het probleem uitgebreid te 
bekijken.  
Ik besteed veel aandacht aan het vraaggesprek en het 
onderzoek en probeer de kern van het probleem te 
achterhalen. Op die manier kan ik een goede       
behandeling opstellen, die meer doet dan alleen 
symptomen bestrijden. Ik vind een goed resultaat 
erg belangrijk en als het aangewezen is, werk ik   
samen met andere zorgverleners of verwijs ik naar 
hen door.  
Het mooie van mijn werk is dat je dieren kan helpen 
om zich weer vitaal te voelen. Dieren zijn geweldige 
patiënten die vaak al met een paar behandelingen 
enorm verbeteren. 
 
Eind juni heb ik de laatste examens en rond ik mijn 
studie dierfysiotherapie helemaal af. Momenteel ben 
ik volop bezig met de website en folders voor     
Dier-vitaal. In de toekomst hoop ik veel honden en 
paarden te mogen helpen, zodat ze zich lekker   
kunnen bewegen en zich vitaal voelen!    
 
Hartelijke groetjes, Sigried 

“Dierfysiotherapie, is dat iets nieuws?”  
Dat is de reactie die ik vaak te horen krijg, als ik 
vertel over mijn werk als dierenfysiotherapeute.     
Bijna ieder mens heeft wel eens met fysiotherapie te 
maken gehad. Maar fysiotherapie bij dieren is nog 
minder bekend.  
 
Ik ben Sigried de Ruijter en ben in 2004 vanuit Zee-
land naar Brabant verhuisd. Sinds 2007 woon ik in 
d’Ekker. De Brabantse gezelligheid bevalt me prima. 
Ik voel me hier helemaal thuis en wil absoluut niet 
meer terug naar Zeeland.  

Na mijn specialisatie manuele therapie (2010) had ik 
even genoeg van het studeren en wou ik wat meer 
van mijn vrije tijd genieten. Vlak daarna bracht een 
vriendin me op het idee van dierfysiotherapie.  
 
Al van kinds af aan wil ik graag met dieren werken. 
Als kleuter bracht ik veel tijd door op de kinderboer-
derij en met onze twee Duitse Herders.  
Later ontstond mijn passie voor paarden. Het was 
dus een logische stap om de opleiding dierfysiothera-
pie te gaan volgen.  
In 2011 ben ik gestart met de opleiding in Gent.  
 
Sinds 1992 is het beroep dierenfysiotherapeut      
officieel erkend. Om dierenfysiotherapeut te kunnen 
worden moet je eerst fysiotherapeut zijn.  
Daarna kan je de 2-jarige opleiding volgen om te 
specialiseren in fysiotherapie bij dieren (honden en 
paarden). De opleiding in Gent bestaat uit drie    
verschillende modules. Vorig jaar heb ik de eerste 
twee modules afgerond en heb ik besloten om alvast 

BEDRIJVIGHEID 
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SWOVE start vervoersdienst op maat.  
 
SWOVE is gestart met de voorbereidingen van  
Veldhopper. Een laagdrempelige vervoersdienst op 
maat voor kwetsbare ouderen in Veldhoven.  
 
Actieve vrijwilligers nemen de rol van chauffeur op 
zich en rijden met de eigen auto.  
Bij voorkeur wonen de ouderen en de vrijwilliger in 
dezelfde buurt.   
We hopen dat door Veldhopper ouderen langer  
zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, vereenza-
ming wordt tegen gegaan en sociale contacten     
behouden en/of uitgebreid kunnen worden.   
 
Hoe werkt het?  

Elke rit kost € 2,50 en wordt (indien mogelijk) 
meteen afgerekend met de chauffeur.  
De ritten zijn alleen binnen Veldhoven.  
 
De chauffeur van Veldhopper biedt daar waar nodig 
extra service aan. Hierbij kan men denken aan     
bijvoorbeeld het controleren of gas en huis goed  
afgesloten zijn, of alle spullen meegenomen worden 
(tas/jas e.d.) of dat de oudere redelijk verzorgd    
vertrekt.  

Op verzoek van de familie 
maakt de chauffeur na  
afloop een melding op de 
Veldhovense Zorgsite van 
de desbetreffende oudere 
 
 
 
Voor wie is Veldhopper?  
Veldhopper is voor ouderen in Veldhoven die om 
praktische, gezondheids- of mobiliteitsredenen geen 
goede vervoersmogelijkheden hebben.  
Het is bedoeld voor kwetsbare ouderen die niet altijd 
een beroep kunnen doen op familie/kennissen en 
geen gebruik kunnen maken van het openbaar    
vervoer of Taxbus.  
Veldhopper zet geschoolde vrijwilligers in en de   
coördinatie is in handen van SWOVE.  
 
Om Veldhopper te laten slagen zijn we op zoek naar 
vitale vrijwilligers die de kwetsbare ouderen willen 
gaan rijden.   
 
Meer info?  
SWOVE, contactpersoon Anke van Hest,  
Burgemeester van Hoofflaan 70, 5503 BR Veldhoven  
Telefoon 040- 254 00 66 
www.swove.nl, E mail: veldhopper@swove.nl  

VERVOERDIENST OP MAAT 



8 

Op 8 juni 1944 om 11.20 uur is in Den Ekker- Veld-
hoven door het afweergeschut van het vliegveld 
“Welschap” een Engelse Jager van het type Lightning 
P-51 Mustang (foto 1) door het Luchtafweer van Wel-
schap uit de lucht geschoten. Het toestel kwam in 
een aardappelveld neer nabij  “Den Ouden Kerkhof”.  

Dit veldje lag op een steenworp afstand van het huis 
in de Kerkakkerstraat waar de toen 11- jarige Albert 
Bartels woonde. Op de foto nu het plantsoen tussen 
de van Aelstlaan en Sterrenlaan, wijst Albert (foto 2) 
de plek aan waar hij op 8-6-1944 door de Duitse 
Weermacht op afstand van het gecrashte toestel 
werd  gehouden.  

De piloot  Charles G. Cassaday vond hierbij de dood. 
Hij diende bij het 27e Photographic Squadron, 7th 
Reconnaissance  Group van de Amerikaanse Lucht-
macht.  
Hij is op het Nederlands-Amerikaans kerkhof in Mar-
graten op plek P. Rij 11 Graf 5 begraven en werd eer-
der onderscheiden met de “Air Medal with 3 Oak 
Leaf Clusters, Purple Heart”. Charles G. Cassady is in 
1918 in Crawford IOWA USA  geboren. De comman-
dant van de Veldhovense luchtbeschermingsdienst de 
Hr. Frans van der Weiden schrijft op 18-2-1946 nog 
aanvullende informatie naar de gemeente over deze 
crash.  
Hij laat weten op 8-6-1944 onmiddellijk naar de 
plaats des onheils gegaan te zijn en het toestel om 

11.20 uur in stukken brandend omlaag hebben zien 
komen.  Ook de Duitsers kwamen gelijktijdig met 
hem op de plaats aan, zodat hij zich enkel tot het 
oriënteren moest beperken.  
Het toestel was groen geschilderd en op de staart 
stond een witte ster. In het aardappelveld waar het 
terecht was gekomen, lag de piloot gekleed in een 
soort overall. Hij was reeds dood, vermoedelijk ver-
oorzaakt door de val. Een blonde man en flink van 
postuur. De Duitse soldaten vertelden dat het een 
kapitein was. Zijn onderscheidingstekens zijn niet 
waargenomen. Bij hem lag een doosje dat gevuld was 
met kauwgum, energietabletten enz. Ook hadden de 
Duitse soldaten bij hem sigaretten gevonden.  
 
Zij presenteerden aan de commandant van de LBD 
Veldhoven een “Camel sigaret” maar die werd door 
hem geweigerd. Verder lag er nog een veldfles en 
hadden de bewakers een doosje bonbons gevonden. 
Later zijn er Duitse officieren bijgekomen en die 
hebben de overleden piloot mee naar Eindhoven ge-
nomen, waar hij in eerste instantie in Woensel be-
graven werd. Het vliegtuig was totaal vernield en de 
resten zijn door de Duitsers opgehaald. 
 
Het volledige verslag kunt u lezen op de website van 
de wijk www.d-ekker.nl. 
 
Verslag: Ton van den Hurk 

NEERGESTORTE MUSTANG 
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Donderdag 27 juni organiseert Beach Event een  
grote BUURT BBQ!  
De BBQ wordt verzorgd door bbqveldhoven.nl, een 
onderdeel van keurslager Antonis.  
 

De inschrijfkosten bedragen slechts €10,- p.p. en 
hiervoor krijgt u vier stukken vlees, diverse salades 
en rauwkost, stokbrood en een keuze uit verschillen-
de sauzen.  
Daarnaast ontvangt iedereen één consumptiemunt!  
Kortingsactie: Speciaal voor de wijk d’Ekker geeft de 
organisatie van het Beach Event een korting van 
20% op de Buurt BBQ!  
Om deze korting te verzilveren, dient u bij de     
aanmelding uw straat, nummer en postcode te    
vermelden! 
 
Daarnaast geeft de organisatie van het Beach Event 
gratis setjes oordoppen weg voor alle omwonenden; 
deze kunt u afhalen op het evenement bij de kassa 
op de Buurt BBQ op 27 juni en in het weekend van 
29 & 30 juni.  
 
Inschrijven voor de BBQ kan tot en met 23 juni, 
d.m.v. een mail te sturen naar:  
info@beacheventveldhoven.nl  
 
Vermeld hierbij:  
- 'Buurt BBQ' (in het onderwerp)  
- Aantal personen  
- Eventuele diëten/allergieën of vegetariërs  
- Naam van de persoon die de betaling voldoet.  

Na de inschrijving per mail maakt u de inschrijving 

rond door het aantal personen x €10,-  

(of met korting €8,-) over te maken op rekening-
nummer: 120388030 ten name van R.D.U.S.V.  
LET OP! De BBQ dient vooraf betaald te worden!  
 
Naast de BBQ en bijkomende gezelligheid, zal de 
avond uiteraard ook muzikaal ingevuld worden.  
Aanvang van de BBQ is 17.00 uur.  
Wij zien u graag op donderdag 27 juni op het   
d'Ekkerplein in Veldhoven voor een culinaire en  
feestelijke start van Beach Event 2013!  

“Gedeelde smart is halve smart” 
Een ervaring die door veel deelnemers van de  
Rouw-ontmoetingsgroep gedeeld wordt. 
Dinsdag 20 augustus start er weer een nieuwe groep  
voor mensen die een geliefde hebben verloren. 
Samen met lotgenoten kunt u gedurende 10 bijeen-
komsten met elkaar praten over wat het verlies met 
u doet, horen hoe anderen daarmee omgaan en 
krijgt u handvatten aangereikt. 
De bijeenkomsten worden deskundig begeleid 
Vanaf nu kunt u zich hiervoor aanmelden bij:    
Jeanneke de Bot, telefoonnummer 040-253 14 76. 

BUURT BBQ: BEACH EVENT NODIGT U UIT! 

ROUWONTMOETINGSGROEP VELDHOVEN 
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. . . Astrid Baggermans is zingen.  
 
Ik zing al vanaf mijn 8e; dat is nu dus al 35 jaar! Ik 
ben geboren en getogen in Gemert.  
 
Mijn buurmeisje van 9 zong bij ‘het koor’.  
Zodra ik mocht, ben ik ook bij ‘het koor’ gaan zin-
gen. Blijkbaar deed ik het best aardig, want ik had 
direct een solo te pakken. Haha, mijn allereerste solo 
was ‘Zou het erg zijn lieve opa’ van Pierre Kartner 
en Mieke.   
Met een select groepje van het koor deden wij op 
een gegeven moment mee aan talentenjachten.  
Ik dacht dat ik dat ook wel alleen kon, dus heb ik 
vanaf mijn 13e tot aan mijn 20e jaar aan heel veel 
talentenjachten en soundmixshows meegedaan.  
 
Mijn ouders sjouwden met mij het hele land door, 
want ik moest en zou overal meedoen.  
Zo ben ik ook een paar keer in het grote Hilversum 
geweest (of ergens in medialand, exact weet ik het 
niet meer), maar ik viel nét voor de tv-opnamen af.  
 
Helaas… Ik heb in die tijd nog wel een plaatje      
opgenomen (weet je wel: zo’n zwart vinyl rond ding 
met een gat erin…nu noemen ze dat een cd).  
Dat was voor Radio Royaal. Dat vond ik toentertijd 
erg stoer natuurlijk.   
 
Vanaf mijn 20e heb ik continue in bandjes gezongen. 
Ik ben begonnen in een Eindhovense band Fancy. 
Daar heb ik bijna 10 jaar gezongen.  
In de laatste 2 jaar van deze periode ben ik ook soul, 
funk en disco gaan zingen in een band met 15 man/
vrouw. Een bont gezelschap uit Heeze, waar wij toen 
woonden. Het mooie van deze band was de transfor-
matie. Verkleed in disco- en soulstijl. Dus met veel 
toeters, bellen en glitters! 
Dus na een jaar of 7 in deze band te hebben  
gezongen, werd ik zangeres bij Die Lustige Schlager-
freunden. Nou, dat is pas écht een transformatie.  
Wij zijn een 9-koppige band die, zoals de naam al 
zegt, alleen maar Duitse schlagers spelen.  

Compleet met Lederhosen en Dirdnl.  
Zo heb ik ondertussen op grote podia gestaan, zoals 
Paaspop Schijndel, De Zwarte Cross, oktoberfeesten 
Varsseveld, Vudel in Veghel. Ik zing nog steeds bij 
Die Lustige Schlagerfreunden.  
 
En heb ik, naast werk, studie, man en andere  
hobby's nog tijd over dan? Jawel. Ik treed regelmatig 
op met harmonieën en fanfares.  
En ook De Veldhovense Revue staat op mijn lijstje. 
Voor de voorstellingen in 2014 ga ik weer auditie 
doen!  
Wellicht zie ik jullie binnenkort!  
Op 23 juni heb ik samen met het Veldhovens     
Muziekkorps een optreden op de De Plaatse.         
Ik weet dat is Veldhoven Dorp, maar vanuit ons  
appartement op de 10e verdieping van de mooie Ab-
dijtuinen, heb ik daar een mooi uitzicht op. Ik mag 
genieten van alles aan die kant van Veldhoven, maar 
sta met beide voeten in het zand van d’Ekker.   

DE HOBBY VAN . . . 
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De redactie houdt zich het recht voor om artikelen in te 
korten, aan te passen of niet te plaatsen.  
Artikelen specifiek gericht op onze wijk hebben voorrang 
op Veldhoven-breed nieuws.  
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De foto’s met onderstaande logo zijn gemaakt door: 

Heeft een een hond? Weet u dat er bij de receptie 
van Gemeente Veldhoven gratis hondenpoepzakjes 

afgehaald kunnen worden? 

Opmaakondersteuning: 
Marina van de Eijnden 
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Kinderopvang het Witte Wiel is het nieuwste “groene” 
kinderdagverblijf in uw omgeving. 
 
Alles op 1 locatie! 
 
Wij bieden dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar en buitenschoolse 
opvang voor kinderen t/m groep 8. 
 
Ook geheel flexibele opvang mogelijk. 
Geen minimale afname en “uurtje factuurtje”. 
Ook peuterspeelzaaluurtjes beschikbaar. 
 
Onze dagopvang beschikt over een heerlijke ontdektuin met o.a. een 
waterfontein, klim- en doorloop weggetjes, kijk- , doe- en rustplekjes 
voor de allerkleinsten en ook met buitenbedjes.  
Onze leidsters zijn VVE opgeleid. 
 
Onze BSO beschikt over superveel speelruimte; ruim 9 m2 per kind 
(norm is 3,5 m2). Een indoor voetbal/ basketbalveld, een grote  
zandpartij binnen, tafeltennis en voetbal, verkleed- en schminkhoek, 
een heerlijke relaxhoek en we hebben echte dieren: vissen, kippen, 
konijntjes, cavia’s en schildpadjes! 
 
Bij ons moet niets en mag heel veel! 
 
Voor meer informatie of een vrijblijvende rondleiding kunt u bellen of     
mailen. 

Provincialeweg 4 te Veldhoven 
040 - 202 75 80 / 06 - 53 20 37 93 

 
 

www.hetwittewiel.nl   info@hetwittewiel.nl 


