
  

Het wordt al een echte traditie als je in De Borchgra-
vestraat woont: “Reserveer de zaterdag van het laatste 
weekend van augustus maar in je agenda, want dan is 
er weer het Straatfeest van De Borchgravestraat!”  
Ook dit jaar vond dit feest weer plaats. 
Bjorn van den Broek en Toon van Geel, ook nu weer de 
drijvende krachten achter het feest, en diverse bewo-
ners van de straat beginnen al een routine te vinden in 
het opbouwen van de zeer sfeervolle feestlocatie,     
zomaar op straat, zo tussen de drempels van  
De Borchgravestraat.  
Het is immers al de derde keer dat het jaarlijkse evene-
ment wordt georganiseerd.  
Dat geldt ook voor de “man achter de bar”, weliswaar 
niet uit de Borchgravestraat, maar “de broer van” en 
dus hartstikke fijn. Al vroeg in de ochtend verzamelen 
ze zich op straat en uit het niets verrijzen er een    
geweldige, compleet ingerichte feesttent en een giganti-
sche opblaasbare stormbaan. De mannen aan de slag 

met het zwaar geschut, de vrouwen zorgen voor Speiβe 
und Drank en de details en de kinderen proberen ook 
al of alles naar behoren functioneert. Het weer zit mee 
en het feest is al vanaf 16.00 uur goed op gang.     
Langzaam maar gestaag loopt het minifeestterrein vol.    
Geluiden van spelende kinderen, babbelende, kletsende 
en schaterende mensen, klingelende glazen, een sissen-
de barbecue, muziek op de achtergrond. Vrolijkheid en 
een gevoel van verbondenheid. Erg verrassend was het 
optreden van Rens Voet in duet met muzikale collega 
Ad Hoeks op hun accordeon. Zij hebben met zijn twee-

ën gezorgd voor een zeer sfeervolle muzikale aanvulling 
van het feest. In de late uurtjes schijnt er zelfs een  
modeshow aan bruidsjurken en andere zaken te zijn 
geweest en konden de overgebleven volwassenen, toen 
de kinderen naar bed waren, zich niet meer beheersen 
op de stormbaan. Maar daar zullen wij verder niet over 
uitwijden! Dat geldt ook voor de inmiddels al voor de 
derde keer gehouden Opruim After Party op zondag, 
voor sommigen met een wel heel erg bonkend hoofd… 
Dat is alleen toevertrouwd aan de intimi: de bewoners 
van De Borchgravestraat. Het allerbelangrijkste is dat 
het ook dit jaar weer een zeer geslaagd feest is geweest. 
En…. de datum voor de volgende editie staat alweer 
genoteerd! Katja Dautzenberg 

Vallen … (en weer opstaan?) 
Als dit nummer van het wijkblad bij u op de deurmat valt, zijn de blaadjes alweer aan het vallen.  

Het is immers oktober en we sluiten de derde jaargang af. 
Helaas valt er ook een zeer gewaardeerd en eigenlijk onmisbaar lid van de redactie af: we nemen afscheid van 

Laura, van het begin af aan betrokken bij dit blad. 
Hierbij een oproep voor iemand die haar wil vervangen. 

We zijn op zoek naar iemand die de opmaak van het blad kan verzorgen en die ervaring heeft met Publisher 
of InDesign. Maar ook iemand die de contacten met onze adverteerders onderhoudt en ervoor zorgt dat ook 

de vierde jaargang weer op voldoende inkomsten uit advertenties kan rekenen, is meer dan welkom!   
Een mailtje naar wijkblad@d-ekker.nl en we nemen contact met u op. 

Rest ons nog u veel plezier te wensen bij het lezen van deze editie boordevol wijknieuws. 

STRAATFEEST De BORCHGRAVESTRAAT  
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ADVERTEREN? In december a.s. gaat onze 4e jaargang in!  ADVERTEREN?  
Wilt u adverteren of uw contract verlengen? De prijzen beginnen bij € 60,- per jaargang  

( 5 edities ). Wordt u hoofdadverteerder voor €500,- ? Dan heeft u komende jaargang de hele achterzijde van 

het wijkblad ter beschikking om uw bedrijf in the picture te zetten. We horen het weer graag van u!   

  wijkblad@onsmail.nl  

mailto:wijkblad@onsmail.nl
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Het wijkbladbloemetje is deze keer voor Stefan van 
VIDAU Electronics op de Burg. van Hoofflaan. 
Hij verdient het bloemetje voor het beheren en on-
derhouden van de websites d ’Ekker en Wijkgenoten.  
Kent u nog een persoon/personen die veel voor de 
wijk/straat doen, een echtpaar dat 40/50/60 jaar  
getrouwd is of een stichting/vereniging die een    
jubileum heeft? Laat het ons weten! 
Opgeven kan met reden via wijkblad@d-ekker.nl 

Het wijkbladbloemetje wordt mogelijk gemaakt door: 

Eén van de ergernissen van wijkbewoners zijn kliko’s 
die te lang aan de weg staan. Sommige mensen   
zetten de grijze kliko buiten en nemen dan pas de  
groene kliko mee naar binnen die nog buiten aan de 
straat staat. Wat men niet realiseert is dat kliko’s die 
te lang aan de straat staan, gebruikt kunnen worden 
als opstap door het boevengilde. Kliko’s die te lang 
aan de straat staan, een belemmering voor voetgan-
gers, en voor mensen met rollators en dergelijke. 
Dus haal a.u.b. dezelfde dag de kliko nog binnen, 
onze wijk wordt er ook nog mooier van!  

Rolstoelen, bedden, rugsteunen, douchekrukjes,    
toiletverhogers en drempelhulpen: allerhande hulp-
middelen zijn vanaf nu te leen bij de uitleenpunten 
van de RSZK. 
De RSZK heeft in samenwerking met Medicura uit-
leenpunten geopend in verschillende kernen en    
gemeenten in de Kempen, Waalre en Veldhoven, 
waar kleine hulpmiddelen direct verkrijgbaar zijn. 
Grotere hulpmiddelen zoals bedden, matrassen en 
tilliften worden thuis bezorgd. 
 
Mensen die ziek of geopereerd zijn en extra        
ondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf nu bij 
een uitleenpunt in de buurt terecht voor gratis    
medische hulpmiddelen.  
De RSZK biedt hulpmiddelen voor mensen die    
zelfstandig wonen, maar ook voor mensen die      
woonachtig zijn in verzorgingshuizen. 
 
Gratis hulpmiddelen 
Het lenen van de hulpmiddelen is gratis.  
De hulpmiddelen kunnen tevens op aanvraag geheel 
kosteloos worden thuisbezorgd.  
De meest gangbare artikelen kunnen ook zelf      
opgehaald worden.  
Er zijn uitleenpunten in het gehele werkgebied van 
de RSZK geopend, waar deze hulpmiddelen direct 
kunnen worden geleend. Zo is er in wijk d’Ekker een 
uitleenpunt in RSZK Merefelt. Is een product niet 
aanwezig of hebben mensen één van de grotere 
hulpmiddelen nodig, zoals bedden of tilliften, dan 
komt de RSZK deze gratis thuisbezorgen. 
 
Alle spullen worden zo snel als mogelijk en altijd 
binnen twee werkdagen thuisbezorgd en geïnstal-
leerd. Bovendien kunnen mensen een goede uitleg 
verwachten over het hulpmiddel.  
Men hoeft geen lid te zijn van een kruisvereniging of 
dergelijke. 
Voor meer informatie: mevrouw Evy Broeders,  
servicemanager. Telefoon: 0497 - 331984.  
Het uitgebreide assortiment is te bekijken op 
www.medicura.nl 

HET BLOEMETJE 

GELUIDEN UIT DE WIJK  

UITLENEN GRATIS HULPMIDDELEN  

mailto:wijkblad@d-ekker.nl
http://www.medicura.nl
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Zondag 15 september 2013 bleek een heel goede dag 
om het 20-jarig jubileum van onze Hapkido-
vereniging Cheon Ji Kwan te vieren.  
De activiteitencommissie had naast een actief     
programma zelfs voor een zonnetje en een lekkere 
temperatuur gezorgd. 
 
Rond 9 uur vertrokken we richting Limburg waar 
we een avontuurlijke tocht tegemoet gingen.  
Nadat we 40 meter waren afgedaald in een mergel-
grot, waar bijna iedereen gebukt moest lopen, begon 
de tocht. De helmen gingen op, de olielampen aan 
en de pijlen en smileys moesten worden gevolgd om 
de spreuken die we tegenkwamen op te lossen.   
Wat waren we blij dat we helmen op hadden, want 
wat hebben we vaak ons hoofd gestoten.  
 
De boottocht, de totale duisternis, hindernissen en 
kruipsessies in de grotten waren keileuk om te doen. 
Hierna was een lekkere, welverdiende lunch onze 
beloning om daarna door te rijden naar Valkenburg 
om met de kabelbaan naar boven te gaan. Daar aan-
gekomen mocht iedereen 4 maal van de rodelbaan 
af. Snelheid was natuurlijk belangrijk voor ons en 
dat hebben sommige wel heel letterlijk genomen. 
Vooral niet remmen was het motto van enkele rodel-
gangers.  
Gelukkig zijn er geen ongelukken gebeurd en is 
niemand uit de baan gevlogen. Tijd dus om het no-
dige vocht weer aan te vullen op het terras. 
Toen met z’n allen op weg naar het huis van Otto 
waar we als afsluiting lekker hebben gebarbecued en 
de dag nog maar eens doorgenomen. Iedereen was 
het erover eens dat het een zeer geslaagde dag was 
met dank aan de activiteitencommissie.  

Zondag 20 oktober is er weer een  gezellige speel-
goedbeurs bij Speeltuin A.S.V. Klaverplein ( tussen 
de nummers 13 en 14 het gangetje in). 
Er staan ook dit jaar weer 29 kramen vol met allerlei 
speelgoed. Misschien is er ook wel iets voor u bij, 
denk eens bijvoorbeeld aan 5 december! 
De verkoop is van 13.30 tot 16.00 uur. Er wordt door 
het Witte Wiel weer een lekkere versnapering gebak-
ken en natuurlijk is de speeltuin open, zodat u rustig 
kunt rondkijken terwijl de kinderen spelen. Er is ook  
een terrasje aanwezig. 
De weg naar A.S.V. wordt door middel van pijlen 
langs de weg aangegeven. 

HAPKIDO  

SPEELGOEDBEURS . . 
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Beste buurtgenoten,  
Ik zal me even in het kort voorstellen . . . 
Ik ben Ines Lenatti, 25 jaar en ik woon samen met 
mijn man in de Goudenakkerstraat. Wij zijn eind 
2011 verhuisd vanuit de wijken Heikant en Cobbeek 
naar d’Ekker. Deze wijk trok meteen onze aandacht: 
een leuk speeltuintje aan de voorkant, nette      
voortuintjes en altijd vriendelijke mensen op straat.  
Wij vonden de wijk d’Ekker mede daardoor een   
toegankelijke wijk om te gaan wonen. Als verbeter-
puntje zou ik graag zien dat het speeltuintje bij de   
Goudenakkerstraat/Papevoort meer gericht is op  
kinderen van 0 t/m 4 jaar, aangezien Speeltuin ASV 
al gericht is op de basisschoolleeftijd.    

Ik ben een aantal jaren geleden begonnen met de 
studie SPW Kinderopvang, waarbij ik op verschillen-
de kinderdagverblijven heb gewerkt.  
Daarna meer verdieping gezocht in de studie Sociaal 
Pedagogische Hulpverlening, waarbij ik deeltijd 
werkte in een behandelinstituut voor jeugdigen met 
een licht verstandelijke beperking en gedragsproble-
men. Na het behalen van mijn diploma ben weer 
terecht gekomen in de kinderopvang. Ik ben bij een 
kinderdagverblijf gaan werken wat voornamelijk ge-
richt was op het uiterlijk en service, waarbij de op-
voeding en ondersteuning aan de kinderen op de 
achtergrond kwam. Dit paste totaal niet bij wat ik 
belangrijk vind; individuele aandacht, stimuleren van 
de zelfstandigheid en het motiveren tot het aangaan 
van nieuwe dingen. De keuze snel gemaakt . . . 
Mijn ambitie die ik al vanaf kleins af aan heb, is een 
eigen kinderdagverblijf opzetten, waarbij Rust, Ritme 
en Regelmaat weer op de voorgrond staan.  
Eerst begin ik klein, bij ons in huis als gastouder.  

19 Augustus 2013 ben ik gestart met gastouderop-
vang Inie Minie.  
Ik werk via het gastouderbureau Kidstalent, dat mij 
ondersteunt bij het afnemen van intakes en heeft 
een kassiersfunctie.  
Heb je interesse om je kindje bij mij te brengen? 
Neem dan even een kijkje op mijn website voor meer 
informatie: www.iniemini.jouwweb.nl   
Bedankt voor jullie aandacht!   

Groetjes Ines Lenatti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marga en Pieter, twee van onze trouwe bezorgers, 
zijn 14 september in het huwelijksbootje gestapt.  
De redactie van het wijkblad wenst hen veel geluk in 
de toekomst! 

Geboren: Aivey Jazz, Max en Tess in de Korte 

Kruisweg, Finn op de Burg v. Hoofflaan, Elanur 

en Lorenzo in de Ceciliastraat, Roan in de  

Goudenakkerstraat, Pip op de Lange Mees,    

Ide in de Merefeltstraat & Julian, Xavi en Solice    

in de Lange                                            

Kruisweg.  

KOM NAAR VAKANTIEWERK VELDHOVEN 

BEDRIJVIGHEID 

FAMILIEBERICHTEN 
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Burenruzie 
Veel mensen hebben wel eens last 
van hun buren. Onenigheid tussen 
buurtgenoten heeft een negatieve 
invloed op de leefbaarheid in de 
wijk.  
Bij burenruzies waar strafbare feiten 
worden gepleegd, gaat de politie 
over tot strafrechtelijke vervolging.  
Bij beginnende burenruzies gaat het vaak te ver om 
de politie in te schakelen. In dat geval kan het    
project Buurtbemiddeling uitkomst bieden. 
In de gemeente Veldhoven is Stichting Stimulans aan 
de slag gegaan met het project Vrijwillige Buurtbe-
middeling.  
Stichting Stimulans werkt hierbij met onafhankelijke 
vrijwillige buurtbemiddelaars die goed getraind zijn 
in bemiddelen. In tweetallen buigen ze zich over  
irritaties en kleine conflicten, die (nog) niet onder de 
verantwoordelijkheid van politie of andere instanties 
vallen.  
Doel van buurtbemiddeling is om samen een      
aanvaardbare oplossing  te bedenken.  
Heeft u zelf problemen met uw buren of omwonen-
den die u zelf niet meer op kunt lossen, neem dan 
contact op met de politie of met stichting Stimulans. 
Het verbeteren van de leefbaarheid in uw wijk is de 
verantwoording van eenieder! 
 
Met vriendelijke groeten, uw wijkagent Jeroen Vos. 
jeroen.vos@Brabant-zo.politie.nl 

Gevonden: BMX freestyle fiets. De wijkbewoners wil-
len de fiets graag terug geven aan de eigenaar! Is de 
fiets van jou en kun je de juiste details benoemen, 
bel dan naar 06 - 24857509. 
 
Oproepje: Wie heeft er nog foto’s van Sentrum ‘70 
of wijk d’Ekker uit de jaren ‘70 of ’80, bijvoorbeeld 
van de kindervakantieweek?   
Wilt u deze even aan ons lenen om in te scannen?  
Bel ons dan: Hanneke en Gerard te Boekhorst.  
06 - 21599524  

In het weekeinde van vrijdag 27 september 2013 tot 
en met zondag 29 september 2013 hebben weer  
volop kunnen genieten van het jaarlijks terugkerend 
cultureel festival Cult en Tumult te Veldhoven.  
Gezien vanuit het oogpunt van de politie kunnen we 
in ieder geval terugkijken op een geslaagd evene-
ment zonder noemenswaardige incidenten.  
Gedurende het festival was ook duidelijk te zien, dat 
er toch een grote mate van saamhorigheid en      
verbroedering is bij de inwoners van Veldhoven. 
Helaas worden wij als politie gedurende het jaar met 
enige regelmaat geconfronteerd met geweld in de 
directe woonomgeving. Dit geweld bestaat onder 
andere uit huiselijk geweld en burenruzies. 
  
Huiselijk geweld  
Huiselijk geweld is geweld gepleegd door iemand uit 
de huiselijke kring van het slachtoffer. De term 
'huiselijk geweld' verwijst naar de relatie tussen   

pleger en slachtoffer. Het gaat dan om partners, ex-
partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. 
Er is bij huiselijk geweld meestal sprake van een 
machtsverschil, waarbij het slachtoffer afhankelijk is 
van de pleger. Het geweld kan zowel lichamelijk zijn 
als seksueel of psychisch. 
   
Signalen van huiselijk geweld zijn er, wanneer     
bijvoorbeeld in een gezin sprake is van veel ruzie,  
als er wordt gescholden en als er klappen vallen. 
Ook komt het voor dat er psychische druk wordt 
uitgeoefend, mensen elkaar bedreigen, iemand wordt 
gestalkt of dat een partner dingen verbiedt, zoals 
bijvoorbeeld omgang met vrienden.  
Ook kan er sprake zijn van financiële afpersing of 
seksueel misbruik.  
Huiselijk geweld betreft tevens een van de speerpun-
ten van de politie. Wanneer u slachtoffer bent van 
huiselijk geweld of wanneer u in uw directe omge-
ving signalen opvangt van een eventueel slachtoffer 
van huiselijk geweld, maak hier dan melding van. 
Voor verdere vragen hierover kunt u altijd contact 
op nemen met de politie of met het Steunpunt   
Huiselijk Geweld de Kempen (0900 - 1262626). 

GEVONDEN / OPROEP  

BERICHT VAN ONZE WIJKAGENT 
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70’s & 80’s Party! 
 
Vrijwilligersgroep d’Ekker en Sentrum ‘70          
organiseren op zaterdag 23 november 2013 van 
20.00 tot 01.00 uur een 70’s and 80’s party.  
 
Heeft u zin in een gezellige avond om onder het  
genot van een drankje te genieten van muziek uit 
die gouwe ouwe tijd of om misschien wel een dansje 
te wagen?  
 
Dan bent u van harte welkom in Sentrum ‘70,  
Handwijzer 34 in Veldhoven.  
En natuurlijk is de entree GRATIS.  
 
 
Biljartvereniging “ ’t Ken Net” 
Hallo beste wijkbewoners, 
  
Wisten jullie dat er in Sentrum 70 biljartvereniging " 
't Ken Net" gehuisvest is? 
Al sinds 1999 hebben we een leuke biljartclub, die 
iedere woensdagavond vanaf 20.00 uur onderlinge 
partijen speelt. Daarnaast spelen we, tegen een    
bevriende club een zogenaamde uit- en thuis- wed-
strijd, om een wisselbeker. 
Bij ons staat de gezelligheid voorop, tijdens een   
afsluitende feestavond wordt ook de clubkampioen 
bekend gemaakt. 
Mocht er iemand denken, dit is wel iets voor mij, 
schroom niet, loop dan gerust even binnen en kom 
kijken, we geven graag uitleg. 
 
Namens de biljartclub " ’t Ken Net" 
Ben Schothuis. 

 
Vanaf 1 september j.l. is mijn functie veranderd van 
wijkconciërge naar wijkcoach en ben ik ook in de 
andere wijken van Veldhoven inzetbaar.  
Mijn taak is o.a. om sociale vangnetten rond kwets-
bare burgers te creëren en projecten op te zetten in 
het kader van de leefbaarheid.  
 
Natuurlijk blijf ik aanspreekbaar voor vragen en 
eventuele ondersteuning van projecten in d’Ekker. 
Maakt u zich zorgen over de leefomstandigheden 
van andere bewoners, zoals eenzaamheid, ouderen-
problematiek, armoede etc? 
Laat het me dan even weten. Met uw melding kun-
nen we direct hulp bieden door de inzet van      
professionals en vrijwilligers. 
Mijn functie is vanaf 1 september ondergebracht bij 
de gemeente Veldhoven. 
 
U kunt mij daar bereiken op:  
Edwin.wijngaards@veldhoven.nl of via 

06 - 83161659. 

ACTIVITEITEN 

VAN ONZE WIJKCONCIËRGE 

mailto:Edwin.wijngaards@veldhoven.nl
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Start van het schooljaar 
Op maandag 12 augustus zijn wij op spectaculaire 
wijze gestart met het schooljaar op de locatie aan de 
Van Aelstlaan. Terwijl de muziek keihard speelde 
zijn de leerkrachten 1 voor 1 uit een groot vel papier 
door de deuren gesprongen. Alle juffen die zwanger 
waren zijn weer terug en we gaan er met zijn allen 
een geweldig schooljaar van maken. 
 
De ontmoetingsdag op Basisschool Eigen Wijs / De 
Verrekijker 
Aan het begin van de dag kwam de hele school bij 
elkaar voor een toneelstukje van een paar juffen.  
Het toneelstukje ging over bouwvakkers die ruzie 
maakten, omdat ze de bouwplaten kwijt waren.  
Toen kwam de architect (een juf) die zei dat de   
tekeningen gewoon op de tafel lagen.  
Toen ze de tekeningen hadden bekeken, ging de  
samenwerking beter. 
 
Aan het einde zeiden ze dat we allemaal een work-
shop gingen doen, maar dat wisten we al. 
Toen liepen we naar de lokalen van de workshops. 
Er waren 9 workshops.  
De workshops waren: kussentjes maken, meubels 
maken, figuurzagen, stroomkring, schilderen, eten 
maken, glas in lood, plattegrond maken en suiker-
huisjes maken. Iedereen deed 1 workshop. 
 
Wij maakten allebei een kussentje, dat was lastig 
maar ook leuk. De kinderen die eten maakten kwa-
men in elke klas langs om iets te eten te geven.   
Aan het einde van de dag had iedereen iets gemaakt. 
Het was een superleuke dag! 
 
Groetjes, Jiska en Fleur uit groep 8 
 
Peuterkijkmiddag: 
Op woensdag 30 oktober om 14.00 uur houden we 
een peuterkijkmiddag!  
Dus wilt u met uw peuter een kijkje komen nemen 

in onze school, dan bent u van harte welkom.     
Locatie: Van Aelstlaan.  
 
Bent u geïnteresseerd in informatie over de nieuwe 
school?  
Op onze Facebook pagina: Samen op weg naar MFA 
Veldhoven Midden vind je alle info en updates over 
de laatste ontwikkelingen. 
 
Schoolteam Basisschool Veldhoven Midden. 

Hallo, ik ben Marlou Minnen, en ik ben 10 jaar oud. 
Ik zit in groep 7 van Basisschool Eigen Wijs.          
Ik heb de pen gekregen van Jesper van Ham.  
 
Mijn grote hobby is rijden op IJslanders.  
Ik ben begonnen met paardrijden toen ik net 7 was. 
Toen reed ik nog op gewone pony’s bij Manege De 
Korze in Veldhoven. Dat vond ik ook erg leuk, maar 
sinds anderhalf jaar rijd ik bij Litla Paradis (Klein 
Paradijs) in Lierop. Dat is een speciale manege voor 
IJslandse paarden. Daar ben ik nu elke zaterdag de 
hele dag te vinden. Ik begin daar met een les van 
een uur. Het liefst rijd ik dan op mijn lievelingspaard 
Esja, op de ovaalbaan buiten. Na de les mag ik 
meestal nog rijden op Adriaan, dat is een Shetlander. 
Ik mag hem trainen, zodat hij in de lessen mee kan 
gaan rijden voor kleine kinderen. Na het rijden gaan 
we gezellig met z’n allen lunchen in de keuken. De 
rest van de dag, help ik Lotte (mijn juf) mee, of ik 
ga kijken naar de andere lessen.  
En natuurlijk knuffel ik veel met de paardjes.  
Het rijden op IJslanders is heel anders dan op gewo-
ne pony’s. Het grootste verschil is, dat IJslandse 
paarden vijf gangen hebben en gewone paarden heb-
ben maar drie gangen, namelijk stap, draf en galop. 
IJslanders hebben ook nog tölt en telgang.  
Mijn juf rijdt gangenwedstrijden. Daar wordt geke-
ken hoe netjes je de verschillende gangen rijdt en 
hoe goed je de overgangen maakt. Ik wil dat later 
ook heel graag gaan doen.  
Het karakter van IJslandse paarden is ook anders dan 
van gewone paarden. IJslanders hebben een heel 

VAN ONZE JONGE LEZERS 
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vriendelijk karakter, ze zijn heel sociaal, gevoelig en 
leergierig. Ze willen voorwaarts en willen heel graag 
goed presteren. Maar ze zijn ook lekker eigenwijs.  
 
Mijn lievelingspaardje Esja is heel fanatiek, maar ook 
een beetje onzeker, omdat zij alles heel goed wil 
doen.  
Daarom heeft zij hele goede aanwijzingen nodig. Ik 
vind het leuk om op haar te rijden, omdat ik dan 
iets meer moet doen om haar te laten doen wat ik 
wil. We zijn echt hele goede maatjes! 

Wat ik ook heel fijn vind, is dat de IJslanders niet in 
stallen staan. Ze staan altijd lekker buiten in de wei 
en hebben veel meer vrijheid. In de winter kunnen 
ze zelf kiezen of ze binnen of buiten gaan staan. 
Maar zelfs als het vriest, staan ze toch meestal     
buiten met een laagje ijs op hun rug.  
Later hoop ik zelf ook met paarden te gaan werken. 
Het liefst zou ik een eigen manege hebben.  
Net zo een als Litla Paradis.  
 
Ik geef de pen door aan Joany Pols, een vriendinnetje 
uit mijn straat. Haar hobby is Hip Hop.  

“GGzE De Boei heeft o.a. in Veldhoven een inloop 
voor kwetsbare burgers, zoals mensen met psychoso-
ciale problemen die bijvoorbeeld eenzaam zijn en 
behoefte hebben aan ontmoeting, lotgenotencontact, 
uitstapjes, activiteiten, sport, vrijwilligerswerk of . . 
gewoon een kopje koffie.  
 
Kom gerust eens (vrijblijvend) langs met eventueel 
een familielid, vriend(in) of begeleider.” 
 
Deze tekst stond te lezen op een uitnodigende pos-
ter van GGzE De Boei Veldhoven.  
Uw wijkbladredactie wilde daar meer van weten en 
is op onderzoek uitgegaan. Zij maakte een afspraak 

met Janneke Jansen, die als begeleidster werkzaam is 
bij GGzE De Boei.  
 
Na door haar hartelijk ontvangen te zijn in o.a. de 
warme woonkamer van dit mooie huis, bleek dat de 
tekst op de poster niet zomaar uit de lucht gegrepen 
was.  
Twee deelnemers, die zelfstandig wonen, Henk en 
Ilona, komen inmiddels al zeer geruime tijd bij De 
Boei. Zij vertelden ook, uitbundig en open, nu einde-
lijk weer te kunnen deelnemen aan activiteiten die 
voor velen zo van zelfsprekend zijn, maar voor net 
zovelen een hele en soms onmogelijke opgave.  
 
Genoemd wordt samen koken, zwemmen, koffiedrin-
ken, lunchen, gesprekken voeren, jam maken, muziek 
maken, creatieve activiteiten, uitstapjes en reisjes en 
nog veel meer.  
En niet alleen het samen doen van een activiteit, 
maar ook het zelf verantwoordelijk ervoor leren zijn, 
door zelf mee te helpen voorbereiden, te helpen   
organiseren en te leren bepaalde activiteiten slim te 
financieren of ervoor te sparen, wordt als zeer    
positief en zinvol ervaren.  
Daarnaast is het ook fijn dat je er terecht kan voor 
persoonlijke en professionele begeleiding en gesprek-
ken. De Boei is voor Henk en Ilona zo’n belangrijk 
onderdeel van hun leefpatroon geworden, dat ze er 
zelf ook zeer actief zijn geworden in het bedrijven 
van vrijwilligerswerk zoals het runnen van de koffie-
corner in het huis en het geven van lezingen bij   
instellingen en op scholen.  
Iets wat nooit had gekund, als ze vanwege hun   
psychosociale problemen niet uit hun isolement   
waren gekomen.  
Ooit zijn ook zij gewoon voor een kop koffie binnen 
gelopen bij De Boei. De Boei is voor hen en vele  
anderen een heel waardevolle plek geworden! 
 
GGzE De Boei / Inloop Veldhoven 
Jaspersstraat 1a, 5503 CH Veldhoven 
Telefoon: 040 - 2953261 
Openingstijden: ma. 11:00 -19:00 uur, di. 11:00 - 17:00 
uur, wo. 11:00 -17:00 uur, do. 12:00 - 19:00 uur,      
za. 11:00 - 14:00 uur. Website: www.deboei.com 

BOEIEND CONTACT 

http://www.deboei.com
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Mijn naam is Harry Prater en mijn hobby is duiken. 
Deze hobby beoefen ik nog niet zo heel lang, maar 
het was wel altijd een droom van mij om te leren 
duiken.  
Toen mijn zoon dan ook een paar jaar geleden 
aangaf dat te willen, heb ik meteen gezegd met hem 
samen te gaan. 
 
We schreven ons in bij een duikschool in          
Oosterhout, omdat mijn zoon daar woont.  
Omdat hij pas 13 jaar was, ging hij de jeugdopleiding 
doen en ik begon met mijn 1*-opleiding.  
Ook mijn 2* heb ik daar gehaald.  
 
Nadat mijn zoon ermee wilde stoppen, ben ik gaan 
kijken naar een mogelijkheid om in de buurt van 
Veldhoven te gaan duiken, aangezien ik in d’Ekker 
woon.  

Uiteindelijk kwam ik terecht bij duikvereniging   
Delphinus.  
Al snel merkte ik het verschil tussen een duikschool 
en een -vereniging.  
Een vereniging wordt geleid door vrijwilligers en al 
het geld wordt gebruikt voor opleidingen en om  
leuke dingen te doen.  
Er is een ontspannen, gezellige sfeer en er zijn     
verschillende activiteiten zoals kampeer/
duikweekenden in Zeeland, feestavonden etc.  
In de zomer duiken we wekelijks in het Gat van 
Waalre en in de winter zijn er duikavonden in de 
Tongelreep.  
Daar ben ik inmiddels bezig met mijn 3* en ijsdui-
ken en redden.  
Intussen behaalde ik ook enkele specialisaties: nitrox-
duiken (een ander gasmengsel dan gewoon lucht)en 
nachtduiken. 
 
Duikuitrusting: om te duiken heb je wel het een en 

ander nodig. Uiteraard een duikpak en luchtflessen, 
maar ook een ademautomaat, een stabjack, vinnen, 
handschoenen, schoenen, zaklamp, zakmes, kompas. 
Eventueel ook nog een duikcomputer / horloge.   
Het is dus niet echt een goedkope hobby. 

 
Waarom ik het duiken zo fijn vind?  
Onder water ervaar je een hele rustgevende stilte en 
kun je genieten van wat de onderwaterwereld je te 
bieden heeft.  
In Nederland is dat niet altijd zoveel en kan het 
voorkomen dat je duikt in een ‘soep’ van ondoor-
zichtig water.  
Maar ook hier zie je soms vissen als snoek en baars. 
In Zeeland, bijvoorbeeld bij de Zeelandbrug kun je 
sepia’s zien. Het meest geweldige is natuurlijk     
duiken in het buitenland.  
 
Zelf heb ik inmiddels duiken gemaakt bij Bretagne, 
waar ik naar een wrak gedoken heb op 28,5 meter 
diepte, mijn diepste duik ooit. Verder in Egypte.    
De Rode Zee is een van de mooiste duikstekken ter 
wereld en dat heb ik ook mogen ervaren.   
De meest fantastische duik was die in een lagune 
waar het licht door het water naar beneden scheen 
en heel mooi koraal te zien was.  
Ook heb ik daar gezwommen met dolfijnen. 
  
Ik hoop deze leuke hobby nog heel lang te kunnen 
beoefenen en wie weet tot ziens bij Delphinus. 

DE HOBBY VAN  
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Het wijkblad verschijnt vijf keer per jaar en wordt uitgege- 
ven door de stichting d’Ekker KvK-nummer 56682557. 
 
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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Heeft u een hond? Weet u dat er bij de receptie van Gemeente Veldhoven gratis hondenpoepzakjes          
afgehaald kunnen worden? 

 
 
 
 
Redactieleden:  
Hanneke te Boekhorst, Harrie Verberne,  
Huib van der Weijden, Laura van Nispen,  
Linda van den Broek, Robert van de Ven en 
Wilma van Zuuren 
 
Reporter:  
Katja Dautzenberg 
 
Redactieadres: 
Hoenderakkerstraat 5, 5503 XC  VELDHOVEN 
E-mail: wijkblad@d-ekker.nl 
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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 doorloopweggetjes, 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 


