jaargang 4 / nummer 1 / december 2013

VOORAF
Voor u ligt alweer het laatste wijkblad van dit
jaar. Het zal u niet ontgaan zijn, dat dit blad het
afgelopen jaar een metamorfose heeft ondergaan.
Wij hopen natuurlijk dat het u bevalt!
De zomertijd heeft weer plaatsgemaakt voor de
wintertijd. Sommigen vinden het heerlijk, anderen

gruwelen ervan. Als we de berichten moeten
geloven, wordt het de koudste winter in 100 jaar.
We gaan ook een drukke maand tegemoet met
Kerst, Oud en Nieuw en hopelijk met niet al te
veel kou. Wij van de redactie wensen u hele fijne
feestdagen met veel warmte en gezelligheid!

BERICHT VANUIT WIJKGENOTEN
De start van het lotgenoten-initiatief in d’ Ekker vond plaats in
augustus 2011 en bracht bewoners met hetzelfde ziektebeeld
succesvol met elkaar in contact. In april 2012 ging Lotgenoten over
in Wijkgenoten; een breder draagvlak gericht op álle kwetsbare
burgers in de wijk. Wat is ons doel? Wij maken ons hard voor de
kwetsbare bewoners door deze te matchen met bewoners uit hun
directe leefomgeving waarbij er een sociaal netwerk wordt gecreëerd.
Te denken valt dan bijvoorbeeld aan een maatjesproject, waarbij
bewoners één op één aan elkaar worden gekoppeld. Op deze manier
kan er een luisterend oor geboden worden, gezellig een wandeling
worden gemaakt of een boodschapje worden gedaan.
Maar ook eigen talenten/kwaliteiten van u als bewoner van d’Ekker
kunnen worden ingezet om uw medemens uit zijn/haar isolement te
halen. Zo hebben we al diverse geslaagde projecten in de wijk lopen:
Schoonheidsspecialiste Patricia Barentse stelt op vastgestelde
data kosteloos haar huiskamer ter beschikking voor maximaal 6
wijkbewoners. Het gaat hier om ouderen, eenzamen, mantelzorgers
en zieken die op deze wijze een sociaal moment wordt aangeboden.
Ze krijgen daarbij koffie/thee en een gratis handpakking. De
eerstvolgende twee data zijn 06 januari en 03 februari. Zou u zelf
graag in aanmerking komen voor deze maandagmiddag of kent u
iemand? Meld u dan aan via telefoonnummer: 06 - 15 54 10 05.
Daarnaast hebben we professionele ouderenverzorgsters in de wijk
bereid gevonden om op vrijwillige basis wekelijks huisbezoeken af
te leggen bij ouderen. Als professional zijn zij gebonden aan “tijd”,
maar als vrijwilliger kunnen zij wel dat luisterend oor bieden. Subtiele
signalen die kunnen wijzen op eenzaamheid of praktische problemen
kunnen daarbij worden opgepakt en doorgezet naar professionals en
een netwerk van ondersteunende wijkbewoners.
Begin 2014 starten we een bloemschikclub, waarbij een
wijkbewoonster gratis haar atelier aan huis ter beschikking stelt voor
andere wijkbewoners. Wij zijn hiervoor nog op zoek naar bewoners

die het leuk vinden om in groepsverband creatief aan de slag te gaan.
Indien u naar aanleiding van bovenstaand verhaal graag in contact
komt met één van onze collega’s of heeft u vragen, schroom dan niet
en neem contact op met ondergetekende.
Met hartelijke groet,
Miranda Kanits
coördinator Wijkgenoten
06 - 15 54 10 05
www.wijkgenoten-dekker.nl

ADVERTEREN?
wijkblad@onsmail.nl

2

Wijkblad d’Ekker / december 2013

Onze vierde jaargang is ingegaan!
Wilt u adverteren of uw contract verlengen? De prijzen beginnen bij € 60,- per jaargang (5 edities).
Kijk achterin het wijkblad voor een overzicht van de advertentie mogelijkheden.
We horen het weer graag van u!

HET BLOEMETJE

FAMILIEBERICHTEN
Geboren:
Teun aan de Lange Mees, Lana aan de
Ceciliastraat en Quinn aan de Burgemeester
van Hoofflaan. Ouders gefeliciteerd!

FIJNE FEESTDAGEN

fotografie: fotostudio Linda

Het wijkbladbloemetje is deze keer voor Gerard te Boekhorst en werd
aangeboden tijdens een zeer succesvolle 70’s and 80’s party.
Hij verdient het bloemetje voor zijn inzet van het organiseren van
de kindercarnaval, dansavonden en de wijkdag en verspreiding en
bezorgen van het wijkblad.
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 met reden kan per e-mail aan: wijkblad@d-ekker.nl

Het wijkbladbloemetje wordt mogelijk gemaakt door Emiel v/d Pas,
De bloemenman die elke vrijdagmiddag op het Kerkplein staat!

HEEFT U EEN HOND?
Wist u dat er bij de receptie van de gemeente Veldhoven
GRATIS hondenpoepzakjes afgehaald kunnen worden?
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EVEN VOORSTELLEN
Laat ik mij even voorstellen: ik ben Sami Sezin, woonachtig
in Eindhoven en sinds 1 oktober begonnen bij Stimulans als
wijkmakelaar voor o.a. de wijk d’Ekker. Ik ben ook actief in de wijken
Cobbeek-Centrum, ’t Look en Zonderwijk, dus in het middengebied
van Veldhoven.

leefbaarheid in de buurt te vergroten. Soms ging het om bemiddelen
tussen bewoners die een conflict hadden, soms over het opstellen
van een slimme brief naar de gemeente, maar vaak ook gewoon over
het organiseren van gezellige activiteiten in de buurt.
Nu ben ik dus wijkmakelaar voor o.a. d’Ekker. Als wijkmakelaar van
Stimulans ben ik de spil in de wijk en aanspreekpunt voor bewoners
en organisaties uit deze wijk. U kunt bij mij terecht als u ergens
tegenaan loopt en u dat niet zelfstandig opgelost krijgt. Ik ga
samen met u op zoek naar een oplossing. Ik kijk bijvoorbeeld of er
iemand in de buurt naast de eigen boodschappen, ook wat mee kan
nemen voor een zieke buurtbewoner. Of ik schakel een vrijwilliger
van Zorgvoorelkaar in om iemands tuin een paar keer per jaar te
onderhouden.
Ik werk samen met diverse partners in de wijk. Heb in beeld wat er
te doen is, welke organisaties (professioneel als vrijwillig) er actief
zijn en welke mogelijkheden er liggen om verbindingen te maken.
Meestal ben ik niet degene die de gewenste oplossing uitvoert, maar
ik zorg er wel voor dat het gebeurt.
Afgelopen weken heb ik kennisgemaakt met diverse bewoners en
organisaties in d’Ekker, maar er zijn vast nog bewoners of organisaties
die ik niet ken en waar ik graag mee samen zou gaan werken. Dus
als u denkt dat u en ik iets voor elkaar kunnen betekenen, dan kom ik
graag eens kennismaken!

fotografie: fotostudio Linda

Ik zal zo toelichten wat de wijkmakelaar doet, maar wil eerst even
wat over mijzelf vertellen. Mijn ‘roots’ liggen in het jongerenwerk
waar ik 15 jaar actief in ben geweest. Ik heb vooral op straat gewerkt
met hangjongeren in Eindhoven, Valkenswaard, Dommelen, Heeze,
Leende, Best en Oirschot. Daarbij heb ik onder andere met jongeren
een centrum opgezet in Valkenswaard, met allochtone groepen
gewerkt en veel jongeren individueel begeleid terug naar school of
werk.
Daarnaast was ik in Dommelen als opbouwwerker ook betrokken
bij een wijkontwikkelingsplan. Hierin werkte ik samen met de
gemeente, woningcorporatie, politie, buurtverenigingen en Wijkraad
Dommelen, die ik met buurtbewoners heb opgericht. Verder heb
ik met buurtbewoners aan kleinschalige projecten gewerkt om de
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Ik ben bereikbaar via Stimulans
040 - 253 34 43 / 06 - 14 19 14 97
samisezin@stimulansveldhoven.nl

BEDRIJVIGHEID
Jan van den Biggelaar is een echte
Veldhovenaar en zeker geen nieuweling in
de uitzendwereld. Al meer dan 25 jaar is
hij actief in de uitzendbranche en hij heeft
inmiddels al honderden mensen aan een
baan geholpen. Ook heeft hij mede aan de
basis gestaan van twee inmiddels grote
landelijk opererende gerenommeerde
uitzendorganisaties. Jan kent dus als geen
ander het klappen van de zweep. Sinds 2008
heeft hij zijn eigen onderneming JetfleX
opgericht. JetfleX houdt zich voornamelijk
bezig met uitzenden, detacheren, werving
en selectie van vakmensen t.b.v. de
technische en industriële markt. Sinds mei
van dit jaar is Jetflex verhuisd naar de oude
vertrouwde locatie aan de Burgemeester van
Hoofflaan 100 te Veldhoven waar Jan van den
Biggelaar zijn carrière precies 25 jaar geleden
ooit begon. De vestiging in Veldhoven groeit
enorm en men heeft de vaste bezetting
op kantoor met ingang van 1 november
2013 uitgebreid met William Dobber
(geheel rechts op de foto). William heeft veel
ervaring opgedaan bij het uitzendbureau
wat voorheen op deze locatie gevestigd was,
en waar ook Jan van den Biggelaar 17 jaar
werkzaam is geweest. William heeft ruim
acht jaar ervaring in de uitzendbranche en
mag zich met recht een specialist noemen in
het bemiddelen van uitzendkrachten. Door
zijn technische achtergrond is hij perfect
in staat om de juiste match voor uw bedrijf
te maken. William spreekt uw taal en weet
wat er speelt bij u op de werkvloer. Dit zorgt
ervoor dat hij in staat is om snel en accuraat
de juiste match voor hun klanten te maken.
Het team wordt verder ondersteund door
Margaret van den Biggelaar. Margaret draagt
zorg voor de complete backoffice.
Jetflex is een echt familiebedrijf wat
resulteert in korte lijnen, laagdrempelig en

afspraak is afspraak.
JetfleX is een prima
optie als u op zoek bent
naar zowel tijdelijke als
vaste krachten voor uw
bedrijf. Heeft u geen tijd
om allerlei sollicitatiegesprekken te voeren
en advertenties te plaatsen om de geschikte
kandidaat te selecteren, laat ons dit dan voor
u doen. Bij JetfleX staan de uitzendkrachten
centraal. Zonder uitzendkrachten is er
echter geen uitzendbureau. Momenteel
heeft Jetflex meer dan 50 actuele vacatures
openstaan.
Dus bent u op zoek naar een leuke baan in de
techniek, productie of logistiek, kom gerust
eens kennismaken met Jetflex.

JetfleX is een NEN 4400-1 gecertificeerde
onderneming en in het bezit van het
betrouwbaarheidskeurmerk van de Stichting
Normering arbeid (S.N.A.) en aangesloten
bij de N.B.B.U. Ook is Jetflex lid van het
Veldhovens Ondernemers Contact en het
MKB te Eindhoven.
Voor meer informatie en onze vacatures
kijkt u op www.jetflex.nl of loop gerust even
binnen op onze vestiging in Veldhoven.
JetfleX Detachering en Uitzenden BV
Burgemeester van Hoofflaan 100
5503 BR Veldhoven
040 - 253 33 00
info@jetflex.nl
www.jetflex.nl
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VOEDSELBANK
Zomaar een verhaal van de voedselbank!
Tijdens mijn bezoek aan de voedselbank
raakte ik in gesprek met één van de
aanwezigen daar. Hij stelde zich voor als
Louis en vertelde mij het volgende:
“Drie jaar geleden was ik de eigenaar van een
goedlopende timmerfabriek in Veldhoven.
Diverse eigen panden en een bedrijfshal
waren mijn eigendom. Een mooi bedrijf
waar ik trots op was en mijn gezin goed
van kon leven. Op dat moment leek er geen
vuiltje aan de lucht te zijn. Kort daarna
ging het fout. De crisis eiste zijn tol en een
aantal vervelende incidenten zorgden er
voor dat ik tussen wal en schip viel. Ik leek
op de plaats te staan waar de klappen
vielen en liep overal vast. En met mij ook
mijn vrouw en dochtertjes van (toen) 9 en
10 jaar oud. Van zelfstandig ondernemer
met een familiebedrijf naar iemand die
bij de voedselbank in de rij staat met een
nummertje. Alles was ik kwijt en de grond
werd onder mijn voeten weggemaaid.
Mijn kinderen krijgen af en toe goedkope
kleding en kunnen niet met hun vriendinnen
naar de film. Daarmee vallen ze een beetje
buiten de boot, zeker op die leeftijd. Mijn nu
12-jarige dochter heeft zelfs aangeboden
om een krantenwijk te doen, zodat we
eten kunnen kopen voor ons gezin, maar
daar is ze gewoon te jong voor. Mijn
oudste dochter heeft zich door de situatie
teruggetrokken in haar eigen wereldje. Het
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zorgt voor een vervelende thuissituatie met
veel spanningen en dat doet pijn! Gelukkig
springt Stichting Leergeld bij, zodat ze toch
kunnen sporten met leeftijdsgenootjes.
Het voelt alsof ik geen enkel
toekomstperspectief meer heb. Soms heb

ik van die donkere momenten dat ik vecht
tegen het gevoel om alles op te geven.
Zonder de voedselbank waren we nergens,
maar toch is dat niet voldoende. We missen
structureel boter, kaas en broodbeleg op
onze boterham. Dat zijn de zaken die niet
in de pakketten zitten en dus zelf bekostigd
dienen te worden.

Mijn gezin is één van die 82 gezinnen in
Veldhoven die ook wekelijks hun kratje met
eten ophalen bij de voedselbank in d’ Ekker.
Gezinnen die in een soortgelijke situatie
zitten en ook op deze wijze de eindjes aan
elkaar moeten knopen. Dat wil ik zichtbaar
maken door mee te werken aan dit artikel.
Als voormalig wijkconciërge in d’ Ekker
word ik regelmatig geconfronteerd met de
verhalen van achter de voordeur. Dit is er één
van! Armoede is niet iets wat altijd aan de
buitenzijde zichtbaar is. Armoede is er ook in
Veldhoven, mogelijk zelfs in uw straat. Deze
lijn stijgt, dus tijd voor dit signaal aan onze
samenleving.
Als u op enige wijze iets voor deze 82
gezinnen (ongeveer 290 bewoners) in
Veldhoven kunt betekenen, kijk dan op
de website www.voedselbankeindhoven.
nl. Daar staan de contactgegevens van de
Veldhovense voedselbank. Zij zijn gevestigd
op de Handwijzer 6. Er zijn diverse manieren
om deze gezinnen te kunnen helpen. Werkt
u zelf bij een levensmiddelenbedrijf of heeft
u daar connecties? Gooi eens een balletje
op. Alle hulp is welkom en juist uw ideeën
en bijdrage zijn belangrijk. Als Veldhovense
samenleving moeten we toch in staat zijn om
deze mensen te kunnen ondersteunen?

Edwin Wijngaards
Wijkcoach gemeente Veldhoven
Wijkconciërge d’ Ekker

In het gebed tot Sint Jozef Werkman horen we:
Sta ons bij in onze vermoeiende arbeid van elke dag, opdat ook
wij, katholieke vaklieden, daarin een krachtig middel vinden om
God te verheerlijken, onszelf te heiligen en nuttig te zijn voor de
gemeenschap, waarin wij leven; dat immers zijn de hoogste idealen
van al onze handelingen.
In het contact met de pastores van de H.Jozef parochie heb ik
geproefd dat men zo bezig is geweest als geestelijken en als
parochianen nuttig te zijn voor de gemeenschap en daarin God
eer te geven. Dat sprak mij aan, om zo aan het werk te zijn in alle
nederigheid. Juist ook in onze tijd, waarin de kerk een bescheiden
rol speelt in het maatschappelijke leven, is dat voorbeeld van Jozef
van betekenis. We blazen niet hoog van de toren; we hebben niet
de wijsheid in pacht, maar op de werkvloer proberen we eenvoudig
een medemens te zijn voor ieder die ons pad kruist. En dat doen we
geïnspireerd en gedragen door Christus.

HERFST IN D’EKKER
De herfst kon qua weer alle kanten uit. Er zijn ontzettende mooie en
warme dagen geweest, maar ook de typische herfstweertaferelen
hebben we mogen meemaken. Van koude, storm , regen en veel
blaadjes overal, tot buiten zitten in het zonnetje. Nu we dan echt
richting de donkere dagen gaan, wilden we jullie, trouwe lezers, een
mooi herfstplaatje uit de wijk niet onthouden.
Een gigantisch mooie “Kabouterpaddestoel met witte stippen” was
te aanschouwen in een voortuin aan de Borchgravestraat, alwaar hij
met volle pracht en glorie stond te schitteren in een rustige herfstzon.
De kabouters zelf hadden ook al gauw in de gaten dat dit wel een
bijzonder mooie paddenstoel was, want ze hebben er zelfs een paar
dagen gelogeerd!

Daarom las ik met enige verbazing de naam van de nieuwe parochie:
Christus koning. Het klinkt vandaag zo triomfantelijk. Natuurlijk is
het waar dat Christus koning is, maar als parochie ben je met elkaar
toch meer een Jozef, achter de Heilige Jozef aan. En laten de mensen
aan onze handelingen mogen aflezen dat ons werk voortkomt uit
onze verbondenheid met Christus, een andere koning dan al die
wereldheersers.
Alle goeds,
Emeritus dominee Jaap Splinter
(Immanuelkerk)

UIT DE PAROCHIE
In d’Ekker staat de Heilige Jozef kerk. En daar omheen leeft en
viert de parochie Heilige Jozef. Toen ik als dominee in Veldhoven
kwam werken, maakte ik kennis met pastor Geurts en met de
parochie Heilige Jozef Werkman, zoals er toen aan toegevoegd
werd. En dat is te zien op de afbeelding. Net als Jozef is er in d’Ekker
eenvoudig, nederig en voortdurend gewerkt aan de opbouw van de
gemeenschap, zodat die voor ieder tot een zegen zou zijn.
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VAN ONZE JONGE LEZERS

SCOUTING SSK

Hallo, ik ben Joany Pols en ik ben 9 jaar oud.
Ik zit in groep 6 van basisschool de Meerhoef en ik heb de pen van
Marlou Minnen gekregen.

Scouting Sint Stanislaus Kostka is de oudste en grootste
scoutinggroep uit Veldhoven met meer dan 150 leden. Onze
scoutinggroep draait volledig op basis van vrijwilligers en daar zijn
we naar op zoek, zodat we nog meer jeugdleden de tijd van hun
leven kunnen geven. Dankzij onze enthousiaste leiding hebben
alle 150 leden van onze scoutinggroep elk weekend weer een
fantastische tijd. Als leiding ben je gezamenlijk verantwoordelijk om
een leuk programma te verzinnen en deze natuurlijk ook uit te voeren
met de kinderen.
Ben je geïnteresseerd? Laat het ons weten! Heb je zelf geen
scoutingervaring? Geen probleem, daar word je bij geholpen door je
mede-leiding en groepsbegeleiders.
Laat je uitdagen en kom bij de Scouting!
Kijk voor meer informatie op onze website.

Mijn grote sport is hip hop. Ik dans bij Cardo Dance Dept, mijn
dansjuf is Audrey, ze is super lief. Ik vind hip hop leuk, omdat ik de
muziek gaaf vind en omdat ik er mijn energie in kwijt kan. Ik treed
vaak op met dansen b.v. op feestjes en op de camping. Het is meestal
spannend als ik voor de show mijn haar en andere dingen moet
doen, maar als ik eenmaal op het podium sta dan zijn de zenuwen
helemaal weg en kan ik genieten van mijn optreden. Ik oefen ook
veel thuis voor de spiegel.
Aan mijn juf vraag ik vaak hoe je dansjuf kan worden, waarop de juf
antwoord: je moet eerst een opleiding volgen en dan krijg je een
soort van diploma om naar de dan academie te gaan. Als ik dan mijn
diploma haal, kan ik dansjuf worden. Ik vind hip hop stoer, met snelle
muziek. Je kan er heel erg van gaan zweten, want het gaat erg snel.
Met dit stukje tekst wil ik zeggen dat je hip hop echt een keer moet
proberen!
De pen geef ik door aan Britt Michalakos, een vriendin uit mijn klas.
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Blokhut ‘t Gurke
(in het Oeienbos)
Knegselseweg 101, Veldhoven
06 - 48 42 49 32
info@scoutingssk.nl
www.scoutingssk.nl

INTERVIEW MET
Tonnie Baselmans en Dorus de Win
Tonnie is 57 jaar en doet al ruim 6,5 jaar vrijwilligerswerk voor de
dagactiviteiten op Rundgraafpark te Veldhoven. Zij is begonnen
nadat zij gevraagd is door Dorus op een moment dat zij het wat
rustiger kreeg. Ze had jaren mantelzorg verleend voor haar moeder
en toen dat wegviel, kreeg ze tijd voor iets anders.
Dorus is 72 jaar en doet dit vrijwilligerswerk al ruim 20 jaar. Hij is
begonnen als chauffeur bij Graag gedaan (zo heette Stimulans
voorheen) en is daarna begonnen als vrijwilliger bij RSZK, omdat veel
van zijn ritten voor RSZK waren. Ook is Dorus vrijwilliger geweest
voor de winkel en deed hij werk op de locatie Sele. Dorus is hiermee
begonnen, omdat hij destijds een zinvolle tijdsbesteding zocht na het
wegvallen van zijn werk en wat lichamelijke ongemakken.
Tonnie en Dorus werken beide drie dagen per week. Op deze
dagen werken zij zowel in de ochtend als in de middag één uur.
Dat betekent dat zij zo’n zes uur per week bezig zijn met hun
vrijwilligerswerk. Zij vervoeren deelnemers van hun huisadres naar de
locatie Rundgraafpark, waar de deelnemer zijn/haar dag doorbrengt
bij de dagactiviteiten en uiteraard ook weer naar huis terug wordt
gebracht. Er rijden zo’n drie vrijwilligers per dag om deze mensen te
vervoeren en er rijdt vaak ook nog een reguliere taxi voor mensen die
moeite hebben met het instappen in een auto. Er nemen per dag zo’n
12 deelnemers deel aan deze activiteit.
Uiteraard ontvangen deze vrijwilligers een onkostenvergoeding voor
hun gereden kilometers, hiervoor hebben we een vaste afspraak
met de vrijwilligers. De vrijwilligers drinken na hun rit in de ochtend
een kopje koffie op Rundgraafpark en doen dit ook voor hun rit in
de middag. Hierdoor houden ze ook hun contact met de locatie,
medewerkers, collega- vrijwilligers en uiteraard de deelnemers.
Tonnie en Dorus hebben goede afspraken met de medewerkers
van de dagactiviteiten. Zij weten wat ze moeten doen. Mocht er
onverhoopt bij een deelnemer thuis iets aan de hand zijn, kunnen zij
altijd terugvallen op de medewerker.
Als we vragen naar de motivatie van Tonnie en Dorus dan hebben ze
daar snel een antwoord op. Dorus begon in eerste instantie om bezig
te zijn, maar al gauw besefte hij hoeveel waardering hij krijgt van de
mensen waarvoor hij werkt. Dat stimuleert hem enorm om door te
gaan met dit werk. Tonnie geeft aan dat ze een heel fijn contact heeft
met de mensen die zij vervoert. Deze vrijwilligers geven ook aan
te leren van dit werk, met name vooral veel geduld hebben en het

omgaan met dementerende thuiswonende cliënten. Dorus vertelde
dat er eens een cliënt was die voor de thuiszorg de deur niet open
wilde doen, maar zodra hij aan deur kwam om diegene op te komen
halen, dat de deur al open was, voordat hij aan kon bellen.
Heeft u ook interesse om dit vrijwilligerswerk te doen of misschien
iets anders? Wij hebben vele mogelijkheden op onze locaties. Neem
gerust eens contact met ons op en wij zullen in een vrijblijvend
gesprek uw wensen en onze mogelijkheden bespreken. Op onze
website vindt u al onze vacatures.
Vrijwilligersbureau RSZK
Macha Mathijssen
Annet Kruijssen
Lieke Lauwers
0497 - 58 42 22
vrijwilligersbureau@rszk.nl
www.rszk.nl
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DE HOBBY VAN

Tiffany
Tiffany is de naam van de bedenker van deze bewerking met glas.
Bij Tiffany maakt men twee tekeningen, waarvan er één op het
werkbord komt en met de andere tekening knip je het te maken
figuur uit in losse onderdelen. Deze losse delen zijn de ‘sjablonen’
die je op glas (ook weer soort en kleur) plakt of aftekent en dan
uitsnijdt en precies op maat slijpt. Als een stukje klaar is, wordt het
met spelden op de tekening op het werkbord gezet. Zo maak je het
hele werkstuk af. Dan worden de stukjes met speciale koperfolie band
aan de buitenkant omplakt en weer op het werkbord met tin aan
elkaar gesoldeerd en gepatineerd (zwartmaken van de tin). Tiffany
werkstukken zijn meestal kleine ramen of dingen die je voor een
raam zet of komen te hangen (ook Tiffany lampen zijn wel bekend).
Houdoe,

Toon van Geel

fotografie: fotostudio Linda

Glas in lood
Een van mijn hobby’s is glas in lood en Tiffany maken. Glas in lood
heb ik van jongs af aan mooi gevonden. Vooral in oude huizen,
gebouwen en kerken is het nog wel te zien, maar het wordt steeds
minder, erg jammer vind ik zelf. De oorzaak is dat het maken ervan
nogal tijdrovend en secuur is en daarom eigenlijk te duur.
Als men een raam gaat maken is dat meestal van een voorbeeld van
een foto of tekening. Een eigen ontwerp maken kan ook natuurlijk.
De combinatie van soorten glas en de kleur is belangrijk, maar soms
ook moeilijk.

Toon van Geel

BADMINTONCLUB ZOEKT LEDEN
Badminton Club de Kempen zoekt nieuwe leden. Op woensdag- en
vrijdagochtend vanaf 09.30-11.30 uur kan er in de NUVOC sporthal
aan de Korze 80 in Veldhoven recreatief en in een gemoedelijke
sociale sfeer badminton gespeeld worden. Zowel beginners als
gevorderden zijn welkom. Wij bedrijven geen topsport, het gaat om
het spel, maar het gaat óók om een stukje ontspanning. Beginners
met weinig ervaring worden sportief begeleid. Mogelijkheid wordt
geboden om vier weken GRATIS proef te spelen.
De contributie bedraagt €11,- per maand (incl. gratis koffie en thee).
Telefonische informatie
Will Peijnenburg 06 - 44 09 45 54
Gerrit Peters
040 - 254 58 29

fotografie: fotostudio Linda

Eerst maak je een tekening van wat je gaat maken en plakt die op een
werkbord. Dan leg je aan de buitenkant loodprofiel, daarna wordt
het glas precies op maat gesneden/geslepen en in het loodprofiel
geschoven. Zo bouwt men het raam in elkaar. Het lood bestaat uit
H en U profielen die zo te koop zijn. Als alles in elkaar zit, worden de
hoeken en kruispunten aan elkaar gesoldeerd en eventueel gekit
voor de stevigheid en om het waterdicht maken. Dan kan het in
een kozijn gezet worden of aan een ketting voor het raam worden
gehangen.
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ADVERTEREN IN ONS
WIJKBLAD?
ADVERTENTIE MOGELIJKHEDEN
jaargang 4 / december 2013 t/m oktober 2014
Type

formaat

tarief per keer

tarief per jaar

A

92 mm x 25 mm

€ 14,-

€ 60,-

B

92 mm x 50 mm

€ 21,-

€ 90,-

C

190 mm x 50 mm

€ 40,-

€ 180,-

D

190 mm x 135 mm

€ 63,-

€ 300,-

E

190 mm x 270 mm

€ 120,-

€ 500,-

Een jaargang heeft 5 edities van december t/m oktober.
Meer informatie? wijkblad@onsmail.nl

COLOFON
4e jaargang / nr. 1 / december 2014 / oplage 2000 stuks
Wijkblad d’Ekker verschijnt vijf keer per jaar en wordt uitgegeven
door stichting d’Ekker, kvk 56682557.

De volgende kopijdatum is

1 februari 2014

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. Plaatsing van
een artikel wil niet zeggen dat de redactie dezelfde mening heeft.
De redactie is niet aansprakelijk voor schade i.v.m. gebruik van
redactionele informatie en/of de inhoud van advertenties.
Redactie
Hanneke te Boekhorst, Harrie Verberne, Huib van der Weijden,
Linda van den Broek, Robert van de Ven en Wilma van Zuuren
Reporter
Katja Dautzenberg
Vormgeving
Casper Flipsen, VormMeester
Redactieadres
Hoenderakkerstraat 5
5503 XC VELDHOVEN
wijkblad@d-ekker.nl
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Kinderopvang het Witte Wiel is het nieuwste
‘groene’ kinderdagverblijf in uw omgeving.
Alles op één 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 (de landelijke
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!

Meer informatie of een vrijblijvende rondleiding?
Provincialeweg 4 Veldhoven
040 - 202 75 80 / 06 - 53 20 37

info@hetwittewiel.nl
www.hetwittewiel.nl

