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Aanwezig:  zie namenlijst     te raadplegen bij de notulist.    (COR)                                          
Afwezig:   zie namenlijst      ,,           ,,          ,,          ,, 
 
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. In het bijzonder onze 
gasten Dirkje de Haan van D66  en Rein Kwast van Samenwerkend Veldhoven. Albert v. K is 
vandaag opgenomen in het ziekenhuis. We gaan morgen naar zijn toestand informeren.(Zie 
bij rondvraag) 
Het is de eerste vergadering van het jaar. Diverse mensen zijn niet aanwezig en hebben geen 
afmelding gegeven. 
De notulen van 21 nov. 2013 worden goedgekeurd. 
 
Ingekomen post: 
 

 WijkplatformVerslag  21  nov. 2013   

 Uitnodiging Nieuwjaars receptie gemeente Veldhoven 

 Stand van zaken “Wijkblad d´Ekker” 

 Kosten wijkdag-kramen. 

 Ons budget 

Mededelingen.  
1. De voorzitter sprak vanavond Francis van de gemeente. Tijdens de 

nieuwjaarsreceptie van wijkplatform de Kelen, waar alle Veldhovense 

wijkplatforms waren uitgenodigd. Ze deelde mee dat Jac vd Sande niet naar 
onze vergadering komt, daar er niets te melden was. 

2. Evaluatie vergadering van tuinen omgeving “Merefelt”   Bij deze vergadering 
waren Wim en Marie ook aanwezig.    (zie bijlage) 

3. Sami deelt mee dat zijn contract bij Stimulans per 1 april 2014, helaas, 
beëindigd wordt. 

4. Wijkblad; Door opzeggen van hun werkzaamheden voor ons wijkblad door 
een paar leden kan het wijkblad niet langer gemaakt worden. Sami zegt dat 
hij mee wil denken om te proberen een doorstart te maken. Sami en 
Hanneke gaan de mogelijkheden bekijken. 

5. M.F.A. midden aan de v Aelstlaan (Multi functionele accommodatie) zal 
anders van opzet zijn dan M.F.A. noord. Vermoedelijk wordt ‘Stimulans” 
onder gebracht in M.F.A midden. 

6. Wijkverpleegkundige in de wijken Zonderwijk en Het Look. Net zo als in 
Oerle komt in boven genoemde wijken ook verpleegkundige hulp. Deze 
bestaat uit professionele- en vrijwillige medewerksters. In d´Ekker kent men 
wel de vrijwillige hulp van dames die ook bij RSZK in dienst zijn. 

7. Vrijwilligers avond in De Schalm vindt 27 januari 2014 plaats. Men kan zich 

melden bij Stimulans voor toegangskaarten. 
8. 13 maart 2014, Debat avond in de Emanuel kerk. Aanvang 20 uur 
9. 19 maart 2014, stemmen voor de gemeenteraad 
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Gansepoel     
Henk en Robert, leden van de projectgroep Gansepoel zijn niet aanwezig. 
 
Politie mededelingen 
Vandaag niet aanwezig. Via de mail zal hij in kennis gesteld worden van onze vergaderdata in 
2014 
 
Aktielijst 

Afgewerkte zaken worden van de lijst verwijderd.    

 
Datum 

Onderwerp Actie Door wie 

    

5 sept 13 Plaatsen speeltoestellen 
Zoestraat 

Bijna gereed Afgewerkt gaat van 
De lijst 

    

    

23-08-12 Kliko’s Wilgenakkerstr.?? Herhaald ingebracht?? Jac / Ad ??? 

 

 

 

Rondvraag: 
1. Na de vergadering Albert gebeld. Het gewenste resultaat werd gehaald. Hij is weer thuis. 

2. Sami zegt dat in het Sondervick college, in samenspraak met de cliëntenraad, door getrainde 

amateur koks de mogelijkheid geboden wordt, te leren hoe men met weinig geld een 

gezonde maaltijd kan bereiden. Men wil 8 keer op een maandag, aanvang 3 februari, 

beginnen met deze cursus. Sami vraagt wanneer wij mensen kennen die hiervoor in 

aanmerking komen, deze aan hem door te geven. Ook gaat Sami een mededeling bij de 

voedselbank neerleggen. 

 
 
Sluiting 
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Agenda wijkplatformvergadering  13 maart  2014  

data voor 2014 worden toegevoegd 

1 opening door de voorzitter 

2 notulen 09 januari 2014 

3 ingekomen post 

4 mededelingen 

5 politiezaken         

6 werkgroep Gansepoel 

7 actielijst  

8 rondvraag 

 

volgende vergadering   13 maart 2014  19.30 uur 

 

Data 2014;   maart 13 / april 17 / mei 15 / juni 26 / sept. 4 / nov 20 /    steeds   

19.30 uur 
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Bijlage; 
 
Beweegtuin Merefelt 

Een half jaar geleden is de beweegtuin voor ouderen geopend aan de Kerkakkerstraat, bij 
het woonzorgcentrum RSZK Merefelt. In de tuin zijn diverse toestellen geplaatst waarop 
cliënten van de RSZK en senioren uit de omgeving volop kunnen genieten van bewegen in 
de buitenlucht. In de beweegtuin zijn onder meer te vinden een crosstrainer, een fiets en een 
toestel om je armen te trainen. Bovendien is er een oefenhelling waar ouderen met rollater, 
rolstoel of scootmobiel kunnen oefenen met rijden, zo kan er bijvoorbeeld geoefend worden 

op verschillende ondergronden.  

Een leuke bijkomstigheid is dat bewegen een belangrijke remedie is tegen de fysieke en 
geestelijke gevolgen van het ouder worden.  
Daarnaast vinden de gebruikers van de beweegtuin het ook echt leuk om beweegoefeningen 
te doen, tijdig een praatje te kunnen maken op de aanwezige bankjes of gewoon een 
gezellig rondje te lopen door de beweegtuin. De beweegtuin is dus een trekpleister voor de 
actieve en minder actieve senioren en veel belangrijker de tuin is voor iedereen toegankelijk.  
 
De beweegtuin is mede dankzij de steun en hulp van de gemeente Veldhoven, Wijkplatforms 
d’Ekker, Cobbeek-Centrum, Veldhoven-Dorp en Zonderwijk, Stichting Mooier Merefelt en het 
Sondervick College gerealiseerd.  
 
 
Wij hopen ook u snel een keer te mogen begroeten in de beweegtuin.  
 
Op 18 december 2013 was er een evaluatie bijeenkomst met 10 personen van verschillende 

instanties geweest. Er werd gesproken over het functioneren van het beweegconcours en 
wat er in de toekomst nog staat te gebeuren. Verschillende doelstellingen werden geopperd 
zoals, Wat willen we?  Wat zien we?  Wat hebben we nog te doen?. 
Er is gezamenlijk een mindmap gemaakt tijdens de evaluatie en deze wordt uitgewerkt. 
Om de voortgang te bewaken is er een volgende bijeenkomst gepland.  
 

 
 
 

 

 


