
 

 

Oproep voor actie om de kerktoren in d’Ekker te behouden 

Wij, de werkgroep ’Red de Kerktoren’ van Wijkplatform d’Ekker, zijn ongerust 

dat onze toren aan de Burgemeester van Hoofflaan niet behouden blijft. Het gaat 

zeer doen als deze gaat verdwijnen. Ik ben een van de ouderen uit onze 

werkgroep. Onze familie woonde tijdens het ontstaan van de wijk d’Ekker al in 

Veldhoven. Ik ben bijna 87 jaar en ik groeide op aan de Pietershoek (nu 

Armehoefstraat). Ik was lid van de verkenners en van de toneelgroep 

Meerveldhovens toneel, en de KAJ. Pastoor Geurts was in mijn jonge tijd 

kapelaan in de de Lambertusparochie (nu Christus Koning). Wij waren zeer 

begaan met deze sympathieke man, die later de bouwpastoor werd van de 

nieuwe parochie H. Jozef werkman in d’Ekker. We hebben ons als verkenners 

(voortrekkers) ingezet om zoveel mogelijk geld bijeen te krijgen voor deze 

nieuwe parochie; we hebben nog meegedaan bij de radio van Johan 

Bodegraven, waar we tijdens een quiz geld verdienden voor ons pastoorke 

Geurts. Als toneelclub gingen we de hele Kempen door om bijdragen te 

verzamelen voor hem. In die tijd bestond ook al de KBO (het heette toen anders), Huub 

Zeilmans was de voorzitter. Er werd steeds vergaderd aan de Pietershoek 22, bij Betje 

van den Wildenberg (ons moeder). Ik weet nog dat het eerste bedrag dat ze van Drees 

trokken (heet nu AOW) aan pastoor Geurts werd afgedragen. Daarom doet mij en vele 

anderen in d’Ekker, de gedachte dat de toren er niet meer zou zijn, pijn. Torens zijn 

herkenningspunten van de wijk, die mag men nooit laten verdwijnen. Daarom vraag ik u, 

namens onze werkgroep, uw steun om mede in verzet te komen. Het Historisch Erfgoed 

Veldhoven is ook in beweging gekomen tegen deze dreiging. 

Namens de werkgroep ’Red de Kerktoren’ van Wijkplatform d’Ekker, 

Cor van den Wildenberg 
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