
Busreizen
Genieten op z’n
Italiaans!
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Ga naar Kras.nl/busvakantie
of bel 0900-969715 cpm

Venetiaanse Rivièra
Ontspannen aan het strand, pasta’s smullen en
eropuit naar dé hoogtepunten aan de kust.
✔ Verblijf in 4-sterren hotel aan het strand
✔ Naar o.a. Venetië, Aquileia, Grado en Triëst
Zie: Kras.nl/39400

9 dagen
v.a.

499
Toscane en Florence
Verborgen tussen de Toscaanse heuvels liggen de
mooiste steden van Italië. Ga op ontdekking!
✔ Verblijf in 4-sterren hotel in een kuuroord
✔ Naar o.a. Pisa, Lucca, Florence en Siena
Zie: Kras.nl/39457

10 dagen
v.a.

649
Elba, Sardinië & Corsica
Deze reis is al jaren een succes. Met het Elba van
Napoleon, Sardinië en ‘Ile de Beauté’ Corsica.
✔ Verblijf in goede toeristenklasse hotels
✔ Naar o.a. de Costa Smeralda, Ajaccio en Bastia
Zie: Kras.nl/39371

12 dagen
v.a.
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9 dagen v.a.

499
100% vertrekgarantie

Aalsterweg 26

Eindhoven

040 - 2131629
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Verbonden met Veldhoven, aflevering 1
Waarom voelt u 
zich verbonden met 
Veldhoven? Daar 
draait het om in het 
boek ‘Verbonden 
met Veldhoven’, 
een creatie van de 
gemeente Veldhoven, de 
Bibliotheek Veldhoven/
VVV Veldhoven, 
Museum ‘t Oude Slot, 
Art4U, De Schalm 
en het Veldhovens 
Ondernemers Contact. 
Het boek verschijnt eind 
2014. In deze rubriek 
deelt burgemeester 
Jack Mikkers alvast zijn 
gevoelens met de lezers 
van De Ahrenberger.

VELDHOVEN - “Ik voel me 
verbonden met Veldhoven… 
Omdat een grote mate van 
mijn persoonlijk geluk komt 
door Veldhoven. Ik weet het, 
dat zijn grote woorden. In 
dit verhaal zal ik proberen 
dit gevoel onder woorden te 
brengen. Al vanaf mijn 11e 
levensjaar had ik de ambitie 
om burgemeester te worden. 
Toen nog onder de indruk 
van de statuur en symbolen 
die een burgemeester omrin-
gen, zag ik later voorname-
lijk de toegevoegde waarde 
die je als burgemeester kunt 
hebben voor de leefomge-
ving. Het faciliteren van het 

‘samen leven’, wat je rol is 
als gemeentelijke overheid, 
is een geweldige opdracht.”
“Als je burgemeester wordt, 
word je dat nagenoeg nooit 
in je geboorte- of woon-
plaats. Als nieuwkomer start 
je in een gemeente waar je 
zowel je zakelijke leven als 
privéleven helemaal moet 
opstarten. In mijn geval nu 
bijna 7 jaar geleden: 7 jaren 
vol ervaringen, contacten, 
uitdagingen en geluk. Ik heb 
Veldhoven leren kennen als 

een open, warme en onder-
nemende samenleving. Met 
mensen die wat voor elkaar 
willen krijgen en dat samen 
willen doen. Ontstaan van-
uit 4 dorpen, nu 1 gemeente 
met verschillende sferen 
maar wel met een gevoel 
van saamhorigheid, van 
‘samen doen’. Geen geslo-
ten gemeenschap, maar één 
waar, mede door de sterke 
groei in de jaren ’70 en ’80, 
je verwacht wordt mee te 
doen. Samen maken we 
Veldhoven. Als je vanuit dat 
fundament je functie mag 
vervullen, is dat een feest. 
Het fundament van verbin-
ding ligt er en dat geeft een 
voedingsbodem voor initia-
tieven en kansen. Het afge-
lopen jaar heb ik dat weer 
duidelijk gemerkt toen ik 

bij 12 vrijwilligersprojecten 
een dag meedraaide. Toen 
heb ik één grote les geleerd: 
bezieling is belangrijker dan 
de taak. Het gaat niet om wat 
je doet, maar waarom je het 
doet. Om de glimlach, het 
weggepinkte traantje en de 

ferme schouderklop. Door 
geluk te geven, word je zelf 
gelukkiger. Dat gevoel krijg 
ik dagelijks van de Veldho-
venaren. Dank daarvoor, 
dank voor de dagelijkse ver-
binding, die mij een groot 
gevoel van geluk geeft.

Burgemeester Jack Mikkers van Veldhoven: “Bezieling is belangrijker dan de taak.”

‘ik heb veldhoven 
leren kennen als 
een open en warme 
samenleving’

Jack Mikkers (1968) is geboren en getogen in Heeze en al 
jong actief in de politiek. In 2003 wordt hij burgemees-
ter van Maasdriel en op 1 mei 2007 van Veldhoven. Op 
voordracht van de gemeenteraad is hij nu bezig aan zijn 
tweede termijn. In zijn Nieuwjaarstoespraak 2014 vorm-
de het woord ‘verbinding’ de rode draad.


