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Dagopvang De Biezenrijt is op zoek naar (een of twee) vrijwilli-

gers die op woensdagmorgen een aantal cliënten willen bege-

leiden bij het ophalen van glas en plastic in een deel van de 

wijk Kerkakkers. De cliënten gaan rond 09:00 op pad en trek-

ken een uurtje door de wijk. Het opgehaalde glas en plastic 

wordt vervolgens weggegooid bij respectievelijk de afvalbakken 

bij de Albert Heijn en de glasbakken bij De Biezenrijt. Ter afslui-

ting is er koffie voor de hele groep. Wie heeft er een paar uur-

tjes tijd op de woensdagmorgen?! 

Na klachten van buurtbewoners heeft de gemeente Val-

kenswaard in samenspraak met de Wijkcommissie Kerkak-

kers het idee opgepakt om het UPC-gebouwtje te voorzien 

van graffiti-kunst.  

Spray Over Productions is uitgekozen om dit te gaan realise-

ren. Zij hebben ook op andere plaatsen in Valkenswaard 

(o.a. bij de JOP bij het zwembad) hun kunsten vertoond. 

Als thema voor het ontwerk is gekozen voor 

‘communicatie / verbinding / netwerken’. Er wordt gedacht 

aan een afbeelding in combinatie met een gedicht, maar 

hierover volgt meer in een volgende nieuwsbrief. 

Nieuwbrief  2017 -4  

Jul i  2017 

U I T  H E T  B E S T U U R  G E K L A P T . . .  
 De zomervakantie is weer begonnen! Het lijkt weer een 

mooie zomer te gaan worden. Enkelen genieten van de 

jaarlijkse Valkenswaardse kermis en ander vermaak in 

en rondom ons dorp. Anderen trekken erop uit met tent 

of caravan of gaan nog verder weg met het vliegtuig. 

Namens het bestuur wensen we alle wijkbewoners een 

hele prettige vakantie; hopelijk kunnen jullie er even 

helemaal tussenuit om de dagelijkse beslommeringen 

even te vergeten!! 

 Zoals jullie wellicht hebben gemerkt, heeft de Nieuws-

brief een kleine opknapbeurt gehad qua indeling en op-

maak. Om iedereen te voorzien van de benodigde infor-

matie is bij de opstart van onze wijkcommissie al beslo-

ten om elke nieuwsbrief zowel digitaal als huis-aan-huis 

te bezorgen, zodat ook onze digitaal minder onderlegde 

buurtbewoners toch op de hoogte blijven van onze loka-

le bezigheden en nieuwtjes! Nu dus alleen in een nieuw 

jasje. Op– en/of aanmerkingen, tips en dergelijke mo-

gen verstuurd worden naar stijn.eggens@gmail.com. 

 De opschoondag in de wijk Kerkakkers heeft nog een 

aangenaam staartje gekregen voor Dagbesteding De 

Biezenrijt en Basisschool De Pionier. Zie verderop in 

deze nieuwsbrief. 

 Naar aanleiding van de verkeersoverlast in de wijk heb-

ben wij gesproken met Veilig Verkeer Nederland over de 

mogelijkheden om het sluipverkeer in m.n. de Kardinaal 

de Jongstraat terug te dringen. Daarnaast rijden auto-

mobilisten (overigens vaak wijkbewoners) op veel plaat-

sen harder dan de toegestane 30 km/uur (of 50 km / 

uur op de Dommelseweg). Wij zijn op zoek naar buurtbe-

woners die dit verder mee willen aanpakken! 

 De Stichting Wijkcommissie Kerkakkers was 1 van de 

organisaties waarop kon worden gestemd voor de Rabo-

bank Clubkas Campagne. Leden van de Rabobank kon-

den, naast veel (sport)verenigingen en andere stichtin-

gen, dus ook hun stem uitbrengen op onze Stichting. 

Mede dankzij de stemmen van onze wijkbewoners heb-

ben wij daarom een bedrag van € 244,30 van de Rabo-

bank mogen ontvangen! Uiteraard willen wij jullie daar-

voor hartelijk danken! 

 Bezoekt u regelmatig onze website: 

http://www.wijkcommissiekerkakkers.nl  

Ook daar plaatsen wij regelmatig nieuwsberichten en 

kunt u meer informatie terugvinden. 

Hee do e  de  mee!?  
Wij zijn op zoek naar jou! Wij zijn dringend op zoek naar 2 nieu-

we bestuursleden. De benodigde tijd bedraagt ca. 4 uur/week. 

Ook als je je niet wilt binden of minder tijd hebt, maar het wel 

leuk vindt om een acitiviteit mee te organiseren, kunnen we je 

hulp uitstekend gebruiken. Meer informatie en aanmelden bij 

Wil Peels, tel. 040-2043697, e-mail wgmpeels@onsbrabant.nl 

  

G R A F F I T I  
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Daarnaast hebben groep 4 

en 5 van Basisschool De Pio-

nier namens de gemeente 

Valkenswaard een knikkerte-

gel gekregen en vrijkaartjes voor zwembad De Wedert. 

Zij hebben in het kader van de Opschoondag veel afval 

ingezameld en daarmee een voorbeeld gegevens aan 

alle wijkbewoners in Kerkakkers. Op het schoolplein is 

sindsdien geen zwerfafval meer te vinden, ga zo door!

Namens de gemeente waren wethouder Mart Wijnen 

en projectleider Iris Verbakel aanwezig. 

Dit geeft ons weer nieuwe moed om, ondanks de gerin-

ge opkomst van de wijkbewoners, volgend jaar weder-

om een activiteit te organiseren rondom de landelijke 

Opschoondag! 
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Inloophuis: 

7 augustus: 10:00 — 11:15 

21 augustus: 10:00 — 11:15 

4 september: 10:00 — 11:15 

18 september: 10:00 — 11:15 

 

13 september: Wandeling in en om de wijk 

Vertrek: 20:00 bij de Horizon, Amundsenstraat 5 

Nelly van de Burgt en Jo Schijvens zetten wederom een wandeling 

uit in en om de wijk Kerkakkers. Tijdens de wandeling zal er weer 

het een en ander worden verteld over de wijk, de natuur en ons 

erfgoed. Na afloop kunnen we nog wat napraten bij een gezellig 

kopje koffie. 

 

 

Later dit jaar nog: 

11 oktober: Jaarvergadering 

20:00 bij de Horizon, Amundsenstraat 5 

Noteert u alvast deze datum. Wij bestaan dan meer dan een jaar 

en willen graag iedereen bijpraten over wat we hebben gedaan en 

wat onze toekomstplannen zijn. Uw wensen zijn daarbij voor ons 

van doorslaggevend belang! 
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Activiteiten  

STAARTJE OPSCHOONDAG IN  

DE WIJK KERKAKKERS 
Wekelijks loopt Karin, een cliënt van Dagbesteding De 

Biezenrijt van LunetZorg, door onze wijk en ruimt daar het 

zwerfafval op. Voorheen gebeurde dit met een in elkaar 

geknutseld afvalbakje op wieltjes, die inmiddels al hard 

aan vervanging toe was.  

Als beloning voor haar inzet en in vervolg op de Op-

schoondag in de wijk Kerkakkers heeft de gemeente Val-

kenswaard nu gezorgd voor een nieuwe professionele 

INLOOPHUIS 

Elke 1e en 3e maandag van de 

maand kunt u van 10:00 tot 11:15 

terecht voor een praatje bij een kopje 

koffie. Ook ligt er een Eindhovens 

Dagblad en een aantal tijdschriften. 

Wij helpen u graag bij vragen en pro-

blemen waar u tegen aanloopt. Maar 

vrijblijvend langs komen is uiteraard 

geen probleem! Het adres: Kardinaal 

de Jongstraat 6. 

 

Afgelopen 15 mei was wijkagente 

Kim Peijs te gast. Belangrijke zaken 

die zijn besproken waren onder meer 

de lage bezetting bij de politie en de 

oproep om, bij misstanden, toch alles 

te melden bij de politie. 

 

Op 19 juni was het thema Veilig Ver-

keer Nederland. Zij zetten zich in voor 

het verbeteren van de verkeersveilig-

heid, door onder meer het afnemen 

van verkeersexamens bij lagere scho-

len, opfriscursussen voor ouderen, 

fietscontroles bij de Were Di. Daar-

naast een oproep aan de wijkbewo-

ners om hun fietsverlichting te gebrui-

ken! 

A U G U S T U S 

Ma Di Wo Do Vrij Zat Zon 
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