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Een actief, gezond en voorspoedig 2018 

namens de wijkcommissie Kerkakkers 

 
Uit het bestuur geklapt …..  

 Zo aan het eind van het jaar sta je stil bij wat je 
allemaal bereikt hebt in het afgelopen jaar en wat 
je plannen zijn voor volgend jaar. Maar tijdens 
onze jaarvergadering op 18 september hebben we 
daar al uitvoerig bij stilgestaan, dus daar wil ik hier 
niet opnieuw op ingaan.  
Voor mij persoonlijk heb ik wel  soms gebaald als 
de opkomst voor een van onze activiteiten 
bedroevend was. Dit terwijl we als bestuur er op 
voorhand veel vertrouwen in hadden en er ook 
veel tijd en energie in hadden gestoken. Maar dan 
put je toch weer moed uit het feit dat we als 
wijkcommissie nog maar zo kort bestaan en de 
dingen nog moeten groeien. 
Gelukkig waren er ook een aantal activiteiten die 
wel het nodige publiek trokken met als klap op de 
vuurpijl onze vrijwilligersavond op 22 november. 

Met een opkomst van een 50-tal wijkbewoners 
weet je weer waarom je dit alles doet. 
Hierbij nogmaals onze hartelijke dank aan al deze 
vrijwilligers: straatcontacten, webmasters, 
klusjesmannen, gastheren inloophuis, wandelaars, 
sprekers, workshopbegeleiders, buurthuis de 
Horizon, wijkfotograaf Joost Mandigers en Joris 
van de Biezenrijt en mijn medebestuursleden. 
 

 
 

 Bezoekt u ook regelmatig onze website: 
http://www.wijkcommissiekerkakkers.nl/  

 

Activiteitenkalender 
Iedere 2de woensdagavond van de maand wordt een 
lezing, excursie of workshop georganiseerd “Door en 
Voor” wijkbewoners. Aanvang is 20:00 uur, locatie 
buurtgebouw de Horizon, Amundsenstraat 5, of op 
locatie. 
Daarnaast worden er door het jaar heen een aantal 
wijkgerichte activiteiten opgezet, die gedeeltelijk 
aansluiten bij landelijke evenementen.  

  “Door en Voor” Nieuwjaarsreceptie 
Op woensdag 10 januari, om 20:00 uur in 
buurthuis De Horizon, Amundsenstraat 5 
Onder het genot van een hapje en een drankje 
blikken we terug op het voorbije jaar en kijken we 
vooruit naar het nieuwe jaar 2018. Voor velen 
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onder u ook een mogelijkheid om eens kennis te 
maken met je buurtbewoners en met de 
/wijkcommissie. 

 “Door en Voor” Brandveilig Wonen  
Op woensdag 7 februari (let op!) , om 20:00 uur in 
buurthuis De Horizon, Amundsenstraat 5 
Mijn naam is Egitte van Hoek, ik ben 
brandweervrouw in de rol van bevelvoerder in het 
korps van Valkenswaard en daarnaast werk ik 
voor de afdeling “Preventie” van de regionale 
brandweer. 
Als ervaringsdeskundige heb ik de ellende gezien 
die brand veroorzaakt. Omdat ik deze ellende 
niemand gun trek ik - vanuit mijn taak bij 
“Preventie”- de regio in om de inwoners te 
vertellen wat ze kunnen doen om brand te 
voorkomen. Want wist u dat de kans om brand te 
krijgen thuis in 2016, 1 op 64 was? 
Ik vind het dan ook erg fijn dat ik uitgenodigd ben 
om dit te komen doen in mijn eigen wijk, waar ik 
bijna 25 jaar woon. Ik zal deze avond ook iets 
vertellen over koolmonoxide. 
Ik zie jullie dan ook allemaal graag op 7 februari! 

 “Door en Voor” Cordaad Burenhulp 
Op woensdag 14 maart, om 20:00 uur in buurthuis 
De Horizon, Amundsenstraat 5 
Door Anneke Maas van Cordaad. Zie ook artikel 
verderop in deze nieuwsbrief. 
 

Verkeer(d) in de wijk 
Een groep bewoners uit de Mgr. Poelsstraat heeft de 
handen ineen geslagen om de verkeerssituatie in hun 
straat in kaart te brengen. 
De Mgr. Poelsstraat is een van de ontsluitingswegen 
voor de achterliggende straten binnen de wijk. 
Daarnaast wordt de Mgr. Poelsstraat ook gebruikt 
door bezoekers van kindercrèche St. Jan, Lunetzorg 
begeleid wonen én dagbesteding de Biezenrijt en 
SIAM-gym. Hierdoor is, m.n. in de ochtend en aan het 
begin van de avond, de verkeersdrukte in de Mgr. 

Poelsstraat behoorlijk intensief. De inrichting van de 
straat, met parkeren aan beide zijden, maakt de 
doorgang erg smal. 
Tijdens de vergadering komt naar voren dat 
oplossingen voor de Mgr. Poelsstraat alleen in een 
breder perspectief van de wijk Kerkakkers(-noord) 
kunnen worden gerealiseerd. Maar voordat we in 
oplossingen kunnen gaan denken is het goed eerst de 
huidige verkeersstromen in kaart te brengen. 
Via onze wijkco Peter Franken is dit voorgelegd aan de 
verkeerskundige binnen de gemeente. Voorstel van 
de verkeersdeskundige is om met een kleine 
afvaardiging uit de wijk het mobiliteitsbeleid van de 
gemeente toe te lichten, inclusief de weg-
categorisering. Hij kan de data laten zien waarover hij 
al beschikt en de methode van eventueel 
vervolgonderzoek toelichten. Als we dat gedaan 
hebben bepalen we samen wat we gaan meten en 
hoe we gaan meten. 
 
Daarom zijn we momenteel bezig om deze 
afvaardiging samen te stellen. Hierbij gaan de 
gedachten uit naar één bewoner uit de volgende 
straten: Jan Vlekkestraat, Kard. de Jongstraat, Mgr. 
Poelsstraat, Mgr. Zwijsenstraat en Min. 

Aalbersestraat. Hee doe de mee! Aanmelden bij Jos 

van Gestel, josvangestel@onsbrabantnet.nl , 06-
20415268. 
 

Hee doe de mee 
Wij zijn op zoek naar jou! Wij zijn dringend op zoek 
naar 2 nieuwe bestuursleden. Wij hebben de voorkeur 
voor jongeren en/of vrouwen. Benodigde tijd ca. 4 
uur/week. Maar ook als u zich niet wilt binden of 
minder tijd hebt, maar het wel leuk vindt om een 
activiteit mee te organiseren zijn wij op zoek naar jou. 
Meer informatie en aanmelden bij Wil Peels, tel 040-
2043697, email wgmpeels@onsbrabantnet.nl  
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Inloop-/infohuis 
1ste en 3de  maandag van 10.00 uur tot 11.15 uur bij 
het Franciscaner Convent, Kardinaal de Jongstraat 6. 
 
Op de 1ste maandag van de maand kunt u bij ons 
inloop-/infohuis terecht voor een praatje bij een kop 
koffie, er liggen een Eindhovens Dagblad en een 
aantal tijdschriften. Wij helpen u graag bij vragen en 
problemen met uw telefoon, tablet en bij het gebruik 
van apps en computerprogramma’s. Maar U kunt ook 
vrijblijvend uw belastingaangifte en uw administratie 
laten controleren. Tevens willen wij U graag helpen 
met correspondentie richting allerlei instanties. Er is 
indien gewenst een aparte spreekkamer en een 
laptop beschikbaar. 
Op de 3de maandag van de maand, proberen wij met 
een gastspreker een thema te behandelen. De 
volgende onderwerpen komen aan bod: 

 15 januari: Oefenen met de computer/tablet 
door vestiging Valkenswaard van Bibliotheek De 
Kempen 

 19 februari: Nederlandse Brandwonden Stichting 
Ook bij de paters betaalt U € 0,50 voor een kopje 
koffie of thee.  
Loop vooral eens vrijblijvend binnen! 
 

SSOV, Themamorgen Inloophuis 
Onze themamorgen op maandag 20 november j.l. 
werd goed bezocht. Het thema was:  S.S.O.V. hetgeen 
staat voor Stichting Sociëteiten Ouderen 
Valkenswaard. 
De Stichting bestaat al ruim 25 jaar. Evert v/d Goor, 
Jan Sanders en Hans Sprengers vormen al ruim 20 jaar 
het dagelijks bestuur. De doelstelling van deze 
stichting is om betaalbare-, gepaste ontspanning voor 
ouderen. Een aantal sociëteiten komt voort uit 
initiatieven van de kerken. 
Onder deze stichting vallen 7 sociëteiten: 

 De Belleman in Dommelen , Bruninckxdal2, 
opgericht in 2006.** Contact: Harry van Beek 
telefoon 040-2040837. 

 ’t Gegraaf, Hoppenbrouwers 15 (Speeltuin 
Geenhoven), opgericht in 1969.** Contact: Evert 
van de Goor telefoon 040-2019072. 

 De Doorzetters, Eindhovenseweg 73 (zijzaal van 
de Antoniuskerk) opgericht in 2002. Activiteiten 
handwerken, kaarten maken, quilten enz.. 
Contact: Henk Vriezekolk telefoon 040-2015260. 

 Mariasoos, den Haas/Warande (zijzaal van de 
Mariakerk), opgericht in 1971.** Contact: Jan 
Sanders telefoon 040-2042452. 

 St. Jozef, Gelukken 15 (Rode Kruis gebouw) 
opgericht in 1965. Kienen op maandagmiddag. 
Contact: Rikie Faassen telefoon 040-2015800. 

 Willem II, Eindhovenseweg 73 (zijzaal van de 
Antoniuskerk), opgericht in 2004.** Deze soos 
stopt eind 2017. 

 KBO Dommelen, Bergstraat 33 (Partycentrum de 
Bommel), opgericht in 1958.** Contact: Piet 
Swinkels telefoon 040-2013069. 

Bij de sociëteiten met ** zijn de hoofdactiviteiten 
biljarten en kaarten. Iedere sociëteit heeft zijn eigen 
sfeer. Sociaal contact en sociale controle staan bij alle 
sociëteiten hoog in het vaandel. Er maken op dit 
moment ongeveer 450 ouderen gebruik van de      
ontspanningsmogelijkheden. Wij hebben ongeveer 
20.000 bezoeken op jaarbasis. Maar onder het motto: 
“Hoe meer zielen, hoe meer vreugde” kunnen wij best      
nog wat bezoekers gebruiken. Dus als U eenzaam bent 
of behoefte heeft aan sociaal contact loop gerust eens      
vrijblijvend bij ons binnen. 
Ook de volgende onderwerpen kwamen deze morgen 
kort ter sprake: burenhulp, buurthuizen en 
inloophuizen, verkeersproblemen, 
vervoersmogelijkheden voor ouderen. 
Wij willen onze trouwe bezoekers van het inloophuis 
bedanken voor hun belangstelling/inbreng. Want op 
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deze manier gaat ons inloophuis steeds meer gestalte 
krijgen. 
 

Kerstboom Kromstraat 

 
 
Als Sinterklaas is vertrokken begint het te kriebelen in 
de Kromstraat. Al een aantal jaren op ‘n rij verschijnt 
er ‘n metershoge kerstboom.  
Met vereende krachten wordt de  boom op zijn plaats 
gehesen. Jong en oud helpt om de lichtjes er in te 
hangen. Vakkundig wordt er een vuurtje gestookt. En 
als alles is zoals het hoort te zijn gaan de lichtjes aan. 
Zo verwarmt deze grote boom alle voorbijgangers in 
deze donkere dagen. 

Iedereen die zin heeft verzamelt zich onder de boom 
om even bij te kletsen. Met een vuurtje en een glaasje 
glühwein is ‘t al snel een gezellige boel. 
Op deze manier houden we toch een beetje binding 
met elkaar. 
We genieten nog tot volgend jaar 6 januari van deze 
prachtige boom. Dan zal ie met vereende krachten 
weer netjes opgeruimd worden. 
 

Oliebollen De Horizon 
Zoals elk jaar bakt buurtvereniging De Horizon ze ook 
dit oudjaar weer bruin. De oliebollen zijn op 31 
december bij het buurthuis, Amundsenstraat 5, tussen 
9:00 en 15:00 uur te koop. €0.60/stuk en 10 voor €5,=. 
De opbrengst gaat naar activiteiten voor de jeugd. 
 

Alzheimer Café Valkenswaard/Waalre 
In het nieuwe jaar 2018 is de eerstvolgende 
bijeenkomst van het Alzheimer Café Valkenswaard/ 
Waalre op dinsdag  30 januari 2018. De locatie is café-
zaal de Dommelstroom in Dommelen (Bergstraat 32).  
Het thema van de avond is Dementie en Mantelzorg. 
Binnen de relatie of de familiekring krijgt men te 
maken met dementie van de partner, de ouders of 
naaste familie. Als vanzelf wordt men zomaar 
mantelzorger, het overkomt je. Wat betekent dat voor 
iemand, hoe gaat men er mee om , waar vindt men 
ondersteuning? Een ervaringsdeskundige is tijdens de 
bijeenkomst in het Café als gast om er meer over te 
vertellen.  
Het programma begint om 19.30 en eindigt om 21.00 
uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Toegang is gratis. 
 

Buurtquiz 
Wij zijn op zoek naar enkele vrijwilligers die een 
buurtquiz willen opzetten. Graag aanmelden bij 
secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl. 
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Burenhulp,               

Medewerkers en vrijwilligers van de lokale 
welzijnsorganisatie Cordaad Welzijn zorgen ervoor dat 
iets gewoon is en blijft, dicht bij huis. Zij verbinden 
mensen en zetten zich in voor iedereen, die regie over 
’t leven wil behouden of (terug) wil krijgen. 
 
Een paar voorbeelden: 

 Vraag je je wel eens af wie toch die aardige man 
was die de buurvrouw vorige week geholpen 
heeft met haar boodschappen toen het even niet 
lukte om dit te regelen met de buren.  

 Hoe het komt dat er de laatste tijd geen overlast 
meer is in de buurt van jongerengroepen?  

 En hoe zou die ene kennis toch aan dat leuke 
vrijwilligerswerk zijn gekomen?  

 We vullen formulieren in, helpen bij financiële 
vragen of helpen mee de administratie op orde te 
brengen. 

 Voor mantelzorgers bieden we praktische 
ondersteuning in de vorm van gezelschap zodat 
de mantelzorgers een paar uurtjes weg kan maar 
we hebben ook cursussen als ook cursussen als 
“Zorg voor jezelf”.  

 
Grote kans dat het antwoord is: Cordaad Welzijn. De 
lokale welzijnsorganisatie voor Valkenswaard en dus 
ook voor de wijk Kerkakkers. Je vindt Cordaad Welzijn 
in de bibliotheek in de Hofnar en vanaf nu ook op de 
1ste en 3de maandag van de maand in het 
Inloop/infohuis van de wijkcommissie Kerkakkers. Bij 
ons kun je terecht voor informatie & advies, raad & 
daad. 
 
Cordaad Welzijn is niet het soort organisatie waar je 
via allerlei papieren, indicaties en paparassen 

binnenkomt. Wij zijn juist laagdrempelig en informeel, 
zodat we zo dicht mogelijk bij de mensen kunnen 
blijven. Wij zetten onze deur wijd open voor iedereen 
die ons nodig heeft. Sterker nog: we zoeken mensen 
op.  
 
En we organiseren allerlei dingen om de woon- en 
leefsituatie in onze gemeenten te verbeteren en 
mensen te helpen. Kinderen, jongeren, volwassenen, 
ouderen of niet-Nederlands: we zijn er voor alle 
inwoners. Wat de vraag ook is, we proberen 
maatwerk te leveren. 
 
We, dat zijn de professionals van Cordaad Welzijn 
maar zeker ook de vrijwilligers. In Valkenswaard 
werken we samen met zo’n 200 vrijwilligers. Onze 
diensten zijn op een enkele onkostenvergoeding na 
gratis. 
Wilt u meer weten of heeft u een hulpvraag? 
 
Medewerkers van Cordaad Welzijn zijn aanwezig in 
het Inloop-/infohuis iedere 1ste en 3de  maandag van 
de maand van 10.00 uur tot 11.15 uur bij het 
Franciscaner Convent, Kardinaal de Jongstraat 6. 
Wij zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30 – 12.30 uur 
te bereiken in de bibliotheek of bel naar Cordaad 
Welzijn  040 – 204 66 14 of mail 
contact@cordaadwelzijn.nl .  
De koffie staat voor je klaar. 
 

Kookpunt 
Zijn er oudere, alleenstaanden in de wijk die het beu 
zijn om iedere avond alleen te eten? Houd je van 
koken of gewoon van samen eten dan is dit je kans. Er 
heeft zich een wijkbewoner gemeld die graag kookt 
en houdt van gezelligheid. Zij is op zoek naar 
eetmaatjes. Graag aanmelden bij Anneke Maas, 
annekemaas@cordaadwelzijn.nl , Tel. 040-20 46 614, 
Mob. 06-39 03 54 54 
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BuurtBiebs schot in de roos! 
 

 
 
Wij worden regelmatig ook buiten de wijk  
aangesproken op onze BuurtBiebs. Vooral de 
BuurtBieb bij de Albert Heijn in de Kard. de Jongstraat 
wordt zeer intensief bezocht. Frits Hendriks en Toon 
van Hoek waken over het project, dat zij mee hebben 
opgebouwd. 
Het is misschien goed om het gebruik van de 
BuurtBiebs enigszins toe te lichten. U mag  enkele 

boeken en/of speelgoed meenemen. Als u boeken of 
speelgoed over heeft, mag u dit ook in de buurtbieb 
plaatsen. Ook kunt u op de 1ste of 3de  maandag van de 
maand tussen 10.00 uur en 11.00 uur spullen afgeven 
bij ons Inloophuis, Kard. de Jongstraat 6. Als U iets in 
de BuurtBieb plaatst zorg dan dat het er netjes blijft 
uitzien. 
In onze BuurtBiebs vindt u ook folders van allerlei 
instellingen, die u bij bepaalde problemen verder 
kunnen helpen. 
Als wij onze BuurtBiebs met respect behandelen, dan 
blijft het een succesformule en geven wij boeken en 
speelgoed een tweede leven.  
Het beheer van onze BuurtBiebs is in handen van ons 
allen. Laten we er zuinig op zijn. Hebt u nog bepaalde 
ideeën of wilt u meehelpen als beheerder laat het ons 
dan weten. 
Alvast bedankt voor Uw medewerking. 
 

Rattenoverlast 

Naar aanleiding van enkele berichten op Nextdoor 
hierbij een update van de meldingen. Hieronder volgt 
een overzicht van de meldingen uit de wijk 
Kerkakkers, die zijn behandeld door het KAD in 
opdracht van de gemeente Valkenswaard: 

 Q4 2016 3 meldingen 

 Q1 2017 0 meldingen 

 Q2 2017 2 meldingen 

 Q3 2017 1 melding 

 Q4 2017 3 meldingen tot op heden 
Natuurlijk is iedere zwarte rat er een teveel, maar er is 
mijns inziens nog geen sprake van overlast zoals we 
die hadden in 2016. Wel moet iedereen graag blijven 
melden en geen etensresten e.d. laten slingeren. Je 
voert dan de ratten en niet de vogels. 
 

Geef deze decembermaand een 
#halfuurvooreenbuur! 
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