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Uit het bestuur geklapt…. 
Omdat er vanwege het Coronavirus nauwelijks 
activiteiten plaatsvinden, willen wij u wat meer details 
van de wijk geven.  
Onze wijk bestaat uit 42 straten en ongeveer 1.275 
woningen. 
Vóór het jaar 1950 stonden er hooguit 100 
woningen. Deze woningen stonden aan de 
Dommelseweg, Dijkstraat en de Kromstraat. De 
geschiedenis van de Kromstraat, voorheen 
Crommestraat, gaat terug tot ongeveer de 14e eeuw. 
De Crommestraat en de Rijt waren gehuchten 
binnen de wijk. 
Tussen 1950 en 1970 zijn er 30 nieuwe straten 
ontstaan, waarbij er, met uitzondering van de 
Columbustraat, Dr. Schaepmanstraat en de 
Kardinaal de Jongstraat hooguit 32 woningen per 
straat staan.  
Deze straten zijn vrij overzichtelijk voor onze 
straatcontactpersonen. 
Ongeveer 60 nieuwe woningen staan aan het Henry 
Hudsonhof (gereed in 2017), Dommelseweg + het 
Hagelkruis (2019) en Dr. Schaepmanstraat (2020). 

In de bouwplannen van de gemeente, die onlangs in 
het Valkenswaards Weekblad stonden, zijn 
aangewezen als mogelijke nieuwe bouwplaatsen: 

1. Amundsenstraat, op de plaats van de sporthal. 
2. Barentszstraat, waar de Boodschappenmand 

stond. 
3. Le Sage ten Broekstraat, op de plaats van 

’t Pumpke en de Siam-gymzaal. 

Het zou geweldig zijn als op één van deze drie 
plaatsen een woonerf met een gemeenschappelijke 
ruimte voor senioren uit de wijk zou komen. 
Waardoor we elkaar kunnen blijven helpen.  
Hierdoor kunnen de zorgkosten dalen en ontstaat er 
een vorm van verbondenheid. Verbinden en samen 
doen zijn de nieuwste slogans in deze bijzondere 
tijd. Maar ook komen er bestaande (grote) woningen 
vrij voor starters en gezinnen met kinderen. 
 

 Nederland Kerkakkers 
Eengezinswoningen 64% 86% 
Vestigingen/bedrijven 16% 23% 
Personen ouder dan 65 jaar 19% 26% 
Personenauto’s 
gemeten naar oppervlakte 253 1.493 

 
Burenhulp in de wijk Kerkakkers 
Burenhulp is zeker het afgelopen halfjaar van 
meerwaarde geweest. Zeker in de eerste weken was 
het aanbod van hulp velen malen groter dan de 
vraag. Waar mensen van tevoren soms de 
buurvrouw niet kenden of niet wisten wie er verderop 
in de straat woont, weten mensen dat nu beter. 
Buurtbewoners staan voor elkaar klaar en willen 
graag een handje helpen. Zo zijn er diverse vragen 
binnen gekomen over het doen van boodschappen 
maar ook voor het maken van een praatje. Dit wordt 
vaak telefonisch gedaan. Daarnaast zijn er ook een 
aantal vervoersvragen binnen gekomen. Dit zijn 
voornamelijk medische ritten geweest. 
 
Zou u zo nu en dan wel wat hulp kunnen gebruiken 
of wilt u voor iemand wel eens een klusje doen of 
iemand even gezelschap houden? Mail dan gerust 
naar: nikkivandemoosdijk@cordaadwelzijn.nl of bel 

naar 06-5708 2073. 
Mocht zij even niet 
bereikbaar zijn, dan kunt 
u gerust een voicemail-
bericht achterlaten.  

mailto:secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl
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Project “Goede Buren” 
Alles was geregeld. Partytenten gereserveerd, 
staan- en terrastafels besproken, koffie- en 
theekannen geleend en wijkbewoners stonden op 
het punt om de boodschappen te gaan doen voor 
hun te bakken lekkernijen. 
Wijkbewoners zouden de hobbytuinders van 
Moestuinvereniging De Rijt gaan verwennen met 
allerlei zelfgemaakte lekkernijen om te bedanken 
voor de groenten die ze met project “Goede Buren” 
afgelopen zomer hebben gekregen. 

Echter toen kwam de 
persconferentie van onze 
overheid en hebben de 
moestuinvereniging en 
de wijkcommissie 
gezamenlijk besloten om 
te kiezen voor veiligheid 
en dus het bedankfeestje 
af te blazen i.v.m. 
corona. 

Maar van uitstel komt geen afstel. We hopen dit op 
een andere keer te kunnen doen. 
Zowel de tuinders als de wijkcommissie en de 
bewoners dragen het project ‘Goede Buren’ een 
warm hart toe. En dus zullen we elkaar in het 
volgende seizoen weer ontmoeten. 
Weet u nog mensen die in aanmerking kunnen 
komen voor de overtollige oogst van de 
moestuinvereniging meldt dit dan bij ons 
secretariaat. Het adres staat onderaan deze pagina, 
een briefje in de bus is voldoende. 

 
Ine van Tulder, 
contactpersoon 
namens Moestuin-
vereniging De Rijt 
en  
Ankie Slaats, 
contactpersoon 
namens 
Wijkcommissie 
Kerkakkers. 

Veel afval verkeerd ingeleverd 
Helaas treffen de verwerkingsbedrijven veel 
verkeerde materialen tussen het afval. 
Voor de duidelijkheid hieronder de spelregels: 
(bron: o.a. www.cure-afvalbeheer.nl ) 
 

KLEDING 
Wat WEL in de kledingbak mag: 

• Kleding (ook kapot en incompleet) 

• Handdoeken, washandjes, dekens, lakens 

• Keukentextiel (theedoeken, tafellakens etc.) 

• Gordijnen en vitrage, lappen stof, knuffelbeesten 

• Schoenen (per paar samengebonden) 

• Tassen, riemen, sjaals, petten, hoeden 

Wat NIET bij de kleding mag: 

• Matrassen, dekbedden en kussens, tuinkussens 

• Ernstig vervuild textiel (verfvlekken, chemicaliën) 

• Nat textiel (eerst laten drogen) 
 

PLASTIC 
Wat WEL bij het plastic mag: 

• Plastic tassen en brood-, pasta- en snoepzakken 

• Folies van tijdschriften en reclamefolders 

• Bakjes/zakjes van groente, fruit, salade, friet e.d. 

• Bekers van yoghurt, vla, slagroom en ijs 

• Deksels van potten (pindakaas, chocopasta etc.) 

• Plastic flessen + doppen, plantenpotjes 

• Plastic verpakkingen van kaas, vlees en vis 

• (Knijp)flessen, flacons en tubes 

• Boterkuipjes, sausbakjes, saladebakjes 

• Flacons van was- en schoonmaakmiddelen 

Wat NIET bij het plastic mag: 

• Verpakkingen met inhoud 

• Chipsverpakkingen (met blinkende laag) 

• Harde plastic gebruiksvoorwerpen (tuinstoelen, 
speelgoed, videobanden, emmers en gieters) 

• Tempex (piepschuim / opvul-chips 

• Kartonnen melk- en sapverpakkingen 

• Verpakkingen van chemisch afval 
(nagellak(remover), terpentine en kitkokers) 

• Doordrukstrips van medicatie en kauwgom 

• Medisch afval / thuisverpleging plastic (corona) 
handschoenen, injectienaalden en infuusslangen)  

mailto:secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl
http://www.wijkcommissiekerkakkers.nl/
https://www.cure-afvalbeheer.nl/alles-over-afval
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PAPIER  

Oud papier kunt u ook zelf naar 
Speeltuin Geenhoven brengen, 
daarmee steunt u de speeltuin. 
 
Wat WEL bij het oud papier mag: 

• Kranten, tijdschriften, stripboeken, reclamefolders  

• Schrijf- en tekenpapier, papiersnippers 

• Kartonnen dozen en papieren verpakkingen (van  
hagelslag, eieren, waspoedermiddel en rijst) 

Wat NIET bij het oud papier mag: 

• Melk- en sappakken (plastic binnenzijde) 

• Plastic folie dat om tijdschriften en folders zit 

• Tempex (piepschuim / opvul-chips) 

• Behang (gebruikt) en vinyl 

• Geplastificeerd papier, foto’s, ordners 

• Sanitair papier (bijvoorbeeld papieren zakdoekjes, 
toiletpapier, keukenrol en luiers) 

• Verontreinigd papier (zoals pizzadozen, 
diepvriesverpakkingen en gebruikte koffiefilters) 

 

GFT  GROENCONTAINER 
Wat WEL bij het GFT (groente, fruit, tuinafval) mag: 

• Schillen en resten van groente, fruit, aardappelen 

• Resten van gekookt eten, zoals vlees- en visresten 
(inclusief graten en botjes) 

• Pinda- en notendoppen, eierschalen 

• Theezakjes (geen piramide-zakjes) en filters met 
koffiedik 

• Brood- en kaaskorsten (zonder plastic) 

• Onkruid, klein snoeiafval, gemaaid gras, bladeren 

• Snijbloemen en kamerplanten 

• Mest van kleine huisdieren (konijnen, hamsters) 

Wat NIET bij het GFT mag: 

• Grof tuinafval, grond, graszoden 

• Koffiepads en koffiecups, piramide-theezakjes 

• Hondenpoep, kattenpoep, paardenmest etc. 

• Kattenbakkorrels (ook niet met het eko-keurmerk) 

• Afbreekbaar plastic (het afbreken duurt te lang) 

• Kweekpotten van planten  

• Luiers, maandverband 

• Sigaretten(as), medicijnen 

GLAS 
Wat WEL bij het GLAS mag: 

• Glasverpakkingen van dranken 
(wijn- bierflessen) 

• Glasverpakkingen van voedsel, 
zoals potten van pindakaas, 
pastasauzen en groenten 

• Glas van cosmetica (foundation en crèmes) 

• Lege glazen medicijnflesjes/-potjes 

• 'Klein glas' (potjes babyvoeding en kruidenpotjes) 

• Glazen deodorantrollers, lege parfumflesjes 

Wat NIET bij het GLAS mag: 

• Glazen ovenschalen of ander hittebestendig glas 
(dit is zéér verstorend voor het recyclingproces) 

• Porselein en aardewerk, spiegels, autoruiten 

• Gebroken ruiten (vlak glas), kristal (glasservies) 

• Gloei- en spaarlampen, tl-buizen (inleveren winkel) 
 

RESTAFVAL GRIJZE CONTAINER 
Wat WEL in de grijze container mag: 

• Wat niet in de overige bakken mag (zie hiervoor) 

• Metalen, blikjes, rubber 
 
Wat NIET in de grijze container mag: 
(Dit kunt u inleveren bij het overslagstation) 

• Wat WEL in de overige bakken mag (zie hiervoor) 

• Grof huishoudelijk afval, meubels 

• Asbest (vooraf aanmelden), bouw- en sloopafval 

• Klein chemisch afval (medicijnen, verfresten) 

• Benzine, olie, petroleum, lampenolie, wasbenzine 

• Apparaten, rookmelders, accu’s 

• Batterijen, frietvet (inleveren bij supermarkt) 
 

OVERIG AFVAL 
Staat uw voorwerp er niet bij? Kijk dan op de 
website: www.afvalscheidingswijzer.nl 
of bel Cure Afvalbeheer, telefoon 040-2500 130 
 

OPHAALDAGEN 

Voor de ophaaldagen van het Oud Papier, GFT en 
Restafval, zie: www.mijnafvalwijzer.nl  
Ook voor wijzigingen i.v.m. feestdagen/vakantie. 

mailto:secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl
http://www.wijkcommissiekerkakkers.nl/
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https://www.mijnafvalwijzer.nl/
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Andere normen  
Het is even wennen in deze tijd 
Je gaf een hand dat was normaal 
Wat normaal was is even anders 
Nu wordt dat dus een elleboog 
Of een voetje met een sandaal 

Geen omhelzing meer dat was leuk 
Dat kan dus niet op 1,5 meter 
Hoesten dat is er niet meer bij 
Of in je elleboog dat is normaal 
Niet hoesten dat is nog beter 

We gaan dus naar een teststation 
Een lange tester in je neus en keel 
Wat vervelend maar dat went wel 
De uitslag moet nog even wachten 
Positief maar dat geldt voor veel 

Je moet in quarantaine wat een pech 
Appen op je kamer helemaal alleen 
Wachten tot de tijd verstrijkt 
Je voelt je alweer stukken beter 
Die tijd was een blok aan je been 

Je mag elkaar toch weer zien 
Vijf personen of iets meer 
Vroeger heette dat een groep 
Nu heet dat een bubbel 
Ik weet het ook niet meer 

Wat een normen in deze tijd 
We hebben nog niet gewonnen 
Hoe zal het verder moeten gaan 
Een goed en werkend nieuw vaccin 
En we hebben het virus overwonnen 
 
Wil van Hoppe, Kerkakkers 

 
 

Inloophuis en Door & Voor avonden 
Voorlopig zijn deze bijeenkomsten niet mogelijk 
i.v.m. de Corona beperkingen. Kijk op de Agenda 
van onze website of de publicatieborden in de wijk. 

Wandel- en fietsroutes IVN  
De afdeling Valkenswaard-Waalre van het IVN heeft 
ruim dertig folders gemaakt met een 
routebeschrijving voor een wandeling, fietstocht of 
scootmobieltocht door de omgeving van 
Valkenswaard, Waalre, Veldhoven, Eindhoven, 
Heeze en diverse andere plaatsen. 

De lengte van de routes variëren van 0,2 tot 39 km, 
dus voor ieder is er veel keus. Ook voor kinderen. 
 
Kijk eens op hun website voor de vele 
mogelijkheden: www.ivn.nl/routes 
De routes zijn ook te downloaden naar uw 
smartphone met GPS. 
 

Beste hondenbezitters 
Gebruik a.u.b. onze speeltuintjes, 
maar ook onze achterompaden 
tussen de straten NIET als 
honden uitlaatplaats. 
Bij voorbaat dank. 
 

Adressen 

Enkele adressen en telefoonnummers: 

• Secretariaat Wijkcommissie Kerkakkers: 
Dr. Ariënsstraat 20, telefoon 06-4123 4138 
secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl 

• AED defibrilator: bel altijd eerst 112 
zie ook www.ehbo-stnicolaas.nl 

- De Biezenrijt (Lunet), 
Dr. Schaepmanstraat 52, 
24 uur per dag (aan gevel, naast voordeur) 

- Sportcentrum Fitt, van Linschotenstraat 18A 
openingstijden:  www.fittvalkenswaard.nl 

- Nettorama, Kardinaal de Jongstraat 17, 
openingstijden: www.nettorama.nl 

• Wijkagent Kim Pijs, telefoon 0900-8844 

mailto:secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl
http://www.wijkcommissiekerkakkers.nl/
http://www.ivn.nl/routes
mailto:secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl
http://www.ehbo-stnicolaas.nl/
http://www.fittvalkenswaard.nl/
https://www.nettorama.nl/vestigingen

