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Uit het bestuur geklapt …..  

 De caravans verschijnen weer voor de deur. 
Misschien hebt u ook al plannen gemaakt 
voor een vakantie in het voorseizoen.  
De natuur laat zich in mei/juni zeker van zijn 
beste kant zien. Wat ik zelf altijd prachtig vind 
is het centrumpark met zijn grote 
verscheidenheid aan bomen en struiken. Als 
de bladeren aan de bomen komen zie je hier 
een grote vormenrijkdom in alle kleuren fris 
groen. Later in het jaar als alles stoffig wordt 
verdwijnt deze schoonheid weer. 
Ik ga er van uit dat deze ervaring straks 
doorgetrokken wordt naar de groenstrook 
tussen de Le Sage ten Broekstraat en de 
Tienendreef. Ook hier vordert het werk 
gestaag, de nieuwe aanplant rondom de 
moestuinen begint ook uit te lopen, maar het 
zal nog wel enkele jaren duren voordat deze 
volgroeid zijn. 

 Als wijkcommissie waren wij uitgenodigd voor 
een achterbanbijeenkomst van de Adviesraad 
Sociaal Domein op 29 maart. Hierbij werd de 
nieuwe werkwijze van de ASD gepresenteerd. 
De ASD valt meer terug op hun adviesfunctie, 
het college gaat per onderwerp de inwoners 
cq. de belangengroeperingen uitnodigen om 
mee te denken over nieuw beleid. De drie 
voorlopige speerpunten van de ASD voor 
2018 zijn: preventief jeugdbeleid, wijkgericht 
werken en minimabeleid. 
Wij wachten op de uitnodigingen! 

 Het jaarverslag 2017 kunt u vinden op onze 
website: 
http://www.wijkcommissiekerkakkers.nl/upload
s/nieuwsbrieven/Jaarverslag_2017.pdf  
Kijk rustig even rond op onze website! 

 

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” Wandeling + bezoek aan 
Ecologische Tuinderij De Weitens  en 
Wilma's Terras 
Op maandag 7 mei, om 18:30 uur, vertrek 
vanaf buurthuis de Horizon, Amundsenstraat 
5 
Jack Verouden verzorgt een rondleiding 
tussen groenten in volle grond maar ook in de 
folie kas, de boomgaard, het voedselbos en 
de siertuin. Hij zal vertellen over het ontstaan 
van de tuinderij, de keuze voor bepaalde 
fruitboomrassen, de bemesting, ecologisch 
tuinieren, de aanleg van het voedselbos en de 
siertuin. Na afloop is er een gratis drankje 
voor iedereen: koffie, thee, fris of wat anders. 
Een stukje van Wilma’s eigen gebak is voor 
eigen rekening. 
Wilt of kunt u niet zo ver lopen (half uurtje) 
dan kunt u gratis aansluiten voor de 
rondleiding om 19:15 uur, die ongeveer een 
uurtje zal duren bij: 
Ecologische Tuinderij “De Weitens”, 
Monseigneur Smetsstraat 30, Dommelen. 
Er zijn eventueel moestuinplantjes, groenten 
en fruit te koop. U hoeft niet aan te melden, 
gewoon komen, wordt gezellig!! 

 “Door en Voor” Pelgrimsroute naar 
Santiago de Compostella 
Op woensdag 13 juni, om 20:00 uur, bij 
buurthuis de Horizon, Amundsenstraat 5 
Jan Gijsbers zal deze avond verzorgen; hij 
kan daarbij putten uit eigen ervaringen. Van 
oudsher reisden pelgrims naar een 
bedevaartsoord ten einde daar aanwezige 
relikwieën te vereren. Ook ondernam men 
een bedevaart ter uitvoering van een aan God 
gedane belofte, of bij wege van boetedoening. 
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In de Middeleeuwen werden bedevaarten niet 
zelden als straf opgelegd door kerkelijke of 
zelfs wereldlijke rechtbanken. Vandaag de 
dag spelen religieuze (of in elk geval 
levensbeschouwelijke) motieven ook vaak 
een rol. Doch een aanmerkelijk deel van de 
pelgrims dat tegenwoordig naar Santiago reist 
doet dit ook vanwege het cultuurhistorische 
erfgoed op de route, vanwege de fysieke 
uitdaging of om, vaak in samenhang met 
ontwikkelingen in het eigen leven, geruime tijd 
in een geheel andere omgeving te verkeren 
en om anderen te ontmoeten.. 

 In juli en augustus zijn er geen “Door en Voor” 
activiteiten 
 

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: 

 21 mei: vervalt i.v.m. 2de pinksterdag 

 18 juni: SBV                                      
Senioren Belang Valkenswaard 

Ook bij de paters betaalt U € 0,50 voor een kopje 
koffie of thee.  
Loop vooral eens vrijblijvend binnen! 
 

Burenhulp door Cordaad 
Inmiddels zitten wij als wijkcommissie Kerkakkers 
op een lijn met Cordaad Welzijn en wordt onze 
samenwerking ondersteund door de gemeente. In 
de komende weken zal de overeenkomst worden 
getekend en gaat het echte werk beginnen. 
Samen met het wijkteam en de straatcontacten 
gaan we een straatonderzoek uitrollen binnen de 
wijk. Met de resultaten hiervan kunnen we daarna 
echt aan de gang. 
 

Muur schoolplein BS de Pionier 

 
 
Het lijkt er nu op dat in samenwerking tussen 
Basisschool De Pionier, het Creablok van WereDi 
en de wijkcommissie dit plan gestalte gaat 
krijgen. Mogelijk gaat ook Cordaad Welzijn hier 
nog een rol in meespelen. 
Wel moeten we nog even wachten op de 
uitkomsten van een bouwtechnische keuring. We 
houden jullie op de hoogte. 
 

Kunstwerk op BS Het Kompas  
Marijke van der Wolde en Wil Peels zijn namens 
de wijkcommissie uitgenodigd voor een 
bijeenkomst op de gemeente georganiseerd door 
Peter Franken. Vanuit de gemeente waren hierbij 
verder aanwezig Lex Jansen beleidsmedewerker 
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Kunst en Cultuur en Ricardo Dorst van de 
afdeling Vastgoed.  
Behoud van het kunstwerk van Hugo Brouwer in 
situ blijkt niet mogelijk omdat het pand na het 
vertrek van de Boodschappenmand wordt 
gesloopt; op dat moment is niet bekend wie er 
gaat bouwen en wat er gebouwd gaat worden. 
Daarom is het niet mogelijk om te beoordelen of 
het kunstwerk, in zijn huidige vorm en op zijn 
huidige plaats, kan worden ingepast in de 
toekomstige bebouwing. Ook is de huidige muur 
niet meer in een beste conditie. 
Daarom wordt het kunstwerk voorzichtig 
afgebroken en opgeslagen. 
Als de grond dan op een later tijdstip naar een 
projectontwikkelaar gaat krijgt deze als extra 
randvoorwaarde bij de ontwikkeling van een plan 
dat het kunstwerk moet worden herplaatst op een 
zichtlocatie. Dit is in de geest van het 
amendement dat door de politieke partijen was 
ingediend en aangenomen is in de raad. 
 

Nationale Pannenkoekdag 

Vrijdagmorgen 16 maart, het miezert een beetje 
en links en rechts komen opa's en oma's naar het 
buurtgebouwtje "de Horizon" toe. Het is vandaag 
Nationale Pannenkoekdag en de leerlingen van 
groep 7-8 van basisschool De Pionier hebben 
pannenkoeken gebakken voor de ouderen in de 
wijk. Een schitterend idee. Het was druk en jong 
en oud zaten bij elkaar met een praatje, koffie en 
pannenkoek. Een gekakel van jewelste en een 
gesprek met de leerlingen kwam vlug op gang.  
Op wat voor een school wij vroeger zaten, welke 
lessen wij kregen. Wat voor scholen er allemaal 
waren; de vragen tuimelden over elkaar heen.  
Over het huishouden dat vroeger veel anders 
was. De grote schoonmaak voor Pasen. De 
kachel die uit ging, winterkleren in de kast en voor 
Pasen nieuwe kleren, een zondagse zomerjurk, al 
stond het kippenvel dik op je armen,  de winter 
was voorbij. 
 

 

Een mevrouw die ook aan tafel zat vertelde over 
de nonnen op school, het was of de kinderen 
water zagen branden, "nonnen wat zijn dat"? En 
dan komt het nieuwe tijdperk om de hoek kijken, 
een vader met een grote handy zocht vlug en 
vond allerlei soorten van nonnen. Geen dikke 
encyclopedie, maar een telefoon en je hebt heel 
de wereld binnen handbereik. Ook dat is 
geweldig. Stil zitten, je hand opsteken, alleen wat 
zeggen als je iets gevraagd werd, de jongeren 
konden het bijna niet geloven. 
Een geweldige vrijdagochtend, koffie, 
pannenkoeken, leuke leerlingen, aardig gesprek; 
zo leren wij elkaar kennen. Dit was een 
waardevolle morgen. 
Marijke van de Wolde 

 
Nextdoor 

Na 2 jaar zitten 347 gebruikers op onze buurt 
APP. 
Omdat een aantal personen of gezinnen dubbel 
op Nextdoor zitten, komen we op ongeveer 325 
enkele gebruikers. Dit is een dekkingsgraad van 
25% op ongeveer 1.300 gezinnen. In 21 van de 
39 straten zitten we op 25% of meer. Straten 
waar we nog wel enkele Nextdoor gebruikers 
kunnen hebben zijn: 
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 Abel Tasmanstraat,  

 Dr. J. van Beurdenstraat ,  

 Kardinaal de Jongstraat,  

 Nieuwe Waalreseweg,  
Maar ook 30 van onze 37 straatcontactpersonen 
zitten  op Nextdoor evenals alle bestuursleden. 
Voor de spelregels enz. ga naar onze website:  
http://www.wijkcommissiekerkakkers.nl/nieuws/ne
xtdoor  
Nextdoor vergroot uw netwerk. 
Als wijkcommissie wensen wij U veel plezier met 
het gebruik van Nextdoor toe. 
Jan Sanders 
 

Verkeer in de wijk 
De verkeersdrukte in de Mgr. Poelsstraat en de 
parkeerdruk rondom de Biezenrijt worden/zijn  
gemeten. In de volgende nieuwsbrief komen we 
terug op de resultaten. 
 

Ondergronds 
Sinds een paar jaar bestaat er in onze wijk een 
werkgroep archeologie die zich bezig houdt met 
alles in de grond om boven de grond over te  
vertellen, en dat zijn mooie verhalen. 
 
Onze voorouders die hier eeuwen geleden op de 
voornamelijk hoge zandgronden woonden, 
hadden geen kasten die deden alles in kannen en  
kruiken. Kraanwater, mooi niet, waterputten 
werden gemaakt op een heel slimme manier. 
Gat graven, flink rond, wel zo groot als een 
karrenwiel, die op de bodem leggen, de put 
bodem en de wanden met plaggen bekleden en 
dan maar vertrouwen dat regenwater de put vol 
liet lopen en zo was er water voor mens en dier. 
Heel mooi is de waterput die gemaakt is van een 
oude eik. Boom geveld, boom uitgehold, de grond 
ingraven en er was een put. Het lijkt zo simpel  
maar er was geen gatenboor, alles met de hand 
uitkappen eindeloos werk. 
 

Zo een put is hier in de wijk gevonden. Dit 
betekent dat hier op deze grond al in de vroege 
middeleeuwen gewoond werd. Scherven van 
kannetjes en zelfs de hele kannetjes zijn 
gevonden. Dat is ook van belang, in kannen en 
kruiken werden ook zaden opgeslagen, en zo 
weten wij nu wat er aan granen op de velden 
stonden. De vorm van de kannetjes wijkt niet af  
van de moderne kannen, maar zijn wel met heel 
veel geduld uit de beek en rivierklei gevormd. 
Eenvoudige landbouw was er ook, er moest 
immers gegeten worden. Vlas, een heel oud 
gewas zal wel op akkertjes verbouwd zijn. De 
kleren werden hiervan gemaakt en nu nog. 
 
Onze buurt zag er ook anders uit, met bossen en 
heuveltjes die nu nog in onze straatnamen 
voorkomen. Wat te denken van: Rosheuvel, 
Grote Zandberg in de buurt van het Taamven, 
Stepkesberg de Venbergen en Stropersberg. en 
grafheuvels, want ook hier gingen de bewoners 
dood en moesten begraven worden, wonen op de 
hoge zandgronden voor de droge voeten en 
boeren op het lagere land. 
 
De grond vertelt ook van de Vessemse breuk die 
door het dorp loopt een heel oude 
grondverzakking met links en rechts kleinere  
grondverzakkingen. Allemaal te zien op foto's die 
gemaakt zijn door onze onderzoekers die met 
veel geduld, stoffertje en schepje potten en  
scherven uit de grond gehaald hebben. De 
verkleuringen van het zand hebben ons veel te 
vertellen. 
 
Het was een mooie avond, goed bezocht en onze 
dank gaat dan ook uit naar de onderzoekers uit 
de wijk die ons luisteraars zo veel te vertellen 
hadden. 
Kom ook eens naar een “Door & Voor” avond bij 
de buurthuis de Horizon, het is meer dan  
de moeite waard! 
Marijke van de Wolde 
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