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Uit het bestuur geklapt…. 
Vanwege het Coronavirus zijn enkele activiteiten 
helaas niet doorgegaan. Zoals bestuurs-
vergaderingen, de “Door & Voor” avonden en het 
Inloophuis. We hebben in april wel een nieuwsbrief 
rondgestuurd. Ook is onze website steeds 
bijgewerkt. Verder waren er zeer regelmatig 
bezoekers bij de buurtbiebs, waardoor boeken en 
speelgoed een tweede leven kregen. We hebben 
ook diverse malen onze welkomstborden bij nieuwe 
wijkbewoners geplaatst. En we hebben aandacht 
besteed aan 25-, 40- of 50-jarige huwelijksjubilea.  
Onze buurtapp NEXTDOOR, die begrensd is door 
o.a.: Tienendreef, Nieuwe Waalreseweg, Kromstraat 
en rivier de Dommel, heeft nu 440 aanmeldingen en 
wordt goed gebruikt.  
Wethouder mevrouw Mieke Theus heeft onlangs 
geïnformeerd naar de bevindingen binnen de wijk. 
Uit ervaringen van het burenhulpproject weten  
we dat er al vóór het uitbreken van het Coronavirus 
veel buren elkaar hielpen. In het Valkenswaards 
Weekblad is tweemaal een stukje over onze wijk 
gepubliceerd. Als ook u hulp nodig heeft, neem dan 
tijdens kantooruren contact op met Nikki v/d 
Moosdijk van Cordaad Welzijn, telefoon 06-
57082073. 
We zijn natuurlijk allemaal benieuwd hoelang het 
nog zal duren en hoe de wereld er na het 
Coronavirus zal uitzien. Laten we er tot die tijd 
samen met onze buren, straatgenoten enz. iets van  
maken. 

BETER EEN GOEDE BUUR DAN EEN VERRE VRIEND 

___________________________________________ 

Coronatijd  
In deze Coronatijd zijn enkele zaken van groot  
belang: 

- Voldoende bewegen; 
- Goed slapen; 
- Gezonde voeding; 
- Positieve levenshouding. 

Door overdag voldoende te bewegen kun je vaak 

beter slapen. Maar ook goede voeding bevordert de 

nachtrust. Mijd ook beeldschermen een half of een 

Binnenblijven 
Als je terugkijkt in de tijd zijn twee maanden zo om. 
Maar hetzelfde terugkijken naar de tijd dat wij binnen 
moesten blijven duurde voor mijn gevoel wel erg 
lang. Ik ging naar buiten om boodschappen te doen 
en dan weer naar huis, Niemand op bezoek, in je 
eentje eten, de buren die af en toe aanbelden om te 
vragen of het goed ging. Meer niet.  
Dan is het hebben van hobby's erg belangrijk. Ik lees 
graag en ik hoop dat veel wijkgenoten dat ook doen. 
Puzzelen is voor de meeste van ons ook belangrijk 
geweest. En de telefoon en internet zijn voor velen 
van ons ook belangrijk. Maar hoe bent u deze tijd 
doorgekomen, u die misschien geen internet heeft? 
Zijn er vrienden en familie geweest om u een hart 
onder de riem te steken? Heeft u van uw omgeving  
steun gekregen? Dat hoop ik vurig voor iedereen.  

Langzaam begint de totale lock-down terug te 
kruipen en misschien kunnen wij dit jaar nog het een 
en ander organiseren.  
Dan denk ik aan Theo Lammers die veel moeite 
heeft gestoken in zijn verhaal over opgravingen en 
mooie dingen kan laten zien. Ook aan iemand die 
lang bij Philips heeft gewerkt en een boeiend verhaal 
heeft over deze geschiedenis. Ik denk aan de 
Kerstavond in De Horizon, ik hoop dat die door kan 
gaan. Er zijn zoveel fijne onderwerpen die binnen de 
wijk aan de orde kunnen komen. 
Heel veel goede gezondheid en tot vlug in de nabije 
toekomst bij buurthuis De Horizon en bij de koffie- 
ochtenden bij de paters van het Inloophuis.  

Marijke van der Wolde 
_____________________________________________ 

heel uur voor het slapen gaan.  
Raak niet in paniek als je niet meteen slaapt en denk 
aan prettige dingen. Als je namelijk goed uitgerust 
opstaat, heb je meer energie en kun je beter tegen 
stress. Door minder stress en meer energie krijg je 
een betere levenshouding (die kun je misschien dan 
weer gebruiken om bijvoorbeeld je buren of 

straatgenoten enz. te helpen). Hiervan krijgen veel  

mensen een goed gevoel. Veel succes en plezier. 

Jan Sanders  
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Het ontstaan van de buurtbankjes! 
Geplaatst bij de Kromstraat en de Luikerweg bij de 
rotonde.  
We hadden een idee: hoe mooi zou het zijn, als er 
ergens een bankje kwam voor ouderen van o.a. 
Kempenhof, die van wandelen houden maar geen 
grote afstanden meer kunnen afleggen.  
We dachten een rondje via de Kromstraat moet 
kunnen als er ergens een bankje staat waar ze even 
kunnen rusten. En zo is het idee ontstaan.  
Maar waar begin je? We snuffelden op de computer 
en kwamen uit bij het CDA-programma waar stond: 
Heb je een vraag? stel hem dan! Dus we legden ons 
probleem voor aan het CDA. En warempel, de 
volgende dag kregen we al een berichtje terug,  
dat ze het een goed idee vonden.  
Maar we kregen niet één, maar twee bankjes!  

De mensen van “Kempenhof” en “De Biezenrijt” of 
wandelaars die een rondje Dommelen maken, 
kunnen er nu dankbaar gebruik van maken. Het 
fietspad Lage Heide wordt sowieso veel gebruikt, 
niet alleen om te fietsen, maar ook om te wandelen. 
Ook de 90+ mensen uit onze straat kunnen nu even 
wandelen, rusten, en weer verder of terug naar huis.  
De beide bankjes zijn snel geplaatst. Geweldig. 
 
Jan en Fien Gijsbers 

 

Speeltuin Geenhoven zoekt hulp 
4 Juli gaat de speeltuin weer open, maar heeft dan 

extra hulp nodig. 
Kunt u 1 of 2 keer 
per week enkele 
uurtjes komen 
helpen om de 
speeltuin weer te 
kunnen openen? 
Laat het even 
weten op 040-
2016007 of  

stuur een e-mail naar:  info@speeltuingeenhoven.nl 

Kijk ook eens op:  www.facebook.com 
zoek op: Speeltuin Geenhoven 

 

Binnenkort weer Inloophuis  
en Door & Voor avonden? 
Het bestuur van de wijkcommissie is aan het 
onderzoeken hoe de bijeenkomsten bij het 
Inloophuis op de 1e en 3e maandagochtend van de 
maand weer opgestart kunnen worden, met behoud 
van 1,5 meter afstand. Ook de Door & Voor 
informatie avonden op de 2e woensdagavond van de  
maand kunnen mogelijk snel weer van start. 

Zodra duidelijk is wanneer dat veilig mogelijk is zal 
dit op onze website en op de informatieborden in de 
wijk aangekondigd worden.  

mailto:secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl
http://www.wijkcommissiekerkakkers.nl/
mailto:nfo@speeltuingeenhoven.nl
https://www.facebook.com/Speeltuin-Geenhoven-347988405324902
https://www.facebook.com/Speeltuin-Geenhoven-347988405324902
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Nieuwbouwplannen Barentszstraat 
Nu de voormalige basisschool Het Kompas, later ook 
voedselbank De Boodschappenmand, afgebroken is, 
komt er ruimte voor nieuwbouw van woningen.  
Voor het terrein van ruim 3000 m2 wordt door 
Woningbelang een plan uitgewerkt voor de bouw 
van 12 stuks laagbouw huurwoningen. 

In het ontwerp wordt ook een plaatsje gereserveerd 
voor het reliëf “kompas” van de Nuenense 
kunstenaar Hugo Brouwer (1913-1986), welk in 1970 

aangebracht werd 
op de gevel van de 
toen nieuwe school. 
Dit kunstwerk werd 
voorzichtig 
gedemonteerd en is 
tijdelijk opgeslagen 
om straks weer in 
volle glorie 
zichtbaar te zijn. 
Omdat het nog 
onduidelijk is 
wanneer de bouw 
van de woningen 
gaat starten, is het 
terrein ingezaaid als 
gazon, om te 

voorkomen dat het braakliggend terrein gebruikt gaat 
worden als afval-dumpplek.

Herinrichting van de Dommelseweg 

In de voorbereidingen op de nieuwe N69 is door de 
bewonersadviesgroep en de provincie geadviseerd 
om in Dommelen-Zuid een aantal verkeersmaat-
regelingen te treffen. Dit om de bereikbaarheid te 
vergroten en de overlast van extra verkeer zoveel 
mogelijk te beperken. 
Om de bewoners hierin te betrekken is per straat 
een bewonerscommissie gevormd. 7 Bewoners van 
de Dommelseweg hebben hierin zitting genomen. 
Probleemsituaties werden verzameld en oplossings-
richtingen werden besproken. Het projectteam van 
de gemeente, ondersteund door een verkeerskundig 
ontwerper van Witteveen+Bos, heeft alle ideeën 
uitgewerkt en er ligt nu een concreet plan dat zal 

worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 
Voor meer informatie kunt u terecht op website: 
https://dommelenzuid-inbeeld.nl 

 
Komende vanaf Dommelen  

mailto:secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl
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Kleine buurtbiebs in onze wijk 
In onze wijk staan al enkele jaren twee grote 
boekenkasten, maar sinds enige tijd ook twee kleine 
buurtbiebs. Eén bij de 
familie Damen in de 
Alb. Thijmstraat 11 en 

een bij de familie Winters, 
Barentszstraat 19.  
Ook hier mag u mag de 
boeken gratis meenemen 
of ruilen. 
 

Mondkapjes en handschoenen 
Door de coronacrisis worden er steeds meer 
mondkapjes en plastic handschoenen gebruikt.  
Deze moet u na gebruik weggooien bij het restafval 
en NIET bij het plastic afval. Meer info over 
afvalverwerking:  www.cure-afvalbeheer.nl 
 

Bewaar oud textiel nog even thuis 
Vanwege de coronacrisis zit de wereldwijde 
afzetmarkt voor textiel op slot. De textielverwerkers 

kunnen daardoor het 
textiel dat wordt 
aangeleverd niet kwijt 
voor hergebruik. Het 
verzoek is daarom om 
uw textiel voorlopig even 
thuis te bewaren. 
Textiel dat nu wordt 
ingeleverd, wordt tijdelijk 
opgeslagen bij de 
verwerker. Maar daar is 
de opslagruimte bijna 
vol. Wat kunt u doen? 
Bewaar uw oude kleding 

en textiel voorlopig thuis. Zorg dat het droog en 
schoon blijft.

Oplaadpunt bij buurthuis De Horizon 
In de Amundsenstraat staat sinds kort een 
oplaadpunt voor twee elektrische auto’s. 

Heeft u een elektrische auto en heeft u geen 
mogelijkheid om te laden op eigen oprit, dan kunt u 
hier terecht. Ook bezoekers van buiten onze wijk zijn 
welkom. Het is niet toegestaan om te parkeren op 
deze plaatsen als u niet gaat laden. 

 
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 

• Meldingen van overlast bij de Gemeente via 
040-2083 444 of www.valkenswaard.nl 

• Meld misdaad anoniem 0800-7000 of via 
www.meldmisdaadanoniem.nl 

mailto:secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl
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