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Uit het bestuur geklapt…. 

• Nieuw bestuurslid Ankie Slaats 
Ze is al vijf jaar actief als vrijwilliger in de 
wijkcommissie en nu officieel opgenomen in het 
bestuur. Naast haar gezin en haar werk in de zorg, 
heeft ze ook nog tijd voor onze wijk. 
 

Uw tuin kan dé plek zijn om 
biodiversiteit te bevorderen én om 
water- en hittestress op te lossen! 
De gemeente Valkenswaard is volop bezig met 
vergroening om klimaatadaptief te worden en de 
biodiversiteit te verhogen. Maar het probleem is 
veel te groot om alleen door de gemeente te 
worden opgepakt. Daarom vragen we ook onze 
inwoners en maatschappelijke partners, zoals 
Woningbelang en het Waterschap, om te helpen 
en maatregelen te nemen. Vaak kun je met hele 
kleine aanpassingen al goede dingen doen in je 
eigen tuin! 
Door het veranderende klimaat krijgen we te 
maken met langdurige periodes van extreme hitte 
en grote droogte. Die worden weer afgewisseld 
met periodes waarin extreme buien vallen die 
zorgen voor hagelschade en wateroverlast. Door 
minder te verharden zorgen we dat hemelwater 
beter de grond in kan zakken en dat hitte niet 
wordt vastgehouden.  
Groen zorgt voor schaduw en verkoeling en 
bovendien vaak voedsel en schuilmogelijkheden 
voor vogels, vlinders en insecten. Ook voelen 
mensen zich veel prettiger en gezonder in een  
groene leefomgeving. 

Wanneer er goede initiatieven van inwoners of via 
de wijkcommissie komen, zoals bijvoorbeeld de 
fruitboomgaard aan de Le Sage ten Broekstraat, 
wil de gemeente graag ondersteuning bieden en is 
ze enthousiast om het idee te doen slagen. De 
verruiging van de bermen en het hoge gras in 
sommige plantsoenen en rond bomen is voor veel 
mensen nog even wennen maar de bijen, vlinders 
en insecten zijn er reuzeblij mee! 

Wat kunt u doen? 
Wellicht wipt u wat tegels uit uw achtertuin en 
vervangt deze door plantjes of heeft u 
mogelijkheden voor het vergroenen van het dak 
van uw schuurtje. Ook het zaaien van wildbloemen 
brengt meer leven in uw tuin en trekt bijen, vogels 
en vlinders aan.  
Het opvangen van water in uw tuin, wat later weer 
gebruikt kan worden om de planten te besproeien, 
bespaart kostbaar drinkwater, loopt niet nodeloos 
in het riool en vult op natuurlijke wijze het 
grondwater aan. De gemeente Valkenswaard 
heeft een subsidieregeling voor bewoners die 
hun opvang hemelwater afkoppelen van het riool 
en vasthouden en verwerken in hun eigen tuin. 
Informatie hierover vindt u op: 
www.valkenswaard.nl/afkoppelen 
Indien u suggesties of vragen heeft kunt u altijd 
mailen met ad.lavrijssen@valkenswaard.nl 
 

Nieuw nummer Huisartsenpost 
Onlangs is het telefoonnummer voor spoedzorg 
gewijzigd: Het (betaalde) 0900-nummer is 
vervangen door een nieuw nummer waaraan geen 
“extra” kosten zijn verbonden voor patiënten. 

 

Het nieuwe nummer is: 

040-266 05 05 

De huisartsenpost is er voor dringende medische 
vragen in de avond, nacht, het weekend en op 
feestdagen, die niet kunnen wachten tot de 
eerstvolgende werkdag van uw eigen huisarts. 
De huisartsenpost gevestigd in Veldhoven  
(bij het Maxima Medisch Centrum) en 
is er voor alle bewoners van Valkenswaard,  
maar ook voor de inwoners van de gemeenten: 
Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-de Mierden, 
Veldhoven en Waalre. 
Zonder telefonische afspraak géén toegang. 

Meer info over de huisartsenpost:  www.shoko.nl 
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Wat is burgerparticipatie nu 
eigenlijk? 
Burgers zijn de motor van gemeente waarin ze 
wonen. Zij zijn de ziel van een wijk, het leven in de 
brouwerij, het vandaag en het morgen, en vandaar 
is het normaal dat burgers zich betrokken voelen 
bij alles wat er in hun directe omgeving gebeurt. 
Maar de besluitvorming, de ideeën en de 
uitvoering daarvan vindt plaats in de 
bestuurskamers van de gemeenteraad, het college 
van burgermeester en wethouders, de 
vergaderzalen van de ambtenaren, of nog verder 
weg, in Den Haag. 
Om ervoor te zorgen dat burgers zich enerzijds 
meer betrokken voelen bij wat er in hun gemeente 
gebeurt en anderzijds om een maatschappelijk 
draagvlak te creëren voor gemeentelijke 
beslissingen worden burgers om advies gevraagd. 
Dat kan via digitale platformen gebeuren, via 
adviesraden of consultatierondes. 
Burgerparticipatie kan op verschillende manieren 
worden toegepast: bijvoorbeeld als een 
maatschappelijk probleem in kaart gebracht moet 
worden, of als een gemeente een beter beeld wil 
krijgen van wat de burgers in hun gemeente nou 
eigenlijk bezighoudt. 
Voor de gemeente is het een handig informatief 
instrument, en voor burgers is het een manier om 
op een bepaalde manier bij de dragen aan 
interactieve beleidsvorming. Ook is het een goede 
manier voor zowel de ‘burgerparticipatie 
gemeente‘ als burger om de lijnen kort te houden 
en sluimerende of vergevorderde conflicten uit te 
spreken.   
 

Kleurwedstrijd bij 
opening boomgaard 
De kleurplaten zijn te 
vinden in de beide 
buurtbiebkasten en op 
onze website. 
Inleveren bij de opening op 
17 juli om 13:00 uur,  
Le Sage ten Broekstraat.

Opening boomgaard 17 juli 2021 
Op zaterdag 17 juli 2021 om 13:00 uur wordt de 
nieuwe boomgaard aan de Le Sage ten 
Broekstraat officieel geopend met de onthulling 
van een informatiebord door burgemeester Anton 
Ederveen en wethouder Theo Geldens.  
Zestien fruitbomen moeten de komende jaren voor 
vele kilo’s fruit gaan zorgen. Buurtbewoners 
mogen straks het fruit gratis komen plukken. 

Omdat het om verschillende soorten fruit gaat, zijn 
er het hele najaar vruchten. Ook is er een 
insectenhotel geplaatst door de gemeente. Tussen 
de bomen is er een gevarieerd bloemenperk en 
wordt het gras maar beperkt gemaaid. Hiermede 
wordt de boomgaard ook bijenvriendelijk en is de 
bestuiving gegarandeerd.  
Komt u ook naar de opening? 
 

Fruitbomen leren verzorgen 
Heeft u groene vingers? Lijkt het u leuk om te 
leren hoe fruitbomen te verzorgen? Snoeien, 
bemesten, ecologische oplossingen vinden voor 
ziektes en ongedierte?. We hebben een 
voormalige fruitboomkweker gevonden die zijn 
kennis graag wil delen. De wijkcommissie zoekt 
mensen die onze openbare boomgaard mee willen 
helpen verzorgen. Als u interesse heeft kunt u zich 
melden bij ons secretariaat met een e-mail, 
telefoontje (liefst ’s avonds) of een briefje in onze 
brievenbus.  
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Opruimen afval wordt beloond 
Op 27 mei is mevr. Marcellissen uit de Le Sage 
ten Broekstraat gehuldigd door wethouder Theo 
Geldens van de gemeente omdat zij al jarenlang 
zwerfvuil opruimt. Onder het toeziend oog van een 
tiental buurtbewoners kreeg ze bloemen, een 
oorkonde en een afvalkar.  

 
Ze is een voorbeeld voor de circa 200 inwoners uit 
Valkenswaard die onlangs het gereedschap 
aangevraagd hebben om ook hun buurt schoon te 
kunnen houden. 

 
Kinderactiviteiten 

De wijkcommissie is bezig een groepje vrijwilligers 
samen te stellen om kinderactiviteiten voor onze 
kinderen te organiseren. Om te beginnen denken 
we aan bijvoorbeeld samen paaseieren zoeken, 
sinterklaasbezoek, kerststukjes maken of een uitje 
zoals bijvoorbeeld bezoek aan speeltuin 
Geenhoven. Spreekt u dit aan? Heeft u zin om 
mee te denken en/of mee te helpen? U bent van 
harte welkom. U kunt zich met een e-mail of 
telefoontje (liefst ’s avonds) aanmelden bij ons 
secretariaat maar u kunt ook gewoon een briefje in 
de brievenbus doen.

Inloophuis weer geopend 
Iedere 1ste en 3de maandagochtend van de 
maand is er van 10.00 uur tot 11.15 uur ons gratis  
Inloophuis aan de  Kardinaal de Jongstraat 6.  

U kunt bij ons gratis inloop- en infohuis terecht 

voor een gezellig praatje bij een kop koffie,  
er liggen enkele 
kranten 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. 

De toegang is gratis, de koffie en thee ook. 
 

Gaat u dit jaar niet op vakantie? Wij ook niet, dus 
ook in juli en augustus is ons inloophuis geopend, 
zolang Corona het toelaat. 
 

Agenda inloophuis 
Inloophuis Kardinaal de Jongstraat 6. 
Onder het genot van een gratis kopje koffie of 
thee gezellig even bijpraten. Komt u ook? 

• maandag 5 juli 10:00 uur 

• maandag 19 juli 10:00 uur 

• maandag 2 augustus 10:00 uur 
• maandag 16 augustus 10:00 uur 
Natuurlijk met 1,5 meter afstand en registratie. 
 

Tuinonderhoud 
De wijkcommissie is op zoek naar mensen die 
tegen een kleine vergoeding een paar kleine 
tuinen in de wijk willen verzorgen, voornamelijk 
onkruid verwijderen. U kunt zich aanmelden bij 
ons secretariaat met een e-mail, telefoontje (liefst 
’s avonds) of een briefje in onze brievenbus.  
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Gambia 

De inzameling van goederen voor Gambia loopt 
geweldig. Naast de goederen zoals vermeld in 
onze vorige nieuwsbrief: 

• schoenen en kinder-, babykleding 

• verbandmiddelen 

• (restanten van) kraampakketten 

• verzorgingsproducten (zeep, shampoo, 
wasmiddel) 

• medicijnen (géén opiaten i.v.m. douane) 

• Nutridrink, babypoeder en potjes babyvoeding 

is er ook grote behoeft aan: 

• lang houdbare etenswaar 

• brillen 

• gereedschap / tuingereedschap 

• klamboe’s 
Ook kunt u oude/defecte mobieltjes inleveren. 
U kunt de goederen afgeven op Mgr. Poelsstraat 
28 of (bij droog weer) bij de poort of voordeur 
plaatsen. 
Donaties voor de verzendkosten zijn ook welkom. 
(in enveloppe in de brievenbus s.v.p.) 
 
Gevraagd: opslagruimte voor de spullen die naar 
Gambia gezonden gaan worden. Heeft u een deel 
van uw garage of berging beschikbaar? Met een 
paar m2 is Marion al heel blij. Laat het even weten. 
Helaas is er géén budget om huur te betalen. 
Marion Veekens, Mgr. Poelsstraat 28. 
 

Snelheid in onze wijk 
Helaas wordt er diverse 
plaatsen in onze wijk erg 
hard gereden door 
automobilisten. Natuurlijk 
is dit erg gevaarlijk voor 
fietsers en onze 
kinderen, maar het geeft 
ook veel geluidshinder 
voor de bewoners nabij 
de verkeersdrempels. 

Vooral het plotseling afremmen, het bonken van 
de schokbrekers en het krassen van de bumpers 
over de drempels geeft veel overlast.  

Nieuwe winkels in onze wijk 

Een van de doelstellingen van onze wijkcommissie 
is het ondersteunen van (startende) ondernemers 
bij het uitbreiden van de naamsbekendheid in de 
wijk. Hieronder een winkel die onlangs is 
gevestigd in onze wijk: 
 
Goedkoop een wagen huren.nl 
Van Linschotenstraat 2. 
Verhuur van bakwagens en aanhangers, geschikt 
voor rijbewijs B.  

Allerbeste prijzen in 
Valkenswaard en 
omgeving! 
 

website:  www.goedkoopeenwagenhuren.nl 
 
Heeft u ook een bedrijf of winkel in onze wijk en 
wilt u wat extra naamsbekendheid, laat het dan 
even weten aan ons secretariaat. 
 

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 

• Automaatje 06-2086 2803 ma + do 9-12:30 uur 

automaatjevalkenswaard@cordaadwelzijn.nl 
(i.v.m. Corona tijdelijk alleen “medische” ritten) 

• Inloophuis Kardinaal de Jongstraat 6, elke  
1ste en 3de maandagochtend van de maand van 
10:00 – 11:15 uur. Gratis toegang, koffie, thee. 

• Door & Voor thema-avond in De Horizon 
Amundsenstraat 5, GESLOTEN i.v.m. Corona. 

mailto:secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl
http://www.wijkcommissiekerkakkers.nl/
https://www.wijkcommissiekerkakkers.nl/uploads/nieuwsbrieven/Nieuwsbrief%202021-%20mei.pdf
http://www.goedkoopeenwagenhuren.nl/
http://www.goedkoopeenwagenhuren.nl/
mailto:secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl
http://www.ehbo-stnicolaas.nl/
http://www.fittvalkenswaard.nl/
https://www.nettorama.nl/vestigingen
mailto:automaatjevalkenswaard@cordaadwelzijn.nl

