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Uit het bestuur geklapt…. 
In ons “rijke” Nederland hebben we te maken met 
talloze problemen: Armoede, Dementie, 
Discriminatie, Drugs, Eenzaamheid, 
Geluidsoverlast, Huishoudelijke geweld, 
Jeugdopvang, Kinderopvangtoeslag, Laag 
geletterdheid,  Scheuren in woningen in Groningen 
enz./enz. Door de media wordt aan al deze thema’s 
volop aandacht besteed. 
Gelukkig gebeuren er ook ontzettend mooie dingen 
in ons land. Denk aan de talloze zaken die 
voornamelijk door vrijwilligers worden 
georganiseerd: Aandacht voor ouderen en zieken 
(K.B.O.’s, Mantelzorgers, Stichting Nieuwe 
Levenskracht en de Zonnebloem) Burenhulp, 
Cultuur, Mantelzorg, Ontspanning, Sport,  
Recreatie. enz/enz. 
Onze activiteiten in de wijk, ons inloophuis, onze 
Door & Voor avonden, het streamen van live 
voorstellingen van de Hofnar enz/enz. 
 
Als wijkcommissie willen we iets doen aan het 
probleem: EENZAAMHEID. 
Een probleem dat bijna door iedere eenzame 
anders wordt ervaren. We zijn op zoek naar enkele 
gastvrouwen, kartrekkers of een werkgroep. Ons 
doel is om een aantal alleenstaande mannen en 
vrouwen bij elkaar te brengen.  
Om misverstanden te voorkomen: Niet alle 
alleenstaanden zijn eenzaam. De locatie, het 
aantal bijeenkomsten enz. wordt bepaald door de 
gastvrouwen, kartrekkers of de werkgroep. 
Wij bieden financiële ondersteuning en zullen u 
helpen bij het opstarten. Door deze aanpak wordt 
de leefbaarheid binnen onze wijk weer iets beter. 
Het aanpakken van eenzaamheid is een kwestie 
van een lange adem. Meerdere jaren begeleiding, 
anders valt men terug in het oude patroon. 
Wij denken dat je eenzaamheid van onderaf 
(dichtbij) moet aanpakken, denk aan je buren of je 
directe omgeving. 
Als u belangstelling heeft, kunt u contact opnemen 
met ons secretariaat of met Jan Sanders; telefoon 
040-2042452. 

Spandoeken 30 km groot succes 

Afgelopen weken hebben er op de 6 invalswegen 
van onze wijk spandoeken gehangen om 
automobilisten bewust te maken om rustig te rijden. 

Gelukkig zijn er vele automobilisten die deze 
boodschap begrijpen en zijn voorzichtiger gaan 
rijden in onze woonwijk. Helaas gebeurt het ook 
nog regelmatig dat er toch te hard wordt gereden. 
Om iedereen regelmatig te herinneren aan de 
30-km snelheid, zijn er 75 stickers aangebracht op 
de kliko’s van die wekelijks naast de rijbanen staan. 
 

Helpt u mee onze speeltuintjes 
schoon te houden? 
Bij de wijkcommissie zijn diverse klachten binnen 
gekomen van ouders van jonge kinderen. In de 
speeltuintjes aan de Dr. Schaepmanstraat en aan 
de Min. Aalbersestraat worden regelmatig 
sigarettenpeuken en hondendrollen gevonden.  
Wist u dat als een klein kind in een onbewaakt 
moment een sigarettenpeuk op zou eten dat dat 
dodelijk kan zijn? Beseft u dat hondenpoep aan de 
schoenen/kleding heel vervelend is?  
Helpt u mee om onze speeltuintjes schoon te 
houden? Spreekt u medewijkbewoners er op aan 
als u ziet dat ze de speeltuintjes vervuilen en 
daarmee gevaarlijk maken voor kinderen? 
We vertrouwen op uw medewerking!  
Hartelijk dank namens de kinderen en hun ouders 
in onze wijk. 
------------------------------------------------------------------ 

For the English version of this 
newsletter see our website 
www.wijkcommissiekerkakkers.nl  
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Hulp bouwgroep Bloemencorso 

Kom eens kijken of het bouwen van een 
corsowagen iets voor u is. 
Lassen van (beton-)ijzer, aanbrengen van karton 
om de bloemen op te prikken, een functie in het 
bestuur of het verzorgen van koffie en thee, er is 
genoeg te doen.  
Kom naar de tent aan de Dr. Schaepmanstraat of 
Dommelseweg en ervaar de informele sfeer waarin 
zo'n nieuwe corsowagen gebouwd wordt.  
U kunt ook helpen door een bedrag(je) te 
sponsoren, maar uw oud ijzer inleveren bij de tent 
van Kerkakkers helpt ook. www.kerkakkers.nl 
 
Zondag 11 september 2022 is het weer zover, het 
jaarlijkse Bloemencorso Valkenswaard. 
In 2022 GRATIS TOEGANG. Meer info zie de  
website: www.corsovalkenswaard.nl 

Voor meer informatie:  
Buurtschap Kerkakkers, Dr. Schaepmanstraat  
www.facebook.nl zoek op: Buurtschap Kerkakkers 

Buurtschap Kompas, Dommelseweg 
www.facebook.nl zoek op: Buurtschap Kompas 

Inbraakpreventie vakantieperiode 

Tips om woninginbraak te voorkomen: 
- Laat als het donker is en u niet thuis bent een 

lamp aan. Dan lijkt het alsof er iemand aanwezig 
is. Stel hiervoor bijvoorbeeld een automatische 
lichtschakelaar in. 

- Sluit ramen en deuren goed af, ook als u maar 
even weg bent. Draai de deur ook altijd op slot. 

- Heeft u een achterom? Doe de poort ook goed op 
slot en zorg voor verlichting in de tuin. 

- Leg kostbare apparatuur, zoals laptops en iPads, 
uit het zicht. 

- Heeft u struiken rondom het huis? Zorg ervoor dat 
deze kort zijn, zodat het huis voor buren en 
voorbijgangers goed te zien is. 

- Zorg dat er geen ladders, containers of andere 
hulpmiddelen bij uw woning staan die het 
makkelijk maken om naar binnen te klimmen. 

- Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng hiervoor 
een speciaal geschikt slot aan. 

- Verstop geen huissleutels onder een deurmat of 
in een bloempot. Dit zijn ook voor inbrekers geen 
‘geheime’ plaatsen. 

- Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos). 
- Registreer uw eigendommen. Gebruik hiervoor de 

app van de website www.stopheling.nl  
- Installeer track-and-trace-software op uw mobiele 

telefoon, laptop en/of tablet en blokkeer deze 
apparatuur met een PIN-code. 

 

Bron:  www.politie.nl  
 

Wandelen of fietsen met clienten 
Op De Biezenrijt, dagbesteding centrum voor 
mensen met een verstandelijke beperking, zijn ze 
op zoek naar 
vrijwilligers die met 
één of meerdere 
cliënten wekelijks 
willen gaan wandelen 
of fietsen op de 
nieuwe duo-fiets met 
trapondersteuning. 
Denkt u, dat is iets voor mij, neem dan contact op 
met De Biezenrijt, Dr. Schaepmanstraat 52, 
telefoon 088-5517060 en vraag naar Jet 
Schonenberg.  
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Aandacht voor eenzaamheid in de 
wijk Kerkakkers 

29 september t/m 6 oktober vindt de ‘Week tegen 
Eenzaamheid’ plaats. Het is een week waarin er 
nog eens extra aandacht besteed wordt aan 
mensen die eenzaam zijn. En dat is nodig. Veel 
mensen zijn eenzaam zo blijkt uit de cijfers van de 
GGD: 65% van de 65 plussers, 43% van de 
volwassenen en 31% van de jeugd is (in meer of 
mindere mate) eenzaam. De campagne ‘Een 
Tegen Eenzaamheid’, die in deze week extra 
aandacht krijgt in de gemeente Valkenswaard, is 
bedoeld om de bewustwording over dit onderwerp 
te vergroten. 
 
“Voelt u zich af en toe eenzaam: het kan iedereen 
overkomen. Daar hoeft u zich niet voor te 
schamen. Vaak gaat dat gevoel vanzelf over. 
Anders is het als eenzaamheid aanhoudt. Dan is 
het belangrijk er iets aan te doen." 
 
Als u zich eenzaam voelt 
In Valkenswaard hebben wij oog voor iedereen. 
Dus als het om uw gezondheid gaat, is het 
belangrijk dat u de juiste ondersteuning krijgt. Op 
de sociale 
kaart:  https://valkenswaardoogvooriedereen.nl 
vindt u toegankelijke voorzieningen, zoals: hulp bij 
administratie, burenhulp, thuiszorg, maaltijdservice, 
ontmoetingsmogelijkheden in de wijk, Automaatje, 
DigiTaalhuis, Alzheimer café enzovoorts.   
Wanneer u zich zorgen maakt over de (psychische) 
gezondheid van iemand in uw omgeving dan kunt u 
dit melden bij het sociaal team: (040) 208 3444. 
 
Aandacht voor eenzaamheid in de wijk 
Kerkakkers 
Ook in de wijk Kerkakkers zijn er mensen die graag 
willen helpen wanneer u zich eenzaam voelt. De 
Wijkcommissie Kerkakkers helpt u om de juiste 
ondersteuning te bieden. U kunt een beroep doen 
op deze ondersteuning door een briefje in de 
brievenbus te doen (Dr. Ariënsstraat 20) of met een 
telefoontje in de avonduren (telnr: 06-4123 4138.  
Een mail sturen kan uiteraard ook: 
secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl

Legionella in douche en tuinslang 

Een legionellabesmetting (veteranenziekte) kunt u 
oplopen door verneveld water in te ademen waar 
de bacterie inzit. Bij het douchen en het sproeien 
van de tuin is er sprake van verneveld water. 

Legionellagroei 
kan plaatsvinden 
in stilstaand 
water bij 
temperaturen 
tussen de 25 en 
55 graden. Een 
besmetting is 
makkelijk te 
voorkomen. Zorg 

dat de temperatuur van warmwaterapparaten met 
een voorraadvat (zoals boilers en sommige 
combiketels) op minimaal 55 graden is afgestemd. 
En spoel als u een 
aantal dagen niet 
thuis bent geweest, 
of na terugkomst 
van de vakantie, de 
kranen één minuut 
door. 
Om besmetting met 
de legionellabacterie te voorkomen, raden we 

vooral aan de 
douchekop door te 
spoelen, 
ondergedompeld 
in een emmer met 
water.  
Zo voorkom je dat 
je de waterdamp 
inademt. 
Het water hoef je 

natuurlijk niet weg te gooien. Je kunt het opvangen 
en heel goed gebruiken om je planten water mee te 
geven, je ramen te lappen, het water in de vijver 
aan te vullen, of om de auto mee te wassen. 
PS: Ook op uw vakantieadres is het verstandig om 
de kranen even door te spoelen. 
 
Meer info:  www.rivm.nl/legionella 
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Kerkakkers puzzel 

 

s c h a e p m a n k d e 

c r e s n o s d u h o t 

o e e t e l s e n k m a 

t y m i n o s n a v m a 

t a s m a n o l e n e r 

a h k s f e l i c y l t 

k n e s j i w z a i d s 

c a r t i e r d i j k m 

k e c a b o t o p a d o 

r s k k o b m o l l e r 

b e e r e n b r o u c k 

 

Theater Streamingsvoorstelling 5 juli 
Musical The Addams Family op 5 juli 2022 
Zowel griezelig als grappig: een nieuw verhaal met 
de bekende figuren in de hoofdrol: de 
gepassioneerde Gomez en zijn geliefde Morticia. 
Natuurlijk kunnen hun duistere kinderen 
Wednesday en Pugsley niet ontbreken. 
Wednesday is verloofd met een ‘gewone’ jongen 
en deelt dat alleen met haar vader, die nog nooit 
iets geheim heeft gehouden voor Morticia. Tijdens 
een etentje met beide families komen alle 
geheimen op tafel te liggen, waardoor alle relaties 
zwaar op de proef gesteld worden. The Addams 
Family is een jubileum: het is de tiende grote 
musical die Scholengemeenschap Were Di in 
Theater De Hofnar op de planken brengt. Dinsdag 
5 juli 2022,. 
aanvang: 20:15 uur, zaal open om 19:45 uur. 
Waar: Zaal van De Horizon, Amundsenstraat 5 
Entree: gratis inclusief een kopje koffie of thee. 
Liever live aanwezig zijn in De Hofnar op 3, 4, 5, of 
6 juli?  Er zijn nog kaarten te koop op 
www.hofnar.nl

Inloophuis geopend 
in de vakantieperiode  
Onder het genot van een 
gratis kopje koffie of thee 
gezellig even bijpraten. Komt 
u ook? 

Kardinaal de Jongstraat 6. 
 

Agenda inloophuis 
maandag   4 juli  10:00 uur 
maandag 18 juli  10:00 uur  
maandag   1 aug 10:00 uur 
maandag 15 aug 10:00 uur 

telkens tot ± 11:30 uur 
 
 

Door & Voor informatieavonden 
Iedere tweede woensdagavond van de maand 
wordt een gratis lezing, excursie of workshop 
georganiseerd Door & Voor wijkbewoners, in 
buurthuis De Horizon, Amundsenstraat 5. 
In juli en augustus Gesloten i.v.m. VAKANTIE 
 

SnelheidsmeterSpaarpot  
Ook in onze wijk komt er een: 
een Snelheidsmeter-Spaarpot. 
Elke automobilist die niet harder 
rijdt dan 30 km/h spaart mee 
voor een goed doel. Een klein 
bedrag gaat er in de spaarpot, 
waarmee gespaard wordt voor 
cadeaus ten behoeve van 

Dagbestedingscentrum De Biezenrijt van 
LunetZorg en Moestuinvereniging De Rijt in onze 
wijk. Totaal is er € 1000,- beschikbaar gesteld door 
de Gemeente Valkenswaard, Wijkcommissie 
Kerkakkers en Veilig Verkeer Nederland.  

          

beerenbrouck 
cartier 
cabotopad 
diaz 
dijk 
dommel 
elsen 
felicy 
haye 
heemskerck 
hudson 
kromstraat 
lombok 
moller 
nolen 
polo 
schaepman 
scott 
smits 
tasman 
van son 
zwijsen 
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