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Uit het bestuur geklapt…. 
- wist u dat we in Valkenswaard "wijkwethouders" 

hebben en dat "die van ons" Mieke Theus is? 
- wist u dat we binnenkort een gesprek hebben met 

Mieke over wat we voor elkaar kunnen 
betekenen? 

- wist u dat Mieke bij het jubileum van Buurt-
vereniging De Horizon daar Cor van Sebille 
namens de gemeente de vrijwilligerspenning 
uitgereikt heeft?  

- wist u dat we regelmatig bij De Horizon leuke 
activiteiten hebben voor onze wijkbewoners? 
Kijk maar eens in de Agenda-berichten in deze 
nieuwsbrief. 

- wist u dat de ziekendienst van de kerken wordt 
opgeheven, maar dat de wijkcommissie graag wil 
vernemen of er mensen in onze wijk op wat voor 
manier hulp kunnen gebruiken? Wij zullen dan 
kijken of wij kunnen helpen, al is het maar mensen 
doorsturen naar de juiste instanties. 

- wist u dat moestuinvereniging De Rijt in de 
oogsttijd de groenten die de daar telende leden 
niet gebruiken gratis ter beschikking stellen aan 
o.a. de minima uit onze wijk?  

- wist u dat u nog altijd op diverse maandag-
ochtenden om 10.00 uur welkom bent tijdens onze 
gratis inloop? Kijk even op de laatste pagina voor 
de agenda van het inloophuis. 

 

Speelgoed in buurtbiebkasten 

Met december in 
zicht vragen wij u 
om uw overtollig 
speelgoed in een 
van de beide 
buurtbiebkasten te 
leggen, zodat 
anderen er hun 
kinderen of 
kleinkinderen blij 
mee kunnen maken. 
Bedankt namens 
Sint en Piet. 
Natuurlijk zijn uw 

boeken ook steeds welkom.  
Graag géén serviesgoed, kleding enzovoorts.

Stuur uw e-mailadres in en u bent 
altijd op de hoogte van activiteiten. 
Beste wijkbewoner, 
Het is onze ervaring dat u met het lezen van onze 
nieuwsbrief het voornemen heeft om naar een 
activiteit van ons te komen maar het vervolgens 
vergeet. Omdat onze nieuwsbrief maar 1x per twee 
maanden uitkomt kunnen we dat begrijpen. 
U doet er goed aan om uw agenda of kalender 
meteen in te vullen als u de nieuwsbrief leest. 
U kunt de agenda uiteraard ook vinden op onze 
website: www.wijkcommissiekerkakkers.nl 
Maar u kunt ook uw e-mailadres naar ons mailen. 
Dan sturen wij u een berichtje vóór een activiteit. 
Kinderactiviteiten, Door & Voor avonden, theater 
streamvoorstellingen, enz.  
Het gemak dient de mens; stuur ons uw e-mailadres 
en u bent altijd op de hoogte van onze activiteiten. 
U kunt uw e-mailadres doorgeven via: 
secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl 
Uiteraard gaan we volgens de regels van de AVG 
om met uw gegevens. 
 

Stoepverfraaiing met mozaïek  
Deze zomer zijn door buurtbewoners stoeptegels 
verfraaid met mozaïek. Dit soort tegels zijn al een 

bekend gezicht in 
Dommelen en onze 
Dijkstraat, maar nu liggen 
er ook enkele verspreid 
buiten deze plekken. 
Onder andere in de 
Barentszstraat en Jan 
Vlekkestraat.  
Wilt u ook een 
mozaïektegel maken voor 
in de stoep? Laat het ons 
weten dan kunnen we nog 
een keer een 
mozaïekavond/-middag 
organiseren. 

------------------------------------------------------------------- 
For the English version of this 
newsletter see our website 
www.wijkcommissiekerkakkers.nl 
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Buurtschap Kerkakkers tweede prijs 
Het buurtschap bedankt alle wijkbewoners die 
geholpen hebben om de 2e prijs te behalen. Velen 
hebben geholpen tijdens het prikweekend om de 
bloemen te voorzien van een spijker of ze op de 
wagen te prikken, anderen hebben in de weken 
daarvoor gebouwd aan de wagen. 

Ze hopen jullie volgend seizoen weer te zien. Begin 
juni bouwen ze de tent weer op. Je bent altijd 
welkom om binnen te lopen of te komen helpen. De 
koffie staat klaar. Kijk eens op www.kerkakkers.nl 
 

Halloweentocht in de wijk Kerkakkers 
Zaterdag 29 oktober 2022 is het weer zo ver: 
Halloween!  
Zoals vorig jaar kunnen de kinderen vanaf 18.00 uur 
weer langs de deuren te gaan. 
Tot zaterdag en ik wens jullie alvast een gezellige 
en spookachtige avond!  
groetjes, Cash v.d. Eerenbeemd 
e-mail: halloweenkerkakkers@gmail.com 

Avondwandeling naar het Brugven. 
Op 14 september jl. hebben we met ongeveer tien 
personen een wandeling gemaakt rond het 
Brugven. We kwamen om 19.00 uur bij elkaar op de 
Sil bij de parkeerplaats van het kerkhof. We liepen 
vandaar een pad in waar vroeger het oude spoor 
lag naar België. We moesten wel uitkijken want er 
waren veel diepe plassen regenwater op het pad, 
maar het was nu gelukkig droog. Zo’n 30 meter 
verderop stond er een paal met uitleg en info over 
het verleden toen turfstekers er nog werkten en er 
nog een gracht was waarop de turf werd vervoerd. 
Jan Gijsbers vertelde nog dat hij daar met zijn 
familie vlakbij heeft gewoond. 
We liepen verder langs het Brugven, waar veel 
Gagel groeit, een beschermde plant, die vroeger 
werd gebruikt om vlooien uit de bedstee te houden. 
Toen was het tijd voor koffie of thee en een koek, 
daar hadden Ankie en de echtgenoten van Bea en 
Nellie voor gezorgd en ook dat we droog konden 

zitten. Na een gezellige 
pauze van ongeveer een 
half uur zijn we weer 
verdergelopen, maar nu 
aan de overkant van het 
Brugven, waar we naar de 
zonsondergang hebben 
gekeken. 
Nu kregen drie van de 
wandelaars een zaklamp 

want het was ondertussen donker geworden. 
Toen weer via het pad van het oude spoor terug 
naar de parkeerplaats en daar afscheid genomen 
van elkaar. Het was interessant en erg gezellig. 
Arne de Louweren. 
 

Controleer uw huis op tocht 
Met de hoge energieprijzen is 
een tochtvrij huis erg 
belangrijk. Controleer of uw 
oude tochtstrips nog 
voldoende afdichten.  
Vervang ze waar nodig. 
Er zijn speciale strips voor de 
binnendeuren die u eenvoudig 
op maat kunt maken.  
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AGENDA:  (noteer alvast in uw agenda) 

 

Brucified ‘Get Brucified’ Tour Muziek 
Kijk "live" mee op het grote TV-scherm naar het 
optreden in de Hofnar:  
“We gotta get out while we're young Cause tramps 
like us, baby we were born to run” 
Bruce Springsteen en the E Street Band, een 
gouden combinatie! Vol overgave en met tomeloze 
energie brengen zij keer op keer een show die alles 
op zijn grondvesten laat trillen. 
Brucified brengt jullie deze ervaring in combinatie 
met verrassende elementen, weetjes en feiten over 
The Boss. 
Op een avond vol Springsteen hebben wij maar één 
missie: Iedereen gaat Brucified naar huis! 
De voorstelling wordt live gespeeld in theater 
De Hofnar en gelijktijdig gestreamd op het 
TV-scherm in het gebouw van Buurtvereniging 
De Horizon aan de Amundsenstraat 5. 
Zaterdag 5 november 2022 aanvang: 20:15 uur,  
zaal open 19:45 uur, meer info: www.hofnar.nl 
De toegang is gratis, de koffie en thee ook. 
Liever de voorstelling live bijwonen in De Hofnar?  
Mogelijk zijn nog enkele kaarten te koop op 
www.hofnar.nl 
 

Kerststukjes maken bij 
Wijkcommissie Kerkakkers 
Gratis knutselen met kerstspullen op 
dinsdag 13 december 2022 vanaf 19:30 uur 
Wij zorgen voor diverse groen enzovoorts, brengt u 
zelf een bakje en een kaars mee? Misschien heeft u 
nog andere spullen over? 
adres: gebouw van Buurtvereniging De Horizon, 
Amundsenstraat 5.  
De toegang is gratis, de koffie en thee ook. 
 

Kerstbijeenkomst Wijkcommissie 

Gratis kerstbijeenkomst voor iedereen uit onze wijk. 
Komt u ook even gezellig napraten over 2022 en 
een hapje en een drankje halen? 
Woensdag 14 december 2022 start om 20:00 uur 
in Buurtgebouw De Horizon, Amundsenstraat 5. 
Toegang is gratis, de koffie en thee ook.

The Sixties Tribute Band te zien in 
Buurthuis de Horizon 

Kijk "live" mee op het grote TV-scherm naar het live 
optreden in de Hofnar. Back to the Sixties wordt 
weer een avond waar u heerlijk kunt genieten van 
bekende muziek uit de jaren vijftig en zestig. U gaat 
weer even helemaal terug in deze 'golden oldies’ 
tijd. Meezingen mag!  
The Sixties Tribute Band is een Eindhovense 
viermansformatie. Zij spelen voor u de alom 
bekende nummers van The Shadows, Cliff Richard 
en klassieke Engelse en Amerikaanse hits uit de 
jaren '50 en '60. De voorstelling gestreamd op het 
TV-scherm in het gebouw van Buurtvereniging 
De Horizon, Amundsenstraat 5. 
Donderdag 15 december aanvang 20:15 uur 
zaal open 19:45 uur, meer info:  www.hofnar.nl 
De toegang is gratis, de koffie en thee ook. 
Liever de voorstelling live bijwonen in De Hofnar op 
15 december of 17 februari 2023?  Mogelijk zijn er 
nog kaarten te koop op www.hofnar.nl 
 

Lampionnenoptocht voor kinderen 
Op zaterdag 17 december gaan we weer een 
lampionnenoptocht lopen door de wijk.  
Deelname is gratis. We verzamelen om 18.45 uur 
bij Lunetzorg in de Mgr. Zwijsenstraat 16. 
We vertrekken om 19.00 uur en lopen zo’n drie 
kwartier. Daarna krijgen we warme chocomel met 
een koek nuttigen bij Lunetzorg. Wij zorgen voor 
een lampion, maar natuurlijk is een eigen gemaakte 
lampion ook erg leuk om mee te nemen. Heb je er 
een, breng hem dan mee. Opgeven kan per e-mail, 
naar kerkakkerskidz@hotmail.com 
Geef je op vóór 1 december 2022, zo kunnen we 
voor een lampion zorgen voor ieder kind. 
Wij verwachten wel dat de kinderen door hun 
ouders/verzorgers begeleid worden.  
Ook mensen met een beperking zijn welkom. 
Like ook onze facebookpagina Kerkakkers Kidz  
dan blijf je op de hoogte en daar komen ook 
eventueel gemaakte foto's op te staan. Wil je niet op 
de foto geef dat dan even aan, dan houden we daar 
rekening mee. Als het regent lopen we de tocht ook, 
met een paraplu gaat dat prima. 
Graag tot ziens op 17 december, 18:45 uur.  
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Inloophuis weer geopend 
Iedere 1ste en 3de maandagochtend van de maand 
is er van 10:00 uur tot 11:30 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 of thee.  
Ook liggen er enkele kranten en tijdschriften.  
Wij helpen u graag bij vragen en problemen met uw 
telefoon, tablet en bij het gebruik van apps of 
computerprogramma’s. Maar u kunt ook vrijblijvend 
uw belastingaangifte en uw administratie laten 
controleren.  
Tevens willen wij u graag helpen met uw 
correspondentie richting allerlei instanties. Er is 
indien gewenst een aparte spreekkamer en een 
laptop beschikbaar. 

De toegang is gratis, de koffie en thee ook. 

 

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

• maandag   7 november 10:00 uur 

• maandag 21 november 10:00 uur 

• maandag   5 december 10:00 uur 
• maandag 19 december 10:00 uur 
• maandag   2 januari Nieuwjaarskoffie 10:00 

Laat uw bon van € 80 niet verlopen 
Een tijdje geleden kregen veel gezinnen een 
pakketje van "Samen Valkenswaardig", met daarin  
o.a. een gratis cadeaubon ter waarde van € 80,- 
Veel bewoners hebben de gratis bon nog niet 
verzilverd. Activeer de cadeaubon nu digitaal, 
anders bent u misschien te laat! Daarna kunt u de 
cadeaubon uitgeven aan energiebesparende 
spullen, zoals LED-lampen, radiatorfolie, 
tochtstrippen, energiebesparende douchekop, etc. 
 

Afsluiten buitenkraan 

Het afsluiten van de buitenkraan in vorstperiodes is 
erg belangrijk. Zo voorkom je een gesprongen 
waterleiding. Hoe sluit ik de buitenkraan af? 
Stap 1: Draai de afsluitkraan dicht. Deze 
afsluitkraan zit ergens tussen de buitenkraan en de 
watermeter. Bij veel woningen zit deze afsluitkraan 
in de waterput, trapkast of onder het aanrecht. 
Bij deze afsluitkraan zit ook een klein aftapkraantje 

Stap 2: Draai de 
buitenkraan en het 
aftapkraantje open. 
Hierdoor loopt al het 
water uit de leiding 
en kan deze niet 
kapot vriezen. Blaas 
eventueel de leiding 
leeg als het water er 
niet vanzelf 
uitstroomt. 

Stap 3: Draai het aftapkraantje dicht. De buiten-
kraan kun je open laten staan. Na de vorstperiode 
kun je de afsluitkraan weer opendraaien en komt er 
weer water uit de buitenkraan. 
 

Afval en oud papier ophalen Cure 
Wilt u altijd op de hoogte zijn van het tijdstip van 
ophalen van oud papier en uw afval door Cure?  
Het kan nog weleens anders zijn dan u gewend 
bent, dat hebben we laatst nog ervaren met het 
ophalen van oud papier. Download daarom de 
Cure-app op uw telefoon: www.cure-afvalbeheer.nl 
Of meld u aan voor berichten per e-mail: 
www.mijnafvalwijzer.nl  scrol naar beneden en vul 
uw e-mail adres in. 
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