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Uit het bestuur geklapt… 
• Er hebben zich twee wijkbewoners gemeld die 
een imker-cursus gaan volgen zodat ook zij veilig 
kunnen omgaan met de bijen die bij de openbare 
boomgaard actief zijn vanuit de daar geplaatste 
kast.  

• Bij ons secretariaat kregen we vragen van een 
viertal maatschappelijke organisaties (vrijwilligers 
van de H. Nicolaaskerk, de KBO, de Zonnebloem 
en de Stichting Nieuwe Levenskracht) die allemaal 
vanuit hun eigen doelstelling graag iets willen 
betekenen voor langdurig zieke mensen.  
Zo wij die al in beeld krijgen via ons netwerk van 
straatcontactpersonen, mogen we de namen en 
adressen niet zomaar doorgeven en dat doen we 
dus ook niet.  
Maar ken jij iemand - en dat mag in heel de 
gemeente Valkenswaard zijn, het is niet beperkt tot 
Kerkakkers - waarvan je denkt dat die tot de 
doelgroep van één of meer van de genoemde 
organisaties hoort, vraag dan eerst bij die persoon 
of die het welkom vindt dat jij denkt dat er om hulp 
gevraagd kan worden en meldt het vervolgens (bij 
instemming van die persoon) bij de genoemde 
organisaties.  
 

Op welke doelgroepen richt zich wie?  
 

De KBO richt zich op ouderen (50+). 
www.kbo-valkenswaard.nl Telefoon: 06-2003 7291 
 

De Zonnebloem is er voor alle mensen met een 
lichamelijke beperking (18+). Tel. 06-2298 3557 
www.zonnebloem.nl/valkenswaard 
 

Een gesprek met de mensen van de Nicolaaskerk is 
voor iedereen mogelijk in Valkenswaard/Waalre. 
www.willibrord-valkenswaard.nl 
Telefoon: 040-2017 574 (ma t/m do 9 tot 12 uur) 
 

De Nieuwe Levenskracht biedt hulp aan ouderen, 
zieken en mensen met een beperking. 
Telefoon: 06-3921 9115 www.nieuwelevenskracht.nl 
 

------------------------------------------------------------------- 
For the English version of this 
newsletter see our website 
www.wijkcommissiekerkakkers.nl 

Kerststukjes maken 
Op 13 december 2022 hebben we voor de tweede 
keer een kerststukjes maakavond gehouden, 
georganiseerd door Kerkakkers buurtvrijwilligers. 
De opkomst was groot: 30 wijkbewoners waren zo 
enthousiast dat sommigen al om 19.30 uur binnen-
kwamen, het begon eigenlijk om 20.00 uur. Jan en 
Fien Gijsbers brachten een volle kruiwagen met 
groen en takken en de andere gasten hadden ook 
van alles bij waar iedereen gebruik van kon maken; 
groen, schaaltjes, bakjes en kaarsjes. Iedereen ging 
flink aan de slag met de oase die lag te weken in de 
emmers met water.  

Het delen van gereedschappen ging ook goed 
zodat iedereen kon knippen en snijden en ik ging 
zelf vaak met ijzerdraad rond om spullen vast te 
zetten. 
Rond 21.30 uur was iedereen klaar met 
bloemschikken en sommigen maakten nog een 
stukje voor de woensdagavond voor de Kerkakkers 
kerstbijeenkomst.  
Veel gasten hebben nog meegeholpen met 
opruimen, vegen en poetsen zodat het een zeer 
geslaagde avond was. 
Groetjes, Arne de Louweren.  
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Detective 
Rond Kerstmis vroeg de wijkcommissie of ik, omdat 
de straatcontactpersoon ziek was, de nieuwsbrief in 
de Judocus Smitsstraat kon gaan bezorgen.  
Dus samen met een kleinkind van 11 jaar de 
nieuwsbrieven bezorgd. Onderweg vroeg hij 
waarom moeten wij de nieuwsbrieven bezorgen? 
Omdat de straatcontact-persoon ziek is.  
Wat is een straatcontactpersoon?  
Iemand die de nieuwsbrieven rondbrengt en ook bij 
nieuwe bewoners een tas met informatie, of een 
kaartje bij bijzondere gelegenheden afgeeft. En een 
straat of deel van een straat “in de gaten houdt”. 
Wie is straatcontactpersoon van de Jan 
Vlekkestraat Opa? Dat is Oma.  
Dan is Oma een soort detective en nu begrijp ik 
waarom Oma zo vaak door de raam kijkt. 
 

Jan Sanders 
 

Snelheidscontrole 30 km-zone 
1 februari was het dan zover: een snelheidscontrole 
met een lasergun in de Kardinaal de Jongstraat om 
de maximum snelheid van 30 km/u te controleren. 
Enkele tientallen auto’s werden gecontroleerd. 
Na de diverse acties die de wijkcommissie heeft 
gehad om automobilisten te wijzen op hun snelheid, 
zoals kliko-stickers, spandoeken, snelheidsborden 
en groene poppetjes, werd er nu bekeurd bij een 
onveilige snelheid. 

 
De nieuwe wijkagent Vincent Janssen aan het werk. 

Presentatie over de imkerij als hobby 

Steeds meer mensen kiezen het bijenhouden als 
hobby. Het gaat daarbij niet alleen om honing te 
produceren maar ook de kennis van deze 
natuurhobby zoals bijvoorbeeld de studie van 
drachtplanten, het observeren van een bijenvolk, 
stuifmeelonderzoek, enz.  
Wist u dat bijen ontzettend belangrijk zijn voor de 
bestuiving van bloemen en planten?  
Voor ons voedsel zijn we voor een derdedeel 
afhankelijk van de bijenbestuiving. En wat dacht u 
van de productie van zuurstof door planten en 
bomen en de bestuiving door bijen. Daarom is de 
variatie aan leven, de biodiversiteit, zo belangrijk. 
 
Ook in onze wijk gaan we aan de slag met 
biodiversiteit, we hebben al een openbare 
boomgaard gerealiseerd. In dat kader komen er 
twee ervaren imkers vertellen over het bijenhouden. 
Frans Claassen en Frans Schilders zijn imkers 
aangesloten bij de Nederlandse Bijenhouders 
Vereniging en willen hun ervaringen graag met u 
delen.  
Komt u ook naar hun verhaal luisteren? Uiteraard is 
er volop gelegenheid tot het stellen van vragen.  

Kom op woensdag 8 maart om 20:00 uur naar 
Buurtvereniging De Horizon, Amundsenstraat 5.  
De entree is gratis, de koffie en thee ook. 
De organisatie is in handen van de wijkcommissie. 
Kijk op www.wijkcommissiekerkakkers.nl  
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Meebouwen aan de corsowagen  
van Buurtschap Kerkakkers? 

Wat is de Jeugdclub 
Buurtschap Kerkakkers? 
De Jeugdclub is een initiatief 
van de corsobouwers van 
Buurtschap Kerkakkers. Wij 
hebben als doel om onze jeugd 
te leren hoe je met veel plezier 

(en veilig) een corsowagen bouwt! De kinderen 
bouwen aan hun eigen wagen met hun eigen 
thema. 
Wie valt er onder de jeugd die we zoeken? 
Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn 
welkom om lid te worden van Buurtschap 
Kerkakkers. Kinderen tot 8 jaar kunnen enkel 
bouwen onder toezicht en begeleiding van één van 
de ouders/verzorgers.  
Alle jeugdleden tot max. 16 jaar, willen we 
begeleiden om een op-en-top corsobouwer te 
worden. Afhankelijk van je leeftijd worden 
verschillende taken uitgevoerd. Van veiligheid in de 
corsotent tot het bloemenveld en bloemenprikken. 
Waarom zou ik meedoen? 

Het is niet 
alleen leuk, 
maar je wordt 
ook 
jeugdclublid 
van het 
buurtschap en 
je leert om 
goed samen te 
werken. Je zult 

met de jeugdwagen in de optocht meelopen en kan 
dan met trots zeggen dat jij daaraan meegeholpen 
hebt! 
 

Waar en wanneer vindt de Jeugdclub plaats? 
De Jeugdclub vindt plaats in de corsotent van 
Buurtschap Kerkakkers aan de 
Dr. Schaepmanstraat. Start van de Jeugdclub zal 
27 juni 2023 zijn, Hoe geef ik me op? 
Aanmelden kan tot uiterlijk 31 maart 2023 via: 
jeugdclub.kerkakkers@gmail.com 
Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. 
Kijk ook eens op:  www.kerkakkers.nl.

Vrijwilligers gevraagd 

De wijkcommissie is op zoek naar enkele extra 
vrijwilligers. U kunt denken aan: 
Burenhulp: wandelmaatje, gezelschap houden, 
administratie hulp, klusjes doen, samen koken, 
boodschappen doen, helpen met vervoer, op 
kinderen passen, enz. 
Kinderactiviteiten: bedenken en organiseren van 
activiteiten voor de kinderen in de wijk, een paar 
keer per jaar en/of structureel. 
Werkgroep biodiversiteit: meehelpen meer 
variatie in de natuur in de wijk te creëren, meer flora 
en fauna en zo een betere leefomgeving helpen 
vormgeven. 
Straatcontactpersoon: de ogen en oren van de 
straat zijn, signaleren is een belangrijke taak, 
zonder vooroordelen, met een open houding en met 
discretie. 
Buurtbiebs: helpen onze buurtbiebs te 
onderhouden, ze worden veel gebruikt. 
Sociale Media: onze agenda delen op de meest 
gangbare sociale media. 
Lunch verzorgen: 1 maal per week een lunch 
helpen verzorgen voor wijkbewoners. 
Gastvrouw/gastheer: tijdens onze koffie inloop-
momenten en onze Door & Voor avonden. 

Zelf een activiteit organiseren: u kunt incidenteel 
ook zelf een activiteit organiseren, met 
ondersteuning van de wijkcommissie.  
Uiteraard staat de wijkcommissie ook open voor 
nieuwe structurele activiteiten. Wij nodigen u uit! 
 

U kunt zich aanmelden via ons secretariaat: 
secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl 
of telefonisch in de avonduren: 06-41234138 
of gewoon met een briefje in onze brievenbus: 
Dr. Ariënsstraat 20 Valkenswaard.   
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Nieuwe kapper 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. 
 

Hairstyling Bij Anja, is een kleine gemoedelijke 
salon waar dames, heren en 
ook kinderen terecht kunnen. 
Door jarenlange ervaring heeft 
Anja uitgebreide kennis over 
kleuren en knippen.  
Het is gevestigd in de Jan 
Vlekkestraat 22. 

De salon is te bereiken via de zij-ingang aan de 
Doctor Ariënsstraat. Het is uitsluitend op afspraak, 
dus bel gerust!  06-29500 562 
 

Agenda inloophuis

 
Onder het genot van een gratis kopje koffie of thee 
gezellig even bijpraten. Komt u ook? 

 
Inloophuis 
Kardinaal de 
Jongstraat 6 

steeds van 
10:00 tot 
11:30 uur. 
 
 

• maandag   6 maart 

• maandag 20 maart 

• maandag   3 april 
• maandag 17 april 

• maandag    1 mei 

Door & Voor informatieavonden 
Iedere tweede woensdagavond van de maand 
wordt een gratis lezing, excursie of workshop 
georganiseerd “Door en Voor” wijkbewoners, 
in buurthuis De Horizon, Amundsenstraat 5. 
Aanvang is 20:00 uur. 
De toegang is gratis, de koffie en thee ook. 

Agenda Door & Voor avonden 
• woensdag 8 maart  20:00 uur 
Thema: Imkerij als hobby. Twee imkers vertellen 
over hun hobby. Komt u ook even luisteren? 

• woensdag 12 april  20:00 uur 
Thema: Wordt binnenkort bekend gemaakt op onze 
website en in de publicatieborden in onze wijk. 

• woensdag 10 mei  20:00 uur 
Thema: optreden van Instrumentaal Trio Mousai 
 

Praktijkbijeenkomst over het snoeien 
van fruitbomen.  
Op zaterdag 4 maart zal 
de Valkenswaardse 
fruitteler Teun de Zeeuw 
weer de bomen snoeien 
op onze openbare 
boomgaard aan de Le 
Sage ten Broekstraat.  
Wij kunnen hem aan het 
werk zien bij het snoeien 
en uitbuigen, waarbij hij 
uitleg geeft over het hoe 
en waarom van de 
ingrepen.  
Alle belangstellenden uit 
onze wijk zijn van harte 
welkom. Graag tot ziens bij 
deze snoeiles op zaterdag 4 maart 2023 om 10:00 
uur in de fruittuin aan de Le Sage ten Broekstraat. 
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