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Nieuwsbrief nummer 6, november 2016

www.wijkcommissiekerkakkers.nl
Onze website is in de lucht en het is zeker de moeite waard om deze regelmatig te bezoeken.
Voor aanvullingen, opmerkingen en ideeën graag contact opnemen met Wil Peels, tel. 040-2043697, email
wgmpeels@onsbrabantnet.nl .
Het email adres van ons secretariaat is daarmee ook veranderd in secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl.
Met het rapport Burgerkracht Valkenswaard wordt getracht de bijdragen van de inwoners zelf aan het publieke
domein te beschrijven. Samenwerking van gemeente met burgers en het stimuleren van eigen kracht zijn daarbij
belangrijke doelen. Wijkorganen kunnen hierin een rol spelen. Hierbij moet echter niet worden vergeten dat
wijkorganen geen professionele instanties zijn. Een reële verwachting van inzet is nodig. Een rol als aanjager
voor actief burgerschap in plaats van belangenbehartiger lijkt meer passend in deze tijd. De focus dient te
verschuiven naar verbinden, activeren en ondersteunen.
Vanaf 1 november kunt u speelgoed inleveren bij Formido.
Een deel van dit speelgoed komt terug naar de wijk. Wij gaan een tweetal BuurtBiebs in de wijk plaatsen. Dit zijn
buitenkasten waarin naast speelgoed ook boeken en informatiefolders komen. Wijkbewoners kunnen dit gratis
lenen of ruilen.
Enkele weken geleden vroegen enkele bewoners wanneer zij hun contributie moesten betalen . De
wijkcommissie is echter een stichting en geen vereniging. Wij zijn er voor alle bewoners van de wijk Kerkakkers
en deze behoeven geen contributie te betalen. Wij kunnen onze activiteiten uitvoeren dankzij de subsidie die wij
mogen ontvangen van de gemeente Valkenswaard. Voor sommige workshops en festiviteiten vragen wij wel een
kleine eigen bijdrage.
Wij zijn erg blij met onze buurtapp Nextdoor. Wie wordt het 300ste lid binnen de wijk Kerkakkers? We hebben
gezien het aantal woningen, ongeveer 1275, nu een dekkingsgraad van ruim 20% en zijn daardoor ook voor
Nextdoor een toplocatie.
Heeft u in 2016 een nieuwe betaalrekening afgesloten bij de SNS Bank, dan ontvangen wij als stichting € 50,00.
Stuur ons a.u.b. een berichtje.
De gemeente heeft op 7 november hun plannen gepresenteerd voor de speelplekken in de wijken. De
consequenties voor Kerkakkers zijn beperkt. Het speeltuintje bij de Biezenrijt verdwijnt, maar de overige
speelplekken krijgen een facelift. Meer hierover en wat u kunt doen, leest u in onze volgende nieuwsbrief.

Hee doe de mee
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers binnen de wijk die mee gaan helpen om de ouderwetse burenhulp weer nieuw
leven in te blazen. Iedereen kan wel eens wat hulp gebruiken om bijv. de administratie op orde te brengen, de tuin
een herfstbeurt te geven of een boodschap te doen. Omgekeerd heeft iedereen talenten, zaken waar iemand goed
in is en die iemand graag doet. Je vindt het dan ook niet erg als iemand op dat gebied jouw hulp inroept.
De wijkcommissie is momenteel in gesprek met partijen die burenhulp in een nieuw jasje hebben gestoken en dit
willen uitrollen binnen de wijken. Deze partijen zullen bij de opstart professionele ondersteuning bieden aan onze
vrijwilligers, die het uiteindelijk zelf draaiende zullen moet gaan houden.
Benodigde tijd ca. 4 uur/week (1-2 avonden of een ochtend/middag). Meer informatie en aanmelden bij Stijn
Eggens, tel 06-49763142, email stijn.eggens@gmail.com
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Activiteitenkalender
Iedere 2de woensdag van de maand wordt een voorlichtingsavond of workshop georganiseerd.
Aanvang is 20:00 uur, locatie buurtgebouw de Horizon, Amundsenstraat 5.
Daarnaast worden er door het jaar een aantal wijkgerichte activiteiten opgezet, die gedeeltelijk aansluiten bij
landelijke evenementen.


Workshop Kerstkaarten
Op woensdag 14 december om 20:00 uur bij de Horizon, Amundsenstraat 5.
Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar. Twee wijkbewoners, Caroline Swanen en Bernadette Winters, zijn
begonnen met de voorbereiding van de workshop Kerstkaarten. Het aantal plaatsen is beperkt: max. 20
personen. Wie het eerst komt, die het eerst maalt. Wil je unieke kerstkaarten? Meld je aan bij
secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl. Wellicht wordt het ook jouw hobby!



Nieuwjaarsreceptie
Op woensdag 4 januari om 19:30-21:30 uur in ons inloophuis bij de Paters, Kardinaal de Jongstraat 6.
Onder het genot van een hapje en een drankje blikken we terug op het voorbije jaar en kijken we vooruit naar
het nieuwe jaar 2017. Voor velen onder u DE mogelijkheid om eens kennis te maken met ons inloophuis en de
gastheren Bert Tilmans en Harry Uitendaal.



Kennismakingsbezoek aan Het Goed en De Boodschappenmand
Op woensdag 11 januari om 19:30 uur bij Het Goed, Goorkes 2
en daarna om 20:30 uur bij De Boodschappenmand, Barentszstraat 3.
De missie van Het Goed is werk maken van hergebruik en werk maken van werkgelegenheid. Dit bereiken ze
door gebruikte spullen een tweede leven te geven.
De Boodschappenmand Valkenswaard heeft het bestrijden van (verborgen) armoede als hoofddoel. Een ander
doel is het tegengaan van verspilling.
Op beide plaatsen zal een uiteenzetting van doelstellingen en werkwijze worden gegeven, waarna er nog wat
kan worden rondgekeken. U wordt van harte uitgenodigd voor deze kennismaking met Het Goed en De
Boodschappenmand.



Voorlichting Gierzwaluwen
Op woensdag 8 februari om 20:00 uur bij de Horizon, Amundsenstraat 5.
Eind april keren de gierzwaluwen weer in Nederland terug uit hun overwinteringsgebieden ten zuiden van de
evenaar. Ze keren weer terug naar hetzelfde nest als het voorgaande jaar. Hier ontmoeten ze hun partner van
vorig jaar. Het gierzwaluwnest bevindt zich meestal in een woonhuis waar ze tussen de pannen en het
dakbeschot nestelen. Er zijn in Valkenswaard al meer dan 50 nestplekken gevonden. Theo Lammers zal u aan de
hand van mooie dia’s alles vertellen over gierzwaluwen.



Workshop Vogelhuisjes
Op zaterdag11 februari om 13:00 uur bij Formido, Van Linschotenstraat 12.
Wij willen u, net als vorig jaar, nogmaals in de gelegenheid stellen uw eigen nestkastjes te maken. Wij zijn pas
tevreden als de hele wijk vol hangt met deze nestkastjes. Ook is het mogelijk nestkasten voor gierzwaluwen te
maken.
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Inloop-/infohuis
1e en 3e maandag van 10.00 uur tot 11.15 uur bij de Paters, Kardinaal de Jongstraat 6.
Op de 1e maandag van de maand kunt u er terecht voor vragen en opmerkingen voor het bestuur van de
wijkcommissie. Er is indien gewenst een aparte spreekkamer.
Op de 3e maandag van de maand, proberen wij met een gastspreker een thema te behandelen. Op 21 november zal
Wil Peels het erfgoed binnen de wijk bespreken. Weet u waar de Rijtstraat of de Kerckendries ligt, waar het oudste
huis binnen de wijk staat, welke archeologische vondsten er zijn gedaan. Ook nieuwsgierig …………..
Ook bij de paters betaalt U € 0,50 voor een kopje koffie of thee.
Loop vooral eens vrijblijvend binnen!

Wandeling door onze wijk.
Op zondag 23 oktober wandelden wij met een groepje van 15 personen door onze wijk. We bezochten o.a. het Oude
Kerkhof, de tuin achter het oude Patersklooster aan de Dommelseweg, en een archeologische opgraving bij een
afgebroken boerderij in de Kromstraat. Via de Lage Heide en de Dommelse Watermolen terug. Onderweg kregen we
uitleg van verschillende mensen, ieder vanuit zijn eigen vakgebied. Zonder anderen tekort te doen, wil ik graag de
heer Piet Jansen even extra noemen. Hij wist met zoveel enthousiasme en kennis van zaken de aandacht vast te
houden op het oude kerkhof! Ronduit geweldig!
Het was een fijne wandeling in een heel ongedwongen en gezellige sfeer. We hebben er allemaal van genoten! Voor
herhaling vatbaar.
Nelly van der Burgt

Wijkschouw 2017, ja of nee!?
Als Wijkcommissie Kerkakkers onderzoeken wij de belangstelling onder wijkbewoners voor het houden van een
wijkschouw in 2017.
De onderwerpen die in een wijkschouw aan bod komen zijn divers maar hebben allemaal betrekking op de
leefbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van wonen in de wijk Kerkakkers. Grieven en verbeterpunten worden
voorafgaand aan de wijkschouw verzameld en gerangschikt onder een van de volgende rubrieken: veiligheid en
inbraakpreventie, verkeerssnelheid en sluipverkeer, parkeren, openbaar groen, achterom ’s, wegen en trottoirs,
bereikbaarheid, woningverbetering, hondenpoep e.a.
Bij een wijkschouw wordt er een rondgang door de wijk gemaakt in aanwezigheid van vertegenwoordigers van
gemeente, politie, brandweer, Woningbelang, e.a. De wijkbewoners geven ter plaatse zelf uitleg van hun grieven en
verbetervoorstellen. Hierbij worden afspraken gemaakt wie op welke termijn voor oplossingen gaat zorgen.
Dus pak uw kans om uw grieven over of verbetervoorstellen voor de wijk Kerkakkers gezamenlijk bij de betrokken
instanties onder de aandacht te brengen en meldt u aan bij Jos van Gestel, tel 040-2015671, email
josvangestel@onsbrabantnet.nl of via uw straatcontactpersoon.

Volkstuintjes
De gemeente is in gesprek met de volkstuinders over o.a. de herinrichting van het gebied tussen de Le Sage ten
Broekstraat en de Tienendreef. Jos van Gestel neemt namens de wijkcommissie deel aan de gesprekken. Dus als u
ideeën hebt (wandelpad, natuurlijke speelplek, hondenuitlaat, …..) dan graag contact opnemen met Jos van Gestel,
tel 040-2015671, email josvangestel@onsbrabantnet.nl
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(Kennismaking met instellingen en verenigingen binnen/buiten de wijk)
Lastige verkeerssituatie aanpakken? Activiteiten rond burendag? Realiseren speelgelegenheid? Wijk- of belevingstuin
maken? Samen koken voor elkaar? Jong-oud ontmoet elkaar? Samen iets doen? Omgaan met eenzaamheid? Houden
van een wijkschouw? Organiseren kinderactiviteiten? Of heb je nog andere plannen, ideeën of zaken die aangepakt
moeten worden?
Dan kun je terecht bij Cordaad Welzijn. Wij willen graag samen met jou en andere bewoners zaken, die spelen of
waar behoefte aan is, aanpakken. Ons uitgangspunt daarbij is: wij ondersteunen tijdelijk en werken er naar toe dat je
(of jullie) er zelfstandig mee verder kunt. Als het daarna nodig is kun je uiteraard altijd een beroep op ons doen.
Wat is en doet Cordaad Welzijn.
Cordaad Welzijn is de nieuwe naam, die ingevoerd is na de fusie van Paladijn – welzijnsstichting voor Valkenswaard,
Heeze/Leende en Cranendonck met Stimulans – welzijnsstichting voor Veldhoven. Binnen die gemeenten staan wij
voor een breed pakket van welzijnswerk voor de inwoners van ongeveer twee tot over de honderd jaar.
Wij bieden ondersteuning aan jeugd- en jongeren, bewoners en hun organisaties. Ook kun je bij ons terecht voor de
vrijwillige hulpdiensten zoals klussendienst, vervoersdienst, administratieve ondersteuning, de vriendendienst en het
maatjesproject. Uiteraard kun je ook bij ons terecht met vragen op allerlei gebied dus voor info/advies/raad en daad.
Samenwerken:
Uiteraard werken we daar waar mogelijk samen met bewoners- en andere organisaties, zoals gemeente, Valkenhof,
woningcorporaties, politie, Lumens – maatschappelijk werk. Ook nemen we deel aan het Sociaal Team, Centrum
Jeugd en Gezin (CJG), gebruikersraad De Hofnar, Vraagbaak Dommelen en het Valkenswaards Vrijwilligers Contact
(VVC)
Waar zijn we te bereiken:
Spreekuur: 9.00-12.30 uur in de Bieb in de Hofnar
Bellen: 040 – 204 6614
Email info@cordaadwelzijn.nl
Website: www.cordaadwelzijn.nl

Loop gerust binnen, de koffie staat klaar.
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