Nieuwsbrief nr. 1, januari 2017

Uit het bestuur geklapt …..
Wie had, vorig jaar rond deze tijd, kunnen bedenken dat de Wijkcommissie Kerkakkers nu al een niet meer weg te
denken factor is binnen de wijk Kerkakkers.
Laten we eerst de hoogtepunten van 2016 eens doornemen:
 Eigenlijk is het al begonnen eind 2015; Jan Sanders nam het initiatief om te komen tot de oprichting van een
wijkcommissie. Hij heeft veel tijd gestopt in het ronselen van straatcontactpersonen en bestuursleden.
 In januari verscheen onze eerste nieuwsbrief; 3 van de huidige 5 bestuursleden waren toen al bekend: Wil Peels
voorzitter, Karin van den Boom secretaris en Jan Sanders. Inmiddels is dit onze 7de nieuwsbrief.
 Op 15 februari hadden wij een zeer druk bezochte oprichtingsvergadering bij Speeltuin Geenhoven. In grote
lijnen stond toen de wijkcommissie al in de steigers. De begrenzing van de wijk stond vast. De rechtsvorm zou
een stichting worden. Wijkbewoners staan voor ons centraal, de straatcontactpersonen zijn onze ogen en oren,
commissies en activiteiten waren in opbouw evenals het bestuur. Onze doelstellingen waren geformuleerd. We
waren in gesprek met de gemeente over subsidies en inbedding.
 Op 21 maart is de oprichtingsakte van de Stichting Wijkcommissie Kerkakkers bij notaris Smeets gepasseerd.
 Vanaf 29 maart tot de raadsvergadering van 21 april hebben we ons ingezet om het “afstoten” van het
gemeentelijk maatschappelijk vastgoed (buurthuis de Horizon, ouderensoos de Adelaar en Huiskamer ’t
Pumpke) in de wijk Kerkakkers terug te draaien. Tot op heden is het daarna stil gebleven.
 Op 30 maart hadden wij de eerste bijeenkomst met onze straatcontactpersonen en op 23 april vond onze eerste
workshop “Vogelhuisjes” plaats.
 In april werd de buurtapp Nextdoor binnen de wijk gelanceerd. Inmiddels hebben zich 310 buren aangemeld.
 Op 11 mei werd, tijdens de vrijwilligersmarkt bij Huiskamer ’t Pumpke, het convenant met de gemeente
ondertekend. Het bestuur was inmiddels versterkt met Stijn Eggens, penningmeester en Jos van Gestel.
 12 Mei kwam de eerste email binnen bij het secretariaat die melding maakte van rattenoverlast. Nadat Albert
Heijn moest sluiten vanwege de rattenoverlast nam de gemeente het KAD (Kennis- en Adviescentrum
Dierplagen) in Wageningen in de arm. Onderzoek in de wijk Kerkakkers resulteerde op 11 juli in een
informatiebijeenkomst van gemeente en het KAD voor de wijkbewoners.
 Op 1 juni zijn we bij Huiskamer ’t Pumpke gestart met ons inloophuis; vanaf 5 september zijn we overgestapt
naar de Paters aan de Kardinaal de Jongstraat 6. Op de 1ste maandag van de maand kunt u er terecht met uw
vragen en opmerkingen voor het bestuur van de wijkcommissie. Er is indien gewenst een aparte spreekkamer.
Op de 3de maandag van de maand, proberen wij met een gastspreker een thema te behandelen.
 Op 2 oktober ging onze website www.wijkcommissiekerkakkers.nl in de lucht.
 Op 23 oktober hebben we gewandeld in de wijk met deskundige uitleg van Piet Janssens over de historie van het
oude kerkhof.
 In oktober zijn we ook gestart met de “2de woensdagavond in de maand cyclus” van lezingen en workshops voor
en door wijkbewoners. Zij worden gehouden bij buurthuis de Horizon, aanvang 20:00 uur. De politieke partij
H&G heeft het spits afgebeten met een discussieavond met de aanwezige wijkbewoners. In november was er
een Ladies Night in samenwerking met een aantal kleine zelfstandigen uit de wijk gespecialiseerd in uiterlijke
verzorging. En tot slot organiseerde Caroline Swanen een workshop Kerstkaarten in december.
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Voor 2017 staat het volgende op onze agenda:
 Vorm geven aan onze rol als aanjager voor actief burgerschap. De focus dient te verschuiven naar verbinden,
activeren en ondersteunen.
 Uiteraard blijven wij ook uw belangen behartigen bij de gemeente en andere instanties.
 Naast de “2de woensdagavond in de maand cyclus” van lezingen en workshops voor en door wijkbewoners,
willen wij, door het jaar heen, een aantal wijkgerichte activiteiten opzetten, die gedeeltelijk aansluiten bij
landelijke evenementen: Opschoondag, Groenmarkt, Buitenspeeldag, Burendag, e.a.
 Wij zullen het inloophuis verder vorm geven.
 Binnen de wijk willen we de ouderwetse “Burenhulp” weer nieuw leven inblazen: helpen en geholpen worden.
De wijkcommissie is momenteel in gesprek met partijen die burenhulp in een nieuw jasje hebben gestoken. Deze
partijen zullen bij de opstart professionele ondersteuning bieden aan onze vrijwilligers, die het uiteindelijk zelf
draaiende zullen moet gaan houden.
 Samen met de gemeente en de inmiddels opgerichte vereniging van volkstuinders wordt de strook groen tussen
de Le Sage ten Broekstraat en de Tienendreef opnieuw ingericht. Binnenkort zullen de plannen aan
omwonenden en verdere belangstellenden worden toegelicht.
 Middels onze buurtapp Nextdoor, onze website www.wijkcommissiekerkakkers.nl , en onze 2-maandelijkse
nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden over alles wat speelt binnen onze wijk Kerkakkers.
Binnenkort komen hier onze publicatieborden en BuurtBiebs bij.
 Middels een enquête willen wij de wijk en uw mening en ideeën verder in kaart brengen.
 Samen met de wijkbewoners willen wij ons Buurt-ABC vorm geven (??? zie volgende nieuwsbrief………..)
Tot slot willen wij hier ook een woord van dank uitspreken:
 Aan onze straatcontactpersonen, die de nieuwsbrief bij u bezorgen en een oogje in het zeil houden in hun straat.
 Aan alle andere vrijwilligers, die hebben meegeholpen in het inloophuis, door lezingen en workshops te geven.
 Aan alle wijkbewoners, die ons actief en passief hebben gesteund.
 Aan alle bedrijven in de wijk, die ons hebben gesponsord met geld, middelen en diensten.
 Aan onze wijkfotograaf Joost Mandigers en aan Joris van de Biezenrijt die onze nieuwsbrieven sorteert.
 Aan huiskamer ’t Pumpke, ouderensoos de Adelaar en buurthuis de Horizon die ons steeds gastvrij onderdak
hebben geboden.
 Aan wijk coördinator Peter Franken voor zijn steun bij het opzetten en de behartiging van onze belangen binnen
de gemeente.
 Aan wethouder Hetty Tindemans, die wijkgericht werken een warm hart toedraagt.
 Aan de gemeente Valkenswaard voor de verleende subsidies.
 En tot slot aan mijn mede bestuursleden Karin, Stijn, Jos en Jan, zonder wiens niet aflatende hulp we dit niet van
de grond hadden gekregen.

Wij wensen u een voorspoedig, inspirerend en actief 2017
Stichting Wijkcommissie Kerkakkers
Wil Peels, voorzitter
www.wijkcommissiekerkakkers.nl
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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.


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. Uw buurtgenoot 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.
Social media in de wijk
Op woensdag 8 maart om 20:00 uur bij de Horizon, Amundsenstraat 5.
Deze avond willen wij met u in gesprek over het gebruik van social media in de wijk: zoals Nextdoor, Whatsapp,
Twitter. Wat de voor- en nadelen zijn en hoe hiermee om te gaan.
Opschoondag in de wijk Kerkakkers
Op zaterdag 25 maart, van 10-13:00 uur overal in de wijk.
De Stichting Nederland Schoon organiseert op zaterdag 25 maart de landelijke opschoondag. Als Wijkcommissie
Kerkakkers hebben wij onze wijk Kerkakkers aangemeld als supporter van schoon. De precieze invulling van deze
actie is nog in volle gang, dus als u ideeën hebt, horen wij dat graag.
Het uitgangspunt van Nederland Schoon is simpel: als we het schoonhouden, hoeven we het ook niet op te
ruimen. Wij geloven dat het prettiger leven is in een zwerfafvalvrije omgeving. Nederland schoon houden is de
verantwoordelijkheid van ons allemaal. En als het schoon is, doe je vanzelf je best om het schoon te houden.
Onbewust weet eigenlijk iedereen dat het zo werkt.

Inloop-/infohuis
1ste en 3de maandag van 10.00 uur tot 11.15 uur bij de Paters, Kardinaal de Jongstraat 6.
Op de 1ste 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 3de maandag van de maand, proberen wij met een gastspreker een thema te behandelen. Op 16 januari zal
Woningbelang toelichten wat ze doen, wat hun missie en kernwaarden zijn, en wat de plannen zijn voor de
toekomst van met name de wijk Kerkakkers.
Ook bij de paters betaalt U € 0,50 voor een kopje koffie of thee. Loop vooral eens vrijblijvend binnen!
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Hee doe de mee
Wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers binnen de wijk die mee gaan helpen om de ouderwetse burenhulp weer
nieuw leven in te blazen. Tot op heden heeft zich nog niemand gemeld. 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
Ook zijn wij nog op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden en wijkbewoners die een activiteit mee willen organiseren.
Meer informatie en aanmelden bij Wil Peels, tel 040-2043697, email wgmpeels@onsbrabantnet.nl
(Kennismaking met instellingen en verenigingen binnen/buiten de wijk)

Stichting De Boodschappenmand Valkenswaard
Uw hulp is broodnodig!
www.deboodschappenmand.nl
Wie zijn wij?
Stichting De Boodschappenmand Valkenswaard bestaat sinds 2005 en heeft het bestrijden van armoede als doel,
door middel van gratis consumptieartikelen beschikbaar te stellen aan huishoudens in Valkenswaard en omstreken
die financieel niet rond kunnen komen en moeten leven met een minimaal besteedbaar inkomen.
De Boodschappenmand is een 100% vrijwilligersorganisatie die volledig afhankelijk is van giften van bedrijven en
particulieren. De Boodschappenmand Valkenswaard helpt ook cliënten uit de omliggende gemeentes die deze
voorziening (nog) niet hebben. Ook wordt er nauw samengewerkt met andere voedselbanken in en buiten de regio.
De Boodschappenmand Valkenswaard is georganiseerd in de regio Brabant-Zeeland en aangesloten bij voedselbank
Nederland.
Voedselhulp stelt mensen in staat om te overleven tussen het moment waarop zij met onze stichting in aanraking
komen en het moment waarop zij weer in staat zijn voor zichzelf te zorgen.
Zelfredzaamheid en het gebruik van bestaande regelingen om weer op de rails te komen, spelen hierbij een grote
rol. Ook hier heeft De Boodschappenmand Valkenswaard een doorverwijzende taak.
Tevens zit in het gebouw van de Boodschappenmand een ombudsman die u kan helpen door de wirwar van regels te
kijken en zodoende een antwoord op uw vraag te krijgen.
Hoe kunt u ons helpen?
Overgebleven levensmiddelen die bij voorkeur lang houdbaar zijn zoals suiker, koffie, conserven maar denkt u ook
aan wasmiddelen en toiletpapier.
U kunt deze artikelen tijdens openingsuren, woensdag en donderdag van 10-14:30 uur, afleveren bij ons aan de
Barentzstraat 3, 5554PN Valkenswaard, tel 040-7800175.
Bij een grote hoeveelheid halen we het graag bij u op. Natuurlijk staat het vrij een financiële bijdrage te storten op
ons bankrekeningnummer: NL78 1NGB 0004 6377 38.

Coördinator/Oprichtster
Bet de Kort
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