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Uit het bestuur geklapt …..













Onze nieuwjaarsreceptie was met een 40-tal bezoekers goed bezocht. Na een terugblik op 2016 en een
vooruitblik op 2017 hebben we met zijn allen geproost op het nieuwe jaar 2017.
Onze dank gaat hierbij met name uit naar Bert Tilmans en Harry Uitendaal van het Franciscusconvent die hun
huis hebben opengesteld voor de Wijkcommissie Kerkakkers en die tevens ons Inloophuis onderdak bieden.
Helaas kon de lezing over gierzwaluwen niet doorgaan vanwege ziekte van Theo Lammers. Wij hebben dit
gecommuniceerd via Nextdoor en via een brief aan de poort van het Buurthuis De Horizon. Deze brief was
helaas moeilijk leesbaar waarvoor onze excuses.
De workshop vogelhuisjes georganiseerd door de wijkcommissie, samen met Formido en Daams Houthandel,
was met een 30-tal deelnemers weer beter bezocht dan in 2016.
Op 16 januari hebben wij overleg gehad met wethouder Hetty Tindemans en buurtcoördinator Peter Franken.
Hierbij hebben wij onze 2017-jaardoelen gepresenteerd, deze kunt u terugvinden in onze vorige nieuwbrief.
Ook hebben wij op 9 februari kennis gemaakt met 2 vertegenwoordigers van de Subsidie Advies Commissie. Wij
hebben de structuur en activiteiten van de Wijkcommissie Kerkakkers toegelicht en daarnaast de
resultatenrekening over 2016 en de begroting voor 2017 besproken.
Wij houden de vinger aan de pols v.w.b. de bouwplannen in de wijk (Dommelseweg 112-118 door Bots
Bouwgroep en de sloop van 32 woningen aan de Dr. Schaepmanstraat 37-99 en de nieuwbouw door
Woningbelang). Wij hebben de inloopavond in het gemeentehuis bezocht voor de Dommelseweg 112-118. De
belangstelling vanuit Kerkakkers was minimaal, mogelijk komt dit doordat de plannen er goed uitzien.
Wij volgen de besluitvorming rondom het fietspad tussen Dommelen-Zuid en de Kromstraat. Kennelijk is nu door
de gemeenteraad besloten tot asfaltering en het aanleggen van straatverlichting. Daarmee wordt wel een
typisch eeuwenoud landschap aangetast. Laten we hopen dat dit het waard is en dat het fietspad veel gebruikt
gaat worden.
Bezoekt u ook regelmatig onze website: http://www.wijkcommissiekerkakkers.nl/
Vergeet u ons niet bij de Rabo Clubkas Campagne. Uw stem is geld waard (dit geldt alleen voor leden van de
Rabobank). Stemmen op “Wijkcommissie Kerkakkers” kan van 6 t/m 30 april.

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.
 Sociale 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 sociale 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, start om 10:00 uur (einde ca.13:00 uur) bij het inloophuis, Kardinaal de Jongstraat 6.
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Is je bezem al afgestoft? Zaterdag 25 maart is het tijd voor de Landelijke Opschoondag. Dat betekent dat in heel
Nederland buren, gemeenten, scholen en bedrijven samen aan de slag gaan om hun buurt een stukje schoner te
maken. Het thema van de Landelijke Opschoondag dit jaar is ‘Eén buurt, één missie’. Want samen schoonmaken
gaat niet alleen sneller, het is ook veel leuker!
Als Wijkcommissie Kerkakkers hebben wij onze wijk aangemeld als Supporter van Schoon:
https://www.supportervanschoon.nl/acties-in-de-buurt/#!34769/hee-doe-de-mee/.
Ook de gemeente Valkenswaard en basisschool de Pionier doen hieraan mee.
Op school worden de kinderen door middel van een speurtocht-spel bewust gemaakt van zwerfafval en leren ze
op hun eigen manier bijdragen aan het schoonhouden van de omgeving. Op de achterzijde van de speurtocht
staat een zoekplaat waar de kinderen op zoek gaan naar de verschillende soorten zwerfafval.
Voor de deelnemende kinderen stelt de gemeente een vrijkaartje voor zwembad de Wedert beschikbaar. Verder
krijgen zij een deelnamecertificaat. Tevens mag de jeugd bij het inleveren van de afvalzakken een cadeautje
trekken uit de grabbelton.
Uiteraard verwachten wij naast de kinderen ook een groot aantal volwassen wijkbewoners die een paar uurtjes
willen meehelpen om het zwerfafval in de wijk Kerkakkers op te ruimen. Als wijkcommissie zorgen wij voor koffie
en cake.






Voorlichting Gierzwaluwen
Op woensdag 12 april om 20:00 uur bij de Horizon, Amundsenstraat 5.
Hierbij een herkansing voor Theo Lammers, die door ziekte zijn lezing in februari moest afzeggen. 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.
Groenmarkt
Op zaterdag 22 april, van 10-13:00 uur op het plein aan de Doctor Schaepmanstraat.
Als u de tuin binnenkort een voorjaarsbeurt gaat geven zult u merken dat u enerzijds planten teveel hebt en
anderzijds planten tekort. Daarom organiseren wij aan het begin van het tuinseizoen een ruilbeurs voor stekjes
en plantjes.
Wij gaan ook de “groen”-ondernemers uit de wijk uitnodigen om hier hun diensten te etaleren. Tot slot gaan wij
een aantal niet-commerciële organisaties (IVN, VELT, volkstuindersverenigingen, Groen en Heem e.a.) vragen
zich te presenteren.
Wij zullen als wijkcommissie zorgdragen voor marktkramen (en bij regen voor partytenten) en koffie en cake.
Excursie naar Gijsbers Tuinbouw
Op woensdag 10 mei, om 20:00 uur Kromstraat 55.
Gijsbers Tuinbouw is een gemengd tuinbouwbedrijf met groente en sierteeltproducten. Er worden asperges,
hortensia’s en snijheesters geteeld. In de aspergetijd van begin april tot eind juni is er een winkel aan huis, waar
asperges en hortensia’s direct aan de consument worden verkocht. Tijdens deze excursie kunt u een kijkje
nemen achter de schermen van het bedrijf. Hiervoor kunt u ook naar de website
http://www.gijsberstuinbouw.nl/ Er is informatie te vinden over de winkel, de asperge, de hortensia en de
snijheesters Ilex, Callicarpa en Forsythia.
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Inloop-/infohuis
1ste en 3de maandag van 10.00 uur tot 11.15 uur bij de Minderbroeders Conventuelen, 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 20 maart zal ZuidZorg Extra zich presenteren. Net dat beetje extra: ZuidZorg Extra is de ledenorganisatie van
ZuidZorg. Met gebundelde krachten doen zij hun uiterste best om de maatschappij een beetje mooier te maken.
Want niet iedereen heeft iemand om op terug te vallen en de eenzaamheid onder ouderen is veel groter dan we
denken. ZuidZorg Extra brengt mensen samen die elkaar vooruit helpen.
 Het is nog niet bekend wie op 17 april komt.
Ook bij de paters betaalt U € 0,50 voor een kopje koffie of thee. Loop vooral eens vrijblijvend binnen!

Herontwikkeling groenstrook tussen de Le Sage ten Broekstraat en de Tienendreef
De gemeente is momenteel in gesprek met de volkstuinders en de bewoners van de Le Sage ten Broekstraat over de
uitwerking van de plannen tot herinrichting van de groenstrook tussen de Tienendreef en de Le Sage ten
Broekstraat. Namens de wijkcommissie Kerkakkers neemt Jos van Gestel deel in deze gesprekken. Zoals de plannen
er nu liggen wordt het zeker een verrijking van de wijk Kerkakkers.

Enquête
Middels een enquête willen wij graag uw mening horen over een aantal onderwerpen. Daarnaast willen wij een
update maken van het profiel van onze wijk om daarmee beter in te kunnen spelen op de behoeften van de
wijkbewoners. De informatie die wij op deze manier verzamelen wordt vertrouwelijk behandeld. De resultaten
zullen wij anonimiseren. De enquête wordt per straat uitgerold, in samenwerking met onze straatcontactpersonen.
In dit straatonderzoek komen de volgende onderwerpen aan bod: straat, verkeer, wijk, gezin, buren, wijkcommissie.

Uw mening ….….is belangrijk voor ons
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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
Het Goed Valkenswaard
omdat… iets bijzonders niet altijd nieuw hoeft te zijn

Het Goed is een landelijke kringlooporganisatie met 26 filialen in het hele land. In Valkenswaard hebben wij onze
winkel in augustus vorig jaar heropend na de enorme schade van de beruchte hagelbui. Onze winkel is opgebouwd
als warenhuis, overzichtelijk en met diverse afdelingen. Het Goed haalt gratis herbruikbare spullen bij u op of u kunt
de spullen bij onze afdeling aanname goederen afgeven. De spullen worden door ons gesorteerd, schoongemaakt,
geprijsd en gaan dan de winkel in. Onze medewerkers zijn voor een groot gedeelte mensen die een afstand tot de
arbeidsmarkt hebben. Zij kunnen bij ons, in een beschermde werkomgeving en met de nodige begeleiding, prima
functioneren. Winkelen bij Het Goed heeft dus een aantal voordelen: u steunt het beperken van de afvalberg, u
steunt een organisatie die werk biedt aan mensen met een arbeidsbeperking uit uw eigen omgeving en u kunt hier
hele leuke spullen kopen voor een redelijke prijs. Heeft u vragen, kom langs en stel ze gerust!
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