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Wij zijn op zoek naar jou! Wij zijn dringend op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. Wij hebben de voorkeur voor
jongeren en/of vrouwen. Benodigde tijd ca. 4 uur/week. Maar ook als u zich niet wilt binden of minder tijd hebt,
maar het wel leuk vindt om een activiteit mee te organiseren zijn wij op zoek naar jou. Meer informatie en
aanmelden bij Wil Peels, tel 040-2043697, email wgmpeels@onsbrabantnet.nl
Wij hebben twee publicatieborden geplaatst, een bij de Albert Heijn aan de Kardinaal de Jongstraat en een
tweede op de hoek Columbusstraat en Abel Tasmanstraat.
Dit jaar vindt groot onderhoud plaats aan de Tienendreef en de Nieuwe Waalreseweg. Dit zal de nodige hinder
opleveren, vooral voor de bewoners van Dommelen en het Gegraaf. Maar ook wij zullen er rekening mee
moeten houden. Jos van Gestel volgt dit op de voet.
Op 6 april hebben wij onze straatcontacten bijgepraat. U kunt de presentatie inzien via onze
website/activiteitenagenda/6 april straatcontactavond.
De lintjesregen is dit jaar ook op onze wijk neergedaald. Mevrouw J. (Anneke) Droog-Vleeschhouwer is
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar verdiensten voor het IVN Valkenswaard-Waalre en
de Valkenswaardse samenleving. Van harte gefeliciteerd!
Binnen het project Sociaal & Vitaal Valkenswaard is ook binnen de wijk Kerkakkers een beweeggroep gestart in
buurthuis de Horizon op maandagmiddag. Bij voldoende animo kan nog een 2de beweeggroep worden gestart.
Aanmelden kan nog bij astrid.van.deursen@valkenswaard.nl, tel: 040 208 36 42.
De Opschoondag in de wijk Kerkakkers op zaterdag 25 maart was met een opkomst van 3 wijkbewoners ronduit
teleurstellend te noemen. Namens de gemeente Valkenswaard waren aanwezig Hetty Tindemans, Mart Wijnen,
Peter Franken en Iris Verbakel. Zij hebben het sportief opgepakt en hebben meegeholpen met het opruimen van
restafval in onze wijk. Ook hulde aan Basisschool De Pionier, die eerder in de week met een aantal klassen al
restafval had ingezameld in de Kromstraat, de Goorkes en de Marco Polostraat. Tot slot wil ik ook Dagbesteding
De Biezenrijt van Lunet in het zonnetje zetten, zij maken door het jaar geregeld hun opruimronde door de wijk.
Bezoekt u ook regelmatig onze website: http://www.wijkcommissiekerkakkers.nl/

Activiteitenkalender
Iedere 2de woensdagavond van de maand wordt een lezing, excursie of workshop georganiseerd “Door en Voor”
wijkbewoners. Aanvang is 20:00 uur, locatie buurtgebouw de Horizon, Amundsenstraat 5, of op locatie.
Daarnaast worden er door het jaar heen een aantal wijkgerichte activiteiten opgezet, die gedeeltelijk aansluiten bij
landelijke evenementen.
• “Door en Voor” 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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“Door en Voor” Wandeling in en om de Wijk
Op woensdag 13 september, om 20:00 uur vertrek bij de Horizon, Amundsenstraat 5.
Nelly van der Burgt en Jo Schijvens zetten weer een wandeling uit in en om de wijk Kerkakkers. Tijdens de
wandeling zal er weer het een en ander worden verteld over de wijk, de natuur en ons erfgoed. Na afloop
kunnen we nog wat napraten bij een gezellig kopje koffie.
“Door en Voor” Jaarvergadering
Op woensdag 11 oktober, om 20:00 uur bij de Horizon, Amundsenstraat 5.
Noteert u alvast deze datum. Wij bestaan dan inmiddels meer dan een jaar en willen graag iedereen even
bijpraten over wat we hebben gedaan en wat onze plannen zijn. Uw wensen zijn daarbij voor ons van
doorslaggevend belang. Wij hopen op een grote opkomst.

Inloop-/infohuis
1ste en 3de maandag van 10.00 uur tot 11.15 uur bij het Franciscaner Convent, Kardinaal de Jongstraat 6.
Op de 1ste maandag van de maand kunt u bij ons inloop-/infohuis terecht voor een praatje bij een kop koffie, er
liggen een Eindhovens Dagblad en een aantal tijdschriften. Wij helpen u graag bij vragen en problemen met uw
telefoon, tablet en bij het gebruik van apps en computerprogramma’s. Maar U kunt ook vrijblijvend uw
belastingaangifte en uw administratie laten controleren. Tevens willen wij U graag helpen met correspondentie
richting allerlei instanties. Er is indien gewenst een aparte spreekkamer en een laptop beschikbaar.
Op de 3de maandag van de maand, proberen wij met een gastspreker een thema te behandelen. De afgelopen
maanden hebben wij o.a. de volgende thema’s gehad: Cordaad/Nieuwe Levenskracht/Erfgoed in de
wijk/Ziekendiensten /Wijkcoördinator Gemeente /Brandveiligheid/Woningbelang/Zuidzorg extra/Sociaal Vitaal.
De belangstelling hiervoor is redelijk tot goed.
• Op 15 mei zal onze wijkagente Kim Pijs haar werk komen toelichten.
• Het is nog niet bekend wie er op 19 juni komt.
Wij hopen met dit artikeltje de drempel weer enigszins te hebben verlaagd. Wij kunnen u ook thuis ophalen om de
kennismaking te vereenvoudigen.
Ook bij de paters betaalt U € 0,50 voor een kopje koffie of thee.
Loop vooral eens vrijblijvend binnen!

Vernielingen en verloedering
Afgetrapte autospiegels, brandende coniferen, dumpen van afval , overlast, schelden en beledigen komen ook voor
in onze wijk Kerkakkers. Over al deze zaken hebben wij als wijkcommissie meldingen gekregen. Deze hebben we
doorgespeeld naar politie, gemeente en Woningbelang. Maar het zou beter zijn als u deze meldingen rechtstreeks
doet bij deze instanties. Dan krijgen zij ook een beter overzicht over de omvang van het probleem en kan er sneller
en adequater worden opgetreden. Hierbij nog even de adressen:
Politie
: via https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
Gemeente
: via de MijnGemeente app of
via https://www.valkenswaard.nl/direct-regelen/meldingen-klachten-en-complimenten_42651/
Woningbelang : via https://www.woningbelang.nl/ik-ben-huurder/meldingen/overlast/overlast-melden
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Groenmarkt
Op zaterdag 22 april, van 10-13:00 uur op het plein aan de Doctor Schaepmanstraat.

Gezellige drukte – de weersgoden waren ons gunstig gezind – De Umbleikes zorgden voor de muzikale omlijsting

Zomermarkt De Biezenrijt
Op zaterdag 13 mei, van 13:00 uur tot 16:00 uur, nodigt De Biezenrijt, Dokter Schaepmanstraat 52, U van harte uit
op hun Zomermarkt:
• Verkoop van onze mooie eigen gemaakte producten;
• Smullen van de lekkerste zelfgemaakte koekjes, taart en poffertjes;
• En natuurlijk gezellig samen zijn en genieten van de leuke sfeer.

Grote Garagesale Dijkstraat
Op zaterdag 13 mei, van 10:00 uur tot 13:00 uur aan de Dijkstraat tussen nummer 78 en 110.
Iedereen is welkom.

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
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Kennismaking met instellingen en verenigingen binnen/buiten de wijk
KBO afdeling Valkenswaard
Beste (mede) wijkbewoners,
Er is mij gevraagd om KBO bij u onder de aandacht te brengen. Dat doe ik als voorzitter van de afdeling
Valkenswaard natuurlijk graag.
Als KBO-afdeling willen we graag een organisatie zijn waar senioren terecht kunnen enerzijds voor ontspanning en
ontmoeting en anderzijds voor informatie en belangenbehartiging.
De officiële benaming van KBO is Katholieke Bond voor Ouderen en wij bestaan in deze maand 65 jaar. Wij zelf
leggen de afkorting KBO liever uit als: Kom Bij Ons.
U kunt bij ons terecht voor ontspanning en ontmoeting door deel te nemen aan een of meerdere activiteiten zoals:
line dance, biljarten, koersballen, bridgen, schilderen, kienen, wandelen, fietsen, tablet café, reizen, samen eten,
Lente- en Kerstmiddag. Voor een gezellig praatje of informatie zijn wij elke dinsdagmiddag te vinden in buurthuis d’n
Turfberg.
Buiten de “doe” activiteiten maken wij ons ook sterk voor de senioren in onze gemeente. Dat doen wij in
samenwerking met KBO Kring gemeente Valkenswaard; dit zijn de 3 KBO afdelingen binnen groot Valkenswaard
(Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard) en het SeniorenBelang Valkenswaard.
Binnen onze afdeling kunt u een beroep doen op een cliëntondersteuner, hij kan u ondersteunen bij Wmo
vraagstukken en bij de zgn. keukentafel gesprekken en op een ouderenadviseur, deze kan u informeren bij allerlei
vragen op een breed vlak. Ook kunnen wij voor leden de belastingpapieren invullen.
Zoals u ziet er is voldoende te beleven binnen onze afdeling. Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen
met onze ledenadministratie de heer Walter Mertens, tel.no. 20 25 132, e-mail
kbovalkenswaardledenzorg4@gmail.com of kijk op de website www.kbo-valkenswaard.nl

KBO afdeling Valkenswaard
Leny Peels, voorzitter
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