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UIT

HET BESTUUR GEKLAPT...

 Bij het schrijven van dit stukje hoorde ik op het journaal
dat de eerste nachtvorst alweer verwacht wordt. Dat
wordt weer ruiten krabben en stoepen vegen. Voor de
meesten van ons staan de komende maanden in het teken van samenzijn en gezelligheid in huis.
Helaas geldt dit niet voor iedereen! Laten we onze ogen
en oren open houden voor eenzaamheid onder de wijkbewoners. Een beetje aandacht voor je buren doet wonderen. Misschien kun je een keer helpen met boodschappen doen, de stoep vegen of samen een kopje koffie drinken.
 Verkeersoverlast in de wijk: een 6-tal bewoners van de
Mgr. Poelsstraat hebben het heft in eigen handen genomen. Ze gaan de verkeersproblematiek in hun straat in
kaart brengen en zullen samen op zoek gaan naar oplossingen. Deze zullen worden voorgelegd aan de discipline
Verkeer van de gemeente. Tot onze spijt hebben zich
(nog) geen bewoners uit de Kardinaal de Jongstraat en/of
de Jan Vlekkestraat gemeld, kennelijk valt het dus toch
wel mee met het sluipverkeer in beide straten.
 Een oudergroep is momenteel bezig met het opknappen
van de speelplaats van basisschool De Pionier. De
bschikbare middelen schieten echter te kort voor het
overschilderen van de muur. Als wijkcommissie hebben
we daarom dit klusje geadopteerd! Het is nu te koud voor
buitenschilderwerk, dus dat wordt waarschijnlijk voorjarar.
 Bezoekt u ook regelmatig onze website:
www.wijkcommissiekerkakkers.nl

Hee doe de mee!
Wij zijn op zoek naar jou! Wij zijn (nog steeds) op zoek naar 2
nieuwe bestuursleden. Wij hebben de voorkeur voor jongeren
en/of vrouwen. Ook als u niet aan deze voorwaarden voldoet
mag u zich uiteraard (graag zelfs!) melden. Meer informatie en
aanmelden bij Wil Peels, tel. 040-2043697, e-mail
wgmpeels@onsbrabant.nl

Albert Heijn gaat in het kader van de Goedzakactie speelgoed
verzamelen. Het verzamelde speelgoed komt ten goede aan de
wijk. Heeft u nog speelgoed wat niet meer gebruikt wordt kunt
u dat inleveren bij de Albert Heijn.

GRAFFITI ONTHULD!

Hee kap daar mee!
Heeft u last van vandalisme en/of verkeersoverlast?! Dit kunt
u het beste melden bij de politie, gemeente of Woningbelang:
Politie: www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
Gemeente: via de MijnGemeente app of via de site:
www.valkenswaard.nl/direct-regelen/meldingen-klachten-encomplimenten_42651/
Woningbelang: www.woningbelang.nl/ik-ben-huurder/
meldingen/overlast/overlast-melden

Waar in de nieuwsbrief van Juli de graffiti-werkzaamheden
werden aangekondigd; kunnen we op dezelfde plek mededelen dat het vernieuwde Vodafone/Ziggo-huisje inmiddels
is onthuld!
Als thema voor het ontwerp is gekozen voor ‘communicatie/
verbinding/netwerken’. De afbeelding is gecombineerd met
een gedicht in dialect van Mientje Kwinten-Evers van de
werkgroep Tongval van de Heemkundekring Weerderheem.
Daarnaast heeft Jesse Elands van basisschool De Pionier
een elfje geschreven.

Stichting Wijkcommissie Kerkakkers
Secr.: Doctor Ariënsstraat 20, tel 06 4123 4138, email secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl
KvK 65610245, Bankrek.nr. NL54RABO0309964717 t.n.v. Stichting Wijkcommissie Kerkakkers
www.wijkcommissiekerkakkers.nl
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JANUARI

Inloophuis:
4 december: 10:00 — 11:15
18 december: 10:00 — 11:15
15 januari: 10:00 — 11:15
13 december: Ladies Night
20:00 bij de Horizon, Amundsenstraat 5
Een aantal (ondernemende) ladies uit de wijk organiseren voor de
tweede keer de Ladies Night; een avond voor en door vrouwen, die
in het teken staat van uiterlijke verzorging.
10 januari: Nieuwjaarsreceptie
20:00 bij het inloophuis, Kardinaal de Jongstraat 6
Onder het genot van een hapje en drankje blikken we terug op het
voorbije jaar en kijken we vooruit naar het nieuwe jaar. Voor velen
onder u ook een mogelijkheid om eens kennis te maken met het
inloophuis en de andere wijkbewoners.

Ma

Di

Wo

Do

Vrij

Zat

Zon

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

INLOOPHUIS

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Elke 1e en 3e maandag van de maand kunt u van 10:00 tot 11:15
terecht voor een praatje bij een kopje koffie. Ook ligt er een Eindhovens Dagblad en een aantal tijdschriften. Wij helpen u graag bij
vragen en problemen waar u tegen aanloopt. Maar vrijblijvend uw
belastingaangifte en uw administratie laten controleren is uiteraard
ook geen probleem! Het adres: Kardinaal de Jongstraat 6.

VERVOLG GRAFFITI

TAXBUS

De gedichten zijn als volgt:
Praote gi soms nie zô goe-d.
Opschrève vraogt al minder moe-d.
Mer mee-j ‘n mobieltje in oew hànd.
Hedde al rap unne goei-je band.

Bent u vanwege leeftijd of beperking niet in staat om zelfstandig
familie of het winkelcentrum te bezoeken? Uiteraard zouden buurtbewoners dat wellicht voor u kunnen doen, maar als dat niet mogelijk is, is de Taxbus wellicht een oplossing.

Mientje Kwinten-Evers, werkgroep “Tongval”,
Heemkundekring Weerderheem

Taxbus is een collectieve vervoersvoorziening in de vorm van taxivervoer van deur tot deur. Er wordt gewerkt in zones, vanaf huis
mag er 5 zones gereisd worden:

Dorp
Mooi dorp
Het is Valkenswaard
Veel mensen, geluk, gezellig
Welkom
met plezier geschreven door Jesse Elands, Basisschool De Pionier
Verder gaat onze dank naar Jack Dickens, als initiatiefnemer, en naar Rob Verhees en collega’s van
Spray-Over Productions, die dit kunstwerk hebben
gerealiseerd.
Kijk voor meer informatie op de website: www.taxbus.nl
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