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Uit het bestuur geklapt….








De verkiezingen zijn achter de rug.
De oude coalitie gaat verder regeren, maar wel
met een compleet vernieuwde ploeg
wethouders. Mieke Theus (PvdA) heeft als
wethouder “wijkgericht werken” in haar
portefeuille. Een eerste afspraak staat op de rol.
Het coalitieprogramma is op een haar na klaar.
Wij zullen dit nauwgezet beoordelen op de
consequenties voor onze wijk.
Onze wijk wordt ook geraakt door het
programma voor de gebiedsontwikkeling in het
buitengebied van Valkenswaard: “De Groote
Heide Valkenswaard: Natuurlijk Avonturen
Landschap”. De gemeente Valkenswaard wil
zich graag meer als groene vrijetijdsgemeente
ontwikkelen zonder daarbij de kwetsbare en
prachtige natuur aan te tasten. Dit zullen we dan
voor wat betreft “ons buitengebied” op een
positief kritische manier blijven volgen.
Tot slot willen wij hier melden dat wij in
samenspraak met het Senioren Belang
Valkenswaard en de Adviesraad Sociaal
Domein in gesprek zijn over het opzetten van
preventief ouderenbezoek. Dit sluit mooi aan bij
het opzetten van Burenhulp samen met
Cordaad Welzijn. Hier hoort u in een van de
volgende nieuwbrieven zeker meer over.
Het bestuur van de Stichting Wijkcommissie
Kerkakkers wordt uitgebreid met Marijke van
der Wolde. Wij heten haar van harte welkom en
zij draait al mee in meerdere activiteiten.
Meer over haar elders in deze nieuwsbrief.

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 ergens in de wijk.

Daarnaast worden er door het jaar heen een aantal
wijkgerichte activiteiten opgezet, die gedeeltelijk
aansluiten bij landelijke evenementen.
In juli en augustus zijn er géén “Door en Voor”
activiteiten.

Inloop-/infohuis
Iedere 1ste en 3de maandagochtend van 10.00 uur
tot 11.15 uur bij de paters van het Franciscaner
Convent, Kardinaal de Jongstraat 6.
Op de 1stemaandag 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.
Ook tijdens de zomervakantie kunt u terecht.
Op de 3demaandag van de maand, proberen wij
met een gastspreker een thema te behandelen.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
 16 juli: Valkenswaardse Golfclub Jan Veltkamp
geeft informatie over vereniging. Meer hierover in
deze nieuwsbrief bij “ouderen in beweging”.
 20 augustus: Overstappen van energieleverancier? Waar op letten? Hoe eerlijk
vergelijken? Frits Hendriks geeft uitleg.
Bij de paters betaalt u
€ 0,50 voor een kopje
koffie of thee.
Loop vooral eens
vrijblijvend binnen!
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Verslag Rondleiding Ecologische
Tuinderij De Weitens
Maandag 7 mei: een prachtige zomerse dag.
Het was een idee van Ankie Slaats om een
bezoekje te brengen aan deze nieuw opgezette tuin.
Met name leuk voor de mensen die zelf hun
groenten willen kweken.
Met een grote groep vertrokken we te voet vanaf
buurthuis de Horizon. Wandelen is altijd een fijne
manier om elkaar te ontmoeten, en we genoten van
al het weelderige groen onderweg. Bij Wilma’s
terras stond nog een groepje te wachten: mensen
die rechtstreeks gekomen waren. Met een totaal
van zo’n 35 mensen een mooie opkomst!

Het was gezellig en leerzaam, ook voor diegenen
die niet het geluk hebben over een eigen moestuin
te kunnen beschikken. Want wie toch graag
superverse groenten op tafel wil zetten, kan hier ook
terecht. Het is maar een steenworp afstand!
Een leuk adres om even lekker neer te strijken en te
genieten van rust en ruimte om je heen.
Nelly van der Burgt.

Verslag Pelgrimsroute naar
Santiago de Compostella in Spanje

Jack Verouden, eigenaar van het geheel,
verzorgde een boeiende rondleiding. Met groot
enthousiasme en veel verstand van zaken legde hij
uit hoe hij zonder chemische spuitmiddelen, toch
prachtige resultaten kon bereiken.
Groenten als rabarber, tuinbonen, knoflook,
worteltjes: alles stond er fris en gezond bij. Ruime
onderlinge afstanden zorgden voor voldoende licht
en lucht. Ook de fruitbomen deden het prima. Nu
waren ze nog jong, maar de bedoeling is dat het
een hoogstamboomgaard wordt, met o.a. oude
appelsoorten. Verder nog peren en pruimen. Alles
zag er tot in de puntjes verzorgd uit.
Op Wilma’s terras werden we verwend met heerlijk
eigen gemaakt gebak.

Woensdagavond 13 juni waren zo’n twintig
buurtbewoners naar de Horizon gekomen.
Allemaal nieuwsgierig naar het verhaal van
Jan Gijsbers over zijn voettocht naar Santiago de la
Compostella in Spanje.
En dit was een zeer
inspirerende vertelling.
De eerste keer met zijn
dochter op pad, dan
kan het niet anders of
al pratend kom je op de
persoonlijke verhalen
van vader en dochter
en dat kan
confronterend zijn.
Jan kan smakelijk vertellen over de jaren dat hij ooit
nog eens een aspergetuinderij in Spanje op wilde
zetten.
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Hij heeft, na diverse cursussen bij de Draaikolk,
daar het boeren-Spaans geleerd en kon en kan met
alle boeren en tuinders langs de weg over het land
en de opbrengst praten.
Jan kennende is daar ook over de regeltjes
gesproken (hij heeft daar moeite mee;
“de overheidsbemoeienis kan best wat minder”).

Als je zo langs ‘s-heren wegen loopt gaan je
gedachten alle kanten uit, dan loop je met die en
dan weer met een ander. Wil je alleen lopen ook
goed maar ‘s-avonds kom je al die pelgrims die op
weg zijn weer tegen in een herberg om te
overnachten. Grote slaapzalen, soms alles door
elkaar, maar bij de nonnetjes worden de bokken en
de geiten gescheiden. Jan vertelde hoe hij kon
genieten van de natuur en soms was het of hij in de
Kempen liep, alles wat daar groeit, staat hier ook in
de berm. Natuurlijk is zo'n grote wandeltocht met
het eeuwenoude doel van Santiago de Compostella
een prima manier om ook naar je eigen geest te
kijken en daar soms diep in weg te zakken. Zeker
op het moment als je bij het "IJzeren Kruis" bent. In
de loop de vele jaren dat hier pelgrims voorbij zijn
gekomen, hebben ze daar een steentje gelegd; het
is een van de vele diep ontroerende plaatsen op
weg naar het einddoel. Ook Jan was nog diep
geroerd toen hij daar weer aan terugdacht en de
tranen van de emotie die hij toen beleefde stonden
weer hoog in de ogen. Dat was voor ons allemaal
een mooie belevenis, dat je na jaren nog ontroerd

kan raken bij de gedachte aan die plek. Jan heeft
ook mooie boekjes meegenomen maar het meest
ben ik zelf onder de indruk van de lange kaart met
alle overnachtingsplaatsen waar een stempel gezet
is en er waren hele mooie bij.

En dan te weten dat het “virus van de Caminio” je te
pakken heeft en je deze tocht ook steeds met je
vrouw hebt gemaakt. In totaal heeft Jan drie keer
deze tocht gemaakt. Steeds zo’n 800 km.
En wij maar moe worden van een rondje Malpie!
Jan, samen met je vrouw, bedankt voor deze
waardevolle avond.
Marijke van der Wolde

Verslag thema KBO
Op 16 april 2018 werd in een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over de Katholieke Bond
voor Ouderen door Walter Mertens, bijgestaan door
Jan Sanders (penningmeester).

KBO afdeling Valkenswaard heeft zo’n 1200 leden
van 50 jaar en ouder. De contributie bedraagt voor
2018 € 22,50 per persoon, inclusief bijdrage aan de
regionale KBO-Brabant en het magazine “ONS”.
Voor sommige activiteiten wordt nog een kleine
bijdrage gevraagd.
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Ontmoetingen,
Informatie en
Belangenbehartiging
zijn de 3 kernwaarden
van de KBO.
Voor de Ontmoetingen worden vele bijeenkomsten
georganiseerd zoals biljarten, brunch, fietsen,
inline-dance, inloopmiddagen, kienen, koersballen,
opfriscursus Kerst-/Nieuwjaarsbijeenkomst, dansen,
reizen, schilderen, wandelen, workshops enz.
Voor de Informatie is er 11x per jaar het landelijke
magazine “ONS” met veel informatie speciaal voor
senioren. Ook is er de plaatselijke Nieuwsbrief
“Het Journaal” en worden er diverse Themabijeenkomsten gehouden over bijvoorbeeld
dementie, eenzaamheid enz. In het Tablet-café
kunt u informatie krijgen over het gebruik van een
tablet, computer of mobiele telefoon.
Voor de Belangenbehartiging wordt in samenwerking met KBO-kring gemeente Valkenswaard
(±1600 leden) en KBO-Brabant (±130.000 leden) op
landelijk, provinciaal, regionaal en met
Seniorenbelang Valkenswaard op gemeentelijk
niveau overleg gepleegd met de bestuurders. Dit
alles om de belangen van senioren zo goed
mogelijk te behartigen.
Tevens is er hulp mogelijk bij allerlei praktische
zaken zoals invullen belastingformulieren,
begeleiding bij “keukentafel”-gesprekken WMO,
hulp bij het ordenen van uw administratie, advies
van de ouderenadviseur of cliëntondersteuner.
Veel bedrijven geven kortingen voor leden van de
KBO, zoals op uw zorgverzekering (VGZ-CZ-IAK en
ZilverenKruis-Achmea), energie (gas + stroom),
rijbewijskeuring, toegang SeniorenExpo Veldhoven.
Ook ruim 20 winkels en restaurants in
Valkenswaard geven korting bij uw aankopen.

Voor meer informatie kijk op
de website:

www.kbo-valkenswaard.nl

OUDEREN IN BEWEGING
De Gemeente Valkenswaard is er veel aan gelegen
dat ouderen vooral veel blijven bewegen en fit
blijven. De Organisatie Sociaal & Vitaal
Valkenswaard roept 65-plussers op om fit-testen te
doen en moedigt sport- en beweegactiviteiten van
harte aan.
De Wijkcommissie kreeg een aanbeveling
aangereikt van een club die al ruim 25 jaar ouderen
prettig in beweging houdt. Op Sportpark Den Dries
lopen alle dagen enthousiaste vitale ouderen hun
rondje. Een eenvoudige club zonder pretenties die
vele ouderen (en ook jongeren) Gewoon een
Gezonde sport laten spelen met een Gezellige nazit
in het clubhuis.Hieronder de aanbeveling:
Heb jij nog geen stappenteller? Echt niet?
Bovenstaande vraag hoorde ik in de bus naar
Valkenswaard. Niks bijzonders, veel mensen
zweren bij zo'n ding, het antwoord echter was veel
opmerkelijker: "Heb ik niet nodig, op mijn leeftijd
heb ik mijn golfclub, die zorgt dat ik genoeg
beweging krijg en het is ook nog eens veel
gezelliger dan je de wet door zo'n stom ding te laten
voorschrijven."
Ik zou het geweldig gevonden hebben als iedereen
dit en het vervolg van dit gesprek over die golfclub
gehoord zou hebben. Maar omdat dit nu eenmaal
onmogelijk is wil ik door middel van dit schrijven het
betoog van de antwoorder ( voor het gemak “Jan”)
weergeven. "Mijn clubje" zei Jan, " is niet groot,
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speelt hier in ons dorp op het grote sportpark Den
Dries, kent geen kale kak en kost heel wat minder
dan een jaarabonnement op de sportschool. Enkele
leden hebben pas geleden met drie woorden onze
club gekarakteriseerd en dat vind ik zelf heel goed
gelukt: 1. gewoon, 2. gezond, 3. gezellig.
Ik heb al gezegd dat wij allemaal heel gewoon zijn:
geen kale kak, iedereen is welkom, om met vader
Abraham te spreken: bij ons "telt je geld of wie je
bent niet meer mee". Het merendeel komt met de
fiets, misschien heb je ze wel eens zien rijden met
een golfkarretje achter hun fiets. En die stappenteller van jou: totaal overbodig! Als wij een normaal
rondje lopen is dat een afstand van de kerk in Aalst
tot de kerk op de Markt in Valkenswaard. Omdat wij
die afstand in kleine stukjes tussen de verschillende
holes afleggen is dat opeens helemaal niet ver
meer. En gezellig dat het is! Je kunt heerlijk in de
buitenlucht met je vrienden of wie dan ook kletsen
en intussen alle wereldproblemen even oplossen of
eens goed naar elkaars beslommeringen luisteren.
Man, ik geniet daar zo van!!
Moet ik nog zeggen dat wetenschappelijk bewezen
is dat golfers langer leven dan andere sporters?
O, geloof je dat niet! Nou, dan moet je maar eens
naar onze website gaan daar kun je de artikelen van
onderzoeken daarover lezen." Tot zo ver onze Jan.
Een betere ambassadeur als Jan kunnen we niet
krijgen. Ik hoop dat jullie die dit lezen nu een beetje
nieuwsgierig zijn geworden naar dit fenomenale
clubje. Ik help jullie een beetje: het is de
Valkenswaardse Golfclub, spelend op sportpark
Den Dries en jullie zijn meer dan
van harte welkom. Kom eens
kijken, het kost niks, je krijgt er
ongetwijfeld een kop koffie en we
laten je alles zien. Of wil je eerst
eens even naar de website? Voilà:
www.valkenswaardsegolfclub.nl
Tot ziens dus!
Ben Thijssen, commissie publiciteit VGC.

Verkeer in de wijk
 Snelheidsmetingen Mgr. Poelsstraat
Begin april 2018 werd er door de Gemeente een
verkeerstelling gehouden op de Mgr. Poelsstraat.
Met automatische apparatuur werd gemeten
hoeveel voertuigen er voorbijreden en met welke
snelheid. In de ochtend- en avondspits werden er
zo’n 120 tot 160 auto’s per uur gemeten, maar ook
de rest van de dag werd gemeten:
totaal 10 dagen, inclusief 2 weekenden.

Conclusie:
Gebleken is dat de meeste automobilisten zich heel
aardig aan de maximum snelheid van 30 km/h
houden, maar helaas rijdt zo’n 15% harder dan 36
km/h, tot bijna 60 km/h toe.
Met ruim 13.000 auto’s in 10 dagen zijn er dus
gemiddeld zo’n 200 auto’s per dag die meer dan
20% te hard rijden. Of er ook te hard gereden werd
terwijl de ruim 2.500 tweewielers voorbij kwamen,
heeft de apparatuur niet vastgelegd.
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Verslag Natuurmiddag bij De Biezenrijt

Nieuw uitzicht

Woensdag 6 juni heeft een Natuurmiddag plaats
gevonden. Het doel hiervan was het stimuleren van
de sociale cohesie, het stimuleren van de
gezondheid en het creëren van samenwerkingen bij
het onderhoud van de kweekbakken.
Tijdens deze middag waren verschillende
activiteiten te doen. Waaronder het knuffelen van de
dieren van kinderboerderij de Kleine Meer, lopen
over een blotevoeten pad en voetballen in de
voetbalboarding van Sportief Valkenswaard. Ook
zijn de kweekbakken, die gemaakt zijn door
leerlingen van scholengemeenschap Were Di,
onthuld door burgemeester Ederveen, een cliënt
van de Biezenrijt en het "tuinvrouwtje" Noortje
Karsmakers.

Op een nog frisse lenteochtend begin april – er zat
nog geen blad aan de bomen - werd de stilte in de
straat ’s morgens vroeg ruw verscheurd door een
hels lawaai van - wat later bleek - een stel
wegenbouwmachines die niet aan het bouwen
waren maar aan het slopen. Aan het eind van de
straat, waar voorheen de dahliatuin was, waren
graafmachines, shovels en tractoren bezig struiken,
heesters en hekken los te trekken en bomen te
kappen. Wat over bleef leek een woestenij!
Dit ging enkele dagen door tot dat er hier en daar
nog een paar bomen overeind stonden.
Wat moest dit worden? Wat een troep!

Het was een zeer geslaagde middag
waarbij zowel de cliënten als enkele
bewoners uit de wijk zich goed
vermaakt hebben. De kweekbakken
kunnen bewonderd worden bij
dagbesteding de Biezenrijt.
Geschreven door:
Angela van Heyst,
stagiaire Gemeente Valkenswaard –
Natuur en milieu educatie.

Maar uiteindelijk kwamen er vrachtwagens om de
troep op te halen en shovels om de grond te
egaliseren. Er werd opgebouwd! Er werden nieuwe
boompjes en struikjes geplant en opeens werd er
tegenover mijn oprit nog een oprit aangelegd. Nadat
een enorme vrachtwagen een lading puin met
steenslag of iets dergelijks had gestort ontstond
geleidelijk een oprit van de straat naar……ja,
waarheen?
Ik werd steeds nieuwsgieriger en het nieuwe pad
leidde naar de volkstuinen die ik vroeger niet kon
zien maar die nu vlakbij leken te liggen. Ook daar
werd gewerkt aan een steeds leuker wordende
omgeving.
Er was een soort pleintje keurig afgescheiden van
de keurige tuintjes en na een dag of wat was er
plotseling een groot hek met poort met de tekst:
“Moestuinvereniging de Rijt”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------blz. 6
Stichting Wijkcommissie Kerkakkers
secretariaat: Doctor Ariënsstraat 20, tel: 06 4123 4138, e-mail:secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl
KvK 65610245, bankrekening: NL54RABO0309964717 t.n.v. Stichting Wijkcommissie Kerkakkers
www.wijkcommissiekerkakkers.nl

Nieuwsbrief nr. 4, juli 2018

Natuurlijk had ik wel wat gelezen over de aanpak
van de “groenstrook” tussen de Le Sage ten
Broekstraat en de Tienendreef maar om er het fijne
van te weten moest ik naar mijn buurvrouw Ankie
die straat-coördinator van onze straat is. Dus op
naar Ankie!
Ankie kon mij vertellen dat het plan voor de
verandering van de groenstrook niet in één keer
wordt afgemaakt. Wat we nu zien is de eerste fase.
De groenstrook is uitgedund. De groentetuinen zijn
opnieuw ingedeeld, opgeknapt en omheind, en
volkstuinvereniging de Rijt is opgericht.

Wat er op korte termijn gaat gebeuren is ook nog
onduidelijk. We hopen dat de gemeente het onkruid
op deze plek regelmatig aan zal pakken om
uitzaaiing te voorkomen. Tevens hopen we dat
hondenbaasjes ook hun best zullen doen om de
groenstrook schoon en netjes te houden zodat we
allemaal optimaal van deze positieve verandering in
ons stukje straat kunnen genieten. Ook in andere
delen van de straat is het plan nog niet helemaal
uitgevoerd. Het zou fijn zijn als de gemeente het
vervolg plan met ons zou delen.
Nu is het begin juni, de meteorologische zomer is
net begonnen en de bomen en struiken staan vol in
het blad. Het is een lust voor het oog om volop te
genieten van het nieuwe uitzicht! En het wordt
natuurlijk steeds voller en groener en de huisjes en
kasjes zijn nu nog te zien maar volgend jaar heb ik
vast weer een onbelemmerd groen uitzicht!
Wat ik leuk vind is het komen en gaan van ijverige
tuinhobbyisten die genieten van hun liefhebberij en
die mogen hun auto ook best voor mijn deur
parkeren als ze mijn oprit maar niet blokkeren.
Alvast dank!

Over het vervolg heeft de gemeente nog niet
gecommuniceerd. Onduidelijk is wanneer de grote
open vlakte grenzend aan fietspad De Kloosterstap
wordt ingericht. In het plan staat dat er fruitbomen
geplaatst gaan worden met daaronder beplanting
die bijen aan zal trekken. Met dat idee van de
ontwerpster waren we erg blij gezien het feit dat het
aantal bijen zorgzaam laag is.
het oude uitzicht

Nog één ding! Het is toch een moestuinvereniging
en geen kippenfarm, wel? Ik hoef niet gewekt te
worden door een kraaiende haan bij zonsopgang,
want dan kan die haan wel eens plotseling
verdwenen zijn! Dan “kraait er geen haan naar!”
Allemaal veel plezier!
Jan Veltkamp.
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Nieuw in het bestuur
Marijke van der Wolde, geboren in Amsterdam
omdat mijn ouders, die uit Zandvoort kwamen,
geevacueerd waren tijdens de oorlog. De “Atlantik
wal” werd door de duinen aangelegd; de invasie zou
volgens de Duitsers op de kust komen. Toen wij na
de oorlog terug in Zandvoort kwamen wonen was
ons huis gesloopt; er waren paarden in gestald en
er was geen deur meer in.
Ik heb een paar jaar op kostschool gezeten in
Bloemendaal en in Leiden. Ben na het halen van
mijn diploma's naar Woerden in de verpleging
gegaan en heb daar mijn man leren kennen. Samen
zijn wij naar Valkenswaard gekomen, Joop kreeg
toen een baan bij de BOVA, toen nog op de
Dommelse weg en is vandaar naar de DAF gegaan.
In 1978 is Joop gestorven; er waren toen 5 kinderen
en ik ben opnieuw gaan studeren:
Den Elzent, de sociale academie in Eindhoven.
De kinderen werden groot en trouwden, gingen
overal wonen en kregen ook weer kinderen.
Ik heb mijn tweede man leren kennen in 1980; wij
zijn gaan samenwonen; ik bleef via een
uitzendbureau werken in de verpleging, kon ook een
beetje mijn eigen weken samenstellen en het ging
goed. Maar het noodlot slaat altijd toe als je niet
oplet, Jos kreeg kanker en overleed.
Ik had toen al M.S. en draag daar de complicaties
van, maar tot nu toe is er mee te leven, al gaat het
soms heel moeizaam. Maar mijn kop blijft helder en
vrijwilligerswerk is heel leuk om te doen. Vandaar
dat ik nu bij het bestuur van Kerkakkers ben
gekomen. Ik hoop dat ik voor de buurt het een en
ander kan betekenen om samen met veel andere
buurtbewoners er een prima woonwijk van te maken
met een sterke samenhang, het blijft zo dat wat ik
kan, kan een ander ook en samen is dat een
heleboel. Tot ziens.
Marijke van der Wolde

Marijke van der Wolde

Opbrengst Rabo-Clubactie
Dank zij de vele stemmen van de leden van
Rabobank De Kempen heeft onze wijkcommissie
een sponsorbedrag gekregen van € 182,50 voor de
activiteiten in 2018.
Heeft u een rekening bij Rabobank De Kempen en
wilt u in 2019 ook een bedrag schenken aan de
Wijkcommissie Kerkakkers en aan enkele andere
organisaties / clubs / verenigingen? Zorg dan dat u
vóór 1 maart 2019 (gratis) lid wordt van Rabobank
De Kempen. Ga naar uw bank of kijk op:

www.rabobank.nl/lokale-bank/de-kempen/lidmaatschap

Adressen
Enkele adressen en telefoonnummers:
 Secretariaat Wijkcommissie Kerkakkers:
Dr. Ariënsstraat 20, telefoon 06-4123 4138
 AED defibrilator: bel altijd eerst 112
zie ook www.ehbo-stnicolaas.nl
- De Biezenrijt, Dr. Schaepmanstraat 52
24 uur per dag (aan gevel, naast voordeur)
- Sportcentrum Fitt, van Linschotenstraat 18A
openingstijden: www.fittvalkenswaard.nl
 Wijkagent Kim Pijs, telefoon 0900-8844
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