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Uit het bestuur geklapt….
•

•

We hebben een échte zomer gehad, met veel
zon en weinig regen. Inmiddels is het nieuwe
schooljaar echter weer begonnen en de
meesten onder ons zijn ook weer aan het werk
gegaan. Ik hoop dat u een fijne vakantie heeft
gehad en dat u er weer zin in hebt. Wij in ieder
geval wel; voor komend jaar gaan we een
groot project uitrollen in de wijk: “Burenhulp”,
samen met Cordaad Welzijn, maar hierover
elders meer.
We hebben kennis gemaakt met de nieuwe
wethouder Mieke Theus. Als wijkcommissie
hebben we twee punten bij haar onder de
aandacht gebracht. Allereerst dat we als
wijkcommissie bitter weinig merken van het
wijkgericht werken dat de gemeente hoog in
het vaandel heeft staan. Beleid en
toekomstplannen van de gemeente m.b.t.
wijkgericht werken ontbreken of zijn ons niet
bekend. Daarnaast hebben we aangegeven
dat er een groot verschil is tussen betrokken
worden en geïnformeerd worden. Ons
convenant met de gemeente vermeldt het
eerste maar we ervaren het tweede.

Activiteitenkalender
•

Nikki van de Moosdijk
Ik zal me even kort
voorstellen.
Mijn naam is Nikki van
de Moosdijk.
Ik ben drieëntwintig jaar
oud. In juli ben ik
afgestudeerd aan de
Fontys Hogescholen als
sociaal agoog. Tijdens
mijn stage bij Cordaad
Welzijn ben ik in
Veldhoven actief
geweest als sociaal
wijkmakelaar binnen de
wijken van Veldhoven.
Sinds 15 augustus ben ik in dienst bij Cordaad
Welzijn. Ik ga aan de slag als opbouwwerker in de
wijk Kerkakkers rondom het project burenhulp.
In samenwerking met het wijkteam en de
straatcontactpersonen, gaan we inventariseren
welke hulp er nodig is. Om duidelijk te krijgen wat
bewoners willen, wat hun netwerk op kan pakken
maar ook wat de vraag is, is een gesprek nodig.
Dit gaan we huis-aan-huis doen maar ook tijdens
de openingsuren van het inloophuis.

Iedere 2de woensdagavond van de maand
Waar nodig wordt het sociaal team van
wordt een lezing, excursie of workshop
Valkenswaard ingeschakeld, dit als de hulpvraag
georganiseerd “Door en Voor” wijkbewoners.
te complex is.
Aanvang is 20:00 uur in buurtgebouw de
Horizon, Amundsenstraat 5
Ik ga graag samen met jullie aan de slag!
• 12 september: Burenhulp Nikki van de
Heb je vragen? Neem dan gerust contact op!
Moosdijk, van Cordaad Welzijn, zal samen met
e-mail: nikkivandemoosdijk@cordaadwelzijn.nl
Jan Sanders van de wijkcommissie uitleg
telefoon: 06-5708 2073 (maandag t/m donderdag)
geven over ons project Burenhulp in onze wijk.
• 10 oktober: Jaarvergadering Wijkcommissie
Wij rekenen op een hoge opkomst; dit is hét
------------------------------------------------------------------moment om uw stem te laten horen.
Deze Nieuwsbrief kunt u ook lezen of downloaden
Na de pauze zal Harry Nijhuis uitleg geven
op onze website. Kijk bij "Nieuws “
over het maandelijkse Alzheimercafe.
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Project burenhulp in Kerkakkers van
start.
Op dinsdag 31 juli heeft het bestuur van de
wijkcommissie Kerkakkers het contract getekend
met de directeur/bestuurder van Cordaad Welzijn
voor de samenwerking rond het project burenhulp
in de wijk Kerkakkers.
Samen met het wijkteam en de
straatcontactpersonen, ondersteunt door de
medewerker(s) van Cordaad Welzijn gaan we aan
de slag om bij de wijkbewoners te inventariseren,
en dat doen we huis-aan-huis, welke hulp er nodig
is en wat zij kunnen betekenen voor andere
wijkbewoners.
Bewoners uit de wijk kunnen met hun hulpvraag
terecht bij Cordaad Welzijn waarbij de inzet van
wijkbewoners door Cordaad Welzijn geregeld
wordt. Daarvoor staat een groep vrijwilligers uit de
wijk klaar. Als er geen antwoord gegeven kan
worden vanuit de wijk, wordt de praktische
ondersteuning van Cordaad Welzijn Valkenswaard
ingezet. Binnenkort wordt er een website geopend
waar de hulpvragen op binnen komen en waar de
match gemaakt kan worden met degenen die hulp
aanbieden.
Uiteraard kunnen wijkbewoners ook terecht met
hun vragen tijdens de openingsuren van het
inloophuis. Dit kan elke 1ste en 3de maandag van
de maand van 10.00 - 11:15 uur Kardinaal de
Jongstraat 6. Het wijkteam en/of medewerkers van
Cordaad Welzijn zijn dan aanwezig.
We halen actief vragen op en ondersteunen en
begeleiden in het matchen van vraag en aanbod
(ook wanneer e.e.a. niet helemaal naar wens
verloopt). Ook wordt er begeleiding gegeven aan
de straatcontactpersonen en het wijkteam.

Om burenhulp tot een succes te laten uitgroeien
is de steun van wijkbewoners, straatcontactpersonen en het wijkteam onmisbaar.
We gaan samen aan de slag!
Heb je vragen? Neem dan contact op met Nikki
van de Moosdijk:
e-mail: nikkivandemoosdijk@cordaadwelzijn.nl
telefoon: 06-5708 2073 (maandag t/m donderdag)

Pilot preventief ouderenbezoek
Tijdens de huisbezoeken inzake burenhulp zal er
bij bewoners van 80+ in Kerkakkers nog een extra
vragenlijst gehanteerd worden.
Deze vragenlijst, ook wel de “sociale placemat”
genoemd vanwege de vorm, bevat vragen over
diverse dagelijkse dingen. Zo proberen we samen
duidelijk te krijgen welke mensen er nu en later
achter je staan en die kunnen bijspringen als het
nodig is. Zodat je niet voor verrassingen komt te
staan en voorbereid bent op de toekomst.
Denk bij dagelijkse dingen aan: vervoer,
huishouden/tuin, financiën, sociaal leven, hobby’s,
boodschappen/koken, dagbesteding maar ook aan
zorg. Het is belangrijk om samen te bezien wat je
netwerk is. Een netwerk kan bestaan uit partner,
kinderen, vrienden, familie en zeker niet te
vergeten de buren. Vandaar dat we de vragen
rond burenhulp koppelen aan de pilot preventief
ouderenbezoek. De wijk Kerkakkers is de eerste
wijk in Valkenswaard waar de “sociale placemat”
Ingezet wordt. In andere gemeenten in Brabant is
dit al met groot succes gebeurd.
Je bent uiteraard niet verplicht om mee te doen
maar het is wel belangrijk om zicht te krijgen op je
netwerk en zo op de hulp/ondersteuning waar je
een beroep op kunt doen als het nodig is.
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Zilveren jubileum Bert Tilmans bij de
Minderbroeders van Assisi.

Bert houdt van contact met mensen. Hij was dan
ook erg blij toen de Wijkcommissie Kerkakkers
vroeg of er 2 keer per maand een “inloophuis”
mogelijk was in het grote huis. Ook zijn medebroeder Harry Uitendaal is graag onder de
mensen. Hij was 45 jaar missionaris in Zambia en
zet zich nog steeds in voor projecten voor
gehandicapten in Zambia.

Vrijdag 14 september 2018 viert Bert zijn jubileum.
Ook woont hij dan 25 jaar in
Valkenswaard.
Bert is geboren in Leiden in 1942
maar opgegroeid bij een
katholiek pleeggezin in Limburg.
Zijn pleegvader was een echte
Inloop-/infohuis
vakbondsman, dus op z’n 16e
Iedere 1ste en 3de maandagochtend is er van
deed hij de opleiding voor
10.00 uur tot 11.15 uur ons Inloophuis aan de
vakbondsbestuurder aan het
Kardinaal de Jongstraat 6.
A.C. de Bruijn-Instituut te Doorn, waarna hij in
1962 aan de slag kon bij het Ned. Katholiek
Op de 1stemaandag van de maand kunt u bij ons
Vakverbond (NKV). Vanaf 1972 werd hij hoofd
inloop-/infohuis terecht voor een praatje bij een
logistiek bij een groothandel, maar bleef actief in
kop koffie, er liggen een Eindhovens Dagblad en
de vakbond. Hij leerde in 1980 een Franse vrouw
een aantal tijdschriften. Wij helpen u graag bij
kennen en heeft daar 8 jaar verkering mee gehad.
vragen en problemen met uw telefoon, tablet en bij
Ook maakte hij vele pelgrimsreizen naar Lourdes.
het gebruik van apps en computerprogramma’s.
In 1988 nam hij het besluit om in te treden bij de
Maar U kunt ook vrijblijvend uw belastingaangifte
Minderbroeders van Assisi. Naar het voorbeeld
en uw administratie laten controleren. Tevens
van Franciscus van Assisi (1182-1228) zijn dit
willen wij U graag helpen met correspondentie
“mensen voor de mensen”, zodat hij meer op het
richting allerlei instanties. Er is indien gewenst een
sociale gebied aan de slag kon.
aparte spreekkamer en een laptop beschikbaar.
Zijn opleiding kreeg hij in Assisi (Italië), waarna hij
in 1993 terugkwam in Nederland.
Op de 3demaandag van de maand, proberen wij
Na het overlijden van dokter Van der Griendt in
met een gastspreker een thema te behandelen.
Valkenswaard, kwam het pand aan de Kardinaal
De volgende onderwerpen komen aan bod:
de Jongstraat te koop. Hier kon hij (en toen met
• 17 september: Burenhulp in onze wijk,
4 andere Minderbroeders Conventuelen)
zie ook elders in deze nieuwsbrief
“wonen tussen de mensen”. Vanuit Valkenswaard
• 15 oktober: Zorgstelsel anno 2018,
kon hij zijn “opdracht vanuit het Evangelie”
Jan Sanders geeft uitleg door terug te kijken
opstarten en zo zijn sociale werkzaamheden
hoe het was.
vormgeven. Eerst door zijn sociale werk bij de
Bij het inloophuis
Petrusparochie in Woensel, later aangevuld door
betaalt u € 0,50
in de zomermaanden rondleidingen te organiseren
voor een kopje
in Assisi, Venetië, Padua en ook in Maastricht.
koffie of thee.
Anno 2018 werkt hij voor Vluchtelingen in de Knel
in Eindhoven en het Centrum voor Aandacht van
Loop vooral eens
Cordaad te Valkenswaard. Ook verzorgt hij
vrijblijvend binnen!
regelmatig een preek in een kerk of bejaardenhuis.
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Overstappen van energieleverancier
Maandag 20 augustus werd door Frits Hendriks
uitleg gegeven in het Inloophuis over het wisselen
van energieleverancier. Door over te stappen naar
een andere energieleverancier voor gas en elektra
kan in veel gevallen tientallen tot honderden euro’s
per jaar bespaard worden. Helaas zijn er wel
enkele details waar op gelet moet worden.
Bijvoorbeeld: De tarieven per m3 en per kWh zijn
natuurlijk heel bepalend, maar de vaste kosten per
maand kunnen erg verschillen. Waar de ene
leverancier € 0,60 vraagt, schaamt de ander zich
niet om € 8,00 per maand te vragen, apart voor
Gas en apart voor Elektra. Dit is ruim € 177,- per
jaar verschil voor gas en elektra.
Bij veel internet-vergelijkingssites krijg je een
eenmalige welkomskorting tot wel € 250,maar let op als je later weer gaat overstappen:
een nieuwe leverancier vergoed meestal wel de
“opzegboete” maar niet de welkomskorting die je
misloopt als je het (jaar)contract niet geheel uitzit.
Bij enkele leveranciers krijg je een slimme
thermostaat voor je CV-installatie, maar daar kan
een duur abonnement aan gekoppeld zijn.
Ook zijn er “energieveilingen” welke georganiseerd
worden door consumentenorganisaties zoals de
Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond.
Deze geven doorgaans aantrekkelijke contracten,
maar meestal moet je ook lid worden van die
organisatie, met bijbehorende kosten.

Buurthuis de Horizon gastheer/vrouw
van wijkcommissie Kerkakkers.
Hallo wijkgenoten,
Toen twee jaar geleden Wil Peels en Jan Sanders
contact met ons op namen in verband met het
oprichten van een overkoepelende wijkcommissie
waren we eerst een beetje sceptisch. Alweer een
groepering die alle kleintjes wil opslokken? Maar
na een goed gesprek wisten we dat dit beslist niet
de bedoeling was. Sterker nog, er kwam een
geweldig goed samenwerkingsverband tot stand,
waarbij wij gevraagd werden om gastheer/vrouw te
zijn voor de bijeenkomsten van de wijkcommissie.
Na een voorzichtige start waarbij we dachten dat
de mensen de weg naar de Horizon niet konden
vinden is er thans sprake van goed bezochte
informatieavonden waarbij steeds weer
interessante onderwerpen worden aangedragen.
Ook werkte, en werkt deze samenwerking voor
ons goed om onze eigen activiteiten te promoten
via Nextdoor. Zo werd bijvoorbeeld onze
oliebollenactie een groot succes.
Nu, na twee jaar samenwerking mogen wij ons
verheugen in goed bezochte voorlichtingsavonden
en andere activiteiten voor onze wijkgenoten
waarbij we trachten om steeds weer ons beste
beentje voor te zetten om een goede
gastheer/vrouw te zijn voor alle wijkgenoten.
Graag tot ziens in buurthuis de Horizon!
Cor van Sebille / Miel van Herk

Aan het einde van het contract van 1 jaar, 3 jaar of
soms langer, moet je goed opletten, want het
verlengen bij dezelfde leverancier is meestal niet
goedkoop. Beter is het om dan weer over te
stappen naar een andere leverancier.
Frits Hendriks

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------blz. 4
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

