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Uit het bestuur geklapt….
•

•

•

Als ik dit schrijf is het nog zomers warm met
temperaturen ruim boven de 20C. En dan moet
je een inleiding maken voor onze november
nieuwsbrief. Ondanks de hoge temperaturen
kleurt de natuur rood, geel en bruin. De herfst
is daadwerkelijk al ingezet, de natuur laat zich
niet foppen door de hoge temperaturen, maar
volgt haar eigen ritme. We krijgen ook steeds
te horen dat het zo droog is. Het heeft ook al
even niet geregend maar ook dat lijkt weinig
indruk te maken op de ons omringende natuur.
We moeten volgend jaar maar eens kijken
hoeveel schade dit droge en warme jaar
daadwerkelijk heeft aangericht. Maar eerst
gaan we nog even knus en gezellig in
huiselijke kring de winter beleven.
In september tijdens de jaarvergadering is ook
bekend gemaakt dat onze penningmeester
Stijn Eggens, wegens drukke werkzaamheden,
gaat stoppen. Wij willen hem bedanken voor
zijn inzet.
We zijn nu nog dringender op zoek naar
nieuwe bestuursleden, m.n. een nieuwe
penningmeester. Hee doe de mee!
Op 19 september hebben we als
wijkcommissie op de Seniorenmarkt gestaan.
Er was de nodige belangstelling voor de
BuurtBiebs en Burenhulp. Wij stonden tussen
professionele en commerciële aanbieders van
hulp aan senioren.

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 soms op locatie
ergens in de wijk. Daarnaast worden er door het
jaar heen een aantal wijkgerichte activiteiten

opgezet, die gedeeltelijk aansluiten bij landelijke
evenementen.
• Vrijwilligersavond
Op woensdag 14 november worden onze
vrijwilligers eens extra in het zonnetje gezet.
Toegang alleen op uitnodiging.
• Woensdag 12 december géén Voor en Door.
• Kerstmarkt
Op zaterdag 15 december, vanaf 15:00 tot
± 21:00 uur bij Dagbesteding De Biezenrijt aan
de Dr. Schaepmanstraat 52. Wijkcommissie
Kerkakkers en Dagbesteding De Biezenrijt van
Lunet organiseren samen deze gezellige gratis
Kerstmarkt met kraampjes, muziek en veel
lekkere hapjes uit eigen oven.
Wilt u ook uw (kerst)spullen aanbieden of bijv.
een workshop "kerststukjes maken" geven,
dan kunt u gratis een kraampje huren, maar:
Vol is Vol !!
Aanmelden (vóór 15 november) en meer info
via secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl

Speelgoed voor buurtbieb kasten
Er is weer plaats voor speelgoed in onze
Buurtbieb-kasten nabij de Nettorama en de
Columbusstraat.
Kijk eens in uw kasten voor
speelgoed wat niet meer
gebruikt wordt maar nog
prima in orde is.
Leg het in een van onze
kasten, zodat andere
buurtbewoners het gratis
mee kunnen nemen voor hun
kinderen. Ook zijn
(kinder-) boeken en
(recente) tijdschriften
hartelijk welkom.
LET OP: de kasten zijn NIET bedoeld voor
kleding, schoenen, serviesgoed enz.
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Inloop-/infohuis

“Door & Voor” Burenhulp

Iedere 1ste en 3de maandagochtend is er van
10.00 uur tot 11.15 uur ons Inloophuis aan de
Kardinaal de Jongstraat 6.

12 september 2018 bij De Horizon
“Met Kerkakkers op weg naar de toekomst”
Een 20 tal buurtbewoners kwamen deze avond
naar De Horizon om te luisteren en mee te praten
over de toekomst van de bewoners in onze wijk.
Nu de overheid met name de gemeenten steeds
meer een stap terug doen en iedereen zolang
mogelijk thuis moet blijven wonen, komen er grote
veranderingen op ons af. Daarom willen wij samen
met u kijken hoe wij in de nabije toekomst de wijk
leefbaar kunnen houden voor iedereen. Je moet er
toch niet aan denken dat onze buurtjes geen hulp
kunnen krijgen bij de hele kleine handreikingen die
wij elkaar kunnen geven.

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.
Op de 3demaandag van de maand, proberen wij
met een gastspreker een thema te behandelen.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• 19 november: Uitleg over “Automaatje”
waarbij vrijwilligers met hun eigen auto iemand
wegbrengen, bijv. naar de dokter of ziekenhuis.
Natuurlijk is er een kleine onkostenvergoeding.
Heeft u tijd om eens iemand te helpen, kom dan
luisteren naar de uitleg in ons Inloophuis.
• 17 december: “Centrum voor Aandacht”
Cordaad Welzijn komt vertellen over hun
wekelijkse verbindingsochtend, met aandacht
voor een boeiend onderwerp en voor elkaar.
Deze worden gehouden elke vrijdagochtend
van 10:00 tot 12:00 uur in de Bibliotheek.
Bij ons
inloophuis
betaalt u € 0,50
voor een kopje
koffie of thee.
Loop vooral
eens vrijblijvend
binnen!

Een boodschap, de kliko's voor elkaar weg zetten
op de dagen dat dat moet. Eens bij iemand die
alleen is langs gaan voor een praatje. Samen een
stukje lopen als dat moeilijk wordt om alleen te
doen. Kleine hand en span diensten om elkaar
een beetje te helpen maar ook om te kijken waar
misschien nog professionele hulp nodig is.
Daarom komen in de loop van de komende
maanden speciaal opgeleide buurtbewoners bij u
aan de deur om samen met u te kijken wat
iedereen kan betekenen voor een ander of waar
hulp bij nodig is.
Alle vragenlijsten gaan
daarna naar Cordaad, die
de verdere inventarisatie
doet en vraag en aanbod
bij elkaar gaat brengen.
Het zou heel erg fijn zijn
als u mee wilt werken aan
de enquête, samen voor
en door elkaar, dat is een
mooie leus!
Marijke van der Wolde
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Voortgang Burenhulp in onze wijk
De voorbereiding voor het burenhulp project in de
wijk Kerkakkers is in volle gang. Er wordt een
training aangeboden voor de vrijwilligers. Deze
training zal gaan over situaties die je tegen kunt
komen achter de voordeur maar ook over
gedragskenmerken, grenzen aangeven en in
balans blijven.
De training wordt verspreid over twee dagdelen.
Na afronding van de training, zullen de vrijwilligers
te vinden zijn in de wijk. Vanaf week 46 gaat het
burenhulp project starten in een klein deel van de
wijk Kerkakkers.
Huis-aan-huis wordt geïnventariseerd welke hulp
er nodig is maar ook wat zij kunnen betekenen
voor andere wijkbewoners. Daarnaast zal ook de
pilot “preventief ouderenbezoek” starten.
Aan de hand van de ‘sociale placemat’ proberen
we samen duidelijk te krijgen wie er nu en later
achter je staan. Zo komt u niet voor verrassingen
te staan en bent u voorbereid op de toekomst.
We zijn herkenbaar aan een badge met het logo
van wijkcommissie Kerkakkers en Cordaad
Welzijn.
Om burenhulp tot een succes te maken is de
steun van wijkbewoners, straatcontactpersonen en
vrijwilligers onmisbaar.
We gaan samen aan de slag!

Heeft u vragen?
Neem dan gerust
contact op met:
Cordaad Welzijn
Nikki van de Moosdijk
e-mail: nikkivandemoosdijk@cordaadwelzijn.nl
telefoon: 06-5708 2073 (maandag t/m donderdag)

Jaarvergadering Wijkcommissie
Kerkakkers
Woensdagavond 10 oktober werd er door het
bestuur van onze wijkcommissie verslag
uitgebracht over de activiteiten van het afgelopen
jaar. Wil Peels en Jan Sanders deden het woord.
Enkele tientallen buurtbewoners kwamen luisteren
en ook meepraten over de ideeën voor het
komende jaar.
De complete presentatie staat op onze website
onder Nieuws. Kijk bij de Nieuwsbrieven.
Na de pauze was er uitleg over het Alzheimer
café welk op de laatste dinsdag van de maand
gehouden wordt in café-zaal De Dommelstroom
aan de Bergstraat, van 19:30 tot ± 21:00 uur.
Meer info: www.alzheimer-nederland.nl/regios

Straatcontactpersoon
Al jaren ben ik straatcontact medewerkster voor de
Nicolaas-parochie, en ook met het oprichten van
de nieuwe wijkcommissie Kerkakkers, werd mij
gevraagd om hier ook een taak als straatcontactpersoon te vervullen. Ik heb meteen ja gezegd,
omdat ik weet dat het erg belangrijk is om in je
straat/buurt contact te hebben met de mensen om
je heen.
Uit ervaring weet ik dat je zo dichter bij de mensen
staat, en door je oren en ogen te openen hoort en
ziet wanneer mensen het fijn vinden als je eens
een bezoekje brengt en een praatje met ze maakt.
Wel vind ik dat je deze bezoekgesprekjes niet
doorvertelt of deelt met anderen, (alleen als men
om hulp vraagt) dan kun je hierop inspelen en
kijken wat je zou kunnen betekenen voor ze.
Ik hoop dit nog lang te mogen doen en met dit
schrijven andere personen in de wijk Kerkakkers
te stimuleren om ook eens een bezoekje te
brengen en een praatje te maken met de mensen
in jouw straat en/of buurt.
Groetjes Rieky Govers
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Van Gehucht tot Vereniging
Zaterdag 15 september
is het Moestuincomplex
aan de Le Sage ten
Broekstraat heropend
door middel van het
onthullen van een
informatiebord over het
gehucht de Rijt door
wethouder mw. Theus.
Dit gehucht bestond vroeger uit een aantal
boerderijen ter plaatse, ongeveer waar nu de
Moestuinen zijn. De vereniging die deze
moestuinen beheert heeft de toepasselijke naam
de Rijt aangenomen en de landschapsarchitect
heeft een stukje van de oude Rijstraat in haar
ontwerp terug laten komen.
Eigenlijk bestaan de tuinen al vele jaren, maar er
was zowel vanuit de gemeente als vanuit de buurt
behoefte aan een update van het gebied, dat deel
uitmaakt van de parkstrook tussen de Le Sage ten
Broekstraat en de Tienendreef
Ook wij als moestuinders zagen wel in dat het
complex niet geheel naar tevredenheid was
ingevuld; er lagen verschillende tuinen braak met
veel onkruid erop.
De gemeente heeft gezorgd voor verfraaiing van
het terrein en een hekwerk met poort geplaatst om
het moestuingedeelte.
Al op donderdag werd door de wijkcommissie het
te onthullen informatie bord geplaatst en op
zaterdagochtend een partytent.
Na enkele toespraken door de secretaris van de
Moestuinvereniging Cor van den Hurk, Wil Peels
van de wijkcommissie en wethouder Mieke Theus
was het dan zover en kon er door de voorzitter van
de Rijt Frans van Meurs getoast worden op de
toekomst van de Moestuinvereniging en werd een
dankwoord uitgesproken aan diegenen die zich
ingezet hebben voor de totstandkoming van dit
project: de gemeente Valkenswaard, de

Wijkcommissie Kerkakkers, de buurt van de
moestuin en de leden van de Rijt zelf.
Het werd een prachtige middag met fraai
nazomerweer, lekkere drankjes en hapjes, goede
sfeer, en een leerzame rondleiding langs de
tuinen.
Wij voelen ons, zeker na zaterdag, echt welkom in
de buurt en wij hopen dat dit zo blijft en wij hopen
ook dat er in de toekomst meer acties ondernomen
kunnen worden die de relatie met de wijk
bevorderen.
Cor van den Hurk, secretaris Moestuinvereniging
de Rijt

Waar vindt u een AED defibrillator in
de wijk Kerkakkers:
•
•

De Biezenrijt, Dr. Schaepmanstraat 52,
24 uur per dag (aan gevel, naast voordeur)
Sportcentrum Fitt, van Linschotenstraat 18A
alleen tijdens openingstijden, zie hun website:

www.fittvalkenswaard.nl
Wilt u een keer oefenen met een
AED? Volg dan een korte cursus
(2-avonden) bij EHBO-vereniging
St.Nicolaas in Valkenswaard.
Aanmelden kan via
www.ehbo-stnicolaas.nl
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