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Uit het bestuur geklapt ….
Ik zal per eind juni stoppen als voorzitter en
bestuurslid, wel blijf ik actief betrokken bij de
wijkcommissie.
Toen ik in 2015 met pensioen ging had ik geen
uitgestippeld plan voor mijn verdere toekomst. Toen
Jan Sanders op zoek ging naar straatcontacten voor
een op te richten wijkcommissie heb ik me hiervoor
aangemeld. Vrij snel daarna stond hij opnieuw op de
mat en vroeg of ik ook interesse had om toe te
treden tot het bestuur en dat heb ik eveneens
gedaan. Toen binnen het bestuur de functies werden
verdeeld werd ik voorzitter.
Ik heb met veel plezier meegewerkt aan de opstart
en vormgeving van de wijkcommissie Kerkakkers,
maar nu is het tijd om het stokje over te dragen. De
pioniersfase is voorbij en het komt er nu op neer te
borgen wat we hebben bereikt. Dit past minder bij mij
en geeft me niet de energie om door te gaan. Om
die reden heb ik besloten terug te treden en de weg
vrij te maken voor anderen.
Ik wil langs deze weg alle wijkbewoners bedanken
voor het in mij gestelde vertrouwen. Veel buren heb
ik beter leren kennen en dit is zeker een verrijking.
Ik roep wijkbewoners op om toe te treden tot het
bestuur van uw wijkcommissie. Het kost wat tijd
maar het levert ook veel moois op.
Wil Peels

Door & Voor wijkbewoners

kloosterorde bestaande uit volgelingen van
Franciscus van Assisi. Ook de Franciscaanse
Beweging komt hierbij aan bod.
• Platform Gehandicapten en Agenda 22
Op woensdag 10 april, om 20:00 uur in
buurthuis De Horizon, Amundsenstraat 5
Stephan Borgers en Huub Franssen zullen deze
avond verzorgen namens de PGV. Iedereen moet
kunnen deelnemen aan de samenleving, zelfstandig
en op de manier waarop hij/zij verkiest. We doen dat
samen met u!

Inloop-/infohuis
1ste en 3de
maandagochtend
van 10.00 uur tot
11.15 uur,
adres: 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, komt er een
gastspreker een thema behandelen.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• 18 maart 10 uur: Buurtzorg Valkenswaard

Iedere 2de
woensdagavond
van de maand
wordt een lezing,
excursie of
workshop
georganiseerd
“Door & Voor”
wijkbewoners:
wijkverpleging/thuisverzorging + hulpmiddelen
• Minderbroeders Conventuelen
• 15 april 10 uur: Home Instead Thuisservice
Op woensdag 13 maart, om 20:00 uur in buurthuis
hulp om langer thuis te kunnen blijven wonen
De Horizon, Amundsenstraat 5
Kijk op onze website bij “Agenda” voor details.
Bert Tilmans zal deze avond gebruiken om ons in te
Voor een kopje koffie of thee betaalt U € 0,50
wijden in de spiritualiteit van de Orde van de
Loop vooral eens vrijblijvend binnen!
Minderbroeders Franciscanen. Zij vormen een
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Verslag inloophuis:
DigiTaalhuis Valkenswaard

Verslag inloophuis:
Toeslagen Belastingdienst

Maandag 21 januari kwam Macha Mathijssen,
coördinator DigiTaalhuis Valkenswaard, naar ons
inloophuis om informatie te geven over het thema
laaggeletterdheid én over het DigiTaalhuis.

Maandag 18 februari kwam Frans Verbunt van de
FNV vertellen over de toeslagen welke u mogelijk
kunt ontvangen van de Belastingdienst, als
aanvulling op uw huidige inkomen.
• zorgtoeslag een bijdrage om de verplichte
ziektekostenverzekering betaalbaar te houden
• huurtoeslag een bijdrage in de kosten voor
mensen in een huurwoning
• kinderopvang-toeslag voor de kosten van
kinderopvang als u gaat werken
• kindgebonden budget een bijdrage in de kosten
van onderhoud voor uw kinderen tot 18 jaar
Belangrijke voorwaarden hierbij zijn de hoogte van
uw inkomen en de hoeveelheid spaargeld.
U kunt zelf een vrijblijvende “proefberekening”
maken om uit te rekenen hoeveel u kunt krijgen.
Ga naar de website: www.belastingdienst.nl en klik
op Toeslagen en op Hoeveel toeslag kan ik krijgen?
Maak ook een proefberekening over 2018, want
aanvragen is nog mogelijk tot eind augustus 2019.
Mogelijk liggen er nog honderden euro’s op u te
wachten.

Sinds september 2018 bevindt zich bij Cordaad in de
Bibliotheek het DigiTaalhuis.
Lezen, schrijven, rekenen of computeren is niet voor
iedereen vanzelfsprekend. In Valkenswaard heeft
ongeveer 15% er zoveel moeite mee, dat zij last
hebben tijdens hun dagelijkse bezigheden.
Die groep mensen reiken we met het DigiTaalhuis de
helpende hand.
Ongeveer 1 op de 7 mensen in Nederland heeft
moeite met schrijven, lezen, rekenen en ook met
computeren. Een groot aantal, maar op alle
gebieden is er passende hulp mogelijk. Je hoeft niet
direct te denken aan terug de schoolbanken in, juist
niet! Macha geeft aan dat er veel verschillende
mogelijkheden zijn, zoals een basiscursus
computeren of juist 1 op 1 met een vrijwilliger de taal
oefenen. Het is altijd maatwerk.
Overigens is nagenoeg alle hulp gratis!
Het DigiTaalhuis richt zich op mensen die geboren
en getogen zijn in Nederland, maar ook
nieuwkomers zijn natuurlijk welkom. Het spreekuur is
bij Cordaad Welzijn in de bibliotheek:
Elke maandag, dinsdag en woensdag van 10.00
tot 12.00 uur. Wees welkom. Ken je iemand die
moeite heeft, wijs degene dan op het DigiTaalhuis in
de Bibliotheek, ingang bij de Hofnar.
Ook kun je voor meer informatie contact opnemen
met Macha Mathijssen, 06-3359 0936 of e-mail:
m.mathijssen@bibliotheekdekempen.nl
Het DigiTaalhuis is een
samenwerkingsverband
van meerdere
organisaties, te weten:
Bibliotheek De Kempen,
Gemeente Valkenswaard, Stichting Lezen en
Schrijven, Ster College en Cordaad Welzijn.

Automaatje groot succes
We kunnen nu al spreken van een groot succes wat
te danken is aan de inzet van de vrijwilligers – zowel
chauffeurs als planners – en aan onze coördinator
Nikki van de Moosdijk. In de eerste 3 maanden
waren er bijna 600 ritten voor ruim 120 deelnemers.
Voor het overgrote deel zijn de deelnemers ouderen.
Er zijn nu zo’n 30 chauffeurs, in de leeftijd van 50 tot
80 jaar, en hebben we er nog 10 op de wachtlijst
staan. Veel van de ritten gaan naar de
ouderensozen, de verschillende ziekenhuizen en
naar Kempenhof of Taxandria. Maar we maken ook
ritten voor bezoek aan familie, vrienden, de kapper,
huisarts of fysiotherapeut. Ook brengen we mensen
naar wekelijkse activiteiten om daar te gaan kaarten
of te kienen. De meeste ritten zijn in de directe
omgeving met af en toe een uitschieter verder weg
zoals naar Hoge Mierde.
AutoMaatje Valkenswaard: op werkdagen tussen
8:30 en 12:30 uur, telefoon 06 - 2086 2803.
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Verhuizing Boodschappenmand &
Kunstwerk Kompas Hugo Brouwer
De Boodschappenmand zal als u dit leest in bedrijf
zijn op de nieuwe locatie aan de Geenhovensedreef.
De sloop van het pand aan de Barentszstraat staat
gepland voor oktober 2019. Er is niet eerder
gelegenheid om tot sloop over te gaan in verband
met ecologisch onderzoek. In een vooronderzoek
zijn vleermuizen geconstateerd.
Nadat de Boodschappenmand was verhuisd, werd
het pand afgesloten van gas, water en elektriciteit,
de begane grond dichtgeplankt en het terrein afgezet
met bouwhekken.
SKOzoK heeft de resterende leegstand ingevuld met
een frontoffice. Voor 2019 moet op deze locatie een
alternatief scenario worden ontwikkeld. Het zou mooi
zijn als bij deze haalbaarheidsstudie rekening wordt
gehouden met de behoefte aan een wijkcentrum in
Kerkakkers.

Verslag (Door & Voor)

Alles zal in het werk worden gesteld om het
kunstwerk het Kompas van Hugo Brouwer te redden
uit de sloop van het pand en het als
een icoon terug te brengen in de nieuw te
ontwikkelen plannen op deze locatie.
De locatie, ca. 3.000 m2, wordt herontwikkeld voor
woningbouw. Meer dan dat is nog niet bekend. Er is
nog geen ontwerp, zelfs nog geen ontwikkelaar.

Basisschool de Pionier
Tijdens de themabijeenkomst voor de gemeenteraad
van 6 dec. j.l. stond de uitvoering van het Integraal
HuisvestingsPlan Onderwijs op de agenda.
De Pionier valt onder het bevoegd gezag van
SKOzoK en is gehuisvest in een gebouw uit 1955.
Het is technisch en functioneel verouderd. De
leegstand is nu 42% en deze blijft de komende jaren
stabiel. Hierbij is rekening gehouden met de ruimte
die in medegebruik is door Kindpartners

Woensdag 13 februari was er een wijk lezing. Dit
keer is notaris Peter Ressel van Potters Notarissen
geweest. Het was belangrijke avond omdat er
onderwerpen zijn behandeld waar wij op de een of
andere manier mee te maken krijgen als er grote
gebeurtenissen in ons leven komen.
De gezinssamenstelling is veranderd. Er zijn
samenwoningsvormen, samengestelde gezinnen,
kinderen uit eerdere huwelijken en nog meer. Wat te
doen bij Alzheimer of dementie. Hier wordt veel over
gesproken. Wat is een “levenstestament” en wat kan
je daarin regelen?
Een uiterst boeiende avond voor veel van ons.
Iedereen heeft informatie meegekregen en er is ook
extra materiaal om bij de Broeders voor de inloopochtenden meegekregen. Kortom, voor ons was het
duidelijk dat je nu je zaken moet regelen en dat je
altijd voor een eerste gesprek over je wensen een
afspraak bij een notaris kan maken die je op de
goede weg helpt. Regel je zaken nu je het zelf kan.
Marijke van der Wolde
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Project Burenhulp voortgang

Project burenhulp door een vrijwilligster:

Eind 2018 is de Wijkcommissie Kerkakkers, in
samenwerking met Cordaad Welzijn, van start
gegaan met project Burenhulp in de wijk Kerkakkers.
Een groep enthousiaste vrijwilligers zet zich in voor
het project. Samen gaan we aan de slag om bij de
wijkbewoners te inventariseren, en dat doen we huisaan-huis, welke hulp er nodig is en wat zij kunnen
betekenen voor andere wijkbewoners. Eind februari
waren er ruim 50 vragenlijsten ingevuld. Dit is
gedaan door middel van een gesprek met de
bewoners. Er zijn al meer dan 10 matches gemaakt
met vraag en aanbod tussen bewoners.
Enkele voorbeelden van deze matches:
• Een bewoner uit de wijk helpt iemand met het
installeren van zijn nieuwe mobiele telefoon;
• Een bewoner wil graag vrijwilligerswerk doen.
Deze bewoner is nu chauffeur bij AutoMaatje;
• Een bewoner geeft aan meer sociale contacten te
willen. Een buurtbewoner gaat daar op de koffie
voor een gezellig praatje.

Er is me gevraagd wat te schrijven over mijn
ervaringen met het project burenhulp.
Als vrijwilligster bij Kerkakkers stond ik open voor dit
project maar ik zou er niet veel tijd voor hebben
dacht ik. Nu blijkt echter dat ik het erg leuk vind en
dat ik er tijd voor vrij maak. Het is zo leuk omdat
mensen waarmee ik het gesprek aanga zich
openstellen voor mij en zo ook voor anderen.

Daarnaast is ook de ‘sociale placemat’ besproken.
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. Tijdens deze gesprekken merken we dat
de sociale placemat een échte eye-opener is.
Het eerste begin is gemaakt. Om burenhulp tot een
succes te laten uitgroeien is de steun van
wijkbewoners, straatcontactpersonen en het
wijkteam onmisbaar. We gaan samen aan de slag!

Zo maar, als ik tijd heb, bel ik bij bewoners aan en
vraag of ze in het kader van het project burenhulp
met mij een vragenlijst door willen nemen. Soms
komt het niet uit, wat ik begrijp want ik kom zonder
afspraak, maar als ik mijn agenda tevoorschijn haal
is een afspraak snel gemaakt. Als ik dan bij de
mensen binnenkom wordt er al snel gevraagd of ik
koffie lust, hier laat onze Brabantse gastvrijheid zich
zien. Al pratende komen er op ieder adres andere
zaken ter sprake. Bij jonge gezinnen praat je over
andere dingen dan bij een echtpaar van 80 plus.
Het gesprek is bijna altijd gezellig en als ik de
afrondende vraag stel “wat vond u van dit gesprek”
dan is dat altijd positief.
Dat wij samen met Cordaad de hulpvraag op een
adres proberen te matchen met het hulpaanbod van
een bewoner in onze wijk wordt overal als een
prachtig doel bestempeld. Tevens zijn de mensen
erg blij met de extra informatie die wij meebrengen.
Onze Wijkcommissie Kerkakkers en Cordaad
Welzijn worden bekender bij de mensen, het blijken
geen ver van hun bed organisaties te zijn. Het stelt
de mensen gerust dat ze ergens dichtbij aan kunnen
kloppen als ze ergens zorgen of vragen over
hebben. En dat maakt dat ik als vrijwilliger veel
voldoening vind, ik ben blij dat ik op deze manier wat
kan betekenen.
Ankie Slaats,
straatcontactpersoon en
vrijwilligster in de wijk.
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