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Uit het bestuur geklapt….

Voor u verder leest, leg uw agenda of

Na een verdiende vakantie gaan wij weer aan
de slag. Veel ouderen zijn blij dat de vakantie
erop zit. Tijdens de vakantie staat het
verenigingsleven op een laag pitje en ouderen
moeten hun kinderen en kleinkinderen missen.
De regering heeft zich de laatste jaren steeds
verder teruggetrokken in de zorg voor ouderen.
De WMO-budgetten zijn met 20% gekort en de
taken zijn overgedragen aan de gemeenten. De
gemeente en vooral de grote gemeentes komen
miljoenen tekort. Veel verpleegtehuizen en
zorginstellingen hebben te weinig personeel,
dus zullen we moeten samenwerken/verbinden
om de problemen aan te pakken.

kalender naast de nieuwsbrief. Ziet u een
thema-onderwerp in de nieuwsbrief wat uw
interesse heeft noteer de datum, tijd en locatie
in uw agenda of op uw kalender. Op de dag zelf
kunt u nog kijken of u wilt of kunt komen maar
dan vergeet u het niet en heeft het in ieder geval
uw aandacht.
Het is de ervaring van veel mensen dat zij wel
interessante onderwerpen lezen in de
nieuwsbrief en dat zij na het lezen de
nieuwsbrief wegleggen en dat zij zo vergeten
wanneer die inloopochtend of thema-avond is.
We hopen dat u iets aan deze tip heeft.

Verslag themaochtend Inloophuis
Als wijkcommissie doen wij ons uiterste best om
een steentje bij te dragen. Bij ons burenhulp
project kunnen wij best nog wat hulp gebruiken.
We hebben allemaal buren en we kunnen, jong
en oud, een bijdrage leveren. Onze slogan is :

Ook merken wij dat mensen minder vaak
aangifte doen bij de politie enz. Uit een
praktijkvoorbeeld in de wijk blijkt dat aanhouder
wint. Na ruim tien meldingen werd het probleem
opgelost.
U kunt aangifte doen via www.politie.nl, via
telefoonnummer: 0900-8844 (geen spoed) of
via 112 als er hoge spoed is.
Anoniem kan ook via 0800-7000.
Wij zijn ook nog steeds op zoek naar enkele
wijkbewoners die ons bestuur willen helpen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Jan Sanders
Namens het bestuur v/d wijkcommissie.

Maandag 15 juli en 19 augustus: bewoners
Mgr. Zwijssenstraat en Mr. van Sonstraat
Als variatie op de gebruikelijke themabijeenkomsten op de derde maandag-ochtend
van de maand, is er voor juli en augustus
gekozen om de bewoners van twee straten in
onze wijk speciaal uit te nodigen voor deze
themaochtenden. Onder het genot van een
gratis kopje koffie of thee konden de
buurtbewoners kennismaken met de bewoners
van deze straten. Natuurlijk hadden niet alle
bewoners de gelegenheid om op
maandagochtend naar ons inloophuis te komen,
maar het was wel gezellig.
Ook voor de bijeenkomsten van september en
oktober gaan we de bewoners van een straat
speciaal uitnodigen om naar ons inloophuis te
komen, om kennis te maken met bewoners uit
hun straat en diverse andere buurtbewoners.
Nieuwsgierig? Kom maandag 16 september en
21 oktober van 10:00 tot 11:15 uur naar ons
inloophuis aan de Kardinaal de Jongstraat 6.
De toegang en koffie/thee is gratis.
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Bloemencorso 8 september 2019

Buurtvereniging De Horizon

Ook dit jaar is er weer het jaarlijkse corso in de
straten van het centrum van Valkenswaard.
Enkele miljoenen dahlia’s worden er weer op de
wagens geprikt door honderden vrijwilligers.
Ook in onze wijk worden er twee wagens
gemaakt: Buurtschap Kompas aan de Vasco
da Gamastraat en Buurtschap Kerkakkers aan
de Dr. Schaepmanstraat.
Vanaf
vrijdagmiddag
6 september
gaan weer vele
tientallen
buurtbewoners
aan de slag met
“voorprikken”,
waarbij er één naald in elke bloem gestoken
wordt, zodat de “prikkers” de bloem kunnen
vastprikken op de wagen. Hiervoor is er de
afgelopen maanden door een groep
enthousiaste bouwers een stalen frame op een
onderstel met wielen gelast en is er met
kartonnen platen een ondergrond gemaakt om
de naalden van de bloemen in te prikken.
Heeft u ook
even tijd om
mee te
helpen?
Kom dan
vrijdag of
zaterdag
naar de tent
en help
gezellig
mee met
het voorprikken of klim in de steigers om de
bloemen op de wagen te prikken. Voor koffie,
thee, ranja en gezellige muziek wordt gezorgd.
Toegangskaarten zijn met voorverkoop-korting
verkrijgbaar in de tenten.

Een houten noodgebouw aan de
Amundsenstraat 5 is de huisvesting van
Buurtvereniging de Horizon.

Daar organiseren de vrijwilligers diverse
activiteiten voor hun leden, zoals (2019):
• kaarten (maandagavond 19:00 uur);
• kienen (±3x per jaar) € 5,50 voor 6 plankjes;
• fietstocht (enkele keren per jaar);
• wandeltocht (±2x per jaar);
• paaseieren zoeken;
• kookworkshop (1x per jaar);
• barbecue (1x per jaar);
• mosselavond (oktober);
• oliebollen verkoop (oudejaarsdag);
• nieuwjaarsreceptie.
Lid worden kan voor € 12,50 p.p. of € 25,- per
gezin per jaar.
Ook wordt het gebouw gebruikt voor andere
doeleinden, zoals door de gemeente als
stembureau bij verkiezingen en door onze
wijkcommissie voor de maandelijkse
“Door en Voor” thema-avonden.
Deze worden de tweede woensdag van de
maand gehouden om 20:00 uur, waarbij Door
een buurtbewoner uitleg gegeven wordt over
een thema, Voor alle buurtbewoners.
De toegang is dan gratis.
Als een activiteit is begonnen doen de
beheerders van De Horizon de poort dicht.
U kunt dan de bel gebruiken op het hek. Dit om
diefstal van fietsen te voorkomen.
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Komst Openbare Fruitboomgaard

UITDAGINGEN

In diverse media heeft u al kunnen lezen dat er
een openbare fruitboomgaard gaat komen op de
hoek Minister Aalbersestraat en de Le Sage ten
Broekstraat.
Er gaan appel-, peren- en pruimenbomen
komen in de nieuw in te richten groenstrook
tussen fietspad De Kloosterstap, Tuindersvereniging De Rijt en de weg van de Le Sage
ten Broekstraat.
Nu mogen wij als wijkbewoners meedenken
over de rassen en soorten van de te planten
bomen. De gemeente staat open voor
suggesties. Wilt u meedenken, heeft u kennis
van fruitbomen of weet u fruitboomkwekers die
we kunnen raadplegen in de regio meldt u zich
dan op korte termijn aan bij ons secretariaat
(zie hieronder). We mogen onze suggesties
voor eind september aanmelden bij de
gemeente, de bomen zullen dan in de herfst
geplant gaan worden.
Met groeten, Jan Gijsbers en Ankie Slaats.

Ofschoon er in de afgelopen 3,5 jaar best veel is
gerealiseerd, blijven er nog voldoende
uitdagingen over.
• Laten we gezamenlijk onze speeltuintjes, die
pas zijn opgeknapt of worden opgeknapt
bewaken, zodat onze kinderen zorgeloos
kunnen spelen.
Wat zou het fijn zijn als:
• Enkele ouders een voetbal- of
volleybaltoernooi willen organiseren.
• De volkstuintjes en omgeving in de komende
2 jaar volgens plan worden afgewerkt.
• We gezamenlijk de voortuintjes en paden
onderhouden.
• Alle soorten overlast in de kiem worden
gesmoord.
• De verkeersveiligheid o.a. door beperking van
de snelheid beter wordt.
• Er aangepaste-, geclusterde huisvesting voor
ouderen tot stand wordt gebracht.
• We meer tolerant zijn naar elkaar.
• Het aantal bezoekers bij ons Inloophuis en
onze Door en Voor avonden zou stijgen.
Voor al deze en mogelijk nog meer uitdagingen
zijn we van hulp/ ondersteuning van onze
wijkbewoners, de Gemeente, Cordaad Welzijn
enz. afhankelijk.
Alvast bedankt.
Namens het bestuur van de wijkcommissie
Kerkakkers.

Zomermarkt bij De Biezenrijt
zaterdag 7 september 2019 is er van 13:00 tot
16:00 uur weer de Zomermarkt met verkoop van
mooie eigen gemaakte producten, smullen van
o.a. poffertjes en een lekker kopje koffie of thee,
natuurlijk gezellig samen zijn en genieten van de
leuke muziek. Wellicht wint u een mooie prijs bij
de tombola. De Biezenrijt, Dr. Schaepmanstraat.

Seniorenmarkt 21 september 2019
Het SBV organiseert ieder jaar een
seniorenmarkt. Dit is een informatieve markt; de
deelnemers geven inlichtingen over een groot
aantal onderwerpen die voor senioren
interessant kunnen zijn.
De seniorenmarkt is op zaterdag 21 september
van 13.00 tot 17.00 uur in de Hofnar.
De entree is gratis.
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Inloophuis

Door & Voor

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

Iedere 2de woensdagavond van de maand
wordt een
lezing,
excursie of
workshop
georganiseerd
“Door en Voor”
wijkbewoners.

Op de 1ste maandag van de maand kunt u bij
ons inloophuis terecht voor een praatje bij een
gratis kop koffie of thee. Er liggen enkele
kranten 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, komt er een
gastspreker een thema te behandelen.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• 16 september: Kennismaken met de
bewoners van de Alb. Thijmstraat.
• 21 oktober: Kennismaken met de
bewoners van de Pater v/d Elsenstraat.
Deze bewoners worden apart uitgenodigd.
Komt u ook koffie/thee drinken met deze
buurtbewoners? De koffie is klaar.
Loop vooral eens vrijblijvend binnen!

Aanvang is 20:00 uur, locatie buurtgebouw
De Horizon, Amundsenstraat 5 Valkenswaard.
• 11 september: Gewijzigde verkeersregels
Heeft u ook al jaren geleden uw theorie
gehaald? Kom luisteren hoe het vandaag zit.
• 9 oktober: Waterschap de Dommel.
Wat doet het Waterschap? U krijgt uitleg en
er is een videofilm over hun werk.
De toegang is gratis en de koffie staat klaar

Rabobank Clubsupport actie
Heeft u een rekening bij de Rabobank en wilt u
ons steunen via de Rabobank Clubsupport
actie?
Als u al lid bent van de Rabobank ontvangt u,
even als vorig jaar, automatisch een uitnodiging
voor de Clubsupport actie 2019 met meer info.
Heeft u wel een rekening bij de Rabobank, maar
bent u geen lid, ga dan snel naar uw bank, of
kijk dan op onze website hoe u lid kunt worden
van de Rabobank en meer voor info over deze
sponsoractie. Kijk bij Laatste Nieuws.
Ook u kunt dan van 27 september t/m
11 oktober 2019 één of twee sponsor-stemmen
uitbrengen op ons en op nog maximaal 4 andere
favoriete clubs. Leden vanaf 12 jaar
kunnen elk 5 stemmen uitbrengen.
Voor 2019 is er een totaalbedrag van
€ 270.000,- te vergeven door de ± 30.000 leden
van Rabobank De Kempen.
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