Nieuwsbrief nr. 6, november 2019

Uit het bestuur geklapt….

Verslag thema avonden Door & Voor

Op woensdag 25 september j.l. hebben wij tijdens
onze avond voor de straatcontactpersonen en
vrijwilligers afscheid genomen van Wil Peels als
voorzitter van de wijkcommissie. Gelukkig blijft Wil
nog wel actief als straatcontactpersoon en bij het
project Burenhulp. Tijdens deze avond hebben wij
ook een aantal plannen gepresenteerd.
Zo willen wij de wijk opsplitsen in 5 delen, per deel
worden er 2 personen aangesteld als een soort
meldpunt voor hulp, mocht dat nodig zijn.
We ontwikkelen momenteel voor nieuwe bewoners
een tasje waarin een boekje zit met informatie over
de wijk en wijkcommissie met daarin ook folders van
andere instellingen en verenigingen.
We hebben 2 prachtige welkomstborden, die bij
nieuwe bewoners in de voortuin geplaatst kunnen
worden. Ook ontwikkelen we momenteel een
uniforme kaart bij geboorte, overlijden, 50- of 60-jarig
huwelijk.
Tevens willen we met een aantal vrijwilligers,
éénmalig, enkele lelijke voortuintjes aanpakken, met
daarbij het bijkomende extraatje het “verbinden” van
een aantal wijkbewoners.
Verbinden is het tover- woord voor de toekomst.
Zie verderop in deze nieuwsbrief.

11 september: Gewijzigde verkeersregels
Heeft u al jaren geleden uw theorielessen gehad?
Er is in de loop van de jaren veel gewijzigd.
Op internet is veel info te vinden. Kijk eens op:
www.anwb.nl (zoek: verkeersregels) of volg gratis
een online cursus op: www.vvn.nl/opfriscursus
Geen internet? Kom dan naar ons inloophuis op de
1e of 3e maandag van de maand, Kard. de Jongstr. 6
tussen 10:00 en 11:15 uur en vraag naar de
“hand out” met een overzicht van de wijzigingen.

Jan Sanders
Woensdag 25 september is ons straatcontactenfeest weer geweest. Een jaarlijkse avond om onze
“ogen en oren in de wijk” weer in het zonnetje te
zetten. Zij brengen deze nieuwsbrieven rond. Zij zijn
ook de buurtgenoten waar eens een beroep op
gedaan kan worden als er iets moet worden opgelost
en geven mutaties door (overlijden, verhuizing, enz.).
Zij zullen nieuwe bewoners benaderen over de
“welkom in de wijk” borden en er een laten plaatsen.
Ook kunt u hen benaderen bij een jubileum, huwelijk,
geboorte en ook bij overlijden. Zij zorgen dan dat er
een (felicitatie-/rouw)kaart wordt bezorgd.
Het was een prima avond, er werd gezellig gebuurt
en er waren enkele nieuwe gezichten.
Fijn dat de wijk leeft.
Volgend jaar weer!

Woensdag 9 oktober: Water en Waterschap
Water staat volop in de belangstelling, daarom dit als
thema bij Door & Voor.
Dit keer was er weinig belangstelling, maar toch is
het een goede avond geweest. Ik hoorde iemand
zeggen: “Ik dacht water, wat is daar nu aan, maar ik
heb mij vergist” en dat was voor meer buurtgenoten
deze avond zo.
Water is een product waar je gezondheid vanaf
hangt. Denk maar eens aan de landen waar het
water niet zo schoon is. Waar uit plassen en slootjes
water gehaald wordt. Hier zijn veel organisaties
bezig met het schoonhouden van water. Denk
maar aan het Waterschap
De Dommel voor het
oppervlaktewater, aan de
grote zuiveringsinstallaties, aan de laboratoria die met vervuiling en
reiniging van het water bezig zijn, aan het
onderhouden van de kades langs beek en rivier.
Zo is er nog veel meer op te noemen. Er was ook
mooi voorlichtingsmateriaal aanwezig, gekregen van
het Waterschap. Bij de volgende Door & Voor zal het
weer aanwezig zijn. Dan kan het alsnog
meegenomen worden.
De volgende Door & Voor avond
gaat over glas. Van glasbak tot
nieuwe fles. Ook deze avond zijn
er een paar filmfragmenten van
alle bewerkingen te zien.
Komt u ook? 13 november bij de Horizon, 20.00 uur.
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Verslag themaochtend Inloophuis

NEXTDOOR borden

Maandag 16 september: Kennismaken met de
bewoners van de Alb. Thijmstraat,
en maandag 21 oktober: Kennismaken met de
bewoners van de Pater v/d Elsenstraat.
Om de bekendheid van ons inloophuis te vergroten
zijn de bewoners van enkele straten speciaal
uitgenodigd voor deze thema-ochtenden.
Ondanks de beperkte opkomst zijn er toch nieuwe
contacten gelegd tussen enkele buurtbewoners,
onder het genot van een kopje koffie of thee.

Toen wij 3 jaar geleden met de wijkcommissie
begonnen hebben wij op aanraden van
wijkcommissie De Boei uit Breda gekozen voor de
NEXTDOOR app. Een wijkapp die alleen voor
inwoners binnen de wijkgrenzen actief is.
Er moesten zelfs grenzen worden aangepast om
deelname mogelijk te maken. Een wijkapp met als
doel de leefbaarheid binnen de wijk te verbeteren en
om mensen weer ouderwets bij elkaar te brengen.
Met 390 deelnemers in ruim 320 gezinnen zijn wij
voor Nextdoor een toplocatie.
Je kunt op NEXTDOOR allerlei soorten informatie
plaatsen. Van activiteiten binnen de wijk tot het
aanbieden van spullen waardoor deze spullen een
tweede leven krijgen, maar waardoor ook contacten
binnen de wijk ontstaan. Maar je kunt ook één op
één contact maken.
Een andere rode lijn is van: “dag buurman, zullen we
samen een kopje koffie drinken” tot heel serieus:
“Kun je me even naar de dokter of het ziekenhuis
brengen”.
Intussen zijn er na goed overleg met de Gemeente
8 stuks Nextdoor borden aan de ingangen van de
wijk geplaatst.
Bij een aantal
inwoners zit al
een Nextdoorsticker op de
deur.
Wij willen door
de sticker en
de Nextdoor
borden de
veiligheid binnen de wijk verhogen. Dit kan alleen
door medewerking van de wijkbewoners.
Alvast bedankt voor Uw medewerking.

Speelgoed voor buurtbieb kasten
December komt weer snel dichterbij, dus is het tijd
voor speelgoed in onze Buurtbieb-kasten, die nabij
de Nettorama en in de Columbusstraat staan.
Kijk eens thuis 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 (klein)kinderen.
Ook zijn (kinder)boeken nog steeds welkom.

Ouderensoos De Doorzetters
Zij hebben op de woensdagen tussen 9:00 en 12:00
uur hun bijeenkomsten in de parochiezaal van de
Sint Antoniuskerk aan de Eindhovenseweg met:
• Wenskaarten maken, ook 3D-uitvoering
• Quilten / Hardanger
• Doorzettersdag (2x per jaar)
• Open dag
• Busreis naar modeshow
• Paasviering
• Kerstviering
• Bloemetje bij ziekte of bij 80 en 90 jaar oud
De groep ‘naaldkunstenaressen’ vervaardigen quilts.
Naast de normale quilts, in elk formaat te verkrijgen,
worden ook dekentjes gemaakt voor zieke kinderen
(droomquilts). Ook worden kleine quilts gemaakt
voor doodgeboren kinderen.
De koffie, thee of chocomelk staat klaar.
Meer info zie website: www.doorzetters.simpsite.nl
Geen internet: loop woensdagochtend gerust even
binnen of bel Riet Senders op 040- 2048 720

Wilt U meer weten over NEXTDOOR kijk dan op
onze website voor de gebruiksaanwijzing of loop op
de 1e of 3e maandagochtend van de maand binnen
bij ons Inloophuis, van 10.00 uur tot 11.15 uur,
Kardinaal de Jongstraat 6.
Graag tot ziens.
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Inloophuis

Verbinden (Samenwerken)

Iedere 1ste en 3de maandagochtend van de maand
is er van 10.00 uur tot 11.15 uur ons GRATIS
Inloophuis aan de Kardinaal de Jongstraat 6.
Op de
1ste maandag
van de maand
kunt u bij ons
inloop- en
infohuis terecht
voor een
praatje bij een
kop koffie, 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 + internet beschikbaar.

De gemeente heeft het bij de omvorming van de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
alsmaar over Verbinden / Samenwerken.
Natuurlijk kan door verbinden en het benutten van
elkaars netwerken veel tot stand worden gebracht.
Binnen onze wijk zijn heel veel instellingen en
verenigingen actief.
De vraag is wie gaat deze verbindingen organiseren
en hoe gaan we dit organiseren. De praktijk leert dat
bijna alle instellingen/verenigingen zelfstandig willen
opereren. Maar ook de wet inzake de privacy
belemmert samenwerken/verbinden. Toch kunnen
we gezamenlijk optrekken tegen o.a. eenzaamheid.
Ook binnen de wijk willen we inwoners verbinden.
Via ons voortuintjes-project kunnen we met een
aantal wijkbewoners actief worden, waardoor ook
weer verbindingen zullen ontstaan.

Op de 3de maandag van de maand, komt er een
gastspreker een thema te behandelen.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• 18 november: Buurtbemiddeling Cordaad
Hebt u een conflict met uw buren of met uw
buurtgenoten, en wilt u (beiden) tot een oplossing
komen? Doe dan een geheel gratis een beroep
op de Buurtbemiddeling van Cordaad en Lumens.
Kom eens luisteren hoe zoiets werkt.
• 16 december: Kerst-inloopochtend
Vooruitlopend op de Kerstavond op 18 december
bij De Horizon, maken we er deze ochtend ook
een gezellige bijeenkomst van, in kerstsfeer.
Komt u ook even
een gratis kopje
koffie of thee
drinken?
Loop vooral eens
vrijblijvend binnen!

Voortgang project Burenhulp
Intussen zijn er ruim 200 vragenlijsten ingevuld via
onze vrijwilligers. Enkele belangrijke conclusies:
• 90% wil zolang mogelijk in de huidige woning
blijven wonen.
• De wijk wordt (bijna overal) als zeer veilig ervaren.
• Onze nieuwsbrief wordt bijzonder goed gelezen.
• De wijkapp NEXTDOOR is een succes.
• Beide buurtbiebs vallen op.
Maar ook enkele zaken zijn
minder bekend, zoals:
• Onze publicatieborden
met aankondigingen;
• De beide buurtbiebs zijn
ook voor speelgoed;
• Het inloophuis op de
1e en 3e maandagochtend;
• Ook de “Door en Voor”
avonden verdienen
nadere uitleg (zie bericht op de volgende pagina).
Maar er zijn ook al zo’n 50 matches voor burenhulp
tot stand gebracht.
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Voor & Door avonden

Voortuintjes

Iedere 2de woensdagavond van de maand
wordt een
GRATIS
lezing
georganiseerd
“Door en Voor”
wijkbewoners.
Aanvang is
20:00 uur,
buurtgebouw De Horizon, Amundsenstraat 5.

Als bewoner van een straat in de wijk ergert U zich
misschien wel eens aan een bepaalde voortuin.
Maar we moeten wel beseffen, dat wat de een lelijk
vindt, door een ander als mooi wordt gezien.
Toch zijn er een aantal voortuintjes, die echt niet
acceptabel zijn. Wij willen met een groepje
vrijwilligers, nadat aan een aantal voorwaarden is
voldaan, 4 of 5 voortuintjes éénmalig aanpakken.
Hierdoor kunnen we ook burenruzies voorkomen.
Als U wilt helpen neem dan contact op met Jan
Sanders telefoon 040-2042 452. Alvast bedankt.

• 13 november: Glas
Deze avond staat glas en het recyclen daarvan
op de agenda. Via de verwerkingsindustrie
hebben wij een film over de verwerking van glas
uit de glasbak gekregen. Ook wij hebben vragen
zoals: wat gebeurt ermee, hoe wordt glas
verwerkt en zo meer. Het zou fijn zijn als ook u
daarbij aanwezig kan zijn.
• 11 december géén bijeenkomst (zie 18 dec.)
• 18 december: Kerstavond
Het bestuur wil daar een stemmingsvolle avond
van maken. Een hapje, een drankje, de zaal in
kerstsfeer, mooie muziek en een kerstverhaal
voorgelezen door Broeder Bert Tilmans.
Kortom een klein beetje bezinning op de drukke
tijd die voor veel van ons eraan komt. Fijn als u
deze avond samen met het bestuur wilt vieren.
• 8 januari: Nieuwjaarsreceptie
(noteer alvast in uw agenda) Aanvang 20:00 uur.

Oproep: Door en Voor avonden
In de afgelopen 3,5 jaar hebben wij ontzettend veel
thema’s behandeld. Enkele zijn verzorgd door
wijkbewoners, o.a: Jan Gijsbers, Frits Hendriks,
Theo Lammers, Bert Tilmans.
Wij zijn ervan overtuigd dat er nog vele hobby’s en
prachtige verhalen aanwezig zijn in onze wijk.

Hulpmiddelen inzake voortuintjes.
Als u nog een hark, heggenschaar, schoffel, schop
of snoeisnaar over heeft dan houden wij ons
aanbevolen. Dit gereedschap
zal gedoneerd worden aan
de wijkbewoners die
hiermede wél hun voortuintje
willen gaan onderhouden.
Personen die hulpmiddelen
ter beschikking willen stellen,
kunnen contact opnemen
met Jan Sanders, telefoon 040 2042 452.

Adressen
Enkele adressen en telefoonnummers:
• Secretariaat Wijkcommissie Kerkakkers:
Dr. Ariënsstraat 20, telefoon 06-4123 4138
secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl
• AED defibrillator: bel altijd eerst 112
zie ook www.ehbo-stnicolaas.nl
- De Biezenrijt (Lunet),
Dr. Schaepmanstraat 52,
24 uur per dag (aan gevel, naast voordeur)
- Sportcentrum Fitt, van Linschotenstraat 18A
openingstijden: www.fittvalkenswaard.nl
- Nettorama, Kardinaal de Jongstraat 17,
openingstijden: www.nettorama.nl
• Wijkagent Kim Pijs, telefoon 0900-8844
• Inloophuis Kardinaal de Jongstraat 6, elke
1ste en 3de maandagochtend 10:00 – 11:15 uur.

Wij roepen wijkbewoners op om hun hobby of
prachtige verhaal te delen met andere wijkbewoners.
Als U hulp nodig heeft bij de presentatie dan zijn er
vrijwilligers en een laptop beschikbaar.
Neem contact op met Marijke van de Wolde,
telefoon 040-2015 268.
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