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Uit het bestuur geklapt….
•

•

•

In deze moeilijke tijd, waarin het Coronavirus
terecht centraal staat en waar al onze activiteiten
als de “Door & Voor” avonden, het Inloophuis,
maar ook onze vergaderingen zijn geannuleerd,
hebben wij ons afgevraagd of wij wel een
nieuwsbrief moesten maken en laten bezorgen.
Hebben wij wel genoeg interessant nieuws?
Brengen we onze bezorgers, niet onnodig in de
gevarenzone? Temeer omdat een deel van hen
tot de kwetsbare ouderen behoord.
Als een bezorger aangaf dat hij om gezondheidsredenen geen nieuwsbrieven wil bezorgen,
hebben wij voor vervangers gezorgd.
Het leek ons erg zinvol om in deze sombere
tijden een aantal positieve zaken te vermelden:
Er zijn op veel plaatsen prachtige initiatieven tot
stand gekomen, zie elders in deze nieuwsbrief.
Deze crisis vraagt om creatieve oplossingen.
Een hoogwerker om bij een oudere op visite te
gaan, DJ’s die buiten de verpleegtehuizen
muziek draaien, raamvisite i.p.v. kraamvisite,
maar ook bloemen, worstenbroodjes en
spandoeken voor onze helden in de zorg.
In Nederland maar ook in Valkenswaard, komen
we tot het besef dat we het gezamenlijk moeten
oplossen. Laten we vooral de arme, eenzame,
kwetsbare en zieke inwoners niet vergeten.
Als deze crisis voorbij is hebben wij waarschijnlijk
een andere maatschappij met meer waardering
voor onze zorgverleners en andere
hulpverlenende, “essentiële” diensten. Deze
crisis zou wel eens voor meer verbinding binnen
onze maatschappij kunnen zorgen.
Op deze plaats hulde voor onze straatcontactpersonen en ander wijkbewoners, die voor hun
buren zorgen.
Ook voor Cordaad Welzijn en met name voor
Nikki van de Moosdijk. Zie het artikel hiernaast.
Maar ook respect voor alle ouders, die een deel
van de onderwijstaak overnemen.
Blijf de regels van handen wassen en 1,5 meter
afstand in acht nemen, want we verspreiden zelf
het virus.

BETER EEN GOEDE BUUR DAN EEN VERRE VRIEND.

Burenhulp in de wijk Kerkakkers
Nu vele wijkbewoners liever niet buiten komen om
bijvoorbeeld boodschappen te doen, zijn er gelukkig
diverse buren die bereid zijn de boodschappen mee
te brengen voor hun buren. Ook de wijkcommissie
heeft enkele vrijwilligers die willen helpen.
De coördinatie wordt georganiseerd
door Nikki van de Moosdijk van
Cordaad Welzijn Valkenswaard,
via telefoon 06-570 820 73
maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en
16:00 uur, of spreek de voicemail in.
E-mailen kan ook:
nikkivandemoosdijk@cordaadwelzijn.nl
Vraag gerust!
Misschien vindt u het best lastig om hulp te vragen,
of denkt u dat uw verzoek te klein is.
Aarzel niet en vraag gerust om hulp.
Wilt u ook meehelpen? Laat het dan
even weten aan Nikki.

Praatje met een Maatje van Cordaadje
Ook heeft Cordaad Welzijn voor iedereen uit
Valkenswaard een speciaal telefoonnummer voor
een ‘Praatje met een Maatje van Cordaadje’.
Via telefoonnummer 040-20 71 540 kun je in
contact komen met een vrijwilliger van Cordaad
Welzijn die een luisterend oor biedt en met je
meedenkt. (lokaal tarief of uit uw belbundel)
Bellen kan ’s morgens op maandag tot en met
vrijdag tussen 09:00 en 12:00 uur.
Gewoon even een praatje maken of om een vraag te
stellen. Aarzel niet en bel gerust.
Liever op een ander
tijdstip of in het weekend?
Er is ook een landelijke
“luisterlijn” waar vele
vrijwilligers 24 uur per dag klaar zitten om anoniem
een praatje te maken: bel “de luisterlijn” op nummer
0900-0767 of 040-212 55 66 (lokaal tarief)
Gratis chatten kan ook van 10:00 tot 21:30 uur.
Meer info: www.deluisterlijn.nl
E-mailen kan ook: ehulp@deluisterlijn.nl
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Verslag themaochtend inloophuis

28 nieuwe woningen bewoond

Maandag 17 februari: Oude Kadaster-gegevens
Enkele jaren geleden heeft Heemkundekring
Weerderheem de oude gegevens van het Kadaster
gekregen, waarin staat wie er eigenaar is van een
perceel in Valkenswaard, Dommelen of Borkel en
Schaft. Deze gegevens worden sinds 1832 gebruikt
om belasting te kunnen innen, vergelijkbaar met de
huidige Onroerend Zaak Belasting.
Enkele vrijwilligers van Weerderheem hebben deze
gegevens overgetypt van de handgeschreven
boeken in een speciaal ontwikkeld computerprogramma, zodat eenvoudig gezocht kan worden in
de vele duizenden pagina’s.
Ook zijn er zo’n 5.000 kaarten waarop de percelen
staan ingetekend, samen met nog 18.000 veldwerktekeningen een gigantische hoeveelheid informatie.
Deze gegevens werden handmatig bijgehouden tot
de zeventiger jaren, waarna de computer gebruikt
ging worden.
De vrijwilligers van de werkgroep Kadaster kunnen
tegen een kleine vergoeding voor u een overzicht
maken van een perceel, waarop de gegevens staan
aangegeven vanaf 1832. Heef u interesse in een
A3-formaat blad waarop de historie van een perceel,
bijvoorbeeld van uw eigen huis, of een ander adres,
om bijvoorbeeld cadeau te doen, neem dan contact
op met de Heemkundekring Weerderheem,
werkgroep Kadaster. Stuur een e-mail met daarin uw
telefoonnummer + het adres waarover het gaat naar:
secretaris@weerderheemvalkenswaard.nl

Enkele weken geleden zijn de 28 nieuwbouw
huurwoningen opgeleverd aan Woningbelang en
kregen de nieuwe bewoners de sleutels. Deze
woningen vervangen de 32 woningen en flats aan de
Dr. Schaepmanstraat die vorig jaar zijn gesloopt.

Verslag (Door & Voor)
Woensdag 13 november: ____________

Verslag (Door & Voor)
Woensdag 13 november: ____________

De woningen zijn gasloos en voorzien van vele
zonnepanelen aan de voor- en achterzijde. Die
moeten zorgen voor voldoende elektriciteit om de
woning te verwarmen, verlichten enzovoorts.

De zonnepanelen zijn geïntegreerd met de
dakbedekking, dus zonder dakpannen eronder.
Nu de trottoirs zijn opgeknapt kunnen de voortuintjes
aangeplant worden en kan er wat kleur in de tuinen
komen. Ook de erfafscheidingen aan de achterzijde
zijn door de bewoners aangebracht, zodat er wat
meer privacy is in de achtertuinen.
Wij hebben de bewoners welkom geheten door een
“Welkom in onze buurt” bord te plaatsen bij twee
huizen. Deze borden kunnen ook bij andere
bewoners in de wijk geplaatst worden als ze nieuw in
onze wijk komen wonen. Neem hiervoor contact op
met de straatcontactpersoon of het secretariaat van
de wijkcommissie.
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Voortuintjes

Steun aan de plaatselijke middenstand

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 paar voortuintjes, die echt niet
acceptabel zijn.
Wij willen met een groepje vrijwilligers, nadat aan
een aantal voorwaarden is voldaan, enkele
voortuintjes éénmalig aanpakken. Hierdoor kunnen
we ook burenruzies voorkomen.

Op mijn eenzame tocht door de wijk, je wil toch wel
eens een frisse neus halen, zag ik in de Kromstraat
bij Jan en Fien Gijsbers een briefje op de deur van
het winkeltje van hun dochter geprikt:
“In de week voor Pasen zijn er weer asperges”.
Lekker, en in Valkenswaard bij veel mensen bekend.
Aan de restaurants kan nu niet geleverd worden.
Dat is voor veel tuinders een strop. Maar van het
oude motto: “Koop Nederlandse waar, dan helpen
wij elkaar” maken wij nu: “Koop Valkenswaardse
waar, dan helpen wij ook daar”.
Alle regels worden in acht genomen met betrekking
tot corona. Je kan via hun webshop bestellen en
eventueel thuis laten brengen:
www.gijsberstuinbouw.nl telefoon: 040-2018 038
Soms zijn er zaken waar je niets aan kan doen, maar
die wel veel roet in het eten gooien en corona is er
zo een. Verdrietig dat ook hier in de wijk mensen
ziek zijn geworden. Hoe het met iedereen afloopt
weet ik niet. Maar heel veel sterkte en wijsheid.

Gelukkig zijn er na de vorige oproep al enkele
voortuintjes aangepakt, maar er blijven er nog
enkele over die door de bewoners niet onderhouden
(kunnen) worden.
Als U wilt helpen neem dan contact op met
Jan Sanders telefoon 040-2042 452. Alvast bedankt.

Overlast blaffende honden

De “Door & Voor” avonden in de Horizon staan stil.
Wij hadden een paar mooie avonden gepland maar
doorschuiven naar betere tijden kan ook. Ook is er
even geen Inloophuis.
Heel veel gezondheid voor iedereen en veel geluk
en als de bijeenkomsten weer door kunnen gaan
omdat de maatregelen zijn opgeheven, ziet het
bestuur u graag weer terug bij de Horizon of in het
Inloophuis.

Het is niet duidelijk wanneer de sociale isolatie wordt
Nu het seizoen van open ramen en veel buiten zitten
opgeheven. Daarom kunnen wij u nog geen exacte
er weer is, geven blaffende honden veel overlast.
datum geven voor de eerstvolgende Door & Voor
Ook gaan honden die normaal best stil zijn
avond en het Inloophuis. Maar houdt u onze website
meeblaffen als er een andere hond gaat blaffen.
in de gaten. Zodra het weer kan zetten wij dit op
Bent u niet thuis, laat uw hond dan niet in de tuin
onze website en op de informatieborden op het
achter. Een hond voelt zich in huis veilig en zal dan
parkeerterrein bij de Nettorama, bij het speeltuintje in
zelden gaan blaffen.
de Columbusstraat, bij de Biezenrijt en bij ons
Bent u pas verhuisd, dan moet uw hond nog wennen
Inloophuis aan de Kardinaal de Jongstraat 6.
aan de nieuwe omgeving en zal zijn territorium gaan
verdedigen door zich luid te laten horen.
Marijke van der Wolde,
Informeer eens bij uw buren hoe uw hond zich
bestuurslid wijkcommissie
gedraagt als u niet thuis bent.
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Buurtbieb nu veel gebruikt

Beren voor de ramen

Omdat de bibliotheek de afgelopen weken gesloten
bleef hebben veel mensen gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om een papieren boek te halen uit een
van de beide buurtbieb-kasten van Wijkcommissie
Kerkakkers.
U kunt de kasten vinden
aan de Columbusstraat
bij het speeltuintje en
aan het Sint Jansplein
op het parkeerterrein
voor de Nettorama
supermarkt.
Heeft u zelf boeken
over, leg ze in de kast,
zodat anderen ze gratis
mee kunnen nemen.
Ook kunt u speelgoed
en legpuzzels via deze
kasten aan anderen
geven. Plak de dozen
wel even dicht zodat het
spel of de puzzel
compleet blijft.

Is u ook opgevallen dat er overal knuffelberen voor
de ramen staan in de wijk? Ook de bewoners van
onze wijk gaven spontaan gehoor aan de oproep via
sociale media en Nextdoor om beren voor de ramen
te zetten.
Dit is speciaal
bedoeld voor de
kinderen in de
wijk, zij kunnen
zo een
berenspeurtocht
houden.
Even met papa
en mama een
frisse neus halen
en met zo’n doel
is dat veel
leuker.

De kasten zijn NIET bedoeld voor kleding, vazen,
schoenen, serviesgoed, enzovoorts.
Deze kunt u afgeven bij:
Kringloop De Kempen,
Burg. Mollaan 50 in Aalst
(naast Action en Timco) op
maandag: 13.00-16.45 uur,
din. t/m zat.: 10.00-16.45 uur.
www.kringloopdekempen.nl

Verrassingstas bij de bibliotheek
Nieuw bij de bibliotheek tijdens de corona-sluiting is
de boekenservice via de “verrassingstas”. Het is nu
mogelijk om een verrassingstas te bestellen voor
jezelf, je kind of je aan huis gekluisterde buren, met
vier boeken uit je favoriete genre.
Via de website www.bibliotheekdekempen.nl kun je
zo’n tas bestellen en op afspraak komen ophalen.

Adressen
Enkele adressen en telefoonnummers:
• Secretariaat Wijkcommissie Kerkakkers:
Dr. Ariënsstraat 20, telefoon 06-4123 4138
secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl
• AED defibrilator: 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
• Meldingen van overlast bij de Gemeente via
040-2083 444 of www.valkenswaard.nl
• Meld misdaad anoniem gratis: 0800-7000 of via
www.meldmisdaadanoniem.nl
• Burenhulp Kerkakkers Cordaad Welzijn telefoon
06-5708 2073 maandag t/m vrijdag 9.00-16:00 u.
e-mail: nikkivandemoosdijk@cordaadwelzijn.nl
• ‘Praatje met een Maatje van Cordaadje’.
telefoon 040-2071 540 ma. t/m vrij. 9.00-12:00 u.
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