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E-bikes, fietsen, badkamers, elektronica, keukens,
huishoudelijke apparatuur, supermarkten, tuinders
Wat is er in het afgelopen jaar ontzettend veel
enz./enz.
veranderd. Van handgeven, knuffelen en kussen
Door de groei van de elektronische apparatuur is er
naar 1,5 meter afstand, handen wassen, in je
ellenboog niezen, een mondkapje dragen enz., enz. een behoorlijk tekort aan chips ontstaan, waardoor
En wat te denken aan het beperkt aantal personen mogelijk een aantal auto’s niet kan worden
gemaakt.
dat je thuis mag ontvangen of die bij bepaalde
Ook de thuisbezorgdiensten van de supermarkten
gelegenheden aanwezig mogen zijn.
konden op een bepaald moment de groei niet aan.
Het aantal vergaderingen is erg teruggelopen.
De thema’s bewegen, voeding en onze mentale
Hebben wij in het verleden misschien te veel
gezondheid krijgen steeds meer aandacht.
vergaderd? Maar ook beeldbellen, zoomen,
thuiswerken en lessen op afstand zijn nieuw of erg Maar ook is de lange economie: ‘teler-veilingexporteur-groothandel-winkel-consument’
toegenomen.
afgenomen en de korte economie: ‘teler-consument’
Geen bijeenkomsten of evenementen zoals
of de ‘consument die zelf teler is’ fors toegenomen.
bloemencorso, carnaval, kermis enz.
Ook dit is weer goed voor ons milieu.
De kwaliteit van de lucht is, omdat we veel minder
rijden, behoorlijk verbeterd. Ondanks het feit dat we De huizenprijzen zijn door de lage rente en een
de lokale handel behoorlijk hebben gesteund, is het tekort aan woningbouw explosief gestegen. Niet
aantal pakketjes dat thuis wordt bezorgd behoorlijk zelden wordt de vraagprijs met meer dan 10%
toegenomen. Maar ook het aantal hondenbezitters overschreden.
en wandelaars is aanzienlijk gestegen. Je merkt het De mensen hebben ondanks dat we meer afstand
moesten houden steeds meer aandacht voor elkaar
aan de hondenpoep op de voetpaden.
(gehad). Er zijn diverse leuke initiatieven ontstaan
We hebben meer aandacht gekregen voor de
om elkaar te ondersteunen of om een ander een
thema’s armoede, eenzaamheid en huishoudelijk
geweld. Ook kleding werd steeds minder belangrijk. positief gevoel te bezorgen. Er zullen later wel veel
boeken over de veranderingen worden geschreven.
Het aantal verkochte boeken, diamond paintings,
puzzels enz. is gigantisch toegenomen.
Onze buurtbiebs werden We snakken naar meer bewegingsruimte.
in deze tijd als extra
We zijn dan ook erg benieuwd hoe het
positief ervaren. Ook
verenigingsleven er straks uitziet. Diverse
onze nieuwsbrieven
kartrekkers zijn ons ontvallen. Mensen hebben een
hebben een bijdrage
nieuw levenspatroon of hebben ontdekt dat rustiger
geleverd. Het aantal
quizzen is zowel op TV aandoen goed is voor hun gezondheid.
Dat in deze zware tijden ook nog eens zaken als de
als lokaal via zoomen
fors toegenomen. Zo is kindertoeslag en adoptie aan de orde zijn gekomen,
ook het aantal podcasts is extra zuur.
enorm uitgebreid.
We willen nogmaals benadrukken dat wij erg blij zijn
met ons netwerk van straatcontactpersonen.
Terwijl vooral de
Wij willen dit netwerk, zodra dat haalbaar is, nog
culturele sector en de
horeca enorme klappen hebben gehad, hebben juist verder verfijnen.
veel andere sectoren een behoorlijke groei gekend:
HOU VOL. HET GAAT U GOED!!!

Uit het bestuur geklapt….
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Inzameling goederen voor Gambia

Nieuwe winkels in onze wijk

Naast de verkoop van mondkapjes (zie onze
nieuwsbrief van januari) worden er ook allerlei
goederen ingezameld voor Gambia, door Marion
Veekens van de stichting GOA in Asten-Heusden.
zie: www.GambiaOrganisatieAdvies.nl
Er is grote behoefte aan:
• schoenen
• verbandmiddelen
• (restanten van)
kraampakketten
• verzorgingsproducten (zeep,
shampoo, wasmiddel)
• medicijnen (géén opiaten
i.v.m. douane)
• Nutridrink
• babypoeder
• potjes babyvoeding
• enzovoorts
Marion en haar collega Eline Klijn
van de stichting GOA zullen
zorgen voor verzending naar hun
contacten in Gambia.
Ook krijgen ze hulp van een andere wijkbewoner:
Anneke Duits. Anneke is ook al vele jaren actief in
de hulp aan Gambia.
U kunt de goederen afgeven op Mgr. Poelsstraat 28
of (bij droog weer) bij de poort of voordeur plaatsen.
Donaties voor de verzendkosten zijn ook welkom:
€ 6,- per doos (in enveloppe in de brievenbus s.v.p.)

Een van de doelstellingen van onze wijkcommissie
is het ondersteunen van (startende) ondernemers
bij het uitbreiden van de naamsbekendheid in de
wijk. Hieronder enkele winkels die onlangs zijn
gevestigd in onze wijk:

Koffiegeluk.nl, Henri Hudsonhof 9
Webshop met een ruim assortiment koffiebonen,
capsules voor Dolce
Gusto en Nespresso,
thee en allerlei
aanverwanten.
Ook afhalen bestellingen mogelijk op afspraak.
Deze zomer ook op de Molenmarkt in Borkel.
website: www.koffiegeluk.nl

Mobilart.nl, Le sage ten Broekstraat 73
Verkoop van verhuisdozen
en handige inpakmaterialen,
beschermhoezen enz.
inclusief verzenden of
bezorgen in de regio.
website: www.mobilart.nl
Heeft u ook een bedrijf of winkel in onze wijk en wilt
u wat extra naamsbekendheid, laat het dan even
weten aan ons secretariaat.

----------------------------------------------------Vrijwilliger voor tuinonderhoud gezocht
Beste wijkbewoner,
Heeft u misschien een paar uurtjes per maand tijd
over? Zou u graag nuttig bezig willen zijn?
Geniet u van het buiten zijn?
We zijn op zoek naar een vrijwilliger die voor het
onderhoud van een kleine tuin wil zorgen. Spreekt
deze vraag u aan, heeft u interesse?
Dan kunt u zich aanmelden bij mevrouw
Anneke Maas - van Bommel van Cordaad Welzijn.
Telefoon: 06-390 354 54 of 040-204 66 14
E-mail: annekemaas@cordaadwelzijn.nl
Weet dat u er iemand erg blij mee kunt maken.

foto: Ook oude voetbalshirts zijn nu in Gambia in
Bij voorbaat dank voor uw hulp.
gebruik, inclusief Valkenswaardse reclame.
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Mijn naam is Björn Roos
Ik zal me even kort voorstellen. Ik ben 43 jaar oud
en vader van een zoontje van 6. Sinds september
2019 ben ik in dienst van Cordaad Welzijn in
Heeze-Leende als consulent van het steunpunt
Mantelzorg. Na een tijd lang werkzaam te zijn
geweest binnen het CJG en in de Kempen als
jeugdhulpverlener en daarvoor als jongerenwerker
in Veldhoven bij Stimulans Veldhoven, wilde ik
graag een comeback maken binnen het
Welzijnswerk omdat daar mijn hart ligt.

Vroeger

Het is nu twee dagen na Pasen en kijkend naar
buiten zie ik sneeuw, heel veel sneeuw. Ik krijg
meteen weer het gevoel van vroeger, dat mag je
zeggen als je de 80 gepasseerd bent. Dan is er een
vroeger. Voor Pasen brak de schoonmaak los. Dat
is strijd in huis. Alles naar buiten, kloppen, zuigen,
boenen en wrijven. Stamppot, geen tijd om te
koken. Wij waren met 7 kinderen en werden steeds
als wij ergens zaten weggejaagd. Daar moest dan
op dat moment gesopt en geboend worden. De
kolenkachel ging uit. Of
Samenwerken en
Pasen nu vroeg viel of niet,
verbinden van mensen.
hierna begon de zomer,
Per 1 januari heb ik het
kachel uit. Soms was het
stokje van Nikki van de
koud, maar ja, na de
Moosdijk overgenomen
schoonmaak werden de
omdat zij andere
meisjes op een rij gezet.
uitdagingen aangaat binnen
Dat waren er 6 en werd de
Cordaad die zorgen voor
grote hutkoffer met kleren
minder versnipperde uren
tevoorschijn gehaald.
binnen haar werkgebied.
Passen, wat mij als oudste
Ik ga samen met jullie wijkteam en straatcontactniet meer paste schoof
personen kleur geven aan het project burenhulp in
door en zo ging het met alle kleren. Van oud werd
de Kerkakkers. In samenwerking met het wijkteam
nieuw gemaakt en je kreeg een nieuwe jurk voor de
en de straatcontactpersonen, gaan we
zondag. Mijn broer, de enigste jongen was altijd de
inventariseren welke hulp er nodig is. Om duidelijk
gelukkigste. Paste het niet meer, dan nieuw. Met
te krijgen wat bewoners willen, wat hun netwerk op borduurgaren werden er bloemetjes of randjes
kan pakken maar ook wat de vraag is, is een
gemaakt op plekken die niet meer zo mooi waren en
gesprek nodig. Dit gaan we, zodra het weer kan met de meiden konden weer vooruit.
de richtlijnen van het RIVM in ons achterhoofd,
huis-aan-huis doen maar ook tijdens de
Ik denk dat het in veel gezinnen zo ging. Er was
openingsuren van het inloophuis. Waar nodig wordt vlak na 1945 niet veel geld en er moest gewoekerd
het sociaal team van Valkenswaard ingeschakeld,
worden om rond te komen.
dit als de hulpvraag te complex is.
En nu roepen sommigen: "Geef mij maar de goeie
oude tijd. Nou niets daarvan, kippenvel met Pasen,
Ik ga graag samen met jullie aan de slag!
kachel uit.
En nu, wij mopperen wel in een lekker warm huis,
Heb je vragen? Neem dan
warm water uit de kraan en de grote schoonmaak
gerust contact op!
pakken wij nu heel anders aan.
e-mail:
Ondanks dat veel bewoners van de wijk verdriet
bjornroos@cordaadwelzijn.nl hebben om alles wat nu niet kan. Het leven is toch
telefoon: 06-51861354
maar veel gemakkelijker geworden. Laten we
(maandag dinsdag en
daaraan denken en aan elkaar een hand toesteken.
donderdag)
Marijke
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Reanimatie met AED redt levens
Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten
cruciaal. De overlevingskans is het grootst als er
binnen 6 minuten iemand reanimeert en een AED
aansluit. De ambulance is meestal niet zo snel.
Jij als buurtbewoner kunt dat wel zijn.
Wie kan burgerhulpverlener worden?
Meld je aan als je 18 jaar of ouder bent
en in de afgelopen twee jaar een van
deze trainingen hebt gevolgd:
• Een basis- of herhalingscursus reanimatie;
• Een reanimatietraining als bedrijfshulpverlener of
EHBO’er;
• Een reanimatietraining voor je beroep of studie
(bijv. verpleger, arts, brandweer of politie).
Het oproepsysteem
HartslagNu werkt via
de officiële meldkamer
van 112.
Zodra er een melding
van een hartstilstand
binnenkomt, krijgen
enkele burgerhulpverleners in de buurt een oproep
op hun telefoon. In het bericht staat het adres van
het slachtoffer en de locatie van een AED in de
buurt die zij onderweg kunnen ophalen.
Natuurlijk worden er ook twee ambulances
gewaarschuwd en in Valkenswaard ook de
brandweer, maar deze zullen meestal niet binnen
6 minuten aanwezig zijn. Zij nemen de reanimatie
over van de burgerhulpverleners.
Meer informatie en aanmelden: www.hartslagnu.nl
of www.hartstichting.nl/reanimatie
Via deze websites kunt u ook uw AED aanmelden.
Heeft u géén
reanimatiecursus
gehad, maar wilt u
er alsnog een
volgen, dan kan dat in Valkenswaard bij EHBOvereniging St.-Nicolaas.
Zodra Corona het weer toelaat start er een nieuwe
cursus in De Hofnar. De cursus duurt 2 avonden.
Meer informatie op: www.ehbo-stnicolaas.nl

Opening Fruitboomgaard Le Sage ten
Broekstraat
De wijkcommissie is met de gemeente in gesprek
om de openbare fruitboomgaard in de Le Sage ten
Broekstraat officieel te openen. De boompjes zijn
vorig jaar januari al geplant. Het betreft 12 laagstam
appel- en perenboompjes, 1 solitaire notenboom en
1 solitaire tamme kastanje.
Een enthousiaste wijkbewoner mocht er van de
gemeente nog 2 perzikboompjes bij planten.
We zijn nog op zoek naar wijkbewoners die de
komende zomer willen helpen de bomen water te
geven. U kunt zich aanmelden bij ons secretariaat.
Tevens verzoeken we hondeneigenaren hun hond
hier niet uit te laten i.v.m. de hygiëne.
Voor de officiële opening is het wachten op groen
licht van de overheid i.v.m. de coronamaatregelen.
Houdt u onze nieuwsbrief en onze website in de
gaten. Zodra we een datum hebben zullen we die
publiceren.
Ankie Slaats, vrijwilliger wijkcommissie Kerkakkers.

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
• Automaatje 06-2086 2803 ma + do 9-12:30 uur
automaatjevalkenswaard@cordaadwelzijn.nl
(i.v.m. Corona tijdelijk alleen “medische” ritten en
ritten naar vaccinatie locaties)
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