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Uit het bestuur geklapt….
Wat heeft het Coronavirus toch veel
veranderingen gebracht. Zo probeert een groot
gedeelte van onze bevolking minstens 1,5 meter
(a)fstand te houden. Er is veel meer (a)rmoede en
(a)andacht voor (a)rmoede. Gaan we steeds meer
eten (a)fhalen. Was er een tijd lang een
(a)vondklok en zijn er steeds meer (a)pps om ons
gedrag vast te leggen, ons te volgen.
Doen we steeds meer aan (b)eeldbellen en is er
erg veel aandacht voor (b)ewegen. Worden er
steeds meer pakketjes (b)ezorgd en weer
geretourneerd. Maar is er ook steeds meer
(b)urenhulp. En wordt het erg duidelijk dat de
(b)urenparticipatie niet is geslaagd.
Wel zijn er steeds meer (c)reatieve oplossingen. Is
er een tekort aan (c)hips, waardoor o.a. de
autoindustrie stagneert. De (c)ulturele sector en
(c)afé’s het erg moeilijk hebben.
Konden onze (D)oor en Voor avonden niet
doorgaan. En is er ook steeds meer aandacht voor
(d)ementie. Komen (d)orpen steeds meer in beeld.
Door de beperking van onze bewegingsvrijheid is
er steeds meer (e)enzaamheid. Staat onze
(e)conomie zwaar onder druk. Is de verkoop van
(e)bikes explosief gestegen. Maar is er door
allerlei facebook groepen zoals het was steeds
meer aandacht voor ons (e)rfgoed. In sommige
plaatsen zijn zeer actieve (E).H.B.E. groepen
“eerste hulp bij eenzaamheid” opgericht.
De mensen zit steeds vaker op (f)acebook. Ga
eens op zoek bij groepen naar: Valkenswaard
zoals het was, Waalre zoals het was. Afhankelijk
van je geboorteplaats. Daar ontstaan leuke
discussies. Het aantal bekeken (f)ilms via
NETFLIX, VIDEOLAND of gewoon via een DVD is
enorm toegenomen. Maar ook het zelf maken van
(f)ilms en (f)oto’s is door (f)ietstochten,
wandelingen enz. fors gestegen.
Is er ook steeds meer aandacht voor onze
(g)ezondheid en heeft onze totale (g)emeenschap
het erg moeilijk met alle maatregelen rond Corona.

Is het (h)uishoudelijk geweld helaas enorm
toegenomen. Zijn de (h)uizenprijzen enorm
gestegen. Is ook het (h)ondenbezit fors
toegenomen. Maar is ook het (h)ondenpoep
probleem behoorlijk toegenomenHebben we nog
nooit zo vaak onze (h)anden gewassen. (H)oudt
s.v.p. rekening met elkaar.
Ook ons (i)nloophuis was vele weken gesloten.
Ontstonden er nieuwe (i)nitiatieven
zoals raamvisite i.p.v. kraamvisite, beeldbellen,
teamvergaderingen enz./enz..
De rest van het alfabet wordt in onze volgende
nieuwsbrief behandeld.

Theatervoorstellingen in de wijk
Onze wijk Kerkakkers, de gemeente en theater
De Hofnar slaan de handen ineen om theatervoorstellingen voor een breder publiek toegankelijk
te maken. Wij kunnen alle wijkbewoners een paar
gratis voorstellingen aanbieden.
De voorstellingen worden live gestreamd op ons
projectiescherm in de zaal van gebouw De
Horizon, aan de Amundsenstraat 5.
Hieronder een overzicht van de voorstellingen:
• zondag 17 oktober 15:00 uur:
Koninklijke Harmonie UNA - LUNA
• zondag 7 november 14:00 uur:
Dialect Zogezééd - Da moete we aon zien te
houwe
• zondag 28 november 15:00 uur:
Harmonie De Dommelecho - Speel,
muzikanten, speel

Het is nog niet helemaal zeker dat we alles goed
georganiseerd krijgen. Als de voorstellingen
doorgaan zult u een aankondiging of
inschrijfmogelijkheid van ons ontvangen. U kunt er
in ieder geval alvast over nadenken.
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Openingsfeest boomgaard “De Rijt”

waren pas nog bemest, gesnoeid en takjes waren
omgebogen met touwtjes. Dit leerden we van een
Op zaterdagochtend 17 juli komt de eerste
gerenommeerde gepensioneerde fruitteler uit onze
enthousiaste wijkbewoner de straat al ingereden om
gemeente.
te helpen alles in orde te maken voor ons feestje die
De gemeente plaatste ook een bijenhotel en er zijn
dag. Aan het weer zou het niet liggen, we kregen
plannen om bijenkorven te plaatsen. De begroeiing
een stralende zon, een prachtige dag. “Je krijgt wat
van de boomgaard ziet er voor veel mensen uit als
je verdient” zeggen ze dan. Na weken van
“onkruid” maar dat zijn de waardplanten van vlinders,
voorbereiding en vooral goed communiceren met
bijen en andere insecten. De gemeente beloofde er
elkaar kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd
nog eens een bloemenmengsel te gaan zaaien. Om
feestje.
kort te gaan: alles is gedaan om een optimale
In de ochtend komen er al gauw meer mensen
situatie te creëren zodat de bomen ons vele vruchten
helpen, we waren met een team van 7
gaan geven.
enthousiastelingen. Toen de partytent stond, het te
Er is nog een wijkbewoner die zelfgemaakte
onthullen bord van onze vlag was voorzien, de koffie,
vogelhuisjes wil op gaan hangen, een ontzettend
thee en ranja startklaar stonden, de aardbeien
leuk idee. Stoelen of bankjes plaatsen was geen
schoongemaakt, de geluidsinstallatie aangesloten en
goed idee, de jeugd heeft in het verleden een bankje
er een leuk muziekje door de straat speelde ging
op het fietspad Kloosterstap vernield. Maar neem
iedereen nog even snel thuis lunchen.
gerust uw eigen (inklap)stoeltje mee en ga eens een
Vanaf 12:30 uur kwamen de eerste gasten en
uurtje onthaasten in de boomgaard, dat is genieten!!
geleidelijk aan stroomde dit deel van de Le Sage ten
We hopen dat de boomgaard ook een
Broekstraat vol met wijkbewoners, we telden
ontmoetingsplek wordt voor wijkbewoners. De
uiteindelijk meer dan 100 mensen. Onder het genot
boomgaard zal mensen met elkaar verbinden en we
van een kopje koffie of thee en een heerlijke aardbei
kunnen activiteiten rondom de boomgaard gaan
luisterden we naar de bevlogen speech van Jan
ontwikkelen.
Sanders. Daarna gaf burgemeester Anton Ederveen
Terug naar 17 juli: Na de “openingspraatjes van Jan
nog een mooie toespraak.
en Anton” gingen de wijkbewoners de boomgaard
bekijken. Ondertussen leverden vooral jonge
kinderen hun kleurplaat in voor onze
kleurplaatwedstrijd. Bernadette Winters deed de
prijsuitreiking op zo’n manier dat het helemaal
aansloot aan de belevingswereld van de kinderen,
het was erg leuk. We kregen ook nog een
zelfgemaakt cadeau van een wijkbewoner, een
prachtig beschilderde steen, die krijgt een mooi
plekje!! Toen de koffie, thee, ranja en aardbeien bijna
op waren, de vele mensen gezellig met elkaar
gesproken hadden gingen de wijkbewoners niet
eerder naar huis voordat ze een zelfgekweekte
zonnebloemplant meekregen. Jan Gijsbers had daar
erg zijn best voor gedaan en iedereen vond het leuk.
Samen met wethouder Theo Geldens en Ankie
We kijken terug op een mooie dag.
Slaats, onthulden Jan en Anton het informatiebord
Wilt u helpen met het verzorgen van de boomgaard?
wat de gemeente liet maken voor onze boomgaard.
Heeft u nog ideeën voor de boomgaard? Wilt u leren
Op dat bord kunt u precies lezen welke vruchtbomen
hoe je fruitbomen moet snoeien, buigen, bemesten
er staan. We plaatsten allemaal verschillende zodat
voor een optimaal resultaat?
we lang in het seizoen vruchten hebben. Er staan
Meldt u zich dan aan bij ons secretariaat, u bent van
ook een noten- en tamme kastanjeboom. De bomen
harte welkom. Doe gezellig mee!
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Nieuwe winkels in onze wijk

Hulpaanbod

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:

Onder het motto: “HELP UW BUREN” willen wij
door een briefkaart, samen met onze
straatcontactpersonen het aanbod in kaart
brengen, om te beginnen van alle straten ten
westen van de Dr. Schaepmanstraat:
Mgr. Zwijsenstraat, Meester van Sonstraat,
Alberdinck Thijmstraat, Pater van Elsenstraat,
Judocus Smitstraat, Pater Rijkenlaan, Hubert van
Nispenstraat, Dr. J. van Beurdenstraat, Minister
Aalbersestraat (gedeeltelijk) en Le Sage ten
Broekstraat.

Nice Wellness, Jan Vlekkestraat 28
Nicole Wijnands heeft een wellness salon in huis.

Ze doet massages, harsen, scrub, epileren,
verven, maskers, reiniging, dag/nacht verzorging
enz. Facebook-pagina: nice wellness
Heeft u ook een bedrijf of winkel in onze wijk en
wilt u wat extra naamsbekendheid, laat het dan
even weten aan ons secretariaat.

Open Dag bij nieuwe N69
Medio oktober gaat de weg open voor het verkeer,
maar komt u zaterdag 2 oktober alvast even
kijken? Zet het in uw agenda.
Kom wandelen of fietsen over de nieuwe weg.
Meer info:. www.grenscorridorN69.nl

Op de briefkaart staan de volgende zaken:
• administratie bijwerken
• boodschappen doen
• gezelschap houden (praatje, spelletjes enz.)
• hond uitlaten
• huiswerkbegeleiding
• kliko buitenzetten
• klusjes in/rondom huis
• onderhoud tuintje (max. 20m2)
• vervoer naar dokter, familie enz.
• wandeling
• iets anders, namelijk:……………….
U kunt aangeven of u een eenmalig of vaker hulp
wilt gaan geven. Als u al hulp geeft, kunt u ook
aangeven of u nog extra hulp wilt geven.
In de volgende nieuwsbrief zullen wij aangeven
hoe, met wie en onder welke voorwaarden wij de
hulpvraag en het aanbod willen gaan koppelen.
Als het in kaart brengen van aanbod een succes
is, zullen wij mogelijk het ook in de andere straten
van onze wijk gaan toepassen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Hoge snelheid op Dommelseweg
Door de tijdelijke afsluiting van de Bergstraat en
de Westerhovenseweg wordt het erg rustig op de
Dommelseweg, maar dat nodigt wel uit om wat
harder te rijden……
Wees voorzichtig bij het oversteken.
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Inloophuis weer geopend

Teksten voor onze nieuwsbrieven

Iedere 1ste en 3de maandagochtend van de
maand is er van 10:00 uur tot 11:30 uur ons gratis
Inloophuis aan de Kardinaal de Jongstraat 6.

Wij zijn op zoek naar enkele enthousiaste
wijkbewoners, die regelmatig een stukje tekst,
ongeveer een half A4-tje, voor onze nieuwsbrief of
website willen aanleveren.
Ook jonge wijkbewoners zijn hartelijk welkom

Bijeenkomst met wijkbewoners.

U kunt bij ons gratis inloop- en infohuis terecht
voor een gezellig praatje bij een kop koffie.
Ook liggen er enkele kranten en een aantal
tijdschriften.
Wij helpen u graag bij vragen en problemen met
uw telefoon, tablet en bij het gebruik van apps of
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.
De toegang is gratis, de koffie en thee ook.

Agenda inloophuis
Inloophuis Kardinaal de Jongstraat 6.
Onder het genot van een gratis kopje koffie of
thee gezellig even bijpraten. Komt u ook?

•
•
•

Op maandagavond 9 augustus hebben we als
wijkcommissie een aantal bewoners uit de
Felicie Hayestraat beter leren kennen.
Onder het genot van een kopje koffie met cake
werden de bewoners voorgesteld.
Daarna werd aan de hand van een PowerPoint
presentatie verteld wat de wijkcommissie zoal doet
en voor de wijkbewoners kan betekenen.
Al met al een gezellige bijeenkomst, die voor
herhaling met wijkbewoners uit een andere straat,
of deel van een straat, voor herhaling vatbaar is.

Garage Sale 19 september
Op zondag 19 september vindt er in de wijk
Kerkakkers een garage sale plaats. Een groot
aantal straten doet daaraan mee, zoals de Pater
Rijkenstraat en de Minister Aalbersestraat. Er zijn
allerlei leuke spulletjes te koop en er wordt ook
voor entertainment en kraampjes met lekkernijen
gezorgd. Het begint om 10 uur en eindigt om 2 uur
’s middags.
De toegang is gratis. Voor meer informatie of als u
wilt meedoen kunt u contact opnemen met
Valerie Habets op 06-20458323.

maandag 6 september 10:00 uur
maandag 20 september 10:00 uur
maandag 4 oktober 10:00 uur
maandag 18 oktober 10:00 uur

•
Natuurlijk met 1,5 meter afstand en registratie.
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