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Uit het bestuur geklapt….

Verschillen

We hebben bijna allemaal nog de rellen op ons
netvlies staan. Maar deze rellen hebben ook voor
erg veel positieve reacties gezorgd:
- Een kind van 7 jaar dat 200 kaarten voor
politieagenten heeft gemaakt.
- Mensen die spontaan met handveger en blik enz.
zijn gaan helpen met het opruimen van de
rotzooi.
- Een inzamelingsactie voor de Primera in den
Bosch, die ruim € 100.000,00 heeft opgebracht.
- Supportersclubs die hulp hebben aangeboden
en/of hun voetbalstadion enz. hebben bewaakt.
Maar het is natuurlijk jammer dat al deze initiatieven
nodig zijn.
Bij de relschoppers zitten waarschijnlijk ook veel
jongeren die weinig of geen perspectief zien of
hebben. Stof voor de wetenschappers om
oplossingen te vinden.
Maar hoe dan ook blijven dit soort rellen
onaanvaardbaar.
Gelukkig hebben wij een vrij rustige wijk.
Laten we in deze moeilijk tijden vooral op elkaar
letten en voor elkaar zorgen.
En dan maar hopen dat over een half jaar alles
weer “normaal” is.

Als overheden en ondernemers een beleid moeten
uitzetten moeten zij rekening houden met alle
verschillen binnen onze samenleving.
Cultuur, geloofsovertuiging, huidskleur, leeftijd, arm
of rijk, kansarm of kansrijk, negatief en positief,
enz./enz.
Voor de meeste zaken zijn gegevens en opleidingen
beschikbaar. Maar zelfs dan is het bijzonder moeilijk
om allerlei soorten beleid te maken: Wetgeving,
personeelsbeleid, reclamebeleid en informatie enz.
En toen kwam het Coronavirus.
Hiervoor waren geen gegevens en opleidingen
beschikbaar. Je zult maar beleid op basis van
onbekende gegevens moeten maken. En je daarna
voor het gevoerde beleid moeten verantwoorden.
En dat in een land waar heel veel mensen een
mening hebben. Niet dat daar iets mis mee is.
Maar het werkt natuurlijk wel vertragend.
Terwijl je juist op dat moment geen extra tijd hebt.
Achteraf gezien zullen er beslist fouten en
vergissingen zijn gemaakt.
Maar achteraf weet je het altijd beter.

Jan Sanders

Luister eens naar een Podcast
Tijdens de lock-down of avondklok kunt u de tijd
benutten door te luisteren naar een PodCast.
In deze tijd waarin U zich mogelijk verveelt is het
luisteren naar een podcast via uw smartphone,
tablet of computer eventueel een oplossing.
Ze zijn er in diverse soorten en talen. Van enkele
minuten tot ruim een uur.
Na het downloaden van een NPO-app of Spotifyapp enz. kom je vanzelf bij de podcasts.
Je kunt ze ook opzoeken via de browser van uw
computer of smartphone, bijvoorbeeld via Google.
Er zijn podcasts met slechts enkele items tot wel
honderden items.
Meer voorbeelden zie: www.nporadio1.nl/podcasts
Alvast veel luisterplezier

OP NAAR BETERE TIJDEN.

Met AutoMaatje naar vaccinatielocatie
Heeft u als
inwoner van
Valkenswaard
een oproep
gehad voor de
vaccinatie voor
Covid-19 van het
RIVM, maar kunt
u niet zelf naar
de
vaccinatielocatie
komen? AutoMaatje helpt! Voor slechts € 0,30 per
kilometer komt een vrijwilliger u ophalen. Voor meer
informatie of het aanvragen van een rit naar de
vaccinatielocatie, kunt u op maandagochtend en
donderdagochtend tussen 9.00 en 12.30 uur bellen
naar AutoMaatje 06-2086 2803 of een email sturen
naar automaatjevalkenswaard@cordaadwelzijn.nl
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Nextdoor

Dommelseweg wordt aangepast

Op dit moment zitten bijna 500 personen (uit zo’n
400 gezinnen) op Nextdoor.
Nextdoor is de buurt-app voor onze wijk.
In diverse straten zitten erg
veel mensen op Nextdoor,
waarbij een vrij nieuwe straat
als de Henry Hudsonhof er uitspringt.
Maar in enkele straten zitten weinig
personen/gezinnen op Nextdoor. Waarbij opvalt dat
bij de nieuwe huizen in de Dr. Schaepmanstraat
weinig personen/gezinnen op Nextdoor zitten.

Wanneer het eerste gedeelte van de nieuwe N69
gereed is, zal begonnen worden met de herindeling
van diverse straten in Dommelen en van de
Dommelseweg in Valkenswaard.
Het fietspad van Dommelen richting centrum zal
aan de noordzijde van de rijbaan komen, waarbij er
dan dus in twee-richtingen gefietst wordt. Hierdoor
wordt het voor (vracht)wagens gemakkelijker om af
te draaien van en naar het industrieterrein aan de
Van Linschotenstraat.

Voor meer informatie ga naar onze website:
www.wijkcommissiekerkakkers.nl.
We zijn ook nog op zoek naar enkele topleden.
De taken van de topleden zijn o.a.: Nieuwe leden
welkom heten, controleren of nieuw lid in de wijk
woont, teksten van de Wijkcommissie plaatsen,
ongewenste teksten verwijderen, enz.
Meld U aan via ons secretariaat.

Praten met ouderen

Ook zal de kruising met de Nieuwe Waalreseweg
Als we het magazine “ONS” voor senioren van de
voorzien worden van een “halve” rotonde, waardoor
KBO Brabant lezen, valt op met hoeveel passie over
het verkeer vanaf het centrum eenvoudig richting
bepaalde zaken wordt geschreven.
Waalre kan. De verkeerslichten komen te vervallen.
Passie, denkvermogen waarvan wij kosteloos
Voor de fietsers komen er aparte oversteekplaatsen.
kunnen profiteren, dat gaat over: solidariteit, samen
Om de snelheid van het autoverkeer laag te houden
optrekken, huisvesting, zorg en hulpmiddelen om
wordt de Dommelseweg vanaf de Nieuwe
langer thuis te kunnen wonen. Maar ook dat er
Waalreseweg richting Dommelen een 30-km zone.
steeds meer de gedachte ontstaat: “Praten met
Er komt nabij de Lombok een “chicane” met
ouderen in plaats van praten over ouderen”.
wegversmalling en nabij cafetaria De Kombuis een
Omdat er in onze wijk relatief veel senioren wonen,
drempel met wegversmalling en zebrapad.
doen wij een oproep:
Ook tussen de weilanden nabij de houthandel komt
“zet uw ervaring in voor onze wijk”.
een chicane met wegversmalling.
Een greep uit de positieve activiteiten die door
Corona zijn ontstaan:
Alleen tussen de rijbaan en het tweerichtingen- Voedselkast. Een soort buurtbieb, maar dan met
fietspad komt een rij bomen, zodat er aan de
overtollig voedsel.
zuidkant diverse parkeerplaatsen gerealiseerd
- Ballonnen voor ouderen. Op de ballonnen staan
kunnen worden.
bemoedigende teksten voor ouderen.
Met de ombouw zal pas begonnen worden als het
- Studenten, die helpen met lesgeven. Zij helpen
eerste gedeelte van de nieuwe N69 gereed is, zodat
ouders, die dit moeilijk vinden of helpen kinderen
er een alternatieve route voor het autoverkeer naar
die een achterstand hebben opgelopen.
Dommelen is via de Luikerweg.
- Wandelen met een zanger of accordeonist.
Meer info op internet: dommelenzuid-inbeeld.nl
- Flessenpost voor ouderen.
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Nieuwe winkels in onze wijk

Informatieservice Digitale Overheid

Een van de doelstellingen van onze wijkcommissie
is het ondersteunen van (startende) ondernemers
bij het uitbreiden van de naamsbekendheid in de
wijk. Door de lock-down perioden heeft u het
misschien nog niet gemerkt, maar er zijn onlangs
diverse nieuwe winkels gevestigd in onze wijk:

De Bibliotheek in Valkenswaard is gestart met IDO
(Informatieservice Digitale Overheid).
Bij het IDO hoort een aantal landelijke instanties
zoals de Belastingdienst, het CAK, CBR, CIZ, CJIB,
LBIO, LOGIUS, RDW, UWV, SVB, enzovoorts.
Tegenwoordig kun je van alles regelen via internet.
Ook contact met de overheid gaat steeds vaker
digitaal. Veel mensen vinden dit lastig.
Kun je wel wat hulp gebruiken of ken je iemand die
hulp nodig heeft? Kom dan naar het IDO in de
Bibliotheek. Wij denken met je mee en geven je
informatie zodat je verder kunt. De hulp is gratis en
je hoeft géén lid te zijn van de Bibliotheek.

Roothans Tuinmachines, v. Linschotenstr. 4B
Verkoop Stihl-machines,
Aspen brandstoffen,
Marco Gaz gasflessen,
beregeningsmaterialen, grasmaaiers, cilindersloten.
Onderhoud aan tuinmachines.
Website: www.marcroothans.nl

Neggers Auto’s, van Linschotenstraat 8.
Onderhoud en APK van
alle merken auto’s.
Inkoop en verkoop van
occasions. Website: www.neggersautos.nl

Hendriks Keukens, van Linschotenstraat 22.
Showroom + verkoop en
montage van keukens.
Opening 1 april 2021.
www.hendriks-keukens.nl

Rob Kwinten auto’s, Barentszstraat 12.
Inkoop en verkoop van
occasions. Verzekeringen,
taxaties, lease en
financiering. Website:
www.robkwintenautos.nl

MG haarID, Kardinaal de Jongstraat 19.
Kapsalon voor dames,
heren en kinderen.
Ingang aan de zijkant
van de winkel H. Geldens
Verf & Behang

Website: www.mghaarid.nl

De vragen kunnen gaan over:
· Belastingen en toeslagen
· Zorg regelen
· Werk zoeken
· Rijbewijs verlengen
· AOW aanvragen
· Verkeersboetes betalen
en nog veel meer…..
Via de website van Bibliotheek De Kempen kan een
inschrijfformulier ingevuld worden om een afspraak
te maken met een medewerker van de bibliotheek.
Bellen kan ook: 085-77 33 200.
Waar mogelijk wordt u digitaal of telefonisch
geholpen, of een gesprek in de bibliotheek.
www.bibliotheekdekempen.nl kijk bij “Service”

Terrein sporthal schoolgemaakt
Op het terrein aan de Amundsenstraat waar de
bekende blauwe sporthal stond, zijn de laatste
restanten van de asfaltverharding opgegraven.
Hiermede
komt het
terrein
beschikbaar
voor de
geplande
woningbouw.

Heeft u ook een bedrijf of winkel in onze wijk en wilt
u een vermelding in onze volgende nieuwsbrief, laat
het dan even weten aan ons secretariaat.
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Garage Jonkers herbouwd

Samen zingen

Aan de Kromstraat is de nieuwbouw van de garage
van Jonkers bijna gereed.

De winter is bijna voorbij. De prachtige sneeuw en
ijs hebben wij overleefd, alhoewel het voor veel van
de ouderen een crime is om dan buiten te komen.
Gelukkig hebben veel buren elkaar de hand
toegestoken om te helpen.
Er zijn helaas bewoners overleden, ziek geworden
en we zijn veel binnen geweest. Maar toch wil ik
aan iedereen een klein gedichtregeltje meegeven:
"Geen mens verdient dat men hem vergeet en van
zijn leed geen weten heeft”.
Mijn ervaring is dat hier in de wijk veel geholpen
wordt en zo lang wij aan elkaar denken komt alles
goed.
Als u in het bezit bent van een computer kijk dan
eens naar de site: zingalsvanzelf.nl
Dit is samen zingen in de eigen huiskamer. Er zijn
muziekoefeningen en ademhalingsoefeningen, goed
voor de longen. Iedere zaterdag van 10.00 tot 12.00
ongeveer kun je meezingen met een goede en
bekende zanger. Op dit moment zijn ze bezig met
Paasmuziek, maar ook de normale (wat is normaal)
wordt niet vergeten. De wetenschap dat over heel
Europa mensen in hun huiskamer aan het zingen
zijn geeft een gevoel van verbroedering. Het hoeft
niet mooi te zijn, als je maar plezier hebt.
Hopelijk tot ziens ergens in de wijk of bij de Horizon.

De oude busremise van de EMA brandde in mei
2018 tot de grond toe af. Gelukkig bleef de
showroom aan de Luikerweg grotendeels gespaard.

Marijke van der Wolde
foto: 2006, De busremise in betere tijden

Adressen

Enkele adressen en telefoonnummers:
• Secretariaat Wijkcommissie Kerkakkers:
Als Corona het toelaat gaat de speeltuin (bij goed
Dr. Ariënsstraat 20, telefoon 06-4123 4138
weer) eind maart 2021 weer open, maar voorlopig
secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl
alleen op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag
• AED defibrilator: bel altijd eerst 112
van 13:00 tot 17:00 uur. Kijk op hun Facebookzie ook www.ehbo-stnicolaas.nl
pagina voor de actuele tijden.
- De Biezenrijt (Lunet),
Kunt u 1 of 2 keer per week
Dr. Schaepmanstraat 52,
enkele uurtjes komen helpen
24 uur per dag (aan gevel, naast voordeur)
om de speeltuin meer te
- Sportcentrum Fitt, van Linschotenstraat 18A
kunnen openen?
openingstijden: www.fittvalkenswaard.nl
Laat het even weten op 040- Nettorama, Kardinaal de Jongstraat 17,
2016007 of stuur een e-mail
openingstijden: www.nettorama.nl
naar: info@speeltuingeenhoven.nl Kijk ook eens op:
•
Wijkagent
Kim Pijs, telefoon 0900-8844
www.facebook.com zoek op: Speeltuin Geenhoven
• Burenhulp via Cordaad Welzijn 040-204 6614
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