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Uit het bestuur geklapt….

Corona

De mooie nazomer is helaas weer voorbij.
Maar tijdens die mooie nazomer hebben wij beslist
niet stilgezeten. We hebben een geweldige
opening van onze openbare boomgaard gehad.
Het inloophuis is weer opgestart. We hebben een
klein - maar daarom niet minder interessant bloemencorso gehad. Maar ook hebben we vele
uren besteed aan biodiversiteit (zie verderop in
deze nieuwsbrief) en het streamen van
uitvoeringen van De Hofnar naar buurthuis
De Horizon.

Vervolg van wat is er door Corona verandert:
(zie vorige nieuwsbrief, september 2021)
K. meer (geboortes) kinderen.
L. meer aandacht voor Laag geletterden.
M. Motoren.
N. Netflix en niezen in de ellenboog.
O. Opletten.
P. Pakketjes, parken, persconferenties, podcasts,
protesten, puzzelen.
Q. Quizzen.
R. Reizen.
S. Sociale controle, solidariteit.
T. Teamvergaderingen, tv-programma’s, tuintjes
U. Uitjes.
V. Videoland, verbouwen.
W. Wandelen. winkels, wijkcommissies.
Z. Zoomen en zorg.

We hebben ook een goed overleg met het bestuur
van buurtvereniging de Horizon gehad. Er wordt
bekeken op welke manier we elkaar kunnen
helpen. We hopen dat we eind van dit jaar of het
begin van het nieuwe jaar weer met onze
“Door en Voor” avonden kunnen beginnen.

Ook hebben we een nieuwe kaart gemaakt met
het thema: “HELP UW BUREN”.
Deze briefkaart wordt bij ongeveer driehonderd
huishoudens in onze wijk bezorgd. Via deze
briefkaart hopen wij hulpaanbod op te sporen en
dit aanbod later te koppelen aan de hulpvraag.
We hebben om het overzichtelijk te houden de wijk
in 5 stukken opgedeeld.
Deel 1 wordt gecoördineerd door Frits Hendriks.
Het gaat om 10 straten ten westen van de Dr.
Schaepmanstraat, van de Mgr. Zwijsenstraat tot
en met de Minister Aalbersestraat.
Het gaat om ongeveer 300 huishoudens en we
hebben daar 11 straatcontactpersonen.
Een bezetting van 100% en één contactpersoon
per ongeveer 30 huishouden.
De ideale situatie.
We zullen in de volgende nieuwsbrief deel 2 van
de wijk behandelen.

Nieuw bankje Kerkhofstraat

Onlangs is op verzoek van enkele wijkbewoners
door de Gemeente een nieuwe, extra bank
geplaatst, nabij de rotonde. De bestaande banken
(aan de overzijde) hebben een zitvorm die niet
geschikt is voor ouderen. Het opstaan is erg lastig.
Deze nieuwe bank heeft een speciale “hoge” zit,
wat het opstaan vergemakkelijkt.
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Biodiversiteit
Biodiversiteit is een steeds belangrijker wordend
thema in ons hele land, zo ook in onze wijk. Met
de hete zomers is groen in stad en dorp erg
belangrijk, daardoor blijft het koeler. Met hevige
regenval is aarde en groen belangrijk voor de
waterverwerking. Er zijn steeds minder insecten
en bijen, laten we ons best doen ze terug te
krijgen.
Laten we ons bewust zijn van de biodiversiteit in
onze wijk. We hebben al wat voor elkaar gekregen
de laatste tijd. In onze openbare boomgaard met
onderbeplanting van insecten aantrekkend groen
worden binnenkort ook bijenkasten geplaatst. We
hebben zonnebloemen door de wijk heen geplant.
Er hangen nestkastjes in de wijk voor o.a. mezen
maar ook voor de gierzwaluwen die ieder jaar
weer terugkeren.
Wat kunt u als wijkbewoner doen om de
biodiversiteit in onze wijk te bevorderen?
Hier wat ideeën en we hopen dat u er mee aan de
slag gaat:
• Tegels uit uw tuin verwijderen, iedere
vierkante meter telt, u kunt ook een deel
verwijderen.
• Zaai of plant insecten aantrekkende
bloemen/planten/struiken.
• Wist u dat bloembollen de eerste voeding
zijn voor bijen in het vroege voorjaar,
belangrijk dus: bloembollen
• Als u een hoekje met takken/bladafval e.d.
in uw tuin laat liggen is dat een prima
plekje voor egels om de winter door te
komen.
• Beplant of bezaai de boomspiegel van de
boom voor uw deur, dat maakt de straat
meteen mooier en gezelliger met de bijtjes.
• Maak een geveltuintje, verwijder een rijtje
tegels als u geen voortuin heeft.
• Maak een “bibliotheek” met plantjes en
stekjes bij je voordeur, men kan dan ruilen.
We hopen van harte dat u meehelpt om onze wijk
groener en leefbaarder te maken.

Project “Goede Buren” seizoen 2021
afgesloten

Met project “Goede Buren” maken de tuinders van
Moestuinvereniging De Rijt geselecteerde
wijkbewoners blij met hun overtollige groenten.
Dit jaar gebeurde dat alweer voor het tweede jaar.
Om de tuinders te bedanken hebben de
wijkbewoners de tuinders getrakteerd met koffie,
thee en (zelfgemaakte) lekkernijen.
We hadden een gezellig samenzijn op zaterdag
2 oktober j.l. en daarmee belooft dit project een
blijvertje te worden. Het seizoen 2021 was
wederom een succes en is hiermee afgesloten.
Kent u mensen die graag in aanmerking komen
voor de overtollige groenten volgend jaar meldt u
dit dan a.u.b. bij ons secretariaat. Een e-mail is
goed maar een briefje in de brievenbus is ook
prima.
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Nieuwe winkels in onze wijk

Bericht van Buurthuis De Horizon

Een van de doelstellingen van onze wijkcommissie
is het ondersteunen van (startende) ondernemers
bij het uitbreiden van de naamsbekendheid in de
wijk. Hieronder een bedrijf dat onlangs is
gevestigd in onze wijk:
Narin Keller
Zij begeleidt mensen individueel en in community’s
met: voeding en leefstijl, vitaliteit, afslanken of juist
aankomen, spiermassa opbouwen,
gewichtsbeheersing of bij sportprestaties.
En werkt ze samen met u aan uw eigen doelen op
korte termijn en op lange termijn!
telefoon 06-4709 2627 narinkeller12@outlook.com
www.facebook.com: zoek naar: Narin Keller
Heeft u ook een bedrijf of winkel in onze wijk en
wilt u wat extra naamsbekendheid, laat het dan
even weten aan ons secretariaat.

Wij van buurtvereniging De Horizon organiseren
jaarlijks diverse evenementen waaronder een
wekelijkse kaartavond waar je elke
maandagavond kan rikken en jokeren. Ons
buurthuis bevindt zich aan de Amundsenstraat
nr. 5.
Ook hebben wij jaarlijks enkele avonden
bloemschikken, waar een professionele bloembindster workshops geeft en u de gelegenheid
heeft om met een leuk zelfgemaakt bloemstuk
naar huis te gaan. Ook worden er diverse kienavonden en een jaarlijkse mosselavond verzorgd
voor onze leden.
Na een tijd van het vervelende coronavirus zijn wij
weer opgestart en wij willen graag weer nieuwe
leden gaan verwelkomen. Voor een klein bedrag
per jaar bent u lid en kan men aan vrijwel alle
evenementen deelnemen.
Zoals ieder jaar bakken wij op oudejaarsdag weer
heerlijke oliebollen (ook voor niet-leden) en zo
hebben wij ook muziekmiddagen, kwisavonden en
noem maar op, dus zeker de moeite waard om
meer informatie in te winnen. Wij gaan ook meer
samenwerken met Wijkcommissie Kerkakkers om
samen met hen wat meer voor onze jeugd te
betekenen.
Als u wilt aanmelden of meer wil weten over ons,
schroom dan niet en stuur een mailtje naar onze
secretaris jaccuijpers@hotmail.com, dan kunnen
wij uw vragen mogelijk snel beantwoorden.
Met vriendelijke groet, Buurthuis “De Horizon”

Bladkorven worden weer geplaatst
De bakken zijn uitsluitend bedoeld voor bladeren
van gemeentebomen en niet voor tuinafval of
groente- en fruitafval van particulieren. Hiervoor is
uw groene afvalbak.
Het is ook niet de bedoeling dat er snoeihout,
takken of boomstammen in de bakken gedaan
worden. Deze dienen ingeleverd te worden bij de
Milieustraat aan de Vest. Ook het verpakken in
zakken of dozen is niet toegestaan.
Bladkorven in onze wijk:
• Columbusstraat (hoek Bart. Diazstraat)
• Kardinaal de Jongstraat (2x)
• Dr. Schaepmanstraat (nabij huisnr. 21)
• Le Sage ten Broekstraat (nabij 't Pumpke)
Bron: Gemeente Valkenswaard

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.
Graag géén serviesgoed, kleding, schoenen enz.
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Hardrijden in de wijk

Inloophuis weer geopend

Zowel binnen de 30 km zones als in de rest van de
wijk wordt te hard gereden.
Binnen deze 30 km zones zijn 70% tot 80% van de
verkeersbewegingen van onze wijkbewoners.
Een groot gedeelte van onze wijkbewoners houdt
zich redelijk aan de snelheid, waarvoor onze
complimenten.
Een kleine groep wijkbewoners rijdt echter te hard.
Mogelijk beseft een aantal
wijkbewoners niet dat ze
binnen de 30 km-zone rijden.
Als wijkcommissie zouden
wij het bijzonder waarderen
als degenen die regelmatig
te hard rijden, hun rijgedrag
zouden willen aanpassen.
Alvast bedankt namens de wijkcommissie, maar
vooral namens de senioren en de kinderen in de
wijk.

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.
U kunt bij ons gratis inloop- en infohuis terecht
voor een gezellig praatje bij een kop koffie, er
liggen enkele kranten en een aantal tijdschriften.

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
Inloophuis Kardinaal de Jongstraat 6, elke
1ste en 3de maandagochtend van de maand van
10:00 – 11:30 uur
• Door & Voor thema-avond in De Horizon
Amundsenstraat 5, GESLOTEN i.v.m. Corona.

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 beschikbaar.
De toegang is gratis, de koffie en thee ook.
Thema maandagochtend 15 november:
“Taalmaatjes gezocht”

Agenda inloophuis
Inloophuis Kardinaal de Jongstraat 6.
Onder het genot van een gratis kopje koffie of
thee gezellig even bijpraten. Komt u ook?
• maandag 1 november 10:00-11:30 uur
• maandag 15 november 10:00-11:30 uur
thema: Taalmaatjes gezocht
• maandag 6 december 10:00-11:30 uur
• maandag 20 december 10:00-11:30 uur
Natuurlijk met ±1 meter afstand en registratie.
De toegang is gratis, de koffie en thee ook.
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