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Uit het bestuur geklapt….

Nieuwe penningmeester Jarno

Sinds de laatste nieuwsbrief is er erg veel
gebeurd/veranderd. Er is een snoeicursus bij onze
openbare boomgaard gegeven.
Ons inloophuis is weer open. We hebben een
nieuwe penningmeester. De eerste 300 kaarten
inzake het burenhulpproject zijn verspreid.
Onze Frits, Frits Hendriks heeft op de avond voor
straatcontactpersonen de vrijwilligerspenning van
de Gemeente Valkenswaard ontvangen.
De Door- en Voor avonden zijn weer begonnen.
De paaszoektocht met ruim 50 families, ouders en
kinderen was een succes. Het streamen van
uitvoeringen bij de Hofnar naar een scherm bij de
Horizon is gelukt. De overkapping, tegels en hek
voor de bijenkorven is door een groepje vrijwilligers
in orde gemaakt.
We hebben nog diverse plannen voor de komende
tijd. Nu nog een voorzitter en enkele
commissieleden en we kunnen volop, met een
evenwichtige verdeling van taken, aan de slag.

Mijn naam is Jarno van de Giessen, 34 jaar oud en
zit sinds kort in het
bestuur van onze
wijkcommissie als
penningmeester.
Ik werk deeltijd als
ingenieur bij ASML
en woon samen met
mijn vrouw en
kinderen van 4 en 6
jaar oud aan de
Barentszstraat.
Ik ben dol op
spelletjes spelen,
zowel aan tafel als op
de computer. Het
maatschappelijk
belang heb ik hoog in het vaandel staan. Ik ben van
plan om die visie ook in de praktijk te brengen,
onder andere samen met jullie in onze mooie wijk.

Vrijwilligerspenning voor Frits

De wijkcommissie is nog op zoek naar een nieuwe
voorzitter. Kijk even op onze website voor de taken
enz. Iets voor u? Meld u even bij ons secretariaat.

Op voordracht van het bestuur is door wethouder
Mieke Theus de vrijwilligerspenning van de
Gemeente Valkenswaard uitgereikt aan Frits
Hendriks. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse
bedankavond voor de vrijwilligers van de
wijkcommissie Kerkakkers.
Frits is erg actief voor de wijkcommissie:
Hij verzorgt de website, deze nieuwsbrieven, de
biebkasten, de welkomborden, de publicatieborden
en allerlei technische werkzaamheden.
Daarnaast is hij al ruim 20 jaar organisator van de
collecte voor de Brandwondenstichting, is actief als
hulp-opa op school, is
verkeersregelaar bij het
bloemencorso en onderhoud
de achterpadverlichting.
Ook maakt hij historische
beschrijvingen bij de
heemkunde Weerderheem.
Hij houdt ook nog tijd voor
zijn vrouw, drie zoons met
aanhang en naschoolse opvang voor hun drie
kleinkinderen.

Expats in Valkenswaard
Als immigrant in Nederland laat je je familie en
vrienden achter om hier te komen leven, wonen en
werken. Je bent hier daarom al snel geïsoleerd,
zeker als je de taal nog niet machtig bent.
Op initiatief van o.a. Kratika Agarwal is er een
WhatsApp groep en een Facebookpagina
(Expats in Valkenswaard) opgezet voor deze groep
mensen binnen Valkenswaard, met Engels als
voertaal. Dit initiatief heeft als doel het faciliteren
van binding met andere Valkenswaardse inwoners
en organisaties, want een thuis is meer dan het
huis waar je woont.
Ben je of ken je iemand die hier baat bij heeft?
Wordt lid of suggereer lid te worden bij deze
Facebookpagina.
-----------------------------------------------------------------For the English version of this
newsletter see our website
www.wijkcommissiekerkakkers.nl
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Drankpakken en blik nu ook bij plastic

Kinder Theatervoorstelling 1 juni

Lege drankpakken van melk, yoghurt, sap enz. en
ook blikjes + conservenblikken en aluminium
mogen nu ook in de plastic container.
Bij de verwerking kan dat nu eenvoudig gescheiden
worden.
- Zorg dat verpakkingen leeg zijn.
Schoonspoelen hoeft niet, doppen en deksels
mogen op de verpakkingen blijven zitten,
- Bij conservenblikken de deksels s.v.p. naar
binnen buigen,
- Drinkpakken kunt u plat vouwen en de dop er
weer opdraaien,
- Scheid plastic van andere verpakkingsmaterialen, zoals papier,
- Stop geen verpakkingen in een andere
verpakking.

Op woensdagmiddag 1 juni komt theatermaakster
Noortje Karsmakers een kinder theatervoorstelling
spelen voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar
uit de wijk Kerkakkers.
Zij laat zich altijd inspireren door bekende
kinderboeken en alle materialen die zij gebruikt zijn
zelfgemaakt gerecycled.
Aanvang: 15:30 uur, zaal open om 15:15 uur,
einde voorstelling ±16:15 uur.
Waar: zaal van De Horizon, Amundsenstraat 5
Inschrijven: voor 25 mei met een e-mail naar
kerkakkerskidz@hotmail.com vermeld even aantal
kinderen aub. De entree is gratis, wij trakteren op
ranja en wat lekkers. De ouders mogen erbij
blijven.

WEL bij het plasticafval:
- Plastic tassen / zakken / bakjes,
- Bekers van yoghurt, vla, slagroom en ijs,
- Deksels van potten,
- Plastic flessen/flacons / tubes,
- Conservenblikken, drankblikjes en ranjablikken,
- Aluminium schaaltjes en deksels,
- Drinkpakken van (fris)drank, zuivel of wijn.
NIET bij het plasticafval (dit is restafval):
- Verpakkingen met inhoud,
- Harde plastic gebruiksvoorwerpen
(speelgoed, videobanden, emmers, gieters,
tuinmeubilair enz.),
- Verpakkingen van chemisch afval (nagellakremover), terpentine en kitkokers),
- Piepschuim, (fastfoodverpakkingen,
vleesschaaltjes, opvulchips),
- Doordrukstrips van medicatie en kauwgom,
- Chips zakken,
- Medisch afval / thuisverpleging (handschoenen,
injectienaalden en infuusslangetjes),
- Landbouwplastic,
- Lege spuitbussen.
APART INLEVEREN bij het overslagstation:
Tempex en EPS (verpakking van apparaten)
Meer info: www.cure-afvalbeheer.nl

Theater Streamingsvoorstelling van
Slagwerkgroep UNA 20 mei
Zij nemen u mee op de
muzikale reis van uw
leven: Percussion in
Concert: ”Life!” vertelt het
levensverhaal van het
moment dat je goed
beslagen ten ijs op de
wereld komt, tot je
stokoud weer met de
stille trom als een oud vel
vertrekt. Laat je
meevoeren langs een
harmonieuze kindertijd en een puberteit waar
menigeen even de kluts kwijt is. Luister mee met
pogingen om een partner aan de haak te slaan en
een huwelijk zonder slag of stoot (wanneer je het
tenminste niet te vaak met elkaar aan de stok
hebt). Sla je slag en kom kijken via ons grote
TV-scherm naar deze slagwerkshow ondersteund
door blazers, koor en solisten. Onder leiding van
Bart Wernaart slaan de slagwerkers namelijk
zeker geen slecht figuur!
Aanvang: 20:15 uur, zaal open om 19:30 uur.
Waar: Zaal van De Horizon, Amundsenstraat 5
Entree: gratis inclusief een kopje koffie/thee.
Liever live aanwezig zijn in De Hofnar?
Er zijn nog kaarten te koop op: www.hofnar.nl
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Cursussen Bibliotheek

Openbare boomgaard De Rijt

Veel cursussen van de bibliotheek zijn beschikbaar
voor alle inwoners van onze wijk, zowel leden als
niet-leden
Kijk voor het uitgebreide aanbod op hun website.
Meer info: https://kempen.op-shop.nl

SNOEIEN.
Op zaterdag 5 maart hebben Teun de Zeeuw en
Jan Gijsbers een cursus fruitbomen snoeien
gegeven in onze openbare boomgaard.
Het was alsof we een cursus schilderen kregen.
De 93-jarige Teun de Zeeuw kon op een zeer
duidelijke en enthousiaste manier vertellen waarom
sommige takken en takjes moesten worden
verwijderd. En waarom bepaalde takken met een
touwtje moesten worden uitgebogen zodat de zon
en de sapstromen de kans krijgen om zoveel
mogelijk vruchten voort te brengen. Deze
technieken zijn voor telers van levensbelang om zo
optimaal mogelijk te kunnen oogsten.
Helaas was het aantal bezoekers beperkt. Maar de
aanwezigen waren zeer enthousiast. Want na het
volgen van deze cursus krijg je meer oog voor de
natuur en ga je op boomstructuren letten.
De openbare boomgaard ziet er weer gelikt uit.

Bijenkasten Openbare Boomgaard
In april is er een hek geplaatst om het afdak voor
de bijenkasten heen in onze openbare boomgaard.
Het heeft allemaal wat langer geduurd door corona
maar nu is alles gereed voor de bijen. We zijn alle
vrijwilligers: Jan, Cor, Wil, Frits en Ankie dankbaar
voor hun inzet, ze hebben er iets moois van
gemaakt. De imker heeft helaas afgelopen winter
een bijenvolk verloren, het is doodgegaan. Hij kan
daarom voorlopig maar 1 bijenkast plaatsen. Ziet u
in de natuur ergens een bijenvolk neem dan
contact op met ons secretariaat:
secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl
De boomgaard wordt steeds rijker aan vegetatie
waar de bijen blij mee zullen zijn.
Laten we hopen dat we binnenkort van de honing
kunnen gaan genieten. Kom eens een kijkje
nemen. U vindt de boomgaard aan de Le Sage ten
Broekstraat, hoek Minister Aalbersestraat.

ONTWIKKELINGEN.
De bijenstal hebben we voorzien van een tegelverharding. De geplaatste omheining is bedoeld om
bezoekers op voldoende afstand te houden vanaf
de bijenkasten, dit om bijensteken te voorkomen.
Abusievelijk is de Reine Claude pruimenboom (die
dood was) vervangen door een kersenboom. Maar
de kersenboom mag blijven! Nu maar hopen dat
het geen sierkers is.
We hebben kruisbessen “kroezels” en zwarte
bessen geplant en ook een extra appelboom, die
op eigen wortel staat en dus tot een grote boom
kan uitgroeien. Er zijn overigens nog volop
mogelijkheden om nog meer vruchtbomen en
struiken aan te planten. Suggesties?
De perenbomen waren tijdens het snoeien nog
goed bezet met bloemknoppen. Die zijn echter voor
een groot deel weg. Knoppenpikkerij door vogels,
dikwijls uit een soort nieuwsgierigheid, is
waarschijnlijk de oorzaak.
De recente nachtvorst heeft schade aan de
bloesem toegebracht. Gelukkig waren nog niet alle
bloemknoppen open waardoor een deel toch
vruchten kan geven. Maar het is nog lang tot aan
de ijsheiligen! Je blijft afhankelijk van de natuur.
We doen ons best.
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Nieuwe winkels in onze wijk

Door & Voor informatieavonden

Een van de doelstellingen van onze wijkcommissie
is het ondersteunen van startende ondernemers bij
het uitbreiden van de naamsbekendheid in de wijk.
Hieronder een winkel die onlangs is gevestigd in
onze wijk:

Iedere tweede
woensdagavond
van de maand
wordt een gratis
lezing, excursie
of workshop
georganiseerd
“Door en Voor”
wijkbewoners,
in buurthuis De Horizon, Amundsenstraat 5.
Aanvang is 20:00 uur.
De toegang is gratis, de koffie en thee ook.

Kyno-Buddy praktijk voor Hondenmassage
Onlangs opende Saskia Dirx, gediplomeerd
hondenmasseur en sportmasseur voor honden,
haar eigen praktijk aan huis gelegen aan de

Agenda Door & Voor avonden
• woensdag 11 mei 20:00 uur
thema: Gezonde leefstijl, Stefanie v.d. Berg
Pater Rijkenstraat 5 in onze wijk.
Waarom is het toch zo moeilijk om goede
U kunt hier met uw hond terecht voor massages die
voornemens vol te houden?
ondersteuning bieden bij lichamelijke klachten,
We hebben het vast allemaal al eens gedaan: vol
gedragsproblemen, ontspanning, sport en
goede moed zeg je tegen jezelf dat je nou echt
activiteiten. Neem een kijkje op de website
vaker naar de sportschool wil of vaker een rondje
www.kyno-buddy.nl of volg de Facebook-pagina
om gaat lopen na het eten of die koekjes voortaan
Kyno-Buddy Hondenmassage. Voor meer info kunt
laat staan.
u contact opnemen op nummer 06-22 91 48 47.
Ik ben Stefanie v.d. Berg en ik ben leefstijl- en
vitaliteitcoach, maar ook ik heb me regelmatig iets
Heeft u ook een startend bedrijf of winkel in onze
voorgenomen wat ik een paar weken later alweer
wijk en wilt u gratis wat extra naamsbekendheid,
liet varen. We weten best wat we zouden moeten
laat het dan even weten aan ons secretariaat.
laten of juist zouden moeten doen om ons
gezonder te voelen. Waarom doen we dit dan niet?
Inloophuis weer geopend
Daar ga ik iets over vertellen maar we gaan ook
Iedere 1ste en 3de maandagochtend van de maand
aan de slag en…...ik laat jullie iets speciaals
is er van 10:00 uur tot 11:30 uur ons gratis
ervaren. Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten.
Inloophuis aan de Kardinaal de Jongstraat 6.
• woensdag 8 juni 20:00 uur
U kunt bij ons gratis inloop- en infohuis terecht voor
thema: Mozaïek tegels Workshop door Neeltje
een gezellig praatje bij een kop koffie.
Verhagen.
Ook liggen er enkele kranten en tijdschriften.
Ooit de mozaïekWij helpen u graag bij vragen en problemen met uw
tegels in de stoep van
telefoon, tablet en bij het gebruik van apps of
bijvoorbeeld de
computerprogramma’s. Maar u kunt ook vrijblijvend
Dijkstraat gezien?
uw belastingaangifte en uw administratie laten
Op deze avond kunt u
controleren. Tevens willen wij u graag helpen met
onder begeleiding
correspondentie richting allerlei instanties. Er is
gratis ook een eigen
indien gewenst een aparte spreekkamer en een
mozaïektegel maken.
laptop beschikbaar.
Misschien voor bij u
De toegang is gratis, de koffie en thee ook.
in de stoep?
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