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Mozaïektegels voor een leukere buurt
Woensdagavond 8 juni was het zover. In het teken
van “Door & Voor” in de Kerkakkers was er weer
een gezellige avond in de Horizon.
Om de stoep in heel de buurt net zo vrolijk te maken
zoals in de Dijkstraat was
Neeltje Verhagen
uitgenodigd. Neeltje had
twee assistentes
meegenomen om met de
geïnteresseerden te
helpen bij het mozaïeken
van stoeptegels.
Uiteindelijk waren er zes
dames die in twee uur tijd prachtige tegels maakten.
Eerst was er wat twijfel of iedereen wel zou lukken
maar het resultaat is geweldig! Alle tegels zijn
beplakt en binnenkort worden ze ingewassen. Als
alles bewerkt is en opgedroogd zullen de tegels 6
grijze tegels in de buurt vervangen.
Het was een superleuke avond en daarom hebben
we besloten om dit volgend jaar weer te doen zodat
we de buurt nog leuker kunnen maken.
Komen jullie dan ook?
Met vriendelijke groet, assistente Corrie Phiferons

Project “Goede Buren”
Op zaterdag 23 juli is project “Goede Buren” weer
van start gegaan. Moestuinvereniging De Rijt aan
de Le Sage ten Broekstraat en Min. Aalbersestraat
stellen hun overtollige groenten, fruit en kruiden
beschikbaar voor de
bewoners van onze
wijk. Kent u mensen
of gezinnen die het
goed kunnen
gebruiken meld dat
dan even bij het
secretariaat van de wijkcommissie aub! U vindt
onze contactgegevens onderaan deze bladzijde.
Als er na de groenteverdeling op zaterdagochtend
nog groenten overblijven zullen die aan de straat
gezet worden voor alle wijkbewoners.
Waar: Le Sage ten Broekstraat 80 op zaterdagen
na 13:00 uur tot het einde van het oogstseizoen,
ongeveer oktober.

Agenda inloophuis

Uit het bestuur geklapt….
Inloophuis Kardinaal
de Jongstraat 6.
Onder het genot van
een gratis kopje koffie
of thee gezellig even
bijpraten. Komt u ook?

•
•
•
•
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maandag 5 sept. 10:00-11:30 uur
maandag 19 sept. 10:00-11:30 uur
maandag 3 okt. 10:00-11:30 uur
maandag 17 okt. 10:00-11:30 uur

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

Agenda Door & Voor avonden
• woensdag 14 sept. LET OP: aanvang 19 uur
Thema: Wandeling rondom het Brugven
Er zal ook wat verteld worden over de geschiedenis
van het Brugven en er is voor iedereen een gratis
kopje koffie of thee. De wandeling is ongeveer
3,5 kilometer. We verzamelen om 19:00 uur op de
parkeerplaats van het kerkhof aan De Sil
(Let Op: dus NIET bij De Horizon).

• woensdag 12 oktober, 20:00 uur

thema: Presentatie over Adriaan en Karel Mollen,
de laatste beroepsvalkeniers van Valkenswaard.
Joke Peels-Mollen maakte
samen met haar zoon Robert
en dochter Ingrid een prachtig
boek over de geschiedenis van
de valkerij in Valkenswaard in
vorige eeuwen. Zij kunnen dus
prachtig vertellen over de
valkerij en vele foto’s laten zien
op ons grote TV-scherm in de
zaal van De Horizon,
Amundsenstraat 5.
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Vanwege de oproep van penningmeester Jarno in
de Nieuwsbrief van mei dat er een voorzitter
gezocht werd, heb ik contact opgenomen met het
bestuur. Na een oriënterend gesprek heb ik
aangegeven dat ik, als ze me er bij wilden hebben,
die vacature wel wilde vervullen. Jullie hebben
inmiddels in de media mijn eerste optreden als
vervanger van Jarno bij het project Snelheidsmeter
al kunnen zien. Maar van voorstellen in de
Nieuwsbrief is het nog
niet gekomen. Dat
proberen we nu dan
maar te tackelen.
Ik ben Marty van Herk,
word deze maand 51 en
inmiddels woon ik al 20
jaar in de wijk in de Le
Sage ten Broekstraat. Ik
ben alleenstaande vader
van een zoon (15) die in
co-ouderschap bij mij en zijn moeder (in Dommelen)
woont. Naast voorzitter van de Wijkcommissie, ben
ik nog voorzitter van CV de Vurdeurtrekkers hier in
Striepersgat en voorzitter van Honkbalvereniging
Meppers in Eersel. Naast hobby's carnaval en
honkbal, ben ik ook al vele jaren betrokken bij het
maken van een radioshow. Vroeger in België bij
Nostalgie/Signaal/Mystique/Contact in Overpelt.
Vanaf 2002 bij het alom bekende Royaal in
Hamont-Achel , waarmee ik verhuisd ben naar
Dommelen, Helmond en Best. De laatste jaren doe
ik dat echter wekelijks op vrijdagavond bij Studio040
in Eindhoven. Je zou mijn naam ook ooit op social
media hebben kunnen tegenkomen. Een aantal
zaken heb ik afgestoten maar op dit moment beheer
ik nog wel een paar groepen op Facebook die
gericht zijn op Valkenswaard. Aangezien de
Wijkcommissie Kerkakkers met alle vrijwilligers al
voortreffelijk werk doet, zul je me in principe weinig
zien. Onze mensen weten waar ze mee bezig zijn
en het adagium is niet voor niets "Never change a
winning team". Ik vind ook niet dat een (nieuwe)
voorzitter een stempel op de activiteiten van de
commissie moet drukken, het moet van de mensen
uit gaan. Wat allemaal niet betekent dat je me niet

mag benaderen als je ergens mee zit waar je denkt
dat de wijkcommissie een rol zou moeten spelen of
wanneer je andere vragen voor me hebt. Marty.

24 sept. Seniorenmarkt in De Hofnar
Het is een gratis informatieve markt voor iedereen
en meer speciaal voor de vijftigplussers.
De deelnemende organisaties ontvangen, met een
eigen kraam, de bezoekers en geven hun specifieke
informatie. Speciaal gericht op senioren, met
onderwerpen als: wonen, thuishulp, verpleeghuizen,
dementie en alzheimer, lichamelijke hulpmiddelen
en fysiotherapie, tandtechniek, audiologische en
optische hulpmiddelen, bankzaken, notariële hulp,
uitvaart, financiële adviseurs, beweging/sport,
cultuur, creatieve activiteiten, reizen, musea en
cultuurhistorie, handvaardigheid en welzijnsactiviteiten, sociëteiten en ouderenbonden.
De jaarlijkse seniorenmarkt is van 13.00 tot 17.00
uur en de toegang is gratis.
De organisaties die de presentaties verzorgen zijn
lokaal of regionaal werkzaam. De muzikale inbreng
maakt de Seniorenmarkt erg gezellig.

SnelheidmeterSpaarpot groot succes
Voor elke auto die 30
km/h of langzamer reed,
ging een klein bedrag in
de digitale spaarpot.
Eind juni is de actie
gestart en na drie weken
was het totale budget van
€ 1000,- bereikt.
Dagbestedingscentrum
De Biezenrijt en
Moestuinvereniging
De Rijt hebben dit bedrag
gekregen om te besteden
aan hun tuinen. Hartelijk
dank aan de automobilisten die niet te hard door
onze wijk rijden. Hierdoor is de veiligheid voor
fietsers en spelende kinderen sterk verbeterd.
--------------------------------------------------------------------For the English version of this
newsletter see our website
www.wijkcommissiekerkakkers.nl
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Bloemencorso dit jaar GRATIS
Het Bloemencorso en Theater De Hofnar slaan de
handen ineen. Samen zorgen ze met het Corso &
Cultuur Festival voor dé opening van het culturele
seizoen in Valkenswaard. Wat kunt u verwachten?
Zaterdag 3 september Gratis Buurtmiddag bij
Buurtschap Kerkakkers aan de Dr. Schaepmanstr.
Vanaf 14:30 tot ±17:00 uur. Voor de kinderen is er
een uitgebreid programma. Voor volwassenen is er
ook een loterij. Komt u ook even kijken?
Vrijdag 9 september is preview-avond. In Theater
De Hofnar presenteren vanaf 19:30 uur diverse
professionele artiesten met een gratis preview van
hun nieuwe theaterprogramma.
Zaterdag 10 september zijn er van 12.00 tot 18.00
uur wederom kleurrijke dahlia-objecten te bekijken
in het centrum van Valkenswaard. Bezoekers
kunnen net als in 2021 te voet of met de fiets gratis
de dahlia-objecten bekijken en genieten van lokale
dans- muziek- en toneelgezelschappen en
straatoptredens. De Markt biedt podium aan lokale
dansscholen en in Theater De Hofnar kunt u
genieten van toneel en muziek. Zaterdagavond
vinden op het podium op de Statie vanaf 19.00 uur
diverse muzikale optredens plaats.

Door & Voor 14 september:
Avondwandeling rondom het Brugven
Op woensdag 14 september staat er weer een
avondwandeling op het programma. We willen om
19.00 uur vertrekken vanaf het parkeerterrein bij
het kerkhof aan de Sil. Recht tegenover tuincentrum
Bannenberg steek je de Maastrichterweg over.
Honderd meter verder aan de linkerkant ligt het
kerkhof. Hier kunnen we fiets of auto parkeren.
We wandelen via de oude spoorlijn naar het
Brugven, heel mooi gelegen tussen het groen.
Al in de prehistorie was hier menselijke bewoning,
evenals op de Malpie. Rondtrekkende stammen
vestigden zich vrijwel altijd in de buurt van water, op
zoek naar wild, vruchten en zaden. Op beide
plaatsen zijn ook vuurstenen gevonden.
Bij de picknickbank hebben we een korte koffiestop.
Voor gratis koffie, thee en koek wordt gezorgd.
De wandeling is in totaal ongeveer 3,5 km. Niet te
ver, dit hebben we speciaal gedaan om mensen die
nét iets minder conditie hebben, toch de kans te
geven om mee te lopen.
Waar je aan moet denken:
• Uiteraard gemakkelijke schoenen. We lopen
soms over smalle bospaadjes.
• Het is verstandig om je even in te smeren tegen
muggen en teken. Beter voorkomen dan
genezen! Dichte kleding is natuurlijk ook prima!
Wij hopen op goed weer en een mooie opkomst!
De deelname is gratis, de koffie, thee en koek ook.
Ankie Slaats en Nelly van der Burgt.

Zondag 11 september is weer de Corsoparade.
Vanaf 11.00 uur staan in het centrum van
Valkenswaard de corsowagens verspreid over het
parcours opgesteld. Vanaf 12.00 uur kunt u al
figuranten, fanfares en muzikale acts verwachten.
Stem op
Alle wagens (ook de jeugd!) gaan om 14.00 uur
Van 5 t/m 27 september 2022 kunnen de leden van
tegelijk de parade rijden. Het publiek ziet daardoor
de Rabobank weer stemmen om een club te
direct een wagen, ongeacht de plaats aan het
steunen. Ook op Wijkcommissie Kerkakkers kunt u
parcours. Na 1 ronde stopt elke wagen op de plaats
weer stemmen. Daarmede steunt u ons werk. Alle
waar die is gestart en kunt u nog tot 16.30 uur
leden van de Rabobank hebben informatie
genieten van de volledige acts op en rond alle
gekregen hoe ze kunnen stemmen.
wagens. De toegang is dit jaar GRATIS.
Heeft u wel een rekening bij die bank maar bent u
In de namiddag kunt u bij het podium op de Statie
geen lid, kijk dan in de Rabobank app hoe u lid kunt
genieten van diverse optredens en op de Markt van
worden of neem contact op met de bank, zodat u
straattheater en muziek.
volgend jaar ons ook kunt steunen.
Om 19.00 uur is de prijsuitreiking op het podium op
de Statie en daar kunt u aansluitend genieten van
een muzikaal spektakel.
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Rabo ClubSupport

Halloween in de wijk

Hoge drempel en schaamte.

Zaterdag 29 oktober is het weer zover,
Dr.Schaepmanstraat verandert voor één avond in
de engste straat van Valkenswaard.
Graag vragen wij de bewoners van de
Dr. Schaepmanstraat hun enge maskers, kostuums
en enge attributen van zolder te halen. Versier
vooral je tuin ermee! Wees creatief en gebruik ook
het veld om nog meer enge creaties te maken,
zodat de gehele straat in halloween sfeer komt en
de kinderen voor snoep aan de deur kunnen
komen.
Deze avond tussen 18:00 en 21:00 uur willen we
alle kinderen van de wijk de gratis mogelijkheid
geven langs de deuren te gaan, tenminste; als ze
dat durven! Halloween staat voor de kinderen vooral
in het teken van al dat snoep wat ze ophalen deze
avond, dus geef de kinderen een zak of een
(halloween) emmertje mee.
Om de straat extra spooky te maken is Kerkakker
Kidz nog op zoek naar witte lakens. Heeft u lakens
die wij mogen hebben, zou u deze dan op
Dr.Schaepmanstraat 27 willen afgeven?
Onze dank is groot. Groeten Kerkakkers kidz

Veel maatschappelijke problemen zoals: armoede,
burenruzie, eenzaamheid, huishoudelijk geweld
enz/enz., worden door een hoge drempel en
schaamte te laat of niet aangepakt. Dit veroorzaakt
vaak een slechte nachtrust. En een slechte
nachtrust is niet goed voor je gezondheid.
Hoe sneller het probleem wordt aangepakt, hoe
beter. Om de drempel te verlagen is een
vertrouwenspersoon van belang.
Ook enkele succesverhalen kunnen de drempel
verlagen. Wij zullen de K.B.O., Kerken, Stichting
Nieuwe Levenskracht en de Zonnebloem
benaderen om problemen te signaleren. Want dan
kan, via de wijkcommissie, het probleem met
professionals en de overheden worden aangepakt.
Ook al lossen wij maar een beperkt aantal
problemen op, wij blijven dit onder de aandacht
brengen. Natuurlijk kunnen wij ook hierbij uw hulp
gebruiken.
Alvast bedankt

De Kaatse Bossen
Het nieuwe fietspad van de Kromstraat
tot aan de Dommel gaat “De Kaatse
Bossen” heten, naar de kadastrale
benaming van dat gebied. De oorsprong
van deze naam is moeilijk te verklaren.
Caetse grond zou kunnen duiden op
natte grond. Toch is de grond hier hoog
gelegen en eenvoudig te ontwateren naar
de Dommel toe.
De oudste buurtbewoners, die de naam
vaak gebruiken, spreken van Kètse
Bossen. Dat is eerder de oorspronkelijke
naam. Die naam is door de schrijver van
het kadaster rond het jaar 1830 wellicht
verhollandst tot “De Kaatsche Bosschen.
De áá-klank komt in het plaatselijke
dialect immers nauwelijks voor!
Hoe het ook zij, het is goed dat de naam
“De Kaatse Bossen”, als naam voor het
Foto ©Google
fietspad, levend wordt gehouden.
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