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Nieuwsbrief nummer 5, september 2016 

Uit het bestuur geklapt ….. 
 
Wij hopen dat alle wijkbewoners een fijne vakantie hebben gehad. Het bestuur is goed uitgerust en staat te 
trappelen om een aantal nieuwe initiatieven op te starten (zie activiteitenkalender). 
 
Op 5 september had de wijkcommissie het eerste reguliere overleg met wethouder Hetty Tindemans.  
Punt 1: Van trekken naar duwen  
Wij hebben het gevoel dat wij voortdurend moeten trekken om onderwerpen (zoals de rattenoverlast) op de 
gemeentelijke agenda te krijgen. Volgens het convenant zorgt de gemeente ervoor dat de wijkcommissie zo vroeg 
mogelijk betrokken wordt bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Hetzelfde geldt voor de projectvoorbereiding 
en –uitvoering. We merken daar echter nog niet veel van, terwijl we best een duwtje in de rug kunnen gebruiken. 
Punt 2: wijkcentrum  
De wethouder zou het liefst een inloop-/infohuis zien dat 7 dagen per week open is. Behalve een luisterend oor bij 
een kopje koffie kunnen er aan alle wijkbewoners – jong en oud - ook andere diensten worden aangeboden. Als 
wijkcommissie hebben wij toegezegd dat wij een programma van eisen zullen opstellen voor verdere discussie. 
Punt 3: bezuinigingsvoorstellen op speelvoorzieningen  
Er zullen binnen de wijk enkele kleinere speelvoorzieningen verdwijnen, maar er blijven er nog voldoende over. 
Hierover meer in een volgende nieuwbrief. 
  
De subsidie is inmiddels op onze rekening bijgeschreven, dus we kunnen nu echt aan de slag. 
 
De website is op een haar na klaar en gaat vermoedelijk in oktober in de lucht: www.wijkcommissiekerkakkers.nl. 
Komt dat zien!!! Onze webmasters Frits Hendriks en Gerard van Nimwegen dragen zorg voor de inhoud, Irma 
Mallant is onze eindredacteur, en Marc Maas (http://www.maaswebsites.nl/ ) heeft de website gebouwd. 
 
Wist u dat de wijkcommissie een infostand en ideeënbus heeft staan bij de Albert Heijn in de Kardinaal de Jongstraat 
en bij de Formido in de Van Linschotenstraat? Uiteraard kunt u met uw vragen en opmerkingen ook altijd terecht in 
ons inloophuis, bij het secretariaat of bij een van onze bestuursleden. 
 
Helaas is onze knutselmiddag voor de jeugd op 1 september geflopt door onvoldoende deelname. In de toekomst 
gaan we werken met inschrijflijsten voor het peilen van de belangstelling.  
 

Activiteitenkalender 
Iedere 2de woensdag van de maand wordt een voorlichtingsavond of workshop georganiseerd.  
Aanvang is 20:00 uur, locatie buurtgebouw de Horizon, Amundsenstraat 5. 
Daarnaast worden er door het jaar een aantal wijkgerichte activiteiten opgezet, die gedeeltelijk aansluiten bij 
landelijke evenementen. Zie ook het schema hieronder. 
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Ontmoeting met de lokale politieke partij H&G, Helder & Gedreven 
Op woensdag 12 oktober om 20:00 uur bij de Horizon, Amundsenstraat 5. 
Helder en Gedreven zal uitleggen wat deze lokale politieke partij wil bereiken en toelichten wat zij doet en kan doen 
voor de wijk Kerkakkers. U kunt als wijkbewoners aandacht vragen voor uw wensen of problemen. De wijkcommissie 
zal een vragenlijst opstellen, maar zij rekent natuurlijk ook op vragen vanuit het publiek! 
 

Wandelen, een fijne manier om elkaar te ontmoeten! 
Op zondag 23 oktober om 10:00 uur, startpunt bij de Horizon, Amundsenstraat 5. 
Voor alle wijkbewoners hebben we een wandeling in en rondom onze wijk gepland. Iedereen kan meelopen! Een 
mooie manier om op een ongedwongen en ontspannen manier kennis te maken met elkaar en met onze eigen wijk.  
Het oude kerkhof 
Via het park brengen we een bezoekje aan het Oude Kerkhof. Hier zijn heel veel verrassende dingen te zien: o.a. de 
fundamenten van de oude parochiekerk, het graf van Rinus Michels, en een aantal prachtige, monumentale bomen. 
(Deze bomen zijn zó bijzonder, dat ze op de landelijke monumentenlijst staan.)  
De Kromstraat 
De Kromstraat is een van de oudste straten van ons dorp, samen met de Dijkstraat. 
Hier woonden de rijke valkeniers, aan wie Valkenswaard zijn huidige naam te danken heeft.  
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Zij waren in dienst van de grote Europese hoven in Frankrijk, Duitsland, Rusland, tot in Turkije toe.  
Opgravingen 
Op verschillende plaatsen in ons dorp zijn opgravingen gedaan. Tegenwoordig is dat verplicht bij elk 
nieuwbouwproject. O.a. in de Kromstraat en de Lage Heide zijn interessante ontdekkingen gedaan. Deze geven een 
heel verrassend beeld hoe men vroeger leefde en hoe men zich verdedigde tegen ongewenste invallers.  
 
De wandeling is niet te lang, dus voor iedereen te doen. Uiteraard nemen we er ook een stukje buitengebied bij, 
zodat we ook in het groen komen. Deelname is gratis. Opgeven is niet verplicht, maar het is voor ons wel fijn. Het 
lijkt ons namelijk leuk om nog even na te kunnen praten bij een lekker bakje koffie. 
Opgeven kan bij: Wil Peels, Dommelseweg  155, tel. 040 2043697, email wgmpeels@onsbrabantnet.nl  
Er is nog geen wettelijke aansprakelijkheidsverzekering namens de stichting, we lopen dus allemaal op eigen risico.  
Wij hopen veel wijkbewoners te zien, zodat we samen een gezellige, verrassende en nog leerzame ochtend hebben! 
Nelly van der Burgt, Wil Peels, Jan Sanders, Jo Schijven, 
 

Ladies Night 
Op woensdag 9  november om 20:00 uur bij de Horizon, Amundsenstraat 5. 
Medio november willen wij een Ladies Night organiseren. Er is al één kartrekster en iemand die haar waarschijnlijk 
gaat ondersteunen. Kapsters, pedicures en manicures, masseuses enz.  uit onze wijk zullen hun werkzaamheden 
uitvoeren. We hopen via een gezellige avond de economie binnen onze wijk te stimuleren. 
 

Workshop Kerstkaarten 

Op woensdag 14 december om 20:00 uur bij de Horizon, Amundsenstraat 5. 
Twee wijkbewoners, Caroline Swanen (https://caroline-cards.blogspot.nl/) en Bernadette Winters, verzorgen de 
workshop Kerstkaarten. Het aantal plaatsen is beperkt: max. 20 personen. Wie het eerst komt, die het eerst maalt. 
Wil je unieke kerstkaarten? Meld je aan bij secretariaatkerkakkers@gmail.com. Wellicht wordt het ook jouw hobby! 
 

Inloop-/infohuis op nieuw adres 
Dankzij haar zeer gastvrije instelling konden wij onze inloopochtenden  opstarten in Huiskamer ’t Pumpke.  Om 
diverse redenen moesten we echter op zoek naar een andere locatie. 
Vanaf 5 september jl. zitten wij op de 1e en 3e maandag van 10.00 uur tot 11.15 uur bij de Paters, Kardinaal de 
Jongstraat 6.  (Zie de oranje i in schema.) 
 
Op de 1e maandag van de maand kunt u er terecht voor vragen en opmerkingen voor het bestuur van de 
wijkcommissie. Er is indien gewenst een aparte spreekkamer. 
Op de 3e maandag van de maand, proberen wij met een gastspreker een thema te behandelen. Zo ontvingen wij al 
gastsprekers van Cordaad, de wijkagent en de Stichting Nieuwe Levenskracht. 
Ook bij de paters betaalt U € 0,50 voor een kopje koffie of thee. 
Loop vooral eens vrijblijvend binnen! 
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Hee doe de mee 
De Wijkcommissie Kerkakkers is op zoek naar de volgende vrijwilligers: 

 Een 7de bestuurslid, bij voorkeur vrouw en jonger dan 45 jaar, met hart voor de wijk en die tenminste 4 uur per 
week aan tijd hierin wil steken. Ook andere geïnteresseerden mogen reageren. 

 Denkers voor de volgende commissies: Wonen, Werken, Welzijn/Zorg, Vrijetijd 
o Inventariseren van knelpunten/verbeteringen t.a.v. de leefbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van 

wonen in de wijk Kerkakkers 
o Overleg met de bewoners en optreden als belangenbehartiger en representant naar de gemeente en 

andere plaatselijke instanties 

 Doeners binnen de Activiteitencommissie: 
o Opzetten en uitvoeren van wijkactiviteiten, zoals opschoondag, groenmarkt, burendag, enz. 
o Voorbereiden wijkschouw, wat moet er verbeteren in de wijk v.w.b. wonen, verkeer, groen, enz. 
o Verzorgen maandelijkse workshop of voorlichtingsavond 

Meer informatie en aanmelden bij het secretariaat (zie gegevens onder aan de bladzijde). 
 

Stichting ouderensociëteit De Adelaar (Kennismaking met instellingen en verenigingen binnen de wijk) 

Onze stichting is gevestigd aan de Le Sage Ten Broekstraat. Blijkbaar is deze moeilijk te vinden, later ga ik u precies 
uitleggen hoe u het beste deze soos kunt vinden. 
Wij hebben een soos die voor ouderen van 50+  zeer interessant is. Wij zijn iedere dag geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Zondags zijn wij gesloten. Wij draaien onze soos  met vrijwilligers, waardoor we de kosten en prijzen laag 
kunnen houden. 
Als u houdt van kaarten of  biljarten, kunt u  iedere dag bij ons terecht. Trek de stoute schoenen aan en kom gerust 
eens binnen kijken! Er zitten misschien wel vroegere klasgenoten of mensen uit uw buurt, wat uitnodigt tot een 
gezellig gesprekje. Er kan natuurlijk ook, tegen een schappelijke prijs, een drankje worden genuttigd . 
U kunt ook donateur worden van deze ouderensoos. Voor een donateurschap van een jaar betaalt u maar € 10.- per 
persoon. U kunt hiervoor 13 maal per jaar deelnemen aan een riktoernooi met mooie prijzen. Op dinsdag- of 
vrijdagmiddag wordt er gerikt. 
Verder organiseren we een biljarttoernooi. Dat toernooi loopt van oktober tot en met mei van het daaropvolgend 
jaar. Er wordt gespeeld op de dinsdag- en vrijdagmiddag: om 13.00 uur gaan wij dan van start. De bijdrage is € 0,20 
cent per partij.  
Ook vieren wij Sinterklaas en Kerstmis en hebben dan voor iedereen een klein presentje. 
Wij verwelkomen  iedereen; zowel bewoners uit de wijk Kerkakkers als uit andere wijken. Het bestuur van de 
Stichting Wijkcommissie Kerkakkers  maakt gebruik van ons gebouw voor het organiseren van bepaalde 
wijkgebonden activiteiten. 
Hoe kunt u ons bereiken? U loopt of fietst naar Huiskamer ’t Pumpke. Aan de rechterhand ziet u een grote poort, 
daar gaat u doorheen en u volgt het tegelpad. Aan de linkerhand ziet u een laag groen gebouw; dit is ouderensoos 
De Adelaar. 
Graag tot ziens! Pieter van der Heijden, voorzitter.   
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