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 Laten we "samen" 
Samen proberen 

onze lichtjes 
te laten schijnen. 

Leren elkaar 
helpende handen 

te reiken. 
Rondom ons 

de vrede bewaken 
om "samen" 

deze 'Wereld’ een 
stukje beter te maken! 

 
Uit het bestuur geklapt …. 
• Jos van Gestel gaat verhuizen naar buiten de 

wijk en zal het bestuur verlaten. Jos, hartstikke 
bedankt voor je inzet in de afgelopen jaren, het 
ga je goed. 

• De noodzaak om nieuwe bestuursleden te 
vinden wordt daarmee alleen maar groter. We 
blijven nu nog met 4 mensen over en dit is 
zeker te weinig. Wie helpt ons uit de nood? 

 

Oliebollen bij De Horizon 
Zoals elk jaar bakt buurtvereniging De Horizon ze 
ook dit oudjaar weer bruin. De oliebollen zijn op 31 
december bij het buurthuis, Amundsenstraat 5, 
tussen 9:00 en 15:00 uur te koop. € 0,60 per stuk 
en 10 voor € 5,00.  
De opbrengst gaat naar activiteiten voor de jeugd.

Speelplekken in de wijk Kerkakkers 

De wijk Kerkakkers is nu aan de beurt voor de 
herinrichting van de speelplekken in de wijk. De 
gemeente nodigt belangstellenden uit om hierover 
van gedachten te wisselen tijdens een inloop-
bijeenkomst op donderdag 17 januari van 
17:00 tot 19:00 uur bij buurthuis De Horizon, 
Amundsenstraat 5. 
 

Hulp bij Stamboomonderzoek 
Al diverse keren op TV gekeken naar "Verborgen 
Verleden"? En benieuwd hoe men aan al die 
informatie kan komen? Dan kan Heemkunde-kring 
Weerderheem u misschien helpen. Binnen de 
werkgroep Genealogie van Weerderheem is ruime 
kennis aanwezig om u te helpen met het opzetten 
en uitzoeken van uw familie-stamboom. U dient 
natuurlijk wel enige aanknopingspunten te hebben, 
zoals trouwboekje van ouders en/of grootouders. 
Ook als u al een keertje bezig bent geweest met 
het uitzoeken van uw voorouders, kan 
Weerderheem u waarschijnlijk verder helpen om 
de stamboom uit te breiden. 
Voor hulp bij stamboomonderzoek kunt u op 
afspraak terecht in de Heemkamer van 
Weerderheem aan de Oranje Nassaustraat 8F 
(gebouw Carolus, tweede verdieping).  
Bij voldoende respons kunnen we ook een groepje 
vormen dat een keer per week of per maand bij 
elkaar komt om samen deze hobby verder uit te 
werken.  
U kunt hiervoor heemkundekring Weerderheem 
benaderen via: Loet Visschers,  telefoon: 
040-2017453, e-mail: vissloet@onsmail.nl 
of  Wil Peels, telefoon: 040-2043697, e-mail: 
wgmpeels@onsbrabantnet.nl 
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Kerstmarkt 2018 

Zaterdag 15 december:  Kerstmarkt 2018 

 
Wijkcommissie Kerkakkers heeft een grote 
kerstmarkt gehouden, in samenwerking met 
Dagbestedingscentrum De Biezenrijt van Lunet.  
In een tiental kraampjes op te terrein van De 
Biezenrijt, werden de zelfgemaakte werkstukken 
van de cliënten te koop aangeboden. Ook werd er 
door de familie Gijsbers een workshop 
kerststukjes maken gehouden, waar velen gebruik 
van hebben gemaakt. Er was voldoende groen 
aanwezig om tientallen fraaie kerststukjes te 
kunnen maken.  

Ook de door 
Gijsbers zelf 
gekweekte 
takken “ilex 
verticilata” met 
zeer vele rode 
besjes, vonden 
hun weg naar 
de kerststukjes. 

Onder het genot van Glühwein en warme 
chocolademelk werd er geluisterd naar de 
toepasselijke kerstmuziek. 

Kerstversiering Henry Hudsonhof 
De bewoners van de nieuwe huizen aan het Henry 
Hudsonhof (voorheen terrein Hoeks Zand & Grind) 
hebben een mooie kerstversiering aangebracht. 
Dit zorgt voor een speciale sfeer in hun straatje. 

 
 

Verslag inloophuis 
17 december: “Centrum voor Aandacht”  
Cordaad Welzijn kwam in ons inloophuis vertellen 
over hun wekelijkse verbindingsochtend, met 
“aandacht voor een boeiend onderwerp en voor 
elkaar”. Het Centrum voor Aandacht organiseert 
activiteiten die jou uitnodigingen om andere 
mensen persoonlijk te ontmoeten. Daarbij zijn 
vrijwilligers van het Centrum voor Aandacht 
betrokken die de ontmoetingen met de juiste 
aandacht en kennis van zaken faciliteren. 
Je ontmoet andere mensen en hoewel je dag 
bewolkt startte, breekt door die ontmoeting de zon 
door en voel je je beter. Een cadeautje; waar je 
dacht arm te zijn voel je je ineens wat rijker.  
Je voelt je gehoord en gezien.  
Het Centrum voor aandacht staat voor het 
bijeenbrengen van mensen die gewoon aandacht 
hebben voor elkaar.  
De inloopochtenden worden gehouden elke 
vrijdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur in de 
Bibliotheek (tegenover het Gemeentehuis). 
Voor meer informatie kijk op hun website: 
www.centrumvooraandacht.com 
 

Sloop flats Dr. Schaepmanstraat  
Fase 1: is gestart met het leegruimen van de 
tuinen en het slopen van de bergingen. 
Fase 2: (januari / februari) asbestsaneringen 
Fase 3: (maart / april) sloop woningen  
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Burenhulp van start gegaan 

Beste wijkbewoners.  
We zijn enkele weken geleden gestart met het 
project Burenhulp. In drie- of vier jaar tijd willen we 
de hele wijk, ongeveer 1.300 gezinnen bezoeken. 
We starten in het blok Kardinaal de Jongstraat, 
Min. Aalbersestraat, Dommelseweg, Nieuwe 
Waalreseweg en alles wat daar binnen ligt. 
Het is de bedoeling om vraag en aanbod op te 
sporen. De leden van de werkgroep hebben 
hiervoor een speciale training gevolgd. 
Burenhulp is een zaak van aandacht voor elkaar. 
Omdat zowel de rijksoverheid als de lokale 
overheid zich steeds verder terugtrekken zullen we 
het steeds meer zelf moeten regelen. 
Laat alstublieft uw buren niet in de kou staan. 
Om de privacy te waarborgen volgt hier een korte 
beschrijving. 
De bij u opgehaalde gegevens gaan, mits u 
daarvoor toestemming geeft, meteen in een 
gesloten envelop naar Cordaad Welzijn. 
Cordaad Welzijn zet uw gegevens is een 
computerbestand. Dit bestand is alleen 
toegankelijk voor de daartoe aangewezen 
Cordaad Welzijn medewerkers. 
Wij zullen U regelmatig van onze voortgang op de 
hoogte houden. 
Alvast bedankt voor Uw medewerking. 
 

Straatcontactpersonen gezocht 
De wijk is met ruim 30 straatcontactpersonen goed 
afgedekt. Toch zoeken wij nog enkele 
straatcontactpersonen voor: 

-De Columbusstraat. 

-De Dommelseweg.  
 (huisnummers: 92 t/m 110 en 89 t/m 133) 

-De Schaepmanstraat. (huisnummers: 1 t/m 35) 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen 
met Jan Sanders, Jan Vlekkestraat 10 
telefoonnummer 040-2042452. 
Alvast bedankt. 

Nieuw logo Wijkcommissie  
Heeft u het al gezien hierboven? Een nieuw logo 
voor Wijkcommissie Kerkakkers, gemaakt door 
Bernadet Winters. Een mooi vriendelijk en open 
plaatje waar alles inzit. De naam Kerkakkers 
(een kerkje), een bosrand en een horizon met 
huisjes. Mooi en vriendelijk.  
Dit logo wordt nu gebruikt voor alle uitingen van  
het bestuur. de nieuwsbrief, de website, alle 
publicatieborden en de post. 
Bernadet heel hartelijk bedankt 
 

30 km stickers in Dijkstraat 
Het laatste stuk van 
de Dijkstraat, vanaf 
de Nieuwe 
Waalreseweg tot 
aan de Jan Vlekke-
straat wordt steeds 
meer gebruikt als 
sluiproute en er 
wordt dan heel hard 
gereden. Dat levert 
gevaarlijke situaties 
op. 

Chauffeurs zien als ze van de rotonde komen het 
stoplicht bij de Dommelseweg op rood staan en 
schieten dan vlug de Dijkstraat in om het stoplicht 
te omzeilen. Deze straat is niet geschikt om als 
sluiproute gebruikt te worden en er wordt veel te 
hard gereden. In het verleden zijn er wel 
snelheidsmeters geplaatst en het was niet zelden 
dat er meer dan 80 km/u gereden werd. 

Iedereen snapt dat deze straat er niet geschikt 
voor is. Smal, aan twee kanten auto's. Vaak groot 
verkeer dat bij de bedrijven die er in de straat zijn 
komen om te laden en te lossen. Het gebeurd niet 
zelden dat er over de stoep gereden wordt! 
Daarom krijgen de bewoners van Veilig Verkeer 
Nederland allemaal een 30 km-sticker om op de 
kliko te plakken. Eens in de week staan dan als 
waarschuwing de kliko's naast de weg.  
Misschien helpt het een beetje. 

Marijke van der Wolde  

mailto:secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl
http://www.wijkcommissiekerkakkers.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief nr. 1,  januari 2019 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------blz. 4 
Stichting Wijkcommissie Kerkakkers 

secretariaat: Doctor Ariënsstraat 20, tel: 06 4123 4138, e-mail: secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl 
KvK 65610245, bankrekening: NL54RABO0309964717 t.n.v. Stichting Wijkcommissie Kerkakkers 

www.wijkcommissiekerkakkers.nl 
 

Door & Voor 

Iedere 2de woensdagavond van de maand wordt 
een lezing, excursie of workshop georganiseerd 
“Door en Voor” wijkbewoners.  
Aanvang is 20:00 uur, locatie buurtgebouw  
De Horizon, Amundsenstraat 5 Valkenswaard. 

• 9 januari: Nieuwjaarsreceptie 

Het is inmiddels traditie om deze jaarcyclus te 
starten met een gezellig samenzijn.  
Voor velen onder u ook een mogelijkheid om 
eens kennis te maken met de buurtbewoners 
en de mensen achter de Wijkcommissie 
Kerkakkers. 

• 13 februari: Erfrechtwetgeving 

Notaris Peter Ressel, van Potters Notarissen, 
komt een lezing geven over het vernieuwde 
erfrecht. 

Inloop-/infohuis 
Iedere 1ste en 3de maandagochtend is er van 
10.00 uur tot 11.15 uur ons Inloophuis aan de   
Kardinaal de Jongstraat 6.  

Op de 1stemaandag van de maand kunt u bij ons 
inloop-/infohuis terecht voor een praatje bij een 
kop koffie, er liggen een krant en een aantal 
tijdschriften. 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. 

Op iedere 3de maandag van de maand, wordt 
door een gastspreker een thema behandeld in ons 
inloophuis.  

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

• 21 januari:  Laaggeletterdheid 
Een moeilijk woord voor mensen die niet goed 
kunnen lezen en schrijven. 
Kent u iemand die slecht kan lezen, breng die 
dan mee naar ons inloophuis. We bespreken 
de problemen maar ook de mogelijkheden om 
hun situatie te verbeteren. 
Wilt u graag weten wat u zelf kunt doen om 
deze mensen te helpen, kom dan ook. 

• 18 februari:  Zorgtoeslag enz. 
Kom eens luisteren of u ook recht heeft op een 
toeslag van de Belastingdienst. Mogelijk liggen er 
nog honderden euro's op u te wachten. 
- zorgtoeslag (i.v.m. uw ziektekostenverzekering) 
- huurtoeslag (voor mensen in een huurwoning) 
- kinderopvang-toeslag (als u weer gaat werken) 
- kindgebonden budget (bij kinderen tot 18 jaar) 

Bij ons inloophuis betaalt u € 0,50 voor een kopje 
koffie of thee.  
Loop vooral eens vrijblijvend binnen! 
 

Adressen 

Enkele adressen en telefoonnummers: 

• Secretariaat Wijkcommissie Kerkakkers: 
Dr. Ariënsstraat 20, telefoon 06-4123 4138 
secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl 

• AED defibrillator: bel altijd eerst 112 

zie ook www.ehbo-stnicolaas.nl 
-  De Biezenrijt, 
Dr. Schaepmanstraat 52 
   24 uur per dag  
(aan gevel, naast voordeur) 
-  Sportcentrum Fitt, van 
Linschotenstraat 18A 
   openingstijden:  

www.fittvalkenswaard.nl 
• Wijkagent Kim Pijs, telefoon 0900-8844 
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