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Uit het bestuur geklapt…. 
Via deze rubriek willen wij U kort maar krachtig 
op de hoogte houden van het wel en wee in de 
wijk Kerkakkers. 
Vanaf 1 juli bestaat het bestuur helaas nog maar 
uit 3 personen. 
Karin v.d. Boom gaat naast het secretariaat ook 
de eindverantwoording van de nieuwsbrief 
verzorgen. 
Marijke v.d. Wolde gaat de Door en Voor 
avonden regelen en is daarnaast volop bezig 
met een mooi informatieboekje voor nieuwe 
inwoners. 
Ondergetekende blijft zijn oude taken uitvoeren: 
straatcontactpersonen, burenhulp, onze 
buurtapp NEXTDOOR , het inloophuis en het 
penningmeesterschap. 
Daarnaast zal ik deze rubriek vullen. 
Wij zullen voorlopig zonder voorzitter blijven 
functioneren. 
Zoals U waarschijnlijk al weet is onze voorzitter 
Wil Peels gestopt als bestuurslid. 
Als bestuur en als wijk vinden wij dat bijzonder 
jammer. Maar het leven bestaat uit keuzes 
maken. Zowel vanuit het bestuur en vanuit de 
wijk willen wij Wil bedanken voor zijn enorme 
inzet en betrokkenheid. 
Hiernaast vindt u de terugblik op ruim 3 jaar 
wijkwerk en dan is de inzet duidelijk. 
Als bestuur hebben we op passende wijze 
afscheid genomen van Wil als voorzitter en hem 
nogmaals bedankt voor zijn geweldige inzet. 
Gelukkig blijft Wil nog wel actief bij het project 
Burenhulp en als straatcontactpersoon. 
Na de vakantie zullen we tijdens onze 
straatcontactavond Wil nog even in het zonnetje 
zetten. 
 
Graag tot de volgende nieuwsbrief. 
 
Jan Sanders

Terugblik op 3 jaar wijkwerk 

• In onze eerste nieuwsbrief stonden een 
aantal doelen. Zo wilden wij binnen 2,5 jaar 
minstens 10 van de 17 win-winsituaties 
realiseren;  
15 van deze 17 situaties zijn gerealiseerd. 

• 10 hebben een zeer hoog kwaliteitsniveau.  

• Wij spraken over 6 informatieavonden en 5 
workshops. 

• In de afgelopen 3 jaar hebben wij ongeveer 
30 thema’s in ons inloophuis gegeven. 

• En zijn er tijdens de DOOR en VOOR 
avonden ook 30 informatieavonden, zaken, 
excursies en wandelingen verzorgd. 

• De wens om per 30 tot 40 huizen een 
straatcontactpersoon te hebben is gelukt. 

• Op dit moment hebben wij 40 straat-
contactpersonen en hulpen. 

• In de afgelopen 3 jaar zijn er 10 afgevallen, 
maar deze zijn gelukkig vervangen. 

• Deze straatcontactpersonen vormen een 
geweldig fundament voor onze wijk. 

• Verder zijn er nog talloze zaken geregeld. 

• Denk daarbij aan de oprichtingsvergadering, 
beide buurtbiebs, de wijkapp NEXTDOOR, 
informatieborden, welkomstborden voor 
nieuwe wijkbewoners, onze website, 
de voorjaarsmarkt, kerstmarkt, de 
voorlichtingsavond over ratten en over het 
herinrichten strook tussen de Tienendreef en 
de Le Sage ten Broekstraat, ons 
burenhulpproject, maar vooral ook onze 
nieuwsbrief. 

• Deze wordt enorm gewaardeerd en gelezen. 

• Dit is niet eens het volledige verhaal. 

• Wij hebben ook voor de toekomst de nodige 
plannen, maar zijn daarvoor afhankelijk van 
incidentele- of structurele hulp. Interesse? 
Meld U aan via het secretariaat of neem 
contact op met een van de bestuursleden. 
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Meterkast-kaart 
Bij deze nieuwsbrief krijgt u ook een meterkast-kaart.  
Hierop kunt u de diverse adressen invullen van 
familie of kennissen die gewaarschuwd moeten 
worden als er iets met u gebeurt.  
Vul ook het nummer van uw huisbaas in, 
bijvoorbeeld Woningbelang: 040-20 83 838, voor als 
er iets met uw woning gebeurt.  
Hang de kaart in de meterkast zodat hulpverleners 
als Politie, Ambulance enz. deze eenvoudig kunnen 
vinden. 
 

Verslag thema-avond Door & Voor 
Woensdag 12 juni:  Burenhulp in Kerkakkers 
Tijdens de Door & Voor thema-avond zijn de 
ervaringen van de vrijwilligers en de voorlopige 
resultaten gepresenteerd van het burenhulp project 
en de sociale placemat. Jan Sanders en Ankie 
Slaats vertelden vanuit hun rol als vrijwilliger bij het 
burenhulp project wat zij tegenkomen bij het project, 
maar ook wat de meerwaarde is van deze bezoeken. 
Tijdens het bezoek van één van de vrijwilligers krijgt 
de bewoner(s) naast een gesprek over vraag en 
aanbod ook informatie over diverse instanties en 
organisaties. Deze informatie zorgt ervoor dat 
mensen de weg weten te vinden naar die 
organisaties/ instanties. We zien dat de vraag naar 
vervoer erg groot is maar ook klusjes in en rondom 
het huis. Tijdens het project zijn al 32 geslaagde 
matches gemaakt. Daarnaast zijn er al bijna 100 
enquêtes ingevuld door buurtbewoners. Bij 
bewoners van 80+ is er naast de enquête ook de 
“sociale placemat” ingevuld. Onze ervaring is dat de 
sociale placemat een makkelijk hulpmiddel is om in 
gesprek te gaan en het netwerk in kaart te brengen. 
Het zet aan tot denken en zorgt voor bewustwording. 
Daarnaast vinden ook mensen onder de 80 jaar dit 
een erg fijn en interessant hulpmiddel.  
Het zal nog ruim 2 jaar duren voordat alle bewoners 
in onze wijk benaderd zijn. 

Muurschildering De Pionier vervangen 

 
Vele kinderen van De Pionier hebben in een 
ontwerpwedstrijd een tekening gemaakt t.b.v. de 
nieuwe muurschildering op de speelplaats van de 
school. In samenwerking met Wil Peels van de 
Wijkcommissie Kerkakkers is de oude muur 
schoongemaakt en zijn door de plaatselijk 
kunstenaars José Baltussen en Theo Kappé de 
winnende ontwerpen overgezet op de lange muur. 
Samen met de kinderen werd door diverse 
vrijwilligers de verf aangebracht, welke extra 
goedkoop geleverd was door Harry Geldens Verf & 
Behang. De coördinatie van dit alles werd verzorgd 
door Bernadet Winters. De oude schildering had 
door de jarenlange weersinvloeden te veel geleden. 

 
Kom gerust eens kijken naar het resultaat, u bent 
van harte welkom, voor of na de lessen.  
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Verslag themaochtend Inloophuis  
Maandag 20 mei:  BETAALBARE-, GEPASTE 
ONTSPANNING in Valkenswaard. 
10 verenigingen hebben hun programma 
gepresenteerd aan de circa 20 aanwezigen. 
In het kader van verbinden, het uitbreiden van je 
netwerkt en sociale controle, is aanpak van 
eenzaamheid een zeer belangrijk taak voor 
deze 10 verenigingen: 

• Buurtvereniging De Horizon 
Amundsenstraat 5 

• De Belleman ** 
Bruninckxdal 2, Harrie v. Beek 040-2046644 

• ’t Gegraaf ** 
Maakt gebruik van de zaal van speeltuin 
Geenhoven, Hoppenbrouwers 15 

• Doorzetters ** 
Zij-zaal van de Antoniuskerk, Riet Senders 
telefoon 040-2048720 

• Speeltuin Geenhoven (zie hiernaast =>) 
Hoppenbrouwers 15, telefoon 040-2016007 

• Mariasoos ** 
Zij-zaal van de Antoniuskerk,  
Jan Sanders telefoon 040-2042452 

• St. Jozef ** 
Rode Kruis gebouw, Gelukken 15,  
Rikie Faassen 040-2015800 

• Het Pumpke 
Le Sage ten Broekstraat, 040-2042028 

• De Vrolijke Dansers 
Zij-zaal van de Antoniuskerk, Betsie Segers 
telefoon 040-2047111 

• KBO afdeling Valkenswaard 
Bommel Partycentrum, Bergstraat 33,  
Piet Swinkels telefoon 06-30536106 

De verenigingen met ** zijn lid van het SSOV, 
Stichting Sociëteiten Ouderen Valkenswaard. 
Op onze website vindt u een handig overzicht 
van deze sociëteiten, kijk bij Activiteitenagenda.

Wij zullen over deze verenigingen/clubs een 
toelichting geven in onze nieuwsbrieven,  
te beginnen met Speeltuin Geenhoven: 
Er is een grote buiten- 
speeltuin met schommels,  
glijbanen, klimtorens en  
een erg mooi zwembad. 
Toegang € 1,80 p.p.  
(vanaf 1 jaar) 

  
Ook heeft Speeltuin Geenhoven diverse zalen 
voor diverse verenigingen en clubs: 
- biljarten, dinsdag en woensdag 13:00 uur 
- computerclub www.nkk.nl 1e zaterdag van de 

maand 13:00 uur 
- dansen: www.dansschoolbackstage.nl 
- darten: dinsdag 19:30 uur + zomercompetitie 
- kienen: woensdag start 19:30 uur 
- orkestmuziek: www.wedertklank.nl woensdag 

10:00 uur 
- ouderengym: donderdagochtend 
- tafeltennis www.ttvgeenhoven.nl dinsdag en 

donderdag 19:30 uur 

De speeltuin heeft ook enkele evenementen: 
- carnavalsviering (gratis entree) 
- open dag, eind juni (gratis entree) 

Speciaal voor leden van Speeltuin Geenhoven: 
- paaseieren zoeken 
- sinterklaasviering 

Gezinslidmaatschap kost € 45,- per jaar. 

Voor de inkomsten is de speeltuin mede 
afhankelijk van het oud papier wat velen komen 
brengen naar de containers bij de grote zaal.  
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Inloophuis 
Iedere 1ste en 3de maandagochtend van de maand 
is er van 10.00 uur tot 11.15 uur een 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 enkele 
kranten en een 
aantal 

tijdschriften ter inzage. 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 de 3demaandag van de maand, is er een 
speciaal thema. 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

• 15 juli: Kennismaken met de bewoners van de 
Mgr. Zwijssenstraat. 

• 19 augustus: Kennismaken met de bewoners 
van de Mr. van Sonstraat 

Deze bewoners worden apart uitgenodigd. Komt u 
ook koffie/thee drinken met deze buurbewoners? 
 

Verslag thema-ochtend Inloophuis  
Maandag 17 juni:  VERKEERSREGELS 
Heeft u al jaren geleden uw theorielessen gehad?  
Er is in de loop van de jaren veel gewijzigd.  
Op internet is veel info te vinden. Kijk eens op: 
www.anwb.nl (zoek: verkeersregels) of volg gratis 
een online cursus op: www.vvn.nl/opfriscursus 
Geen internet? Volg dan een cursus bij Veilig 
Verkeer Nederland, afdeling Valkenswaard.  
Zij verzorgen in het najaar weer een opfriscursus, 
inclusief korte praktijkrit met uw eigen auto. Opgeven 
kan bij Hans Brekelmans via telefoon 040-2015161. 

Voor & Door 
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. 

• 10 juli:  gesloten wegens vakantie 

• 14 augustus:  gesloten wegens vakantie 
 

Overleg met wethouder Mieke Theus 

Onlangs heeft de Wijkcommissie overleg gehad met 
wethouder Mieke Theus van de gemeente over wat 
er leeft in onze commissie en in onze wijk. Zoals u 
hieronder kunt zien, is er een groot aantal punten 
besproken, waarbij in veel gevallen geen directe 
“oplossing” voorhanden was: 

• Afscheid voorzitter Wil Peels en herschikking 
bestuursfuncties wijkcommissie; 

• Adviesraad Sociaal Domein (ASD); 

• Behoud kunstwerk gevel oude school/voedselbank; 

• Buurtzorg + Buurtbiebkasten; 

• Door en Voor thema-avonden bij De Horizon; 

• Drugsoverlast op enkele plekken in de wijk; 

• Herinrichting groenstrook Le Sage ten Broekstraat 
en volkstuinen Minister Aalbersestraat; 

• Herinrichting speeltuintjes in de wijk; 

• Inloophuis bij de broeders Kard. de Jongstr. 6; 

• Muurschildering en toekomst school De Pionier; 

• Informatietassen voor nieuwe wijkbewoners; 

• Nieuwsbrieven en Nextdoor-buurtapp; 

• Placemats voor 80+ wijkbewoners; 

• Subsidie voor de wijkcommissie; 

• Transitie van de W.M.O. in Valkenswaard; 

• (Verkeers-)veiligheid in de wijk Kerkakkers; 

• Wonen na sloop sporthal, school, enz.; 

• Zorgboerderij aan de Hoppenbrouwers; 

• enz. enz. 
 

Verslag thema-avond Door & Voor 
Woensdag 8 mei:  WELZIJNSPRAKTIJK PRINSEN 
Kijk even op onze website (laatste nieuws) voor een 
verslag van deze ochtend. Voor meer info kunt u ook 
kijken op hun website:  www.wpprinsen.nl  
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