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Uit het bestuur geklapt…. 
Ofschoon het al weer ruim 9 weken geleden is dat 
wij Kerstmis en Nieuwjaar hebben gevierd, willen 
wij toch even onze geweldige kerstviering en goed 
bezochte nieuwjaarsreceptie beschrijven.  
Nadat bij alle wijkbewoners een prachtige 
Kerstkaart met uitnodiging was bezorgd, mochten 
wij op 18 december ruim 70 wijkbewoners 
ontmoeten. Dankzij de inspanning van Karin v/d 
Boom en Marijke v/d Wolde was alles perfect 
geregeld. Maar ook de inzet van Jan en Fien 
Gijsbers, Jan en Mien Sanders, Frits Hendriks en 
de vrijwilligers van De Horizon verdienen een 
compliment. 
De zaal van buurthuis de Horizon was mooi 
versierd en op de tafels stonden prachtige, 
zelfgemaakte kerststukjes. Wij hebben intussen al 
veel complimenten ontvangen. Als de tevreden 
bezoekers reclame voor ons maken, dan gaan we 
dit jaar voor zo’n 80 tot 100 bezoekers.  
Ook onze nieuwjaarsreceptie is goed bezocht. 
Door middel van een quiz hebben wij ontdekt dat 
een aantal zaken nog verder moeten worden 
uitgediept. Wij hopen dat wij een aantal van de 
bezoekers ook eens naar ons inloophuis komen. 
Graag tot ziens. 
 
BETER EEN GOEDE BUUR DAN EEN VERRE 
VRIEND. 
 

Verslag themaochtend inloophuis 
Maandag 20 januari: Onze website 
Onze webmaster Frits gaf uitleg over de website 
van de wijkcommissie. Enkele getallen: In 2019 
waren er ruim 5600 bezoeken aan de site en 
werden er totaal zo’n 12.500 pagina’s bekeken. 
Vooral de “Agenda” en het “Laatste nieuws” 
werden veel gelezen. De helft van de bezoekers 
gebruikt een mobieltje om de website bezoeken, 
een derde een tablet en een klein deel een 
desktop-PC. Gelukkig schakelt de website 
automatisch naar de juiste lettergrootte, zodat er 
niet ingezoomd hoeft te worden op een klein 
scherm. Kijkt u zelf ook eens: 
www.wijkcommissiekerkakkers.nl

Vier jaar Wijkcommissie Kerkakkers 

Als wijkcommissie gaan wij vol enthousiasme naar 
ons 1e lustrum. Terugkijkend op de afgelopen 4 
jaar is er best veel tot stand gekomen. 
Zo hebben wij nog steeds per 30 à 40 woningen 
één straatcontactpersoon. Uitzonderingen zijn de 
Columbusstraat en een deel van de Dommelseweg. 
Er zijn ook een aantal nieuwe huizen gebouwd: 
- Amundsenstraat; 
- Dommelseweg; 
- Dr. Schaepmanstraat; 
- Hagelkruis; 
- Henry Hudsonhof. 
Wij hopen dat alle nieuwe wijkbewoners zich thuis 
voelen in de wijk. 
De volkstuintjes aan de Minister Aalbersestraat en 
de Le Sage ten Broekstraat zijn behoorlijk 
onderhanden genomen.  

Ook de muur van het Ziggo-huisje aan de 
Barentszstraat en de muur van de school de 
Pionier aan de Kromstraat zijn flink aangepakt. Ook 
zijn enkele speeltuintjes verbeterd. Maar willen we 
onze wijk leefbaar houden dan kan uw steun het 
verschil maken. Het burenhulpproject is een extra 
deken, vangnet voor wijkbewoners. Want thema’s 
als armoede, dementie, eenzaamheid, gemis van 
een huur- en zorgtoeslag, laaggeletterdheid enz. 
staan regelmatig in de dagbladen en weekbladen 
of worden behandeld in TV programma’s. En die 
kunnen we alleen gezamenlijk aanpakken. 
 
Alvast bedankt. 
Jan Sanders  
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Verslag thema-avond Door & Voor 
Woensdag 12 februari: Boa’s in Valkenswaard  
Woensdagavond waren de BOA's Jos de Wit en 
Marc v.d. Kerkhof bij ons te gast voor het eerste 
deel van de voorlichtingsavond over de gemeente. 
Wat mag en wat doet een BOA nou precies? Voor 
veel van ons is dat een semi-politieman met de 
aandacht voor hondenpoep. Dat is niet terecht.  
Met twee en halve BOA verrichten ontzettend veel 
werk. Meestal wordt dit niet opgemerkt. Niet alleen 
de hondenpoep maar ook verkeerd parkeren in de 
wijken, rommel die niet opgeruimd wordt, de 
illegale stort in het buitengebied, al deze taken 
neemt de BOA op zich.  
Ook ondersteunen ze de politie bij afzettingen en 
controles bij de wet Damocles, als de 
burgemeester een drugspand heeft gesloten. Ook 
moeten ze ieder jaar een cursus volgen. Daar 
krijgen ze les in "Hoe om te gaan met (emoties 
van) inwoners”, bij het openbaar vervoer, 
geweldsbeheersing (indien nodig), openbare orde 
en alles wat daarbij hoort.  
Dat is voor twee en halve ambtenaar een zware 
klus en de heren beseffen ook dat ze regelmatig 
achter de feiten aanlopen door gebrek aan tijd. 
Kortom boetes uitdelen is een klein onderdeel, 
maar zeker niet de minste: € 95,00 voor een 
aanhangwagen, caravan of camper, die drie dagen 
of langer op de openbare weg staat. Hondenpoep 
niet opruimen € 145,00 + administratiekosten.  
Wij als bewoners kunnen er zelf veel aan doen om 
onze wijk leefbaar te houden.  
Helpt u ook mee? 

Het tweede deel van de 
avond bestond uit een 
presentatie van Peter 
Franken, wijkcoördinator 
voor o.a. Kerkakkers. Er 
werd duidelijke uitleg 

gegeven over de gemeente in transitie zoals dat zo 
mooi heet. Sinds 2004 werken de gemeenten 
Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard op 
verschillende onderdelen samen, deze GRS A2-
samenwerking is genoemd naar de snelweg A2, de 
weg die de drie gemeenten met elkaar verbindt. 

Samen waar het kan, apart waar het moet. 
Alleen zijn we te klein en samen net groot genoeg, 
de gemeenten bedienen samen een gebied met 
ongeveer 70.000 inwoners. Doel van de samen-
werking is om, met behoud van eigen identiteit, de 
bestuurskracht van de gemeenten te versterken 
door kracht te ontwikkelen in de bedrijfsvoering. 
Hierdoor kunnen de samenwerkende gemeenten 
beter voldoen aan de eisen die door rijksoverheid, 
burgers en bedrijven nu en in de toekomst aan hen 
worden gesteld. 
Note: Op onze website hebben we informatie over 
meldpunten bij overlast geplaatst. Ook leggen we 
folders en de APV (Algemene PolitieVerordening) 
bij ons inloophuis neer. Een mooie leus is: “Wil je 
snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen ga samen”. 
Het was een heel leerzame avond, met veel begrip 
en respect voor het werk van de BOA’s. 
 

Moestuintjes beschikbaar 
Zelf uw eigen biologische groenten kweken?  
Er zijn weer enkele moestuintje te huur bij 
Moestuinvereniging De Rijt aan de Le Sage ten 
Broekstraat en Minister Aalbersestraat. 
Interesse?  Kom eens kijken bij de moestuinen of 
stuur een e-mail naar Cor van de Hurk: 
vandenhurkcor@gmail.com of bel: 06-361 99 291 
 

Adressen 

Enkele adressen en telefoonnummers: 

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

• AED defibrilator: bel altijd eerst 112 

zie ook www.ehbo-stnicolaas.nl 
- De Biezenrijt (Lunet), 

Dr. Schaepmanstraat 52, 
24 uur per dag (aan gevel, naast voordeur) 

- Sportcentrum Fitt, van Linschotenstraat 18A 
openingstijden:  www.fittvalkenswaard.nl 

- Nettorama, Kardinaal de Jongstraat 17, 
openingstijden: www.nettorama.nl 

• Wijkagent Kim Pijs, telefoon 0900-8844 

• Meldingen van overlast bij de Gemeente via 
040-2083 444 of www.valkenswaard.nl  

mailto:secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl
http://www.wijkcommissiekerkakkers.nl/
mailto:vandenhurkcor@gmail.com
mailto:secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl
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http://www.fittvalkenswaard.nl/
https://www.nettorama.nl/vestigingen
http://www.valkenswaard.nl/
http://www.valkenswaard.nl
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Beste wijkbewoners, 
Het bestuur, de huurders en omwonenden van 
moestuinvereniging “De Rijt” zijn erg tevreden over 
de aanpassingen en verbeteringen die de 
gemeente Valkenswaard in samenwerking met de 
wijkcommissie heeft aangebracht aan de tuintjes 
aan de Le Sage ten Broekstraat en de Minister 
Aalbersestraat. Helaas hebben we een aantal 
klachten binnengekregen dat er in diverse tuintjes 
puinafval gestort wordt, o.a. bakstenen worden 
over het hek gegooid in andermans moestuintje.  
In de groenstrook tussen het speeltuintje en de 
tuintjes wordt ook vaak puin en tuinafval gestort.  
Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.  
Verder is er ook veel overlast van hondenpoep in 
de omgeving van de tuintjes, o.a. voor het nieuwe 
hekwerk aan de straatkant.  
Hierbij dan ook het vriendelijke doch dringende 
verzoek alles netjes te houden en geen puin en 
ander afval in de tuintjes en groenstrook te storten, 
en de hondenpoep van uw hond op te ruimen. 
Dank u wel voor uw medewerking. 
 
Woensdag 8 april 20:00 uur Door & Voor  
in Buurthuis de Horizon, Amundsenstraat 5.  
Deze woensdagavond is de bibliotheek bij ons te 
gast. Een mederwerker komt ons e.e.a. vertellen 
over de uitgebreide mogelijkheden die de bieb 
heeft om ons op weg te helpen met alle digitale 
mogelijkheden waar wij als "moderne mens" 
tegenaan lopen, o.a. het taalcafé, om ieder van ons 
die niet zo sterk in taal zijn op weg te helpen. Nu de 
Belastingdienst, de Gemeente en alle andere 
overheden “digitaal” gaan, en het niet altijd 
gemakkelijk is om de brieven van de overheid te 
begrijpen, is de cursus “Digisterker” zeker een 
aanrader. Ook de Herinneringskoffers zijn een 
prachtig voorbeeld van wat de bieb te bieden heeft. 
Deze koffers zijn er in een aantal onderwerpen 
zoals: spelletjes, eten en drinken, de jaren 50, het 
leven in de Kempen en nog veel meer. 
 
U bent van harte welkom op deze leuke 
interessante avond, aanvang 20:00 uur

Openbare fruitboomgaard 
Inmiddels zijn we in de volgende fase van het 
project Parkstrook Le Sage ten Broekstraat. Het 
veld is geklepeld en de fruitboompjes zijn geplant. 
De bedoeling is dat er in het voorjaar wederom een 
schitterende strook wildbloemen zal opbloeien aan 
de straatzijde van de parkstrook. Het prachtige 
resultaat van afgelopen jaar, met de wildbloemen in 
de groenstrook, was verbluffend en droeg zelfs bij 
aan de nominatie van Valkenswaard als bijen-
vriendelijke gemeente. Om een meerjarig positief 
resultaat te behalen is het noodzakelijk om de 
wildbloemen zo lang mogelijk te laten staan. Voor 
het oog een minder fraai beeld doch voor een 
prachtige toekomst onvermijdelijk. Die dorre 
bedoening is echt nodig omdat sommige 
wildbloemensoorten hun zaad extreem lang 
vasthouden. Door de grond te snel te bewerken 
geven we dominante onkruiden, die we juist niet 
willen hebben, een kans. De beste resultaten 
worden op schrale grond behaald en wanneer je te 
veel maait, wordt je grond juist rijker en wordt dan 
meer gevoed. Wanneer de zaden goed kunnen 
afrijpen en naar de bodem vallen of er door de 
klepelmachine afgeslagen worden, houd je het 
meeste zaad over. Dit zorgt dan weer voor nieuwe 
aanwas in het voorjaar!  
Ad Lavrijssen, Gemeente Valkenswaard 

 
foto:  Jan Gijsbers heeft twee perzikbomen geplant.
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Inloophuis 
Iedere 1ste en 3de maandagochtend van de maand 
is er van 10.00 uur tot 11.15 uur ons gratis  
Inloophuis aan de  Kardinaal de Jongstraat 6.  

Op de 1stemaandag van de maand kunt u bij ons 
gratis inloop- en infohuis terecht voor een praatje 

bij een kop 
koffie, er liggen 
enkele kranten 
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 de 3demaandag van de maand, komt er een 
gastspreker een thema behandelen.  

De toegang is gratis, de koffie en thee ook. 
Loop vooral eens vrijblijvend binnen! 
 

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

ergens in 
de wijk. 
De toegang 
is gratis,  
de koffie en 
thee ook.

Agenda 

• maandag 2 maart 10:00 uur:  Inloophuis 
Kardinaal de Jongstraat 6. 

Gezellig bijpraten:  
Onder het genot van een gratis kopje koffie of 
thee gezellig even bijpraten. Komt u ook? 
De toegang is GRATIS, de koffie en thee ook. 
 

• woensdag 11 maart 20:00 uur: Door & Voor 
Buurthuis de Horizon, Amundsenstraat 5. 

Archeologische opgravingen:  
Theo Lammers vertelt over zijn Brabantse 
vondsten van miljoenen jaren oud.  
De toegang is GRATIS, de koffie en thee ook. 
 

• maandag 16 maart 10:00 uur:  Inloophuis 
Kardinaal de Jongstraat 6. 

Burenhulp in de wijk Kerkakkers: 
Cordaad Welzijn praat u bij over de voortgang 
van ons project Burenhulp. 
De toegang is GRATIS, de koffie en thee ook. 
 

• maandag 6 april 10:00 uur:  Inloophuis 
Kardinaal de Jongstraat 6. 

Gezellig bijpraten:  
Onder het genot van een gratis kopje koffie of 
thee gezellig even bijpraten. Komt u ook? 
De toegang is GRATIS, de koffie en thee ook. 
 

• woensdag 8 april 20:00 uur Door & Voor 
Buurthuis de Horizon, Amundsenstraat 5. 

Bibliotheek Valkenswaard 
Een medewerker van de bibliotheek geeft uitleg 
over de boeken die u kunt lenen, maar ook over 
de vele cursussen en bijeenkomsten die zij 
organiseren. Er is veel te doen in de bieb. 
De toegang is GRATIS, de koffie en thee ook. 
 

• maandag 20 april 10:00 uur:  Inloophuis 
Kardinaal de Jongstraat 6. 

Verbinden van verenigingen: 
Cordaad Welzijn geeft uitleg over het Verbinden 
van de diverse verenigingen in Valkenswaard 
om zo beter samen te werken. 
De toegang is GRATIS, de koffie en thee ook. 
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