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Maart  2018 

U I T  H E T  B E S T U U R  G E K L A P T . . .  
 Carnaval ligt weer achter ons. Of u zich nu heeft 

ondergedompeld in het feestgedruis, of dat u de 

drukte bent ontvlucht, is niet meer van belang. Ho-

pelijk heeft de gezondheid er niet onder geleden en 

bent u verschoond gebleven van de griep, die ook 

weer als een golf over ons heen kwam. Gelukkig 

waren er de Olympische Spelen met veel medailles 

voor onze sporters. Hierdoor hoefde u zich in ieder 

geval niet te vervelen als u ziek thuis zat. Maar bin-

nenkort wordt alles beter, de lente is in aantocht. 

Even dachten we begin februari dat het al zover 

was, maar dat bleek een misrekening. Maar over 3 

weken begint de lente echt en daarom wil ik beslui-

ten met de volgende woorden van Stef Bos uit “Van 

voor af aan”: 

 

Gooi de ramen open 

Laat de wereld binnen 

De winter geeft zich over 

De lente kan beginnen 

 

 Bijeenkomst Burgerkracht: we bezochten een door 

de gemeente georganiseerde avond voor alle wijk-

commissies. Op basis van een aantal stellingen 

werden meningen en inzichten gedeeld, die weer 

tot nieuwe initiatieven kunnen leiden. Het voorne-

men is er om meerdere van dit soort bijeenkomsten 

te organiseren. 

 Bezoekt u ook regelmatig onze website:  

http://www.wijkcommissiekerkakkers.nl/ 

  

Het kunstwerk op de voormalige basisschool Het 

Kompas (nu De Boodschappenmand) dreigt te ver-

dwijnen als dit gebouw wordt gesloopt om plaats te 

maken voor nieuwbouw. Deze monumentale relief-

kunst van Hugo Brouwer is in 1970 door de ge-

meente gekocht voor ca. Fl. 10.000, exclusief be-

vestiging aan de muur. Het kompas was onmisbaar 

voor de ontdekkingsreizigers, die hun naam gaven 

aan de omliggende straten. 

Dit kunstwerk hoort bij 

de wijk en is beeldbe-

palend  en daarom 

moet er naar worden 

gestreefd dit werk in 

situ te behouden, d.w.z. 

op zijn huidige plek en 

in zijn huidige vorm. 

Bovendien zijn de kos-

ten van gecontroleerde 

sloop plus wederop-

bouw elders enkele 

tienduizenden euro’s. 

Hierbij is het zeer twij-

felachtig is of er een partij wordt gevonden die de-

ze kosten wil dragen. 

Wij horen graag of u ons steunt om dit kunstwerk 

te behouden op zijn huidige plek en in zijn huidige 

vorm! 

Uw reacties zijn welkom op het secretariaat. 

K U N S T W E R K  O P  B S  H E T  K O M P A S   

Nog steeds worden er in onze wijk met grote regelmaat vernielingen aangericht, denk aan afgetrapte  

autospiegels, coniferen in brand steken en afval dumpen. We hebben hierover reeds contact gehad met onze 

wijkagente Kim Pijs. Het is ontzettend moeilijk om de daders te pakken te krijgen, aangezien ze op heterdaad 

betrapt moeten worden. We gaan kijken of het haalbaar is om bepaalde maatregelen te nemen die een af-

schrikwekkend effect hebben, zoals camera’s en posten. Dit zal wellicht ook gebeuren in overleg met wijkraad 

Dommelen en Cordaad. 

V A N D A L I S M E  S T A P J E U G D  

http://www.wijkcommissiekerkakkers.nl/
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14 maart: Door & Voor: Cordaad Burenhulp 

20:00 bij de Horizon, Amundsenstraat 5 

Op verzoek van de wijkraad Kerkakkers gaat Cordaad Welzijn, samen met 

de straatcontacten en het toekomstige wijkteam aan de slag om burenhulp 

in wijk Kerkakkers in de komende tijd verder gestalte te geven. 

Hoe gaan we dat aanpakken: we halen samen met de straatcontacten en 

het wijkteam de vraag op en proberen deze te matchen met het aanbod 

vanuit de wijkbewoners. We zoeken naar de juiste hulp bij desbetreffende 

vraag. Lukt dat niet binnen de wijk dan zoeken we naar oplossingen binnen 

de vrijwilligersgroep van Cordaad Welzijn. 

 

Dus halen we actief de vraag maar uiteraard kunnen wijkbewoners ook 

terecht met hun vragen tijdens de openingsuren van het Inloophuis. Mede-

werkers van Cordaad Welzijn draaien in het Inloophuis, met het actief op-

halen van de vragen en ondersteunen en begeleiden het matchen van 

vraag en aanbod (ook wanneer e.e.a. niet helemaal naar wens verloopt). 

Ondersteuning en begeleiding wordt ook gegeven aan de straatcontacten 

en aan het wijkteam. 

 

Op 14 maart wordt “de aftrap” gegeven tijdens een avond met alle straat-

contacten, wijkteam en wijkraad. Medewerkers van Cordaad Welzijn zullen 

dan een presentatie verzorgen over hoe burenhulp Kerkakkers eruit kan 

komen zien. Dit a.d.h.v. van praktijkvoorbeelden. Uiteraard is er ruimte voor vragen en zeker ook voor tips, hoe 

samen van burenhulp Kerkakkers een succes te maken. 

Om deze burenhulp tot een succes te laten uitgroeien is de steun van wijkbewoners, straatcontacten, wijkteam 

onmisbaar. We gaan samen aan de slag en maken er samen wat van !! 

 

11 april: Door & Voor: In ons verleden ligt ons heden, Werkgroep Archeologie maakt ons verleden toegankelijk.  

20:00 bij de Horizon, Amundsenstraat 5 

Wil Peels en Bas Verbeek zullen u meenemen op een reis vanuit de Vroege Steentijd naar de Nieuwe Tijd. Was 

Valkenswaard bewoond en zijn daar nog materiële resten van teruggevonden. Waar mogelijk zal dieper worden 

ingegaan op vondsten binnen de wijk Kerkakkers: een opgraving aan de Kromstraat, proefsleuven aan de 

Amundsenstraat, booronderzoeken op meerdere locaties. Maar ook de Kerckendries, het gehucht de Rijt, de 

boerenschans aan de Goorkes en de Breuk van Vessem worden nader toegelicht. 
 
7 mei: Door & Voor: Wandeling + bezoek aan Ecologische Tuinderij 

De Weitens  en Wilma's Terras 

18:30 vertrek vanaf buurthuis de Horizon, Amundsenstraat 5 

LET OP! DEZE ‘DOOR & VOOR’ VINDT PLAATS OP MAANDAG IPV WOENSDAG! 

Jack Verouden verzorgt een rondleiding tussen groenten in volle grond maar ook in de folie kas, de boomgaard, 

het voedselbos en de siertuin. Hij zal vertellen over het ontstaan van de tuinderij, de keuze voor bepaalde fruit-

boomrassen, de bemesting, ecologisch tuinieren, de aanleg van het voedselbos en de siertuin.  

Na afloop is er een gratis drankje voor iedereen: koffie, thee, fris of wat anders. Een stukje van Wilma’s eigen 

gebak is voor eigen rekening. 

Wilt of kunt u niet zo ver lopen (half uurtje) dan kunt u gratis aansluiten voor de rondleiding om 19:15 uur, die 

ongeveer een uurtje zal duren bij:Ecologische Tuinderij “De Weitens”, Monseigneur Smetsstraat 30, Dommelen. 

Er zijn eventueel moestuinplantjes, groenten en fruit te koop. U hoeft niet aan te melden, gewoon komen, wordt 

gezellig!! 

Activiteiten  
M A A R T  

Ma Di Wo Do Vrij Zat Zon 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

A P R I L 

Ma Di Wo Do Vrij Zat Zon 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       
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INLOOPHUIS 

Elke 1e en 3e maandag van de maand kunt u van 10:00 

tot 11:15 terecht voor een praatje bij een kopje koffie. 

Ook ligt er een Eindhovens Dagblad en een aantal tijd-

schriften. Wij helpen u graag bij vragen en problemen 

waar u tegen aanloopt. Maar vrijblijvend uw belastingaan-

gifte en uw administratie laten controleren is uiteraard 

ook geen probleem! Het adres: Kardinaal de Jongstraat 6. 

Op zaterdag 17 maart 2018 organiseert Sociaal 

Vitaal een fitheidstest voor 65+’ers in Valkens-

waard. U kunt hier gratis aan deelnemen. Door 

middel van verschillende testen komt u erachter 

hoe vitaal u bent. Hierbij kunt u denken aan bij-

voorbeeld een bloeddrukmeting en een uithou-

dingsvermogen test. Aan de hand van uw persoon-

lijke score krijgt u een beweegadvies op maat. De 

test vindt plaats in Zalencentrum de Graver, Kerst-

roosstraat 20 te Valkenswaard. 

Aanmelden of meer infor-

matie? Stuur een e-mail 

naar 

sport@valkenswaard.nl of 

bel op maandag en woens-

dag tussen 10:00 en 

14:00 uur naar  

040-2083642. 

SOCIAAL VITAAL 

VERKEER IN DE WIJK 

19 Februari j.l. heeft een delegatie uit de wijk een 

gesprek gehad met Hans Oostelbos, verkeerskun-

dige en beleidsmedewerker verkeer bij de ge-

meente. De verkeersdrukte in de wijk wordt voor-

namelijk bepaald door het verkeer met herkomst 

of bestemming uit/in de wijk. Er is een uitzonde-

ring voor de Kardinaal de Jongstraat waar ook 

sluipverkeer, dat de stoplichten probeert te ontwij-

ken, aanwezig is.  

De verkeerssnelheid is gemiddeld overal lager dan 

34 km/uur, opnieuw m.u.v. de Kardinaal de 

Jongstraat. Hier is de gemiddelde snelheid wel la-

ger dan 54 km/uur. 

Parkeeroverlast is soms aanwezig bij sportschool 

SIAM en Lunet Zorg en bij de Biezenrijt. In de om-

geving van de Biezenrijt kan dit snel structureel 

worden als de nieuwbouw in de Dr. Schaepmans-

traat wordt gerealiseerd. 

Er is het volgende afgesproken: 

 De Mgr. Poelsstraat is de drukste ontslui-

tingsweg voor de wijk. De verkeersdrukte 

wordt hier binnenkort gemeten. 

 De parkeerdruk rondom de Biezenrijt wordt 

onderzocht. 

 I.v.m. overlast wordt het plateau op de krui-

sing Mgr. Poelsstraat en Dr. Schaepmans-

traat nader bekeken. 

 

Na goed overleg met de ge-

meente Valkenswaard is het nu 

eindelijk zover: er is een nieu-

we moestuinvereniging ont-

staan in de Kerkakkers. Dit als 

gevolg van de herinrichting van de parkstrook aan de Le 

Sage ten Broekstraat. 

Ons terrein ligt aan de Le Sage ten Broekstraat in  

Valkenswaard, tussen de La Sage ten Broekstraat en de 

Tienendreef in. 

De naam van de nieuwe vereniging is Moestuinvereniging  

de Rijt. Ons terrein heeft 24 tuinen van elk ongeveer 200 

m2, maar er zijn ook enkele kleinere tuinen. 

Op dit moment is er nog plaats voor nieuwe leden die al 

het aanstaande seizoen zouden kunnen profiteren van 

eigen gekweekte, biologische groenten of fruit met als 

bijkomend voordeel gratis fitness door veel bewegen, ge-

zellige buurt met mede-moestuinders en genieten van de 

buitenlucht. 

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Cor van 

den Hurk (06—361 99 291). 

M O E S T U I N -

V E R E N I G I N G  

D E  R I J T  

mailto:sport@valkenswaard.nl
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Valkenswaard, 29 januari 2018 

 

Beste bewoners, 

 

Afgelopen december hebben we u geïnformeerd over de opknapbeurt van de groenstrook en de nieu-

we moestuinvereniging aan de Le Sage ten Broekstraat. Binnenkort willen we met de herinrichting 

van de groenstrook en het moestuincomplex starten. De contouren van de nieuwe omheining en de 

toegangspoorten zijn al uitgezet. In februari leggen we de nieuwe toegangsweg naar het volkstuin-

complex aan en plaatsen we de omheining om het moestuincomplex en de paardenwei. 

 

De nieuwe toegangsweg loopt voor een deel door de groenstrook. Daarom passen we de groenstrook 

aan en krijgt die meteen een opknapbeurt. We laten zoveel mogelijk bomen staan en verbeteren de 

onder beplanting. Op het voormalige dahliaterrein komt later nog een boomgaard, maar dit werk 

staat pas na dit jaar op de planning. 

 

Als alles meezit, planten we ook de veldhaag rond het moestuincomplex dit voorjaar aan. De veld-

haag zorgt er straks voor dat de bewoners van de Le Sage ten Broekstraat een mooi groen uitzicht 

hebben op het moestuincomplex.  

 

Over het vervolg van de werkzaamheden informeren wij u via de Wijkcommissie.  

Nu al benieuwd? kom dan gerust eens een kijkje nemen. U bent welkom! 

 


