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Uit het bestuur geklapt…. 
Op de eerste plaats voor alle bewoners een fijn- en 
gezond 2020. Het jaar 2020 is ons 1e lustrumjaar. 
Wat is er in de afgelopen 4 jaar door allemaal 
vrijwilligers ontzettend veel tot stand gekomen.  
 
De gemeente vroeg om aan te geven waarop wij als 
wijkcommissie trots zijn. Hieronder een greep: 
- Dat 26 van onze oorspronkelijk 36 straatcontact-

personen nog steeds actief zijn. Drie personen 
zijn afgehaakt vanwege gezondheidsproblemen 
en twee vanwege verhuizing; 

- Dat wij ons hebben ingezet voor het behoud van 
het kunstwerk in de Barentszstraat; 

- Onze nieuwsbrieven, die heel goed worden 
gelezen; 

- Onze buurtbiebs die heel vaak worden gebruikt; 
- De ongeveer 275 huisbezoeken en de ruim 100 

matches van de Burenhulp die tot stand zijn 
gebracht, waardoor we wijkbewoners hebben 
kunnen helpen; 

- Dat ruim 350 huishoudens op onze Wijkapp 
NEXTDOOR zitten (zie onze website); 

- En dat ook daardoor spullen een 2e leven hebben 
gekregen, hulp is verleend en dus contacten en 
verbindingen zijn ontstaan; 

- De goede sfeer binnen het bestuur; 
- De goede samenwerking met Cordaad Welzijn; 
- Onze publicatieborden, de website, 

welkomstborden en banners; 
- Dat het bestuur weer uit 6 personen bestaat. 

VERBETER DE WERELD EN DOE IETS VOOR JE  
DIRECTE OMGEVING (WIJK). 

Jan Sanders 
 

Verslag thema-avond Door & Voor 

Woensdag 13 november:  Glas en de Glasbak 
Deze avond werd verteld over glas en alles wat er 
mee samenhangt. Ook werden enkele 
filmpjes getoond. Van het optrekken 
van de glasbak uit de grond tot 
uiteindelijke de nieuwe fles die 
gloeiend uit een groot machine komt.  
Deze avond is gebleken dat het een 
uiterst serieus proces is en er heel 
veel komt kijken voordat oud glas weer nieuw is. En 
als u ooit grote bergen glas ziet liggen in de buurt 
van een verwerkingsbedrijf, dan kan dat ook fijn 
gebroken autoglas zijn. Dat blijkt lang in de zon te 
moeten liggen omdat de kunststof laag die tussen de 
ruiten zit om het onbreekbaar te maken, vergaat 
onder invloed van het ultra violet licht uit de zon. 
Het verwerken van glas is een proces waar veel hitte 
aan te pas komt in loei grote machines, maar ook 
laboratoria die het glas moeten testen op vervuiling. 
Wilt u de filmpjes ook zien, kijk even op internet: 
www.youtube.com en zoek: Hoe wordt glas 
gerecycled? 
Belangrijk voor het verwerken van het glas is dat er 
géén verontreiniging in zit van: 

• Plastic verpakkingen; 

• Porselein en aardewerk (kruiken); 

• Spiegels; 

• Kristal (glasservies); 

• Gloeilampen en Spaarlampen, TL-buizen; 

• Autoruiten; 

• Glazen ovenschalen of ander hittebestendig glas. 
(NB: dit is zeer verstorend voor het recyclingproces) 

Gebroken ruiten (vlak glas) kunt u apart inleveren bij 
de Milieustraat aan De Vest 15.  

mailto:secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl
http://www.wijkcommissiekerkakkers.nl/
http://www.wijkcommissiekerkakkers.nl/Nextdoor-2
http://www.wijkcommissiekerkakkers.nl/Nextdoor-2
http://www.youtube.com/
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Verslag themaochtend Inloophuis  
Maandag 18 november:  Buurtbemiddeling door 
Cordaad 
Heb je een conflict met je buren of met je 
buurtgenoten en wil je (beiden) tot een oplossing 
komen? Doe dan geheel gratis een beroep op het  
Buurtbemiddelingsproject in Valkenswaard. 

Buurtbemiddeling in ’t kort: 
Vanuit buurtbemiddeling ondersteunen vrijwillige 
buurtbemiddelaars buurtbewoners/buren in het 
vinden van oplossingen voor problemen en 
conflicten in de buurt. Cordaad Welzijn en Lumens 
Valkenswaard werken in dit project samen met 
deskundige vrijwilligers. De vrijwilligers krijgen hierin  
ook ondersteuning door professionals. 

Hoe werkt het? 
Vaak worden klachten en buurtproblemen 
aangemeld via maatschappelijke organisaties in 
Valkenswaard, o.a. bij de Woningcorporatie, Politie, 
Huisarts of een Wijkcommissie. Soms is een gesprek 
met de coördinator van Lumens Valkenswaard al 
voldoende om het conflict een positieve wending te 
geven. Lukt dat niet, dan kunnen de vrijwillige 
buurtbemiddelaars contact opnemen met de 
betrokken buurtbewoners. Vaak is het voor 
buurtbewoners moeilijk om het gesprek met elkaar 
aan te gaan. Door bemiddeling van de vrijwillige 
buurtbemiddelaars worden de buurtbewoners hierin 
ondersteund. 
De vrijwilliger buurtbemiddelaars zijn de 
“bruggenbouwers” van het contact tussen de 
buurtbewoners. Zij proberen met de medewerking en 
wederzijdse inzet van beide kanten de situatie 
bespreekbaar te maken. 
De buurtbewoners hebben hierin zelf de regie en zijn 
ook zelf verantwoordelijk voor een goede voortgang 
van de bemiddelingsgesprekken. De gesprekken zijn 
vertrouwelijk en vinden op vrijwillige basis plaats. 
De vrijwilligers zijn géén rechters en kunnen dus  
géén oordeel geven over het conflict. 

Aanmelden voor bemiddeling kan bij contactpersoon 
Patricia van Asten-Visser, telefoon 06-51800948 
maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur 
of per e-mail: p.van.asten@lumenswerkt.nl 

Overleg Wijkcommissies met de 
Gemeente Valkenswaard 
Op woensdag 27 november 2019 bezocht 
Wijkcommissie Kerkakkers een bijeenkomst met de 
wijkcoördinatoren van de gemeente Valkenswaard 
en wethouder Mieke Theus. 
Het thema was: “Wijken kijken bij elkaar”.   
Het doel van de avond was elkaar te inspireren, 
ervaringen met elkaar te delen, elkaar beter te leren 
kennen, van elkaar te leren en ook om samen na te 
denken over de ontwikkelingen in het wijkgericht 
werken. 
 
De drie 
wijkcoördinatoren 
zijn de verbindende 
schakel tussen de 
inwoners en de 
gemeente. Zij hebben een leuke avond in elkaar 
gezet waarbij de zeven wijkcommissie voor de 
gelegenheid gehusseld werden. Zij gingen in 
groepjes van vier aan de slag met vier stellingen 
over het bestaansrecht van de wijkcommissies, de 
rol van de wijkcommissies en de manieren waarop 
wijkcommissies vrijwilligers kunnen werven en 
behouden. 
Er werd over en weer flink gespard. Natuurlijk 
werden de op- en aanmerkingen van de groepjes na 
afloop met elkaar besproken en hieruit kwam toch 
duidelijk naar voren dat iedereen hetzelfde doel 
nastreeft: “Leefbaarheid en Veiligheid in de wijken 
van Valkenswaard”. 
 
De wijkcoördinatoren verwerken de input van die 
avond en daar hopen wij dan natuurlijk ook ons 
voordeel mee te kunnen doen. 

  

mailto:secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl
http://www.wijkcommissiekerkakkers.nl/
http://www.cordaadwelzijn.nl/
https://www.lumenswerkt.nl/
https://www.lumenswerkt.nl/
mailto:p.van.asten@lumenswerkt.nl
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Nieuwe bestuursleden Wijkcommissie 
Kerkakkers 
Afgelopen maanden is er volop gezocht naar 
versterking van ons bestuur, wat geresulteerd heeft 
in 3 nieuwe bestuursleden.  
Het bestuur zal binnenkort bestaan uit: 
- voorzitter: (vacant) 
- secretaris: mevrouw Karin van de Boom 
- penningmeester: de heer Jan Sanders 
- lid: mevrouw Marijke van der Wolde 
- nieuw lid: mevrouw Leny Peels 
- nieuw lid: mevrouw Judith van Leeuwen 
- nieuw lid: de heer Wil van Hoppe 
Na een inwerkperiode van enkele maanden zal de 
rolverdeling worden vastgesteld en wordt er een 
voorzitter gekozen. Er is nog plaats voor een 
zevende bestuurslid, dus lijkt het u leuk om mee te 
doen, meld u dan aan bij ons secretariaat. 
 

Speelgoed in de Buurtbieb-kasten 
De speelgoed-actie via de beide buurtbieb-kasten 
was weer een groot succes. Hartelijk dank daarvoor. 
Natuurlijk kunt u het hele jaar door overtollig 
speelgoed beschikbaar stellen door het in een van 
de kasten te leggen voor andere wijkbewoners. 

 

KBO Valkenswaard 
De Katholieke Bond voor Ouderen heeft in 
Valkenswaard veel activiteiten voor 50-plussers,  
welke verdeeld zijn over 5 locaties: 

De Turfberg  aan de Van der Clusenstraat 4A: 

• Inloopmiddag (dinsdag 13:30-17:00 uur) 

• Wandelen (om de week op woensdag en vrijdag,  
vertrek om 09:30 uur) 

Kempenhof  aan de Antwerpsebaan 3: 

• Line Dance (dinsdag 14:00–17:00 uur) 

• Kienen (1x per maand dinsdag 14:00 – 16:00 uur) 

• Schilderen (1x per maand woensdag 13:30 –  
17:00 uur, niet tijdens de schoolvakanties) 

Taxandria  aan de Van de Venstraat 15: 

• Koersballen (woensdag 14:00-16:00 uur) 

• Biljarten (vrijdag 18:30-21:00 uur) 

’t Pumpke  aan de Le Sage ten Broekstraat 3: 

• Orkest repetitie (maandag 14:00-16:00 uur)  

De Graver  aan de Kerstroosstraat 20: 

• Opfriscursus dansen september t/m medio april  
(vrijdag 14:00 - 16:00 uur)  

 
Ook zijn er diverse andere 
activiteiten:  

• Fietsen, 2x per maand op 
maandag in de zomer-
maanden, start 13:30 uur 
bij de Nicolaaskerk op de 
Markt 

• Busreizen, 2x per jaar 

• Brunch bij De Zwaan 

• Vrijwilligersdag 

• Kerstviering 

• Nieuwjaarsreceptie 

Enkele activiteiten gaan tijdens de schoolvakanties 
niet door. Ook de buiten-activiteiten gaan in de 
winterperiode niet door (november-maart). 
 
Ook zijn er aparte KBO-afdelingen voor Dommelen 
en Borkel & Schaft. 
Meer informatie: kijk op www.KBObrabant.nl 
of bel Walter Mertens, telefoon:  040-20 25 132 
Loop gerust eens binnen tijdens een activiteit.  

mailto:secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl
http://www.wijkcommissiekerkakkers.nl/
http://www.kbobrabant.nl/
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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 te behandelen.  

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

• 20 januari:  Onze website 
Onze webmaster Frits geeft uitleg over onze 
website en hoe ook u een bijdrage kunt leveren 
aan dit communicatiemiddel met een berichtje of 
een foto. Kom eens luisteren. 

• 17 februari:  Oude Kadaster-gegevens 
Heemkunderkring Weerderheem komt vertellen 
over de oude Kadaster-gegevens die zij hebben 
gekregen. Van wie waren de koeien die vroeger 
in de wei stonden, waar nu uw huis staat? 

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

Voor & Door 
Iedere 2de woensdagavond van de maand wordt 
een gratis lezing georganiseerd “Door en Voor” 
wijkbewoners. Aanvang is 20:00 uur,  

locatie: buurtgebouw De Horizon, Amundsenstraat 5 
Valkenswaard. 

• 8 januari 2020:  Nieuwsjaarsreceptie  
Samen met het bestuur, onze vrijwilligers en 
andere wijkbewoners, gezellig het nieuwe jaar 
verwelkomen. Komt u ook? 

• 12 februari:  Meldingen bij de Gemeente 
U krijgt uitleg over hoe u een melding kunt doen 
bij de Gemeente, via de gemeente-app, per 
telefoon of via een straatcontactpersoon van 
onze wijkcommissie. 

 

Adressen 

Enkele adressen en telefoonnummers: 

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

• Wijkagent Kim Pijs, telefoon 0900-8844 

• Inloophuis Kardinaal de Jongstraat 6, elke  
1ste en 3de maandagochtend 10:00 – 11:15 uur. 

• 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 

mailto:secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl
http://www.wijkcommissiekerkakkers.nl/
mailto:secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl
http://www.ehbo-stnicolaas.nl/
http://www.fittvalkenswaard.nl/
https://www.nettorama.nl/vestigingen

