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Uit het bestuur geklapt…. 
De afgelopen periode was voor veel mensen een 
vervelende periode, met eenzaamheid, weinig 
sociaal contact enz. Maar ook een periode om tot 
bezinning te komen.  
Door een gesprek met een gebruiker van één van 
onze buurtbiebs werd mij pas duidelijk hoe belangrijk 
deze in deze tijd zijn. Maar al wandelend door de 
wijk zie je ook dat in deze periode veel tuintjes zijn 
opgeknapt. Ook zie je dat vrijgekomen huizen door 
Woningbelang of kopers worden opgeknapt.  
Het speeltuintje in de Columbusstraat en het 
Mollenveldje in de Min. Aalbersestraat liggen er 
keurig bij. Maar ook de volkstuintjes aan de Le Sage 
ten Broekstraat en de Min. Aalbersestraat verdienen 
een pluim. De volkstuinders hebben een goed 
contact met de gemeente en de bewoners. Zij 
bieden overtollige groenten aan, aan wijkbewoners 
die het financieel moeilijk hebben.  

Aan de Nieuwe Waalreseweg zien wij 
bouwactiviteiten. De laatste jaren zijn er in enkele 
straten zoals De Hudsonstraat, Dommelseweg, en 
Dr. Schaepmanstraat mooie woningen bij gekomen. 
Maar ook zijn enkele oude gebouwen verdwenen: 
De voedselbank aan de Barentszstraat en de 
sporthal aan de Amundsenstraat. Daar zullen op 
termijn weer nieuwe woningen komen. Ook is het 
gebouw van Het Goed aanzienlijk gerenoveerd t.b.v. 
de nieuwe supermarkt. Omdat een wijk een 
“optelsom van straten” is mogen wij erg blij zijn met  
deze verbeteringen.  

Ons inloophuis is intussen weer open. 
Onze Door en Voor avonden gaan voorlopig nog niet 
door. In het verleden werden zowel het inloophuis 

als onze door en Voor avonden matig bezocht. Maar 
hier hanteren wij het gezegde: “Je kunt beter twee 
personen echt gelukkig maken dan 10 personen half 
gelukkig”. De broeders zijn in ieder geval blij met het 
weer openen van het inloophuis. Maar ook de 
bezoekers op onze eerst inloopmorgen waren  
duidelijk blij om elkaar weer te ontmoeten.  

In de afgelopen periode zijn door Cordaad Welzijn 
en met name door Nikki van de Moosdijk diverse 
wijkbewoners geholpen. Maar ook ons netwerk, onze 
straatcontactpersonen, bleek weer nuttig. In deze 
periode zijn zowel landelijk als lokaal prachtige 
initiatieven ontstaan. Van aandacht voor elkaar, de 
Nationale Luisterlijn tot raamvisites. Zo hebben Fien 
en Jan Gijsbers samen met het CDA voor twee 
prachtige bankjes gezorgd in de Kromstraat.  

Om nog meer voor de straten en dus de wijk te 
kunnen betekenen, zijn wij nog steeds op zoek naar 

enkele enthousiaste bestuursleden of medewerkers. 
Maar we zijn ook nog op zoek naar enkele straat-
contactpersonen: 

• Voor een deel van de Dommelseweg: 
Huisnummers 94 t/m 124 en 90 t/m 134 plus het 
Hagelkruis. 

• De Columbusstraat. 

• De Dr. Schaepmanstraat 1 t/m 33. 
Bent u woonachtig in een van deze straten, geef u 
dan op voor het bezorgen van deze nieuwsbrief en 
als contactpersoon voor uw buren. 
Wij zoeken ook nog 2 topleden (beheerders) voor 
onze Buurtapp NEXTDOOR, want wij hebben 
inmiddels ruim 460 aanmeldingen op NEXTDOOR. 
Het kost u slechts een uurtje per maand.  
U doet het voor uw eigen straat en dus de wijk. 
Voor alles kunt u contact opnemen met ons  
secretariaat of Jan Sanders, telefoon 040-2042452. 

Jan Sanders  
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Bijenvriendelijke grassen en bloemen 
De fruitbomen die bij de moestuintjes staan en als 
plukboompjes zijn bedoeld, doen het goed. Er zijn 
speciale bijenvriendelijke grassen en bloemen 
ingezaaid, al lijkt het op weelderig onkruid. 

Omdat dit uitnodigt tot het dumpen van afval, heeft 
de gemeente borden geplaatst. Ook is er met de 
gemeente contact inzake het onderhoud. Zo is een 
strook langs de fruitbomen begaanbaar gemaakt om 
straks de vruchten te kunnen plukken. Het is niet de 
bedoeling dat u daar de hond gaat uitlaten. 

Inloophuis weer van start 
Maandag 6 juli zaten zo'n 12 buurtbewoners weer 
aan de koffie bij onze gastheren Bert en Harry. 
Natuurlijk met 1,5 meter afstand tussen de 
huishoudens. Gezellig even wat drinken en bijpraten. 
Komt u volgende keer ook?  
De toegang is GRATIS, de koffie en thee ook. 
De volgende inloop-ochtenden zijn op 7 en 21 sept. 

Ook 5 en 19 oktober 2020 van 10:00 tot 11:15 uur 
Adres: Kardinaal de Jongstraat 6 
 

Bermen weer schoon 
Tonny Marcelis uit onze 
wijk helpt Valkenswaard 
mee schoon houden; ze 
raapt afval op in bermen, 
op parkeerplaatsen, in 
speeltuintjes, enz.  
Ze kreeg van de gemeente 
handschoenen, een grijper 
en vuilniszakhouder. 
Op verzoek van de 
gemeente raapt ze vooral 
de lege blikjes op, want die 
worden gerecycled. 
De gemeente komt de  
blikjes bij haar ophalen. 

Lijkt het u ook leuk om regelmatig of af en toe lekker 
in de buitenlucht nuttig bezig te zijn, meldt u zich dan 
aan bij de gemeente, tel: 040-2083444 en vraag 
naar mevr. Smeets-Verbakel.  
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Wegdek verzakt 
Al enkele weken is er een verzakking ontstaan in het 
wegdek van de Le Sage ten Broekstraat. Mogelijk is 
er veel zand via de riolering verdwenen, waardoor 
de bestrating ging verzakken. 

 

Sloop blauwe Amundsen sporthal  
De sloop van de grote sporthal aan de 
Amundsenstraat is vrijwel afgerond. 
Na het inpakken en verwijderen van de blauwe 
dakplaten door een speciale ploeg slopers i.v.m. de 
giftige stof Chroom-6 in de verf, is ook de rest van de 
dakconstructie nog voor de bouwvakantie verwijderd.  

Na de vakantie zijn ook de wanden en de vloer 
afgevoerd. Er is een plan uitgewerkt voor de bouw 
van 19 stuks nieuwe laagbouwwoningen. Wanneer 
die nieuwbouw zal starten is nog niet bekend.

Overschot moestuinen “De Rijt” naar 
behoeftige wijkbewoners 
De hobbykwekers van moestuinvereniging De Rijt 
aan de Le Sage ten Broekstraat hebben regelmatig 
“te veel” groenten en fruit voor eigen consumptie en 

zochten een nuttige bestemming voor deze oogsten. 
Deze willen ze graag beschikbaar stellen voor de 
behoeftige bewoners in onze wijk. De wijkcommissie 
is daarom nog op zoek naar huishoudens die het 
goed kunnen gebruiken.  
Bent u, of kent u iemand in onze wijk Kerkakkers die 
graag wat gratis groenten of fruit wil komen ophalen, 
meld dit dan bij ons secretariaat. Een e-mail of een 
briefje in de bus is prima. Adres vindt u onderaan dit 
blad. 

Op het terrein van de moestuinvereniging is ook een 
nieuw clubhuis geplaatst. De tuinders kunnen hier 
even schuilen als het gaat regenen.  
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Rabobank Clubsupport actie  
Heeft u een rekening bij de Rabobank en wilt u ons 
steunen via de Rabobank Clubsupport actie?  
Als u al lid bent van de Rabobank ontvangt u, dit jaar 
via de telefoon-app, automatisch een uitnodiging 
voor de Clubsupport actie 2020 met meer info.  

Heeft u wel een rekening bij de Rabobank, maar 
bent u geen lid, ga dan snel naar uw bank, of kijk in 
de Rabobank-app hoe u lid kunt worden van de 
Rabobank en voor nadere info over deze jaarlijkse 
sponsoractie.  
Ook u kunt dan van 5 t/m 25 oktober 2020 uw 
sponsorstem uitbrengen op ons of op uw favoriete 
club. Leden vanaf 12 jaar kunnen stemmen.  
Voor 2019 was er een totaalbedrag van € 270.000,- 
te vergeven door de ± 30.000 leden van Rabobank 
De Kempen 
 

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 

Nog even géén Door & Voor avonden 
Vandaag, 17 aug. zit ik op een snikhete kamer een 
stukje te schrijven voor de nieuwsbrief die de  
komende maand weer in de brievenbus valt. 
Het zit niet alleen ons als bestuur met al onze 
plannen tegen, maar met de bestrijding en onder-
drukken van het covid19 virus wil het ook niet echt 
lukken. 
Dat vind ik heel erg; plannen waren er, contacten 
waren gelegd, maar het bestuur van buurthuis de 
Horizon heeft besloten dat het gebouw het hele jaar 
gesloten blijft. Een logische beslissing gezien het 
gezondheidsrisico dat aan het openen verbonden is, 
maar toch, heel erg jammer is het wel. 
Ik denk met name aan de Kerstviering, wat een groot 
succes was, en ik keek samen met het bestuur met 
plezier uit naar de volgende viering. Maar laten wij 
uit gaan kijken met een nieuwe blik naar het 
komende jaar. Misschien is er toch een avond 
mogelijk rond de feestdagen die nog moeten komen, 
al hangt dat natuurlijk af van de dan geldende 
situatie en maatregelen. Daarom ga ik toch verder 
met plannen maken voor 2021. 
Heel veel groeten allemaal en vooral veel 
gezondheid. 
 
Marijke van der Wolde 

 
Agenda Inloophuis 

• maandag 7 en 21  september 10:00 uur: 

• maandag 5 en 19 oktober 10:00 uur 
INLOOPHUIS Kardinaal de Jongstraat 6. 

Even gezellig 
bijpraten:  
Onder het genot 
van een gratis 
kopje koffie of 
thee gezellig even 
bijpraten. Komt u 
ook? 
Natuurlijk met 1,5 
meter afstand. 

De toegang is GRATIS, de koffie en thee ook. 
Aanvang 10:00 uur tot 11:15 uur 

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

