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Uit het bestuur geklapt…. 
Het bestuur van de wijkcommissie wenst alle 
inwoners van de wijk 

een Gelukkig en 
Gezond 2022 

 
Ondanks corona hebben we in het afgelopen jaar 
een aantal zaken aangepakt/uitgevoerd: 
- opening van de openbare boomgaard met een 

insectenhotel en een informatiebord; 
- een nieuw, enthousiast bestuurslid Ankie Slaats; 
- het werven van 8 nieuwe straatcontactpersonen; 
- het project Goede Buren in samenwerking met 

de Moestuinvereniging De Rijt: voedsel voor 
behoeftige mensen uit de wijk; 

- opstarten van een kids-/jeugdcommissie met het 
maken van herfststukjes en een lampiontocht; 

- biodiversiteit met o.a. het plaatsen van 
bijenkasten bij de openbare boomgaard; 

- aandacht voor het hardrijden binnen de wijk met 
o.a. brieven aan ouders van kinderopvang de 
Horizon en het plaatsen van “slow”-poppetjes op 
twee plaatsen binnen de wijk; 

- ondersteuning van een garage-sale; 
- het voorbereiden van het streamen van enkele 

uitvoeringen van de Hofnar bij buurtvereniging 
De Horizon; 

- overleg met o.a. de gemeente en Woningbelang; 
- Halloween, ondersteuning van de wandeling; 
- een nieuw informatieboekje voor onze 

straatcontactpersonen en nieuwe wijkbewoners; 
- aandacht voor wijkbewoners door bijeenkomsten 

met bewoners uit enkele straten en door een 
hulpkaart. Deze hulpkaart is er voor 
wijkbewoners ten noorden van de 
Dr. Schaepmanstraat; 

- vernieuwing van onze website; 
- huldiging van Frits Hendriks voor zijn enorme 

inzet voor onze wijkcommissie; 
- Gouden Buur Award voor Jan Sanders voor zijn 

inzet voor de buurtapp Nextdoor. 

Halloween in onze wijk 
Beste buren, zaterdag 30 oktober hebben vele 
buren hun tuin aangekleed voor Halloween. De 
Dr. Schaepmanstraat bleek het centrale punt van 
een spookachtige avond in de wijk Kerkakkers. 
Emmertjes of tasjes gevuld met snoep en 
helemaal verkleed kwamen de kinderen aan de 
deuren. Heksen, clowns en zelfs vampiers 
openden hun deuren om snoep uit te delen. 
Een geslaagde eerste Halloweenavond in de wijk! 
 
Graag wil ik jullie bedanken namens mijzelf en de 
kinderen die het soms erg spannend vonden. 
We hopen dat volgend jaar nog meer huizen en 
kinderen meedoen, zodat het weer een gezellige 
en spookachtige avond kan worden. 
Tot volgend jaar! 

groeten Cash van den Eerenbeemd 

 

Gezocht:  Penningmeester 
De wijkcommissie is dringend op zoek naar een 
penningmeester (m/v). Bent u enkele uurtjes per 
maand beschikbaar en heeft u affiniteit met 
financiën? Meld u dan even bij ons secretariaat.  
Ervaring is gewenst maar niet vereist, u wordt 
uitgebreid opgeleid door de huidige 
penningmeester. 
 

Onze website is vernieuwd Kijk eens op: 
www.wijkcommissiekerkakkers.nl 

mailto:secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl
http://www.wijkcommissiekerkakkers.nl/
file:///C:/Users/kvand/Downloads/www.wijkcommissiekerkakkers.nl
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Herfststukjes maken 
Op 13 november vond de eerste kinderactiviteit 
plaats. We waren te gast bij familie Gijsbers in de 
Kromstraat. Een groepje heel enthousiaste 
kinderen hebben daar zo’n 15 herfststukjes 
gemaakt. Er was keuze genoeg aan materiaal.  
Jan Gijsbers had voor een riant aanbod gezorgd. 
Toen de stukjes klaar waren hebben we nog van 
koekjes een smakelijk hapje in elkaar geknutseld. 
Fien zorgde voor de koffie en natuurlijk was er ook 
wat te lekkers voor de kinderen.  
Dit is zeker voor herhaling vatbaar. 

 

Bijenkasten bij de boomgaard 

Afgelopen weken is er door een groepje 
vrijwilligers hard gewerkt aan een afdak voor de 
nieuw te plaatsen bijenkasten in de openbare 
boomgaard aan de Le Sage ten Broekstraat. 
Op hun zoektocht naar de benodigde materialen 
kwamen zij terecht bij de wijkbewoner Jan 
Vercammen, die voldoende houten balken en 
planken beschikbaar kon stellen om een mooi en 
groot afdak te maken. Hartelijk dank aan Jan, Cor, 
Wil, Frits en Ankie voor hun bijdrage. Nu kan de 
imker aan de slag met zijn bijenvolkeren.

Verse groenten uit eigen moestuin? 
Het is laagseizoen voor de tuinders, maar de 
voorbereidingen voor het voorjaar zijn al in volle 
gang. Wilt u straks ook lekker tuinieren in een 
moestuin? Bij Moestuinvereniging De Rijt aan de 
Le Sage ten Broekstraat komen per 1 januari 2022 
enkele tuinen vrij voor nieuwe leden.  
Het tuinieren staat voorop, maar binnen deze 
vereniging houden ze ook van een gezellig 
praatje, delen ze kennis en ervaringen en zijn er af 
en toe gezamenlijke activiteiten.  

Als beginnend tuinder kunt u starten met een 
kleine tuin van 50m2, maar als u al ervaring heeft 
zijn er ook grotere tuinen beschikbaar van 100 of 
200m2. Kortom iedereen die zin én tijd heeft om te 
tuinieren kan hier terecht.  
Heeft u interesse of wilt u graag meer weten, dan 
kunt u een e-mail sturen aan het bestuur via: 
moestuinderijtvalkenswaard@outlook.com 
en dan nemen zij spoedig contact met u op. 
Een berichtje naar 06-2658 8548 kan ook. 

mailto:secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl
http://www.wijkcommissiekerkakkers.nl/
mailto:moestuinderijtvalkenswaard@outlook.com
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Toos laat van zich horen 
In 2002 kwam Toos van Riet samen met haar 
partner in de Kromstraat wonen. Een prachtige 
straat in onze wijk. Volgens vele van de bewoners 
misschien zelfs wel de mooiste.  
Vanuit haar huis loopt ze binnen enkele minuten 
de natuur in. Daar vindt Toos de rust om te zien, te 
horen en te voelen hoe prachtig de natuur is.  
Daar borrelen allerlei fantasietjes omhoog en 
maakt ze foto's. Onder andere die foto's en 
fantasietjes zijn 'n inspiratiebron geweest voor het 
maken van haar boek "HEB JE EVEN?" 
Ze laat zich horen met deze bundel vol gedichten 
en gedachten over de dingen van 't leven, 
gevangen in woord en beeld. 
Het boek met 142 pagina’s is te koop voor €15,- 

U vindt een 
inkijkexemplaar bij het 
inloophuis, de bibliotheek 
en bij Wol en More op de 
Markt 31. 
Wilt u een exemplaar, 
stuur dan een e-mail naar 
toosvriet@gmail.com met 
vermelding van uw naam 
en telefoonnummer of 
loop binnen bij  
Wol and More op de 
Markt 31 Valkenswaard. 
 

Nieuwe winkel in onze wijk 

Een van de doelstellingen van onze wijkcommissie 
is het ondersteunen van (startende) ondernemers 
bij het uitbreiden van de naamsbekendheid in de 
wijk. 

Beautysalon Janneke, 
Pater Rijkenstraat 10. 
Huidverbetering staat bij 
Janneke centraal en dit 
in een ontspannen 
omgeving zodat je 
heerlijk een momentje 
voor jezelf hebt. 

Huidanalyse, oppervlaktereiniging, dieptereiniging, 
epileren enz.   www.beautysalonjanneke.nl

Gevraagd: Hulp bij activiteiten 

De wijkcommissie is op zoek naar wijkbewoners 
die willen helpen bij het organiseren van diverse 
activiteiten van de Wijkcommissie Kerkakkers: 
- Voor het onderhouden van onze buurtapp 

“Nextdoor”; 
- Voor ons project “burenhulp”: u bemiddelt 

tussen een hulpvrager en hulpaanbieder; 
- Voor onze streaming voorstellingen in 

samenwerking met theater De Hofnar; 
- Voor het onderhouden van onze website 
- Voor een bestuursfunctie, we zoeken een 

penningmeester; 
- Voor tuinonderhoud: Kleine tuintjes van onkruid 

ontdoen bij zieke of oudere buurtbewoners. 
Hiervoor kan een vrijwilligers vergoeding 
betaald worden; 

- Voor het realiseren van meer biodiversiteit in de 
wijk; 

- Voor het organiseren van een thema-avond 
voor wijkbewoners; 

- Voor het organiseren van een activiteit, bijv. 
een wandeling, excursie, kerstmarkt, enz. 

Neem contact op met ons secretariaat als u 
vragen of interesse heeft: Doctor Ariënsstraat 20,  
telefoon in de avonduren: 06-4123 4138 
e-mail: secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl 
of gewoon een briefje in onze brievenbus. 

 
 

Oproep: Onderwerpen gevraagd 
voor de “Door en Voor” avonden 
In de afgelopen jaren hebben wij ontzettend veel 
thema’s behandeld. Wij zijn ervan overtuigd dat er 
nog vele hobby’s en prachtige verhalen 
"aanwezig" zijn in onze wijk.  
Zodra het coronavirus het toelaat, willen we weer 
starten met deze informatieavonden. 

Wij roepen wijkbewoners op om hun hobby of 
prachtige verhaal te delen met andere 
wijkbewoners. 
Als U hulp nodig heeft bij de presentatie dan zijn 
er vrijwilligers en een laptop beschikbaar.  

mailto:secretariaat@wijkcommissiekerkakkers.nl
http://www.wijkcommissiekerkakkers.nl/
mailto:toosvriet@gmail.com
http://www.beautysalonjanneke.nl/
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Huisje misverstand 
Papa ik hou steeds meer van jou 
Lief maar ik mis nu wel mijn vrouw 

Ja jongen als je niet meer weet wie je bent 
Dan zeggen de mensen zij is dement 

Weet je nog wat zij pas nog zei 
Wie is die jongen daar aan je zij 

Het is erg we moeten daar mee leven 
Maar blijf lief en om je moeder geven 

Soms is zij nog even bij de tijd 
Dan lacht en springt ze als een jonge geit 

Maar momenten je laat haar niet alleen 
Ze wil weg maar waar wil ze heen 

Het wordt moeilijk met moeder in huis 
Een afspraak met een verzorgingstehuis 

Er is geen plaats we moeten wachten 
Zij slaapt heel slecht al vele nachten 

Gaat lopen en weet niet waar naar toe 
Wordt gevonden ze is ontzettend moe 

Afspraak met de huisarts wordt gemaakt 
Het gesprek heeft ons diep geraakt 

Alzheimer is het woord dat blijft hangen 
Terug naar huis zonder enig verlangen 

Moeder wordt ziek en gaat achteruit 
Longontsteking naar het verluidt 

Zij is rustig ingeslapen met een lach 
We herinneren haar nog iedere dag 

Wil van Hoppe 
 

Parkstrook Le Sage ten Broekstraat. 
Na goed overleg tussen wijkbewoners en 
wethouder Theo Geldens en senior beheerder 
groen van de gemeente Ad Lavrijssen is besloten 
om voor het hekwerk van de moestuinvereniging 
een groenblijvende haag van Laurier Caucasica bij 
te planten. Dit is een mooi voorbeeld van 
burgerparticipatie. De gemeente verwacht van 
inwoners om mee te denken en mee te beslissen. 
Het heeft enige jaren geduurd maar nu is er een 
besluit waar zowel inwoners en gemeente zich 
prima in kunnen vinden. De bewoners van de Le 
Sage ten Broekstraat zijn de gemeente dankbaar 
voor de samenwerking. Er is in de parkstrook voor 

de openbare 
boomgaard nu ook 
een strook bloemen 
ingezaaid en 
bloembollen geplant.  
Fase 3 van de 
herinrichting van de 
parkstrook tussen 
Tienendreef en Le 
Sage ten Broekstraat 
is nu ook in gang 
gezet.  
Vanaf het Pumpke 
kun je al over een 
mooi nieuw 
wandelpad in de 
parkstrook wandelen. 
Wij vragen de 
hondenbezitters om 
het prettig voor 
iedereen te houden en 
de uitwerpselen te  
verwijderen. 

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 

• Weekend huisarts 040-266 0505 Maxima MC 

• Wijkagent Kim Pijs, telefoon 0900-8844 

• Automaatje 06-2086 2803 ma + do 9-12:30 uur 

automaatjevalkenswaard@cordaadwelzijn.nl 
• Inloophuis Kardinaal de Jongstraat 6, 

GESLOTEN i.v.m. Corona. 

• Door & Voor thema-avond in De Horizon 
Amundsenstraat 5, GESLOTEN i.v.m. Corona. 

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