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Beste buurtbewoners, 

 

Wijkschouw: 

Op zaterdag 22 september was het 

behalve burendag ook de dag van onze 

wijkschouw. Met een stralend zonnetje 

kon de dag niet stuk. Velen gaven 

gehoor aan onze oproep om samen met 

ons en leden van de gemeenteraad door 

de wijk te gaan en te kijken waar we 

trots op zijn en wat er anders zou 

kunnen. Wethouder Mart Wijnen, 3 

raadsleden, onze wijkcoördinator, de 

buurtbrigadier, de BOA en de pers 

hadden naast de buurtbewoners gehoor 

gegeven aan de oproep. Voor de 

achterblijvers was er koffie/thee en 

ranja en voor de kinderen stond er een 

springkussen waar dankbaar gebruik 

van werd gemaakt. 

 
 

Na een rondgang door de wijk hebben 

de wethouder en onze voorzitster 

(Daniëlle van Rens) het ‘paaike’ in de 

Willibrorduslaan officieel geopend. 

Buurtbewoners hadden zelfs op 

ludieke wijze een naam voor het 

‘paaike’ geopperd: ‘Ellenpijp’.  

 

 

We willen graag bij het pad een mooi 

naambordje plaatsen. U hoort hier nog 

van. 

 
 

Naast al deze feestelijkheden was er 

nog een belangrijke taak te verrichten. 

Mart en Daniëlle mochten tevens het 

nieuwe logo van de wijkcommissie 

onthullen. Dit logo is door Juriaan 

Manders speciaal voor ons ontworpen, 

we zijn dan ook zeer trots en willen 

Juriaan hierbij nogmaals hartelijk 

bedanken. 

De centrale basis voor het logo wordt 

gevormd door de letter ‘g’. Uitgangs- 

punt zijn de grenzen van de wijk 

Geenhoven. Binnen de klassieke 

typografie kent een dergelijk ‘g’ rechts 

aan de bovenste ronding een kleine 

uitstulping, die ‘schreef’ genoemd 

wordt. In het logo zit dit ‘schreefje’ 

echter aan de linkerkant. Hiervoor is 

gekozen om het noordelijke deel van 

de Pastoor Heerkensdreef in het logo te 

betrekken. Dit maakt meteen de ‘g’ 

met een typografisch knipoogje af en is 

daarmee specifiek toegepast voor de 

Wijkcommissie Geenhoven. 



De mensen in de wijk worden in het 

logo verbeeld door de bollen. De 

kleuren waarvoor gekozen is, zijn de 3 

primaire kleuren: geel, blauw en rood. 

Met de primaire kleuren is het 

mogelijk om alle combinaties in het 

kleurenspectrum te genereren. Dit staat 

voor de diversiteit van de mensen in de 

wijk Geenhoven. 

 

De 3 gekleurde bollen zijn niet met 

elkaar verbonden. Hiervoor is gekozen 

om de openheid en toegankelijkheid 

van de wijk en haar commissie weer te 

geven.  

 

Vanuit de wijk…. 

Eén van de vragen van de 

wijkbewoners is: ‘Wie is de wijkagent 

voor de wijk Geenhoven?’  Het 

grootste gedeelte van de wijk valt 

onder Marcel Thiels. Het stuk tussen 

de Europalaan en de Eindhovenseweg 

valt onder Jeroen van Bronswijk. 

Maar over wie hebben we het dan? 

                                                                                                                                                            

 
 

                                                                    

  

 

Marcel Thiels 

Buurtbrigadier van de wijken 

‘t Gegraaf en Geenhoven 

 

 

 

Uw buurtbrigadier kunt u tegenkomen 

in de wijk, maar u kunt er ook 

telefonisch of per mail contact mee 

opnemen. De buurtbrigadier weet wat 

er leeft in uw buurt. Het belangrijkste 

gereedschap van een buurtbrigadier is 

informatie. Informatie die u kunt 

geven. 

 

U kunt met vragen over veiligheid en 

leefbaarheid in uw woonomgeving bij 

uw buurtbrigadier terecht. 

Maar ook uw eigen ideeën en 

initiatieven kunnen zeer waardevol 

zijn! Uw buurtbrigadier is uw 

contactpersoon naar de politie, die 

mede dank zij uw informatie 

problemen in de wijk aanpakt en waar 

mogelijk, voorkomt. 

Samen met collega's, wijkbewoners en 

partners werkt de buurtbrigadier aan 

het leefbaar maken en het houden van 

uw wijk of buurt. 

U kunt Marcel bereiken via telefoon- 

nummer 0900-8844. Internet: 

www.politie.nl > rechtsboven 

‘wijkagenten’  > uw postcode en als u 

dan op de naam van de wijkagent klikt, 

kunt u een contactformulier invullen. 

 

Ook op twitter kunt u hem volgen: 

@brigadierVWgg  

 

Volgende keer stelt Jeroen van 

Bronswijk zich aan u voor…. 

 

De werkgroepen van de 

Wijkcommissie: 

Werkgroep ‘Jong’:  

Bij de speelplaats aan het 

Haagstraatplein aan de zijde van de 

Geenhovensedreef zijn de bordjes 

‘verboden toegang’ inmiddels 

verwijderd. De speelplaats is nu 

toegankelijk voor kinderen om ook na 

schooltijd lekker te kunnen spelen.  

 

 

http://www.politie.nl/


 

Werkgroep ‘Openbaar gebied en 

Verkeer’:  
Overal in de wijk is het resultaat van 

onze eerste grote actie al te zien. We 

willen mensen bewust laten worden 

van de toegestane snelheid.  De 

stickeractie is voor ons meer dan 

geslaagd! Mocht je onverhoopt geen 

sticker hebben ontvangen, laat het ons 

dan even weten. 

 
 

De eerder genoemde opschoondag zal 

in maart 2013 plaatsvinden. Meer 

concrete informatie volgt in de eerste 

nieuwsbrief van 2013. 

 

Werkgroep ‘Oud’: 

Met het oog op alle bezuinigingen in 

de  toekomst gaan we meewerken aan 

het project ‘Accent op Talent’. We 

zullen u als wijkbewoner aanspreken 

op de talenten die u in huis heeft en 

waarmee u een ander van dienst kunt 

zijn. Als einddoel zouden we graag een 

talentenbank op willen richten waar u 

terecht kunt met hulpvragen maar 

natuurlijk ook met uw aanbod. Er 

bestaat een kans dat we hiervoor bij u 

aan de deur komen. Op donderdag 29 

november, 6 en 13 december van 

18.30–19.30 uur zijn er mensen van de 

talentenbank aanwezig in basisschool 

Haagstraatplein, ingang Haagstraat 134 

en kunt u meer informatie krijgen en/of 

uw talenten aanbieden en/of uw vraag 

neerleggen. 

 

Wijkactiviteiten: 

Straatbarbecue Geenhoven 

Op 1 september jongstleden was het 

zover; midden op een van de oudste 

straten van Valkenswaard vond de  

eerste Geenhoven straatbarbecue 

plaats. Vooraf was de doelstelling dat 

zoveel mogelijk straatbewoners elkaar 

(beter) zouden leren kennen. En met 

een opkomst van meer dan 90% ofwel 

71 deelnemers was het evenement al 

voor de start geslaagd. In de uit-

nodiging stond dat het programma zou 

beginnen om 4 uur, maar door het 

zonnige weer en een afgesloten straat 

was het al vanaf 's ochtends heel 

gezellig op straat. Tijdens de opbouw 

van de festiviteiten hielpen vele 

buurtbewoners al een handje mee! 

Toen het, door de wijkcommissie 

gesponsorde, springkussen opgeblazen 

was, werd het voor alle kinderen ook 

meteen feest! Met lekker stoepkrijten, 

fietsen en tekenen op straat waren alle 

kinderen de hele dag lekker in touw. 

Vanaf 4 uur kwamen daar alle 

straatbewoners bij en konden we 

genieten van een heerlijk “pilske” in 

het zonnetje. Samen met een lekkere 

barbecue waren dit de perfecte 

ingrediënten voor een zeer geslaagde 

straatbarbeque. Een groot deel van de 

buurt heeft zelfs geholpen met 

opruimen. Ik denk dat we volgende 

jaar maar weer….. 

Nogmaals dank voor de support van 

de wijkcommissie! 

Sander de Wit, namens de bewoners 

van Geenhoven 

 



 
 

Halloweentocht Basisschool de 

Windroos. 

 

Op vrijdag 26 oktober jongstleden 

organiseerde de basisschool een 

Halloweentocht door een gedeelte van 

de wijk Geenhoven. Een tocht waarbij 

een beroep werd gedaan op alle 

bewoners van de straten waar we 

doorheen liepen om hun huis in sfeer te 

versieren.  

 
 

Enkelen meldden zich vrijwillig aan 

als post. Onderweg waren er een 7-tal 

posten waar men onder andere een 

spannend verhaal hoorde, een mooie 

show zag, vele figuranten en waar de 

kinderen spelletjes konden doen. Voor 

de durfals was er ook een heuse 

spooktent.  

 

Mede dankzij de sponsoring door de 

wijkcommissie en vele betrokkenen uit 

de wijk (waaronder de Jumbo, 

kapsalon Rosa, bakkerij De Proost, Het 

Oude Wandelpark, Kinderstad en Pro 

seal zeilmakerij, kreeg men onderweg 

ook nog hapjes en een drankje en ging 

ieder kind met een heus diploma en 

een aardigheidje naar huis. Een avond 

die met ruim 500 lopers meer dan 

geslaagd te noemen was! 

 

Een avond voor en door de wijk, iets 

wat helemaal past binnen de gedachte 

van de wijkcommissie. 

 

Namens alle kinderen, ouders en 

leerkrachten van de Windroos 

bedanken we alle sponsoren en dus 

ook de wijkcommissie. Ook dank aan 

iedereen uit de wijk die hun huizen zo 

mooi versierden zodat het een 

prachtige tocht werd.  

 

 

Website: 

Om nog beter bereikbaar te kunnen 

zijn en u nog beter te kunnen 

informeren zijn we bezig een website 

te ontwikkelen. Hier wordt hard aan 

gewerkt en medio januari 2013 is hij 

operationeel. In onze volgende 

nieuwsbrief zult u hier dan ook zeker 

meer van horen. 

 

Mocht u vragen en/of opmerkingen 

hebben voor de wijkcommissie dan 

kunt u een briefje in de witte 

brievenbus van de wijkcommissie bij 

de Jumbo (Willibrorduslaan) doen 

of mailen naar: 

wijkcommissiegeenhoven@live.nl. 

 

 

 

SAMEN STAAN WE STERK. 

Wijkcommissie Geenhoven. 
 

 

 

mailto:wijkcommissiegeenhoven@live.nl

