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Nieuwsbrief 4. 

Valkenswaard, februari 2013 

 

Beste wijkbewoners, 

 

Tijd voor de vierde editie van onze 

nieuwsbrief alweer, wederom 

boordevol informatie. We wensen U 

veel leesplezier! 

 

 

Website: 

De wijkcommissie heeft vanaf nu een 

eigen website: 

www.wijkcommissiegeenhoven.nl 

Een stap die gemaakt is om nog beter 

bereikbaar te zijn maar ook om 

iedereen nog beter te informeren. 

We nodigen jullie allen uit hier zeker 

een kijkje te gaan nemen. 

Er staat uitleg over wie we zijn en wat 

we doen. De laatste nieuwtjes en 

activiteiten die plaatsvinden binnen de 

wijk. 

Ook is er een mogelijkheid in contact 

te komen met leden van de 

wijkcommissie en/of de werkgroepen. 

En staan er foto’s op van activiteiten 

die geweest zijn. 

 

Het is zeker de moeite waard en we 

zijn er erg trots op! 

 

De talentenbank: 

In onze vorige nieuwsbrief kon u al 

iets lezen over het project ‘Accent op 

ieders Talent”. Dit project is 

ondertussen echt van start gegaan en  

 

 

 

 

 

we hebben hiermee als wijk 

Geenhoven een primeur in huis. 

 

In samenwerking met Ontwikkelbedrijf 

3.0  zijn we, in opdracht van de 

gemeente, als wijkcommissie aan de 

slag gegaan met de uitvoering van het 

programma Accent op ieders Talent. 

  

Allereerst zijn we in enkele straten 

langs de deuren gegaan om te vragen 

wat ieders Talent is. En wat zit er een 

talent in onze wijk: de bereidheid een 

ander te helpen heeft ons diep geraakt! 

 

Het gaat vooral om de kleine dingen: 

boodschappen doen, een ritje naar het 

ziekenhuis, een tijdje voor iemand 

koken die een gebroken arm heeft. En 

dit zijn natuurlijk maar enkele 

voorbeelden.   

We zijn na deze (4-5) straten gestopt 

met langs de deuren gaan omdat het 

aanbod zo overweldigend was dat we 

eerst wilden gaan matchen. Het moet 

wel iets levends blijven en niet alleen 

een aanbod op papier. 

Daarom  was de volgende stap het 

samen organiseren van een “kennen 

en gekend worden” voor alle mensen 

die een aanbod of een vraag hebben 

neergelegd bij de Talentenbank. 

 

Dankzij de gastvrijheid van Zuidzorg 

konden we op zaterdag 15 december 

2012 alle betrokkenen (ook 

http://www.wijkcommissiegeenhoven.nl/
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professionele partners uit de wijk) 

uitnodigen om naar het kruisgebouw 

aan de Rijt te komen voor een ‘kennen 

en gekend worden’. Onder het genot 

van een glaasje glühwein en een kopje 

snert kon er kennis met elkaar gemaakt 

worden. 

Je wilt immers wel iemand kennen 

voordat diegene iets voor je komt 

doen. We hebben die dag 3 concrete 

matches kunnen maken!  

 

 
 

Maar het gaat verder. We willen dit 

verhaal graag een vervolg geven. We 

zijn in gesprek gegaan met alle 

professionele partners uit de wijk om 

ons hierin te ondersteunen. 

Ook van hen kregen we vele positieve 

reacties. 

 

Er zal dus gematcht gaan worden. 

Maar we zullen ook verder gaan 

inventariseren en aan de deur komen 

om ook uw aandeel hierin mee te 

nemen. Dat doen we wel in fases. 

We bezoeken per fase een gedeelte van 

de wijk en organiseren na elk 

‘deelbezoek’ een ‘kennen en gekend 

worden’ Dit zal dan  4x per jaar plaats 

gaan vinden. 

 

Hoe de rollen van de professionele 

partners er uit gaan zien is nog niet 

duidelijk. Als wijkcommissie willen 

we graag de regie mee in handen 

houden. Wij zullen in ieder geval het 

aanspreekpunt blijven voor zowel de 

wijkgenoten als de partners. 

 

 

Ontwikkelbedrijf 3.0 ondersteunt ons 

bij de oprichting van de talentenbank 

en zal daarna de uitvoering overdragen 

aan de partners uit de wijk.  We danken 

Lieneke Verspaandonk voor haar grote 

inzet en enthousiasme! 

 

Concreet willen we alle talenten uit 

Geenhoven ontmoeten en daarom 

organiseren we elke donderdagochtend 

een inloopspreekuur. U kunt dan bij 

ons terecht voor vragen,opmerkingen 

en het aanbieden of aanvragen van een 

talent. 

Elke DONDERDAGOCHTEND  

VAN 9.30 TOT 10.30 UUR   

 

Eenmaal per maand doen we dit in 

de avonduren, dinsdag 19 februari 

en dinsdag 12 maart van 19.00 tot 

20.00 uur. 

 

U kunt ons vinden in het Rode 

Kruisgebouw aan de Gelukken 

nummer 15a in onze wijk! 

(behalve in de schoolvakanties). 

 

Op de website leest u de meest recente 

informatie, zo ook het 

aanmeldformulier.(voor vragers en 

aanbieders) 

 

U bent van harte welkom en we hopen 

dan ook velen van u te mogen 

ontvangen! 
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De werkgroepen: 

Jong:  

Er is een tekenwedstrijd geweest om te 

inventariseren wat de wensen zijn van 

kinderen uit de wijk over speeltuin het 

Ekkertje. De inzenddatum is verstreken 

en we buigen ons nu over de 

inzendingen. De prijswinnaars 

ontvangen eind februari bericht!  

 

En natuurlijk over hoe we de ideeën 

gaan verwerken in de plannen. 

Hierover later natuurlijk meer. 

 

Openbaar gebied en Verkeer: : 

De parkeervakken aan de Carolusdreef 

zijn verbreed en er zijn enkele 

lantaarnpalen verplaatst. Hopelijk is er 

nu minder overlast voor parkerende 

auto’s. Het ziet er allemaal weer heel 

netjes uit. 

 

Opschoondag op zaterdag 9 maart 

2013   
Helpt u ook mee? Er wordt gestart 

vanuit het Rode Kruis gebouw aan de 

Gelukken 15a. om 9.30 uur,  natuurlijk 

met een kopje koffie en/of thee.  

We gaan dan in groepjes de wijk in om 

op te ruimen. Prikkers, vuilniszakken 

en alle andere benodigdheden zullen 

door de wijkcommissie worden 

geleverd.  

Na alle inspanning lunchen we 

gezamenlijk in het Rode Kruis gebouw 

(12.00 uur).  

Natuurlijk wederom verzorgd door de 

wijkcommissie. 

Dan weer aan de slag tot 14.30  uur 

waarna we om 15.00 uur gezamenlijk 

afsluiten. Voor alle kinderen die 

komen helpen is er een leuke loterij. 

 

We hopen dat u met velen komt om de 

wijk mee op te schonen. Vele handen 

maken immers licht werk. 

 

 

 

 

Bij vragen kunt u altijd contact 

opnemen met de wijkcommissie. 

 

Het paaike: 

Tijdens de burendag in 2012 hebben 

we het ‘paaike’ in het plantsoen van de 

Willibrorduslaan geopend. Een paadje 

dat door inspanning van de 

wijkcommissie (op verzoek van 

bewoners) is herplaatst. Als ludieke 

actie hadden omwonenden er een 

naambordje aan gehangen. Zoals we al 

eerder vermeld hebben vonden we dit 

zo’n leuk initiatief dat we hier iets mee 

wilden doen. 

 

Tijdens het ‘kennen en gekend 

worden’ op 15 december hadden we 

alle omwonenden uitgenodigd. We 

hebben toen een prachtig naambord 

aangeboden. Het paaike zal voortaan 

door het leven gaan als “Ellenpijp”. 

Een ontroerde Ellen nam het bord 

namens de omwonenden in ontvangst.  

 

 
 

Inmiddels is het bord geplaatst en kan 

het door iedereen bewonderd worden. 

 

Ellen benoemde nog hoe toepasselijk 

het was om het juist op deze dag in 

ontvangst te mogen nemen omdat zij 

aan den lijve heeft ervaren hoe fijn het 

is als je op je buurtgenoten kunt 

rekenen. 
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Belangrijke data: 

Inmiddels hebben we onze jaarplannen 

geschreven en deze doorgestuurd naar 

onze partners. We hebben hun 

ondersteuning zeker ook nodig. 

 

Maar wat we al wel kunnen melden 

zijn een aantal data: 

 

Dinsdag 28 mei is er een algemene 

bewonersvergadering voor iedereen die 

in de wijk Geenhoven woont of die 

hier op welke manier dan ook bij 

betrokken is. Hier zullen we als 

wijkcommissie laten zien wat onze 

toekomstplannen zijn maar ook wat we 

allemaal al bereikt hebben. 28 mei dus 

in het Rode Kruis gebouw, Gelukken 

15A, 19.30 uur: van harte welkom. 

 

Zaterdag 28 september 2013 is het 

weer Jaarlijkse Burendag. Daar willen 

we na het succes van onze eerste editie 

weer een evenement voor de hele wijk 

van maken. Heeft u nog ideeën, laat 

het ons 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: 

info@wijkcommissiegeenhoven.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SAMEN STAAN WE STERK. 

Wijkcommissie Geenhoven. 
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