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Nieuwsbrief 5. 

Valkenswaard, april 2013 

 

Beste wijkbewoners, 

 

Tijd voor de vijfde editie van onze 

nieuwsbrief alweer, wederom 

boordevol informatie. We wensen U 

veel leesplezier! 

 

De opschoondag:  
Tegelijk met de landelijke 

opschoondag organiseerde we een 

zwerfafvalopruimdag op  zaterdag 9 

maart van 9.30 uur tot 14.30 uur. 

Helaas waren de weersvoorspellingen  

slecht en  regende het al toen we 

verzamelden in het rode kruisgebouw. 

Nadat iedereen werd ontvangen met 

een kop koffie of thee waren we klaar 

om te vertrekken. Bewapend met 

grijper, werkhandschoenen,                   

“ supportervanschoon.nl” hesje en 

vuilniszak trokken ongeveer 7 dappere 

wijkbewoners samen met de leden van 

de wijkcommissie, de wijk in om 

zwerfvuil te verzamelen. 

Verdeeld in drie groepen namen we 

een gedeelte van de wijk op ons. 

Gaandeweg ontstond er teamwerk,  er 

werd een ketting gevormd door het 

plantsoen zodat er niet steeds in en uit 

gelopen hoefde te worden  

Bijzonder Opsporings Ambtenaar,  

Mark Senders, wiens werkgebied 

onder andere de wijk Geenhoven is, 

heeft zich heel nuttig gemaakt door de 

volle vuilniszakken onderweg op te 

halen. 

Om 12.30 uur zat iedereen gezellig aan 

een welverdiend kop soep met brood. 

Ook wethouder Mart Wijnen kwam 

zijn belangstelling en bereidheid om 

mee te helpen,  tonen. 

Voor alle kinderen onder de 18 jaar die 

mee hielpen was er nog een loterij als 

blijk van waardering voor hun hulp. 

 

Na de soep  kwamen er nog een aantal 

vrijwilligers die wilden helpen en ging 

een  tiental mensen verder met 

opschonen. 

 

Het was, ondanks de regen, een 

geslaagde dag met als resultaat  leuke 

onderlinge contacten en een 

gemeentewagen vol met zwerfafval . 

 

 Enkele opmerkelijke vondsten:  een 

oude stoel, een oude p.v.c.- dakgoot, 

een portemonnee, een hele rij pasjes in 

een zakje, een liefdesbrief en 

opmerkelijk genoeg 100-den gevulde 

hondenpoepzakjes die binnen een 

straal van 50 meter van een 

hondenpoepbak in het plantsoen 

gevonden werden.  
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Wijkcommissie Geenhoven bedankt 

Iedereen heel hartelijk die heeft 

meegeholpen om er een geslaagde dag 

van te maken! We hopen volgend jaar 

velen van U te mogen begroeten bij het 

vervolg! En dat tot die tijd we samen 

de wijk netjes en opgeruimd kunnen 

houden. 

 

De talentenbank: 

In navolging van een succesvolle 

eerste editie vond op zaterdag 6 april 

2013 de tweede editie "Kennen en 

gekend worden"plaats. Een activiteit 

die in het leven is geroepen om de 

mensen die iets te maken hebben met 

de Talentenbank met elkaar in contact 

te brengen. We hebben alle 

betrokkenen een uitnodiging gestuurd 

om samen met ons te genieten van een 

gezellige middag bij het Rode 

Kruisgebouw aan de Gelukken 15a in 

onze wijk. Een geweldige opkomst 

was het gevolg. Zelfs Wethouder Mart 

Wijnen en directeur Robert Tops 

(Paladijn) waren aanwezig. 

 

Na een uitleg van Lieneke 

Verspaandonk (Ontwikkelbedrijf 3.0) 

over onze talentenbank en de gemaakte 

matches binnen onze wijk werd onder 

de aanwezigen geïnventariseerd of er 

nog hulpvragen lagen. Een bewoonster 

uit de wijk wilde graag wat hulp bij het 

verzetten van een rozenstruik en het 

omspitten van een klein gedeelte van 

haar tuin. Hierop kreeg ze meteen hulp 

aangeboden van 2 buurtbewoners die 

meteen een afspraak met haar hebben 

gemaakt om de klus te klaren. Een 

oudere dame wilde graag wat hulp bij 

het opslaan van foto’s op haar PC en 

ook zij kreeg al meteen hulp 

aangeboden door iemand die aanwezig 

was. Fantastisch om te zien dat er 

zoveel bereidheid is om elkaar even 

een helpende hand toe te reiken. Maar 

ook met de mensen die gewoon even 

kwamen “nieuwsgierigen” zoals ze het 

zelf noemden en even hun 

belangstelling kwamen tonen waren 

we erg blij. Voor  kinderen was er de 

mogelijkheid om een leeg pak drinken 

om te pimpen naar een fantastisch leuk 

bloempotje. En eenmaal klaar kon deze 

buiten in de tent gevuld worden met 

een mooi viooltje. 

Er is een chinese mevrouw die 

Nederlands wil leren die nog op zoek 

is naar iemand die kan helpen. 

Een kleine greep dus uit onze 

talentenbank. 

 
Lieneke draagt nu het stokje over aan 

Wijkcommissie Geenhoven. De 

Wijkcommissie gaat zich wel bezig 

houden met het ophalen van vraag en 

aanbod en het organiseren van het 

kennen en gekend worden, maar 

besteed het matchen uit aan  

professionele partner Paladijn. Desiree 

Peeters, werkzaam bij Paladijn,  gaat 

voor ons de matches maken en zal op 

donderdag ook aanwezig zijn bij het 

inloopspreekuur. 

Voor iedereen met een vraag of een 

aanbod zijn we elke donderdagochtend 

bij het rode kruisgebouw in de 

Gelukken 15a. Daar hebben we een 

inloopspreekuur van 9.30 tot 10.30 

uur. Iedereen is van harte welkom. De 

koffie staat voor U klaar. Ook zullen er 

afwisselend enkele professionals uit de 

wijk aansluiten bij dit inloopspreekuur.  

Voor iedereen met specifieke vragen  

is het ook mogelijk een afspraak te 

maken. We zijn ook bereid naar U toe 

te komen mocht het moeilijk zijn onze 
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kant op te komen. Neem dan gerust 

even contact met ons op. 

Als Wijkcommissie kijken we terug op 

een geslaagde 2
e
 editie van Kennen en 

gekend worden. 

de werkgroepen: 
Jong:  

De winnaars van de tekenwedstrijd zijn 

bekend en de prijzen zijn inmiddels 

uitgereikt. Een 

eervolle vermelding 

hier voor Dylan van 

Aarle die een heus 3d 

ontwerp maakte. 

 

Maar, nu moet er een 

vervolg gemaakt 

worden. Hiervoor zijn 

we dringend op zoek naar mensen 

(ouders of andere belangstellenden) die 

verder gaan met de ideeën van de 

kinderen om een concreet plan te 

maken om speeltuin het Eckertje in de 

Willibrorduslaan een opknapbeurt te 

geven. 

We roepen U dan ook op om samen 

met ons aan de slag te gaan. Neem 

contact op voor meer informatie of om 

je aan te melden. 

Zie ook onze website onder  

“werkgroepen (dan tabblad) jong” voor 

meer informatie. 

 

Openbaar gebied en Verkeer: : 

Na de succesvolle opschoondag gaan 

we ons nu eerst richten op de overlast 

van hondenpoep. Meer informatie 

hierover volgt. 

 

Onze buurtbrigadier: 

Zoals al eerder vermeld werkt naast 

Marcel Thiels ook Jeroen Bronswijk in 

een gedeelte van onze wijk. 

Hij stelt zich aan U voor: 

 

 

Mijn naam is: Jeroen Bronswijk. Ik 

ben 36 jaar oud. Ik heb inmiddels 

diverse werkplekken bij de politie 

gehad waaronder de opsporing en het 

werken als hondengeleider bij de 

levende have. Sinds 2008 ben ik de 

buurtbrigadier van de Turfberg Noord 

en een gedeelte van de wijk 

Geenhoven. Naast dit werk ben ik 

intern werkzaam voor de 

ondernemingsraad van de politie 

Brabant Zuidoost.  

 

Ik vind het belangrijk om goed 

bereikbaar te zijn en voldoende met 

mensen te kunnen communiceren.  

 

Als je me ziet, zal dat vaak op de fiets 

zijn (en ook als het regent) omdat ik 

me daar het liefste op verplaats. Niet 

op zo'n mountainbike waar collega's 

mij al jaren op proberen te krijgen 

maar gewoon op de ouderwetse 

herenfiets. De fiets geeft mij de 

mogelijkheid om mensen aan te 

spreken en aangesproken te worden. Ik 

krijg wel eens te horen dat men mij 

niet veel ziet. Dat komt omdat ik 

jammer genoeg weinig tijd heb om 

gewoon een rondje door de wijk te 

fietsen. Eigenlijk ben ik altijd 

onderweg naar een afspraak met een 

buurtbewoner of een instantie waar ik 

mee samenwerk. Wil  

je me spreken bel, mail of twitter me 

gerust, dan kom ik indien nodig op de 

fiets richting jou.  U krijgt altijd 

bericht van mij en ik probeer zo vlug 

als mogelijk met het probleem aan de 

slag te gaan. 

 

Als speciaal aandachtspunt in de wijk 

heb ik de middelbare school De 

Weredi. 

Naast dit alles draag 

ik ook mijn steentje 

bij in de noodhulp 

(112 meldingen) en 

het horecagebied van 

de gemeente 

Valkenswaard. 

Daarom ben ik als 
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buurtbrigadier niet altijd beschikbaar 

voor mijn wijk. Ik hoop dat u daar 

begrip voor heeft. 

 

Als u mij op de hoogte blijft houden 

van de bijzonderheden ben ik daar 

dankbaar voor en samen kunnen we 

dan met de beschikbare middelen 

zorgen dat het leuk wonen blijft. 

 

Groet 

Jeroen Bronswijk 

Buurtbrigadier 

 

 

Belangrijke data: 
Woensdag 5 juni 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. 

Er zal tevens een presentatie gegeven 

worden over de samenwerking met 

wehelpen.nl. 

 

Zaterdag 8 juni is de Rabobank 

Fietstocht. Ook U kunt meefietsen en 

zo diverse verenigingen uit Uw wijk 

steunen. Elke fietser levert geld voor 

de clubkas op. 

 

Zondag 8 september: Bloemencorso 

met voorafgaand het prikweekend. 

Thema: Made in Holland: 

Nederlanders in den Vergetelheid. 

Ze zijn nog op zoek naar enthousiaste 

mensen die mee willen bouwen en 

prikken. Volgende nieuwsbrief stellen 

de corsobuurtschappen uit onze wijk 

zich aan U voor…. 

 

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. 

 

Oproep: 

HuurdersBelangenVereniging 

Valkenswaard is op zoek naar een 

tweetal bestuursleden om weer tot het 

huidige aantal van 9 leden te komen. 

Verder is naast het gewone 

bestuurslidmaatschap ook de 

mogelijkheid aanwezig voor de funktie 

van Voorzitter en Penningmeester. 

HBV is in de ruimste zins des woords 

de gesprekspartner en 

belangenbehartiger voor alle 

huurders van Woningbelang. 

Voor meer informatie kunt U terecht 

bij info@hbvvalkenswaard.nl 

 

 

 

 

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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