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Nieuwsbrief 6. 

Valkenswaard, september 2013 

 

Beste wijkbewoners, 

 

Tijd voor de zesde editie van onze 

nieuwsbrief alweer, wederom 

boordevol informatie. We wensen u 

veel leesplezier! 

 

De rommelmarkt:  

Een aktiviteit ontstaan naar aanleiding 

van een vraag bij de inloopochtenden 

van de Talentenbank. Samen met de 

vragers is deze aktiviteit voor het eerst 

georganiseerd. Een geweldig groot 

succes mogen we het wel noemen.  

Op 29 juni was het dan zover, de 

rommelmarkt. Omdat het weer toch 

een beetje twijfelachtig leek besloten 

we alles binnen uit te stallen. Alle 

tafels waren bezet en er was aanbod 

genoeg. 

Met een goede aanloop is het druk 

bezocht en is menigeen verblijd met 

nieuwe oude spullen. Zelfs verse 

aardbeien waren te koop en er werden 

goede zaken gedaan. 

Tevreden blikken we dan ook terug. 

Een evenement dat zeker een vervolg 

krijgt in de toekomst. Dank aan de 

vrijwilligers die dit mee georganiseerd 

hebben. 

 

De 1
e
 jaarlijkse open 

bewonersavond: 

Op woensdag 5 juni vanaf 19.30 uur 

bij het Rode Kruis gebouw in de 

Gelukken 15a. was onze eerste 

(jaarlijks terugkerende) 

bewonersavond. 

Nadat de voorzitter de avond opende 

door iedereen van harte welkom te 

heten heeft  wethouder Mart Wijnen 

een openingswoord gedaan waarbij hij 

aangaf erg blij te zijn met de 

Wijkcommissie Geenhoven. Hij vindt 

de Wijkcommissie enthousiast en er 

zijn in vrij korte tijd al heel wat zaken 

bereikt.    

Daniëlle (voorzitter) vertelde de 

toehoorders over het hoe en wat van de 

Wijkcommissie en liet via een 

powerpoint presentatie zien wat we als 

Wijkcommissie het afgelopen jaar al 

hebben gedaan en bereikt. 

Toen deze presentatie was geëindigd 

was er gelegenheid tot het stellen van 

vragen. Deze vragen/antwoorden zijn 

terug te lezen op onze site. 

Na deze vragen c.q. opmerkingen sluit 

de voorzitter het officiële gedeelte en 

is er volop tijd om met alle aanwezigen 

van gedachten te wisselen. 
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Een zeer prettig verlopen avond 

waarbij de nadruk lag op de 

wijkbewoners, we hopen volgend jaar 

op een nog grotere opkomst. Want de 

wijkbewoners daar gaat het om!  

 

 

 

 

 

De talentenbank:  

Na de zomervakantie gaan we vanaf 

eind augustus weer aan de slag. Er is 

een nieuwe ronde gelopen bestaande 

uit een 4-tal straten waar nieuw talent 

is opgehaald en nieuwe vragen zijn 

geïnventariseerd. Weer zeer veel 

positieve reacties. 

We gaan nu aan de slag met een 

nieuwe matchingsronde zodat we voor 

elke vraag een passend antwoord 

hebben.  

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 10.00 tot 11.00 

uur. Iedereen is van harte welkom. De 

koffie staat klaar.  

Bovendien zal er elke 1
e
 donderdag 

van de maand een koffie uurtje 

gehouden worden waarbij de nadruk 

vooral ligt op het elkaar, op informele 

wijze, onder het genot van een kopje 

koffie ontmoeten en te leren kennen. 

Natuurlijk kunt u ook dan terecht met 

uw vraag of aanbod. 

Voor iedereen met specifieke vragen  

is het ook mogelijk een afspraak te 

maken. We willen ook naar u 

toekomen als het moeilijk is om onze 

kant op te komen. Neem dan gerust 

even contact met ons op. 

Elke 3
e
 donderdag van de maand 

zullen er themaochtenden zijn waarbij 

U naast vraag en aanbod terecht kunt 

voor informatie rondom thema’s: 

 

19 September Petra van Beckhoven, 

onze wijkcoördinator van de gemeente, 

met het thema: Initiatieven uit de wijk, 

wat kan de gemeente hiermee? 

 

10 Oktober Jorn Sliedrecht van 

Woningbelang met het thema: 

Woonoverlast. (dit keer de 2
e
 

donderdag i.v.m. de herfstvakantie) 

 
21 November onze wijkagent Marcel 

Thiels met het thema: Veiligheid in en 

om de woning. 

 

We hopen dan ook velen van u met 

vragen en/of opmerkingen te mogen 

ontmoeten. 

 

De werkgroepen: 
Jong:  

Er zijn een aantal enthousiaste 

wijkbewoners die actief aan de slag 

zijn met een plan voor speeltuin het 

Ekkertje. 

Ze willen tijdens burendag op zaterdag 

21 september de speeltoestellen een 

poetsbeurt geven en daarna met de 

kinderen uit de wijk een sponsorloop 

houden om geld in te zamelen voor de 

speeltuin en een voetbalplek. 

We hopen op zoveel mogelijk 

deelnemers en je kunt je aanmelden 

voor het poetsen en de sponsorloop 

via: hetekkertje@gmail.com 

 

Programma op zaterdag 21 september: 

13.30 uur - We beginnen met poetsen/ 

schoonmaken van de speeltuin. 

14.30 uur -  Koffie/thee/ranja en 

presentatie plan speeltuin. 

Aansluitend een muzikale warming-up. 

15.30 uur - Sponsorloop kinderen 

16.30 uur - Afsluiting met voor alle 

deelnemende kinderen een leuke 

attentie. 

mailto:hetekkertje@gmail.com
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Zie ook onze website onder >  

werkgroepen > dan tabblad jong, voor 

meer informatie. 

 

Voor het avondprogramma van 

burendag zie verderop in deze 

nieuwsbrief! 

 

Openbaar gebied en Verkeer: : 

Afgelopen zomerperiode hebben wij  

in een drietal straten in onze wijk, te 

weten  de Karel Mollenstraat 

Noord/Meerstraat, gedeelte van de  

Kempischebaan en een gedeelte van de 

Haagstraat, bij de bewoners een brief 

in de brievenbus gedaan om de wensen 

te inventariseren voor de eventuele 

herinrichting van hun straat. In deze 

straten is het binnenkort noodzakelijk 

om de aanwezige riolering te 

vervangen en als het college van 

burgemeester en wethouders 

goedkeuring geeft zou dit een kans zijn 

om ook de herinrichting te realiseren.  

Ondanks de vakantieperiode is hier 

door velen op gereageerd.  

Op dit moment is het ontwerpbureau 

bezig om alle ideeën op papier te 

zetten, uiteraard met de kanttekening 

daarbij dat niet alles tot de 

mogelijkheden zal behoren en zoals al 

gezegd het college van b&w moet zich 

er ook nog over buigen. 

Als de ontwerpen voor de straten klaar 

zijn, zullen deze in een bijeenkomst 

worden getoond. Heeft u nog op- of 

aanmerkingen vóór deze bijeenkomst 

kunt u terecht bij onderstaande 

contactpersonen: 

  

Haagstraat: 

Ria van der Weijden 040-2014147. 

Kempischebaan:  

Marieke Evers 06-28461461 

Karin Moonen 06-18268981 

Karel Mollenstraat-Noord/Meerstraat: 

Floor Stikkelbroeck  

Bart van Bokhoven 06-14971639 

Hans Waterschoot 06-15034879 

 

Op onze site 

www.wijkcommissiegeenhoven.nl bij 

de werkgroepen > onder de kop 

openbaargebied/verkeer kunt u meer 

informatie terugvinden. 

 

Zondag 8 september: Bloemencorso 

met voorafgaand het prikweekend. 

Thema: Made in Holland: 

Nederlanders in den Vergetelheid. 

 
Buurtschap Wilhelmina stelt zich aan 

u voor en wil uitleggen wat zij voor de 

wijk kunnen betekenen, buiten dat we 

natuurlijk elk jaar een bloemencorso-

wagen maken. Hierbij komt het sociale 

aspect voornamelijk naar voren. Samen 

een corsowagen maken met de mensen 

uit de wijk en deze in het 

corsoweekend  

vol prikken met bloemen. 

Vervolgens op de 2
de

 zondag van 

september in het centrum van 

Valkenswaard presenteren aan het 

publiek. Elk jaar zijn we zo trots als 

een pauw, met het resultaat, dat we 

samen met de buurtbewoners maken. 

Als de wagen de tent uitrijdt ’s 

morgens vroeg is er telkens weer dat 

kippenvel moment. 

Toen de nieuwsbrief van de 

wijkcommissie in de bus viel, kwamen 

we op het idee om nog meer te 

verzinnen t.b.v. de wijkbewoners. Een 

lascursus in de tent volgen, de eerste is 

al geweest en er hebben ook al mensen 

zeer enthousiast aan deelgenomen. 

Mensen die dat willen kunnen in de 

http://www.wijkcommissiegeenhoven.nl/
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periode mei t/m september komen 

lassen, plakken, kartonnen, schoffelen, 

prikken en plukken. Verder kunnen we 

natuurlijk kleine reparaties verrichten 

m.b.v. onze lasapparatuur. Ook kunt u 

uw oud frietvet, ijzer, inktcartridges en 

mobieltjes gratis bij ons inleveren, dit 

levert dan voor ons weer geld op. We 

hebben ook mensen met kennis van 

elektrotechniek (stroom), hydroliek, 

tegelen, belasting en andere techieken 

in ons midden, dus misschien kunnen 

we u van dienst zijn met raad en tips 

op deze gebieden. Dus loop gerust eens 

binnen, er is niks geheims aan.  

Ook kunt u ons bezoeken op onze 

website: 

http://www.buurtschapwilhelmina.nl 

Voor de echte social-media freaks zijn 

we ook op Facebook te vinden: 

https://www.facebook.com/buurtschap

wilhelmina 

Tot ziens en groet, 

Leden van Buurtschap Wilhelmina 

 

 

21 september 2013 is het weer 

Jaarlijkse Burendag. Daar willen we 

na het succes van onze eerste editie 

weer een vervolg aan geven. 

Zoals eerder in deze nieuwsbrief te 

lezen is, is er voor de middag een 

gezellig, actief en sportief programma 

in elkaar gezet door de werkgroep 

Jong.  

 

Voor de avond is er een Kennen en 

Gekend worden bijeenkomst voor 

iedereen die betrokken is of wil 

worden bij de Talentenbank. Dit keer 

in de vorm van een barbecue. Hiervoor 

vragen we een eigen bijdrage van 5 

euro. Vooraf te voldoen (in verband 

ook met bestellingen). De barbecue zal 

plaatsvinden in het Rode Kruis gebouw 

aan de Gelukken 15a. Vanaf 17.00 uur. 

We hopen ook dan velen van u te 

mogen begroeten om onder het genot 

van een hapje en drankje er een 

gezellige avond van te maken. 

Opgeven kan elke 

donderdagochtend tussen 10-11 uur 

of op 10 september tussen 19-20 uur 

in het Rode Kruisgebouw. 

Sluitingsdatum: 12 september. 

 

 

 

Belangrijke data: 

 

8 september Bloemencorso 

 

21 september Burendag 

 

25 oktober Halloweentocht van 

Basisschool de Windroos door onze 

wijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Als u vragen en/of opmerkingen 

heeft voor de wijkcommissie dan 

kunt U mailen naar: 

info@wijkcommissiegeenhoven.nl 

of een briefje in de brievenbus van 

Heidalen 22 

 

 

 

SAMEN STAAN WE STERK. 

Wijkcommissie Geenhoven. 
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