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Nieuwsbrief 7. 

Valkenswaard, januari 2014 

 

Beste wijkbewoners, 

 

Tijd voor de zevende editie van onze 

nieuwsbrief alweer, wederom 

boordevol informatie. We wensen u 

veel leesplezier! 

 

21 september 2013 was de Jaarlijkse 

Burendag.  

Een geweldige dag waarover we graag 

nog iets vertellen. Voor de middag was 

een gezellig, actief en sportief 

programma in elkaar gezet door de 

werkgroep Jong.  

Met een sponsorloop werd door 

kinderen uit onze wijk maar liefst ruim 

€ 300,00 opgehaald. Een mooie 

bijdrage voor de voetbalgoaltjes die ze 

zo graag wilden hebben. 

 
 

Voor de avond was er een Kennen en 

Gekend Worden bijeenkomst voor 

iedereen die betrokken is bij de 

Talentenbank. Dit keer in de vorm van 

een barbecue. Ook dit was een groot 

succes. Met vele bezoekers, waaronder 

buurtgenoten van alle leeftijden, maar 

ook wethouder Mart Wijnen. Een goed 

verzorgde barbecue (m.m.v. Jumbo 

Valkenswaard en de Caterking) en 

zelfs een salsa-workshop was het nog 

tot laat op de avond erg gezellig! We 

kijken er met veel plezier op terug. 

 

 
 

Op onze site staan nog meer foto’s om 

nog even na te genieten van een zeer 

geslaagde dag. 

 

De talentenbank:  
We zijn na de vakantie en de nieuwe 

ophaalronde aan de slag gegaan zodat 

we voor elke vraag een passend 

antwoord hebben. Dit is zeer geslaagd 

te noemen. Ook hebben velen 

inmiddels de weg naar onze 

Talentenbank gevonden en krijgen we 

wekelijks nieuwe deelnemers erbij. 

 

Inmiddels zijn we druk bezig met het 

zoeken naar iemand die ons kan 

ondersteunen met alle matches. We 

vinden het belangrijk dat we betrokken 

blijven en elke match samen met jullie 

kunnen maken, maar daar hebben we 

wel hulp bij nodig. We kunnen op 
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korte termijn iemand aan u voorstellen. 

Natuurlijk gaat ons werk gewoon door. 

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. En gelukkig weten 

velen de weg al te vinden en mogen we 

elke week enkele bezoekers begroeten. 

Bovendien is er elke 1
e
 donderdag van 

de maand een koffie uurtje, waarbij de 

nadruk vooral ligt op het elkaar onder 

het genot van een kopje koffie 

ontmoeten en leren kennen. Natuurlijk 

kunt u ook dan terecht met uw vraag of 

aanbod. Deze koffie-ochtenden worden 

langzaamaan een begrip en worden 

druk bezocht! Als vervoer een 

probleem is lossen we dit voor u op, 

tenminste als we het op tijd weten. 

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: 

 

21 November was de politie te gast. 

Onze wijkagent Marcel Thiels werd 

prima vervangen door zijn collega’s 

Het thema was “veiligheid in en om de 

woning”. De ochtend was goedbezocht 

en er was voldoende ruimte voor het 

stellen van vragen. Er kwamen 

opmerkingen uit de buurt waar de 

politie mee aan de slag is gegaan bv. 

rondom vuurwerkoverlast. Graag 

horen ze opmerkingen uit de wijk. 

 

Donderdag 19 december zou Etiënne 

Wetzer van Valkenhof komen met het 

thema: wijkzorg en behoeften aan 

een spreekuur/ inloop voor 

zorgvragen Dit is verzet naar later 

tijdstip. U kunt vragen/opmerkingen 

wel doorgeven! 

 

Donderdag 23 januari zullen Patricia 

van Asten (Lumens in de wijk) en 

Jeroen van Heel (GGzE) komen met 

het thema: Problematiek achter de 

voordeur. 

 

Donderdag 20 februari komt Zuidzorg 

met het thema: ZUIDZORGEXTRA 

 

We hopen dan ook velen van u met 

vragen en/of opmerkingen te mogen 

begroeten.  

 

Halloweentocht: 

25 oktober was het weer zover, de 

derde editie van de Halloweentocht 

georganiseerd door de ouderraad van 

Basisschool de Windroos in 

samenwerking met wijkbewoners van 

een gedeelte van de wijk Geenhoven.  

E

n wederom was het een groot succes. 

Met meer dan 400 deelnemers een 

spannende tocht door de wijk vol 

vertier, mooi versierde huizen en 

tuinen en een hapje en een drankje. 

De ouderraad dankt iedereen die 

hieraan heeft meegewerkt! Geenhoven 

heeft zich van zijn beste kant laten 

zien! Bedankt! 
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Vogelverschrikkersfestival: 

Een aantal leden van de Talentenbank 

hebben dit jaar namens de 

Wijkcommissie meegedaan met het 

vogelverschrikkersfestival. Met een 

heuse “Talentenbank” werd op ludieke 

wijze aandacht gevraagd voor het 

geweldige programma dat zo succesvol 

is in onze wijk. 

Er is met veel plezier aan gewerkt door 

velen uit onze wijk. Dank hiervoor! 

 

 
De bank zal in 2014 nog te zien zijn 

rondom ons wijk (Rode Kruis) 

gebouw. 

 

 

De werkgroepen: 
 

Openbaar gebied en Verkeer: : 

Omdat de rioleringen in de Kempische 

baan, de Haagstraat en in de Karel 

Mollenstraat Noord vervangen moeten 

worden, maakt de gemeente 

Valkenswaard van de gelegenheid 

gebruik om deze straten opnieuw in te 

richten. Afgelopen zomer heeft een 

projectteam van de gemeente 

Valkenswaard samen met de 

Wijkcommissie Geenhoven en een 

klankbordgroep in een prettige 

samenwerking een nieuwe inrichting 

voor deze straten ontworpen. Tijdens 

een inloopavond op 17 december 2013 

in basisschool Kenniscentrum 

Haagstraatplein zijn de ontwerpen van 

de Kempische baan en van de 

Haagstraat gepresenteerd aan de 

bewoners en vragen en opmerkingen 

van de bewoners werden door het 

projectteam meegenomen.  

Omdat de bewoners in de Karel 

Mollenstraat Noord ook graag 

verkeerstechnische aspecten veranderd 

willen zien vraagt dit wat meer tijd.  

  

  

Op onze site 

www.wijkcommissiegeenhoven.nl bij 

de werkgroepen > onder de kop 

openbaargebied/verkeer kunt u 

uitgebreide informatie vinden. 

 

Jong:  

Inmiddels zijn de goaltjes geplaatst en 

ook het hekwerk staat er. De kinderen 

kunnen naar hartenlust voetballen! En 

binnen een uur nadat de goaltjes 

geplaatst waren werd er al naar 

hartenlust een partijtje gespeeld. 

 

In 2014 zullen we een vervolg 

bijeenkomst organiseren waarbij het 

veldje op feestelijke wijze geopend zal 

worden. We verwachten dat dit in het 

voorjaar zal plaatsvinden. 

 
 

Houdt ook onze website onder >  

werkgroepen > dan tabblad jong, in de 

gaten voor meer informatie. 

 

 

http://www.wijkcommissiegeenhoven.nl/
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Belangrijke data: 

 

Donderdag 23 januari en 22 februari 

thema-ochtend talentenbank. 

 

Begin 2014 het opleveringsfeest van 

de nieuwbouw aan de Paulusstraat/ 

Willibrorduslaan waar de eerste 

“welkom in de wijk-tassen” worden 

uitgereikt. Bent U (kleine) 

ondernemer en wilt U meewerken? 

Neem gerust contact met ons op! 

 

Zaterdag 22 maart: NL-doet, we 

gaan in en rondom ons wijk (Rode 

Kruis)gebouw aan de slag. Alle hulp 

is welkom dus laat even weten als je 

mee wilt doen. 

 

 

 

 

 

 

Alle goeds in 2014 en we hopen jullie 

vaak te mogen ontmoeten. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

mailto:info@wijkcommissiegeenhoven.nl

