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Nieuwsbrief 8. 

Valkenswaard, april 2014 

 

Beste wijkbewoners, 

 

Tijd voor de achtste editie van onze 

nieuwsbrief alweer, wederom 

boordevol informatie. We wensen u 

veel leesplezier! 

 

De talentenbank:  
Inmiddels is de eerste voorjaars kennen 

en gekend worden achter de rug. 

 
In juni zullen weer een bijeenkomst 

houden. Voorafgaand zullen we de 

Hertogenbuurt in trekken met onze 

inschrijfformulieren. We hopen ook 

hier op vele aanmeldingen. Mocht je 

bij voorbaat al mee willen doen dan 

kunt U natuurlijk contact met ons 

opnemen.  

 

 Ook hebben velen inmiddels de weg 

naar onze Talentenbank gevonden en 

krijgen we wekelijks nieuwe 

deelnemers erbij. 

 

Inmiddels is Ingrid van Ampting 

betrokken als ondersteuner. Zij zal 

komende periode mee langs de deuren 

gaan en betrokken zijn bij het maken 

van matches. We vinden het belangrijk 

dat we als wijkcommissie ook 

betrokken blijven en elke match samen 

met jullie kunnen maken, maar daar 

hebben we wel hulp bij nodig. Vandaar 

de inzet van Ingrid. 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! We denken er zelfs over 

deze uit te breiden. Graag horen we uw 

mening hierover. Als vervoer een 



 

 
W i j k c o m m i s s i e   G e e n h o v e n   

 
Pagina 2 

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. 

 

We hopen dan ook velen van u met 

vragen en/of opmerkingen te mogen 

begroeten.  

 

NL-Doet: 
Op 22 maart hebben we met een aantal 
enthousiaste vrijwilligers het wijkgebouw 
en de omgeving eromheen verfraaid. 
Het resultaat van een gezellige dag 
samenwerking: Twee aanhangers vol afval 
uit de omgeving en oud ijzer is afgevoerd, 
nieuwe plantjes staan in de border, een 
geschrobd. hekwerk en een wit 
geschilderd wijkgebouw! 
Tot ieders verrassing heeft de 
wijkcommissie twee taarten gewonnen bij 
stichting "Supporters van schoon". Deze 
werden bezorgd op de dag dat het 
landelijke opschoondag plaatsvond. 
Gelukkig had Wijkcommissie Geenhoven 
op deze dag weer een activiteit. 
Dus hebben de bezoekers van de eerste 
"Kennen-en-Gekend worden"  
bijeenkomst van dit jaar deze zich goed 
laten smaken. 
Op de foto enkele van de opschoners, te 
weten, de beheerder van het Rode 
Kruisgebouw, helpers uit de talentenbank 
en enkele leden van de wijkcommissie, 
met één van de twee gewonnen taarten. 

 

 
 

De werkgroepen: 
 

Openbaar gebied en Verkeer:  
We zijn druk bezig met de laatste 

ontwikkelingen rondom de 

herinrichting Kempische baan en 

Haagstraat. Zodra er begonnen wordt 

met de werkzaamheden zullen we dit 

natuurlijk aan U melden.  

Op onze site 

www.wijkcommissiegeenhoven.nl bij 

de werkgroepen > onder de kop 

openbaargebied/verkeer kunt u 

uitgebreide informatie vinden. 

 

Jong: We willen graag aan de slag met 

de speeltuin aan de Rijt. Maar daarvoor 

hebben we Uw hulp wel nodig. Wat 

zijn de wensen? Wat kan er anders? 

Maar vooral wie wil zich mee inzetten 

om dit aan te pakken. Graag zien we U 

verschijnen op onze 

wijkinformatieavond. Mocht U 

verhindert zijn, maar wel interesse 

hebben, kunt U natuurlijk contact met 

ons opnemen. Zie dan ook onze 

website onder >  werkgroepen > dan 

tabblad jong, in de gaten voor meer 

informatie. 

 

Wat we al wel kunnen melden dat de 

projectvrijwilligers die meededen bij 

de speeltuin aan de Willibrorduslaan 

zich aan het voorbereiden zijn voor 

burendag 2014…. Er komt vast weer 

iets moois maar daarover later meer. 

 

Op 6 juni zal er ’s middags bij het 

nieuwe pannaveldje aan de 

willibrorduslaan een klein 

voetbalwedstrijdje worden 

georganiseerd door 2 leerlingen van 

het were-di. 

Voor meer informatie t.z.t. graag op de 

website kijken. 

 

 

 

 

 

http://www.wijkcommissiegeenhoven.nl/
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Wijkinformatieavond: 

Op Woensdag 21 mei is onze jaarlijkse 

bewonersavond. We vertellen dan waar 

we mee bezig zijn geweest maar ook 

wat de plannen zijn. Graag zien we 

velen van U die avond zodat we weten 

wat er leeft in de wijk. 

 

Vanaf 19.30 uur bent U van harte 

welkom mee te komen praten. 

Wij zorgen voor koffie en thee met wat 

lekkers. 

 

Graag willen we deze avond een aantal 

zaken met U bespreken: 

De speeltuinen in de wijk. 

Plannen voor een wijkmoestuin. 

Uitbreiding van de koffieochtenden. 

Behoefte aan themabijeenkomsten. 

Natuurlijk blijft er genoeg ruimte voor 

vragen en opmerkingen uit de zaal. 

-  

Rommelmarkt: 
Inmiddels hebben we onze tweede 

rommelmarkt gehad. Op 5 april was 

het gezellig druk in en om het 

wijkgebouw. Velen kwamen een kijkje 

nemen. 

Zelfs de nieuwe gemeenteraad bracht 

een bezoek tijdens hun 

kennismakingsrondrit door 

Valkenswaard. En ook hier gingen 

volle tassen mee naar de bus! 

 

We hebben dan ook de nieuwe datum 

reeds gepland.  

Op 28 juni van 10.30-14.30 uur bent U 

welkom. 

Mocht U interesse hebben in het huren 

van een tafel: per tafel 10 euro 

waarvan 5 euro borg. Bij het helpen 

opruimen van het rode kruisgebouw 

krijgt U deze borg terug. 

Voor meer informatie: 

a.duits@wijkcommissiegeenhoven.nl 

 

Themamiddag: 

Op donderdag 15 mei hebben we een 

themamiddag : “Ouder worden in je 

eigen woning”. 
De middag bestaat uit een interactieve 

presentatie door GGD en de afdeling 

WMO van de gemeente. 

Zeer brede informatie en voldoende 

ruimte tot het stellen van vragen. 

Daarnaast is er in de pauze 

mogelijkheid tot het bezoeken van een 

informatiemarkt van diverse 

aanbieders waar je als oudere gebruik 

van kunt maken. 

 

De middag is geheel gratis! 

Voor koffie en thee wordt gezorgd, 

 

U bent welkom van 13.30 tot 16.00 

uur.  

 

Mocht vervoer een probleem zijn dan 

horen we dit graag, we zorgen dan 

voor hulp! 

 

Welkom in de wijk-tas:Samen met 

woningbelang en Lunetzorg hebben we 

een heleboel mooie tassen gemaakt. 

Deze willen we graag aanbieden aan 

nieuwe wijkbewoners. De eerste tassen 

werden uitgedeeld bij het opleverfeest 

aan de Paulusstraat. De tassen zijn 

gevuld door ondernemers uit de wijk! 

Niet alleen reclame maar ook echt 

leuke hebbedingetjes! 

Voor de toekomst zoeken we in elke 

straat iemand die wil laten weten als er 

nieuwe bewoners zijn komen wonen en 

eventueel de tas uit te reiken. 

Hebt U interesse laat het ons even 

weten! 

 

mailto:a.duits@wijkcommissiegeenhoven.nl
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Belangrijke data: 

Vakantie: Tussen 28 april en 12 mei 

hebben we vakantie en zijn we 

beperkt bereikbaar. 

 

15 mei themamiddag: 

Ouder worden in je eigen woning. 

Van 13.30- 16.00 uur. 

 

21 juni wijkinformatieavond. 

Bewonersavond voor iedereen uit de 

wijk. Van 19.30 uur bij het rode 

kruisgebouw, Gelukken 15a. 

 

14 juni kennen en gekend worden 

deelnemers Talentenbank. 

We gaan high tea-en. Aanmelding 

vooraf ivm inkopen. 

talentenbank@wijkcommissiegeenho

ven.nl of loop even binnen op 

donderdagochtend tussen 10-11 uur. 

 

28 juni rommelmarkt 

10.30-14.30 uur. Entree gratis! 

 

Burendag 2014: 27 september. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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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