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Nieuwsbrief 9. 

Valkenswaard, september 2014 

 

Beste wijkbewoners, 

 

Tijd voor de negende editie van onze 

nieuwsbrief alweer, wederom 

boordevol informatie. We wensen u 

veel leesplezier! 

 

De talentenbank:  
De vakantie zit er weer op en na 2 

maanden uitrusten gaan we er weer 

samen tegenaan. 

Eind september (met Burendag) zullen 

we weer een bijeenkomst houden 

waarbij de nadruk ligt op elkaar leren 

kennen in een ontspannen sfeer. 

Voorafgaand zullen we de 

Hertogenbuurt in trekken met onze 

inschrijfformulieren. We hopen ook 

hier op veel aanmeldingen. Mocht je 

bij voorbaat al mee willen doen dan 

kunt u natuurlijk contact met ons 

opnemen.  

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 
en 3e 

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 komen ook op huisbezoek 

als het moeilijk is om onze kant op te 

komen. Neem gerust even contact met 

ons op voor het maken van een 

afspraak. 

We hopen dan ook velen van u te 

mogen begroeten.  

 

Burendag: 

Op zaterdag 27 september zullen er in 

onze wijk een aantal activiteiten 

plaatsvinden rondom de landelijke 

Burendag. 

 

Tussen 10 en 14 uur bent U van harte 

welkom rondom het grasveld naast 

Van Stekelenburg. 

Met een presentatie van de honden-

vereniging, een aaihondenproject en 

samen creatief bezig zijn met hout, is 

er zeker voor elk wat wils. Hou de 

website goed in de gaten voor meer 

informatie. 

Voor vragen of om mee te helpen mail 

naar: 
j.cuijpers@wijkcommissiegeenhoven.nl 

 

Vanaf 15 uur is er rondom de speeltuin 

in de Willibrorduslaan van alles te 

doen. We beginnen met een gratis 

mailto:j.cuijpers@wijkcommissiegeenhoven.nl
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spelletjesmiddag voor de jeugd. Om 

17.00 uur zal het spelregelbord en 

naambord officieel worden onthuld. 

Daarna wordt er nog doorgefeest met 

een hapje en een drankje. 

Hiervoor wordt wel een bijdrage 

gevraagd. Voor meer info mail naar 

hetekkertje@gmail.com 

 

De werkgroepen: 

Openbaar gebied en Verkeer:  
Op woensdag 27 augustus was de 

officiële start van de werkzaamheden 

rondom de herinrichting Kempische 

baan en Haagstraat.  

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. Tot op heden 

hebben we nog geen reacties gehad 

vanuit de wijk. We hopen dan ook via 

deze laatste oproep iets van U te horen. 

Zie dan ook onze website onder >  

werkgroepen > dan tabblad jong, voor 

meer informatie. 

 

Op 6 juni was er ’s middags bij het 

nieuwe pannaveldje aan de 

Willibrorduslaan een klein 

voetbalwedstrijdje, georganiseerd door 

2 leerlingen van scholengemeenschap 

Were-Di. 

Een gezellige middag ondanks de 

warmte! 

 

Wijkinformatieavond: 

Op woensdag 21 mei was onze 

jaarlijkse bewonersavond.  

We hebben gesproken over onze 

activiteiten van afgelopen jaar maar 

ook de plannen voor de toekomst.  

Onder andere: 

- De speeltuinen in de wijk met name 

die aan de Rijt. 

- Plannen voor een wijkmoestuin. 

Hiervoor hebben zich inmiddels enkele 

vrijwilligers aangemeld maar we 

zoeken nog 2 kandidaten om mee te 

gaan bedenken en ontwikkelen. 

- Uitbreiding van de koffieochtenden 

van 1 naar 2 per maand. 

- Behoefte aan themabijeenkomsten. 

We gaan 2x per jaar een grote 

themabijeenkomst houden i.p.v. elke 

maand een kleine. 

 

Nog genoeg te doen dus! 

Hebt U vragen of wilt U meedenken, 

neem dan gerust contact met ons op. 

Natuurlijk kunnen we als 

wijkcommissie niet alles alleen en 

willen we langs deze weg nogmaals 

iedereen die geholpen heeft hartelijk 

danken. Professionele partners, de 

gemeente maar zeker ook alle mensen 

uit onze wijk die op welke manier dan 

ook zijn aangesloten. 

 

Rommelmarkt: 
Deze werkgroep heeft inmiddels hun 

sporen verdiend in onze 

wijkcommissie. Ze zullen jaarlijks een 

aantal kleinschalige rommelmarkten 

organiseren. 

 

Onze volgende rommelmarkt is 

gepland op Zondag 23 november. 

 

Verkoop van : 10.30- 14.30 uur en 

Opbouwen: tussen 9.00- 9.30 uur.  

Opruimen van eigen kramen om 14.30 

uur en daarna gezamenlijk zorgen dat 

we alle ruimten weer schoon op 

kunnen leveren.  

Mocht u interesse hebben om die dag 

uw eigen spullen te verkopen kunt u 

voor € 10,00 een tafel huren.  

€ 5,00 hiervan is borg! En dus 

desgewenst terug te verdienen! Bij het 

helpen opbouwen van de markt en 

mailto:hetekkertje@gmail.com
http://www.wijkcommissiegeenhoven.nl/
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opruimen van het wijkgebouw na 

afloop krijgt u deze borg terug. 

Meerdere tafels huren is natuurlijk ook 

mogelijk.  

 

Voor meer informatie: 

a.duits@wijkcommissiegeenhoven.nl 

Of loop even binnen tijdens de inloop 

op donderdagochtend tussen 10-11 uur. 

 

Themamiddag: 

Op donderdag 15 mei hadden  we een 

themamiddag : “Ouder worden in je 

eigen woning”. 
De middag bestond 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 was er in de pauze 

mogelijkheid tot het bezoeken van een 

informatiemarkt van diverse 

aanbieders waar je als oudere gebruik 

van kunt maken. 

Voor koffie en thee werd gezorgd en 

bovendien kon men gebruik maken van 

het gratis fruitbuffet. 

De zaal zat vol bezoekers en we 

kunnen terugkijken op een geslaagde 

middag waarbij voldoende ruimte was 

voor persoonlijke vragen. 

We zullen hier zeker nog een vervolg 

aan geven. 

 

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 tassen zijn gevuld 

door ondernemers uit de wijk! Niet 

alleen met reclame maar ook echt 

leuke hebbedingetjes en nuttige 

informatie over de wijk! 

We zijn nog steeds op zoek naar 

mensen om de tassen mee uit te 

delen als er nieuwe bewoners komen 

in hun eigen straat. 

Hebt u interesse laat het ons even 

weten! 

 

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 

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 oude electrische apparatuur 

/ computers gratis bij ons inleveren, dit 

levert dan voor ons weer geld op.  Dus 

loop gerust eens binnen, er is niks 

geheims aan.  

Ook kunt u ons bezoeken op onze 

website: 

http://www.buurtschapwilhelmina.nl  

Of tel:06-53316861 

Voor de echte social-media freaks zijn 

we ook op Facebook te vinden: 

https://www.facebook.com/buurtschap

wilhelmina 

 

Tot ziens en groet, 

mailto:a.duits@wijkcommissiegeenhoven.nl
http://www.buurtschapwilhelmina.nl/
tel:06-53316861
https://www.facebook.com/buurtschapwilhelmina
https://www.facebook.com/buurtschapwilhelmina
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Leden van Buurtschap Wilhelmina 

  

 

Wij zijn Bloemencorso Buurtschap 

Oruva. Onze bouwtent staat aan de 

Kerkhofstraat in Valkenswaard. Samen 

maken wij met een hechte gezellige 

groep bouwers, een mooie wagen die 

ieder jaar deel uitmaakt van het 

Bloemencorso Valkenswaard (elke 2
de

 

zondag van september).Het magische 

moment van het bouwen van de wagen 

uit zich vooral op de zondagochtend 

zodra we de tent uit rijden en de wagen 

in volle glorie en zonder steigers 

eromheen en in klaar daglicht te zien 

is. Waar een kleine groep bouwers 

voor genot kan zorgen voor velen. 

In de tent is altijd iets te doen voor 

jong en oud. Lassen, buigen, slijpen, 

kartoneren, plakken (papiermaché) en 

natuurlijk het bloemen prikken vanaf 

vrijdag 12 september tot vroeg in de 

ochtend van zondag 14 september. En 

wanneer je een van de bovengenoemde 

activiteiten niet goed beheerst of 

gewoon zou willen leren dan hebben 

wij bouwers rondlopen die je dat graag 

willen leren. 

Kijk ook eens een keer bij ons 

dahliavel aan de Kapelweg in Borkel. 

Uiteraard zijn bouwers en ook niet-

bouwers daar actief aanwezig om het 

veld netjes te houden of te plukken. 

Wil je graag meebouwen of gewoon 

komen kijken wat Oruva dit jaar doet? 

Loop lekker de tent binnen en vraag 

aan iemand die er is wat er te doen is 

of kom kijken naar ons ontwerp voor 

dit jaar. Voor meer informatie kun je 

op onze site terecht: 

http://www.oruva.nl of op onze 

facebook pagina  

 

We bedanken iedereen die ons tot nu 

toe heeft gesteund zoals sponsoren, 

bouwers, collectelopers, veldwerkers 

en buurtbewoners! 

 

Belangrijke data: 

 

Zondag 14 september Bloemencorso 

Met als Thema: Los. 

 

Burendag 2014: 27 september: van 

11-14 uur bij het grasveld naast Van 

Stekelenburg en vanaf 15 uur bij de 

speeltuin in de Willibrorduslaan. 

 

31 oktober Halloweentocht door een 

klein gedeelte van de wijk vanuit 

basisschool de Windroos. Hiervoor 

worden nog vrijwilligers gezocht. 

(opbouwen en afbreken of 

figuranten voor tijdens de tocht). 

 

23 november Rommelmarkt 

10.30-14.30 uur. Entree gratis! 

 

20 december Kerstborrel Kennen en 

Gekend worden van de 

Talentenbank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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. 

http://www.oruva.nl/
mailto:info@wijkcommissiegeenhoven.nl

