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Belangrijke data: 

 

 

 

21 maart: 

NL DOET. 

 
 

 

 

18 april: 

Feestelijke dag bij de Wereldwinkel om het 

35 jarig bestaan te vieren. 

 

  

 

 

 

30 mei: 

Kennen & gekend worden 

 

 

31 mei: 

Rommelmarkt 

 

 

27 en 28 juni: 

Samenloop voor Hoop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 
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SAMEN STAAN WE STERK. 

Wijkcommissie Geenhoven. 

Nieuwsbrief 11 

Valkenswaard, maart 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste wijkbewoners, 

 

Tijd voor de elfde editie van onze nieuwsbrief 

alweer, wederom boordevol informatie. We 

wensen u veel leesplezier! 

 

 

De talentenbank:  
 

Inmiddels zijn we blij te kunnen melden dat 

we een nieuwe ondersteuner hebben gevonden 

om ons te helpen bij het maken van matches. 

Haar naam is Julia Dabekaussen en ze stelt 

zich graag even aan U voor: 

 

 
 

Wat ontzettend leuk dat ik kennis mag komen 

maken met de Geenhovense talenten! 

Mijn naam is Julia Dabekaussen, samen met 

mijn man en twee dochters (1 en 3) woon ik in 

Den Bosch. 

Ik werk graag met mensen en zo ben ik dan 

ook in het welzijnswerk gerold. Eerst werkte 

ik in Den Bosch, nu in Eindhoven voor 

Lumens in de buurt en sinds kort ook hier in 

Valkenswaard. 

Ik heb gezien wat de Wijkcommissie 

Geenhoven al allemaal opgezet heeft, daar 

mogen ze trots op zijn! Graag bouw ik mee 

aan de verdere ontwikkeling. Een mede-

buurtbewoner helpen met iets dat je zelf graag 

doet is toch hartstikke mooi! 

 

 

 

Het inspireert en maakt me blij om te zien hoe 

veel mensen in Geenhoven bereid zijn tot 

burenhulp. Ik kom de wijk in om kennis te 

maken en u te verleiden mee te doen met de 

talentenbank, wilt u ook graag alvast kennis 

maken? Dat kan, iedere donderdagochtend 

tussen 10.00 en 11.00 uur ben ik te vinden in 

het Rode Kruisgebouw op de Gelukken. Graag 

tot ziens! 

 
De komende periode zullen we ook weer langs 

de deuren gaan om U te informeren over onze 

talentenbank, nieuwe talenten op te halen en 

wellicht kunnen we iets voor U betekenen. We 

zullen het gebied tussen de Willibrorduslaan 

en de Kempische baan gaan lopen. We hopen 

voor het einde van het jaar dan alle straten in 

dit gebied te hebben gehad. We willen immers 

wel iedereen goed te woord kunnen staan en 

dat kost tijd! 

 

 
 

Kennen & gekend worden: 

 

Sinds de laatste nieuwsbrief zijn er al 2 edities 

geweest. 

 

De eerste (zaterdag 20 december) met als 

thema “kerst” was een groot succes. Met een 

heerlijk buffet, mede verzorgt door ouders en 

leerlingen van basisschool de Windroos. Wat 

zag het er weer heerlijk uit. En wat een 

opkomst! Heel veel talenten, maar ook 

wethouders, professionals uit de wijk en de 

burgemeester met zijn vrouw. Een gezellige 

drukte!  

mailto:info@wijkcommissiegeenhoven.nl
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Met een bedankje voor alle bestuursleden 

werden zij door de voorzitter en alle 

aanwezige talenten eens heerlijk in het 

zonnetje gezet.Zij zijn niet altijd zichtbaar 

voor iedereen maar er wordt door iedereen 

keihard gewerkt. 

Daarnaast was er voor het hele team een 

geweldig compliment doordat Wethouder 

Tindemans namens de GGD en de gemeente 

de voorzitter benoemde als eerste 

Valkenswaardse gezondheidsambassadeur. 

Ontroerd nam ze dit aan nadat nogmaals door 

haar werd benadrukt dat dit aan het hele team 

en de wijkbewoners te danken is. Samen sterk! 

 

Eind februari nog een editie en dit keer in het 

thema “winterfestijn”. Met appeltaart en verse 

snert werd er ook voor de inwendige mens 

weer goed gezorgd. 

Maar de nadruk lag dit keer vooral op de 

kennismaking met Julia, onze nieuwe 

ondersteuner. Zij heeft zich eerder in deze 

nieuwsbrief al aan U voorgesteld. 

Ook nu was de opkomst overweldigend te 

noemen. Met wederom nieuwe matches en 

inschrijvingen een groot succes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De werkgroep:  Openbaar gebied en 

Verkeer:  

 

We willen U graag uitnodigen om mee te 

denken. 

Heeft u ideeën, op- of aanmerkingen die 

mogelijk bij kunnen dragen aan verbetering 

van alle openbare ruimte binnen onze wijk? 

Wij horen dit graag van u. U kunt dan denken 

aan, u als voetganger, fietser, automobilist, 

gebruiker van openbare speelgelegenheden, 

vrijetijdsbesteder, kortom, als belever van de 

wijk op het vlak openbaar gebied  in de 

ruimste zin! 

De verzamelde informatie wordt meegenomen 

bij de op handen zijnde wijkschouw die 

gehouden wordt  op een nog nader te bepalen 

datum vóór de zomervakantie. Dit houdt in, 

een rondgang door een (gedeelte) van onze 

wijk met gemeentevertegenwoordigers en 

bewoners langs de door u aangegeven 

plaatsen. Laat bij u opmerkingen weten of u 

wel of niet deelneemt aan de wijkschouw met 

daarbij uw adresgegevens in verband met 

terugkoppeling.  

Info: secretaris@wijkcommissiegeenhoven.nl 

 

Er komt een Bello hondenpoepzakjeshouder 

met bijbehorende zakjes bij de vuilnisbak 

tegenover  de Bogen te hangen. 

Dhr. van Stekelenburg heeft toegezegd deze 

aan te vullen. 

Dit naar aanleiding van klachten over 

hondenpoepoverlast. 

 

 

 

Jong:  

 

Fijn te kunnen melden dat ook voor de 

speeltuin in de Rijt zich enkele omwonenden 

hebben gemeld om aan de slag te gaan. Zij 

zullen in de 

volgende nieuwsbrief iets meer van hun 

plannen aan U onthullen.  

In 2016 zullen we dan rondom de 

Kempischebaan aan de slag gaan met de 

aanpak van de speelgelegenheid in dit gebied. 

Dus wilt U hierin een rol spelen dan kunt U 

zich aanmelden. Voor meer info zie de 

website. 

Rommelmarkt: 

 

Na succesvolle eerdere edities is onze 

volgende rommelmarkt  gepland op Zondag 

31 mei. 

 

Verkoop van : 10.30- 14.30 uur en opbouwen: 

tussen 9.00- 9.30 uur.  

Opruimen van eigen kramen vanaf 14.30 uur 

en daarna gezamenlijk zorgen dat we alle 

ruimtes 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 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. 

 

 

 

NL DOET 

 

Zaterdag 21 maart sluit Wijkcommissie 

Geenhoven zich aan bij de nationale 

vrijwilligersdag NL DOET van het 

Oranjefonds. 

Er wordt geklust tussen 10.00 uur en 15.00 

uur. 

De hal van het Rode Kruisgebouw gaan we 

opnieuw in de verf zetten. In de naastgelegen 

buurtmoestuin wordt een zitje gecreëerd door 

een gedeelte te bestraten, de plantenbakken 

worden gevuld met tuinaarde.  

Tussen de plantenbakken brengen we 

worteldoek aan met daarop houtsnippers. De 

borders rondom de parkeerruimte maken we 

zomerklaar. 

Meldt u zich ook aan? Dit kan: individueel of 

met uw gezin of met vrienden! 

Aanmelden kan op www.NLdoet.nl of op onze 

inloopuren iedere donderdag van 10.00 uur tot 

11.00 uur aan de Gelukken 15a Hopelijk tot 

ziens! 

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! Er is een 

werkgroep die bezig is de vulling aan te 

vullen. 

 

 
 
 

 

We zijn nog steeds op zoek naar mensen om 

de tassen mee uit te delen als er nieuwe 

bewoners komen in hun eigen straat. Ook 

zijn we nog op zoek naar 

projectvrijwilligers voor het vullen van de 

tas. Ondernemers en /of belangstellenden 

die iets willen doneren voor in de tas roepen 

we op om contact met ons op te nemen. 

 

Hebt u interesse laat het ons even weten! 

 

 

mailto:secretaris@wijkcommissiegeenhoven.nl
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