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Belangrijke data: 

 

 

 27 en 28 juni Samenloop voor Hoop 

 

 

 

 

 

 

 2 juli Opening buurtmoestuin 

 

 

 

 

 
 Rest van Juli en Augustus Geen 

inloop en koffieochtenden wegens 

vakantie! 

 

 

 

 

 26 september Kennen & gekend 

worden 

 26 september Burendag 

 

 

 
 

 1 november Rommelmarkt  
 

Voor meer informatie rommelmarkt: 
a.duits@wijkcommissiegeenhoven.nl 

Of loop even binnen tijdens de inloop op 

donderdagochtend tussen 10-11 uur. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

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 12 

Valkenswaard, juni 2015 

 

 

 

 

 

Beste wijkbewoners, 

 

 

Tijd voor de twaalfde editie van onze 
nieuwsbrief alweer, wederom boordevol 

informatie. We wensen u veel leesplezier! 

 

De talentenbank:  
Met de 100 inschrijvingen gepasseerd kunnen 

we stellen dat er in onze wijk steeds meer 

aandacht voor elkaar is. De zomerperiode 

zullen we ook weer langs de deuren gaan om 
U te informeren over onze talentenbank, 

wellicht kunnen we iets voor U betekenen.We 

zullen het gebied tussen de Willibrorduslaan 

en de Kempische baan gaan lopen. We zijn 
hier al druk bezig geweest maar zijn nog niet 

overal geweest. We hopen voor het einde van 

het jaar dan alle straten in dit gebied te 

hebbben gehad. We willen immers wel 
iedereen goed te woord kunnen staan en dat 

kost tijd! 

                     
Natuurlijk hoeft U niet te wachten tot we aan 

de deur komen. U bent van harte welkom 

kennis te komen maken: 

Iedere donderdagochtend tussen 10.00 en 

11.00 uur zijn wij te vinden in het Rode 

Kruisgebouw op de Gelukken. Graag tot ziens! 

Elke 1e en 3e donderdag van de maand (met 
uitzondering van de schoolvakanties) is er een 

koffieochtend en gaat het vooral om elkaar 

ontmoeten en samen gezellig bijpraten. Onze 

gastvrouwen staan dan voor U klaar. 
Heeft U vervoer nodig om er te komen? Neem 

even contact met ons op en ook dit proberen 

we te regelen. 

 

 
 

Kennen & gekend worden: 

Zaterdag 30 mei was er weer een kennen en 

gekend worden. Het draaide dit keer allemaal 

om de buurtmoestuin. Enkele dames van de 
werkgroep vertelden over het ontstaan en hoe 

ze te werk gaan. Samen zijn we natuurlijk ook 

het harde werk gaan bekijken en wat ziet het er 

prachtig uit. Complimenten! 
 

 
 

We sloten af met een kervel/brandnetelsoep uit 
eigen tuin, gemaakt door een talent uit de wijk. 

En wraps met rucola ook al uit eigen tuin. En 

er werd nog lang na geborreld. 

 
De eerste oogst is goed terecht gekomen. Ook 

brengen we wel eens wat rond in de wijk bij 

mensen waarvan we weten dat ze het goed 

kunnen gebruiken. 
Elke maandagavond tussen 18.30 en 20.00 uur 

zijn er leden van de werkgroep buurtmoestuin 

aanwezig. Komt U gerust een kijkje nemen. 

En U kunt altijd vrijblijvend een handje 
helpen. In de buurtmoestuin is er voor iedereen 

de mogelijkheid mee te doen. 

 

De buurtmoestuin zal op donderdag 2 juli 
Officieel geopend worden. 

  

Ook bij deze editie van kennen en gekend 

worden was de opkomst overweldigend te 

noemen. Met wederom 4 nieuwe matches en 

enkele nieuwe inschrijvingen een groot succes. 
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Samen genieten van het natuurschoon in de 

buurtmoestuin. 

 

 

De werkgroepen: 

 

Openbaar gebied en Verkeer:  
Inmiddels hangt er een Bello 
poepzakjeshouder aan het grasveld naast 

dierenspeciaalzaak Van Stekelenburg. 

Dhr. van Stekelenburg heeft toegezegd deze 

aan te vullen. Hiervoor nogmaals onze dank! 
Dit naar aanleiding van klachten over 

hondenpoepoverlast. 

 

Ook is er in de Haagstraat bij de uitrit van het 
Haageinderhof een mini-plantsoen gekomen 

om de veiligheid te bevorderen. Kinderen 

worden afgeremd en de auto’s die uitrijden 

hebben een beter zicht. De bewoners zullen het 
plantsoen bijhouden! Een mooi voorbeeld van 

Samen Sterk! 

 

 
 

Jong:  
In het najaar zullen we rondom de 

Kempischebaan eens kritisch kijken naar de 

speelgelegenheid in dit gebied. Dus wilt U 

hierin een rol spelen dan kunt U zich 
aanmelden. We kunnen er alleen iets mee als 

het gedragen wordt door de omwonenden. 

Voor meer info zie onze website. 

Graag stellen we aan U voor: 

We geven steeds een vereniging uit de wijk het 

woord, wilt U ook iets kwijt, laat het ons 
weten. 

 

Platform Gehandicapten Valkenswaard: 
Het Platform gehandicapten Valkenswaard is 
een belangenorganisatie die adviseert aan de 

gemeente, Woningbelang, maar ook aan 

andere Valkenswaardse instellingen en 

bedrijven. 
Met name toegankelijkheid van de openbare 

ruimte, van horeca en winkels heeft onze 

aandacht. 

Advisering bij Woningbelang gebeurt 
voornamelijk bij nieuw te bouwen 

woningen/appartementen voor wat betreft 

toegankelijkheid met rolstoelen en 

aanpassingen voor mensen met een beperking. 
Vorig jaar hebben wij een uitgebreid 

onderzoek gedaan in een deel van 

Valkenswaard en Dommelen naar 

toegankelijkheid van trottoirs, 
oversteekplaatsen, hinderlijk geplaatste 

reclameborden, fietsen, plantenbakken en 

dergelijke. Wij hebben dat rapport aangeboden 

aan de gemeente en recent hebben we met 
diverse afdelingen van de gemeente gesproken 

om de noodzakelijke aanpassingen nu en in de 

toekomst te realiseren. 

Voor de uitvoering van dergelijke 
onderzoeken en ook andere projecten zijn wij 

nog steeds op zoek naar mensen die ons 

daarbij kunnen helpen. Zit je in een rolstoel of 

scootmobiel, maar ook als je goed ter been 
bent en je wilt ons helpen meld je dan aan! We 

spreken dan met elkaar af hoeveel tijd je 

beschikbaar hebt. Ook met slechts beperkte 

tijd kun je al een belangrijke bijdrage leveren. 
Met name jongeren zijn van harte welkom. 

Bezoek onze website: 

www.gehandicaptenvalkenswaard.nl 

 Als je graag wat  meer wil weten of als je 
belangstelling hebt kun je bellen met onze 

secretaris Huub Franssen 06 12 99 23 55 of 

stuur een mail naar 

gehandicaptenvalkenswaard@gmail.com   
  

 

 

 

Burendag 2015 rondom Het Ekkertje: 

Alweer voor het derde jaar op rij hebben een 

aantal actieve omwonenden van het Ekkertje 

(speeltuin in de Willibrorduslaan) zich 
samengevoegd om voor de omwonenden en 

gebruikers van Speeltuin het Ekkertje een 

gezellige burendag te organiseren. Ook dit jaar 

liggen de plannen al klaar. 
 

Een gezellige spelmiddag voor kinderen zit in 

de planning. Er komt ‘s avonds een frietwagen 

zodat ook voor de inwendige mens goed wordt 
gezorgd. 

Natuurlijk kunnen de liefhebbers dan blijven 

na borrelen, maar het officiële programma 

sluit na de frietkar. 
 

Kinderen zijn welkom onder begeleiding van 

een volwassene.  

De activiteiten ’s middags zijn gratis.  
Voor de frietkar en het na borrelen vragen we 

een bijdrage van 6 euro per kind of 12 euro per 

volwassene voor friet/snacks incl. drinken. 

 
Opgeven voor 1 september maar liefst zo snel 

mogelijk. hetekkertje@gmail.com. 

Ook kun je hier je gegevens achterlaten zodat 

we tezijnertijd meer informatie kunnen geven! 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Gevraagd: 

Een nieuwe rubriek waarin oproepen geplaatst 

kunnen worden: 

 
Mensen die graag een handje willen helpen 

rondom tuinvragen voor de Talentenbank. 

 

De moestuinwerkgroep vraagt:  
Mensen met een aanhanger die een keer met 

de mensen van de buurtmoestuin spullen 

kunnen ophalen.  

Mensen die een handje willen helpen in de 
buurtmoestuin. 

 

Bewoners uit onze wijk die plaats willen 

nemen in onze wijkcommissie, om zo mee te 
denken en mee te werken om de leefbaarheid 

binnen de wijk Geenhoven te vergroten.  

 

Voor meer informatie over bovenstaande kunt 
U een email sturen naar 

info@wijkcommissiegeenhoven.nl 

 

Buurtschap Oruva en Buurtschap Wilhelmina 
zijn alweer hard aan het werk voor het 

bloemencorso in September. Dus kom gerust 

een kijkje nemen in de tent, er is altijd wel iets 

te doen! 
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