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Vertrekken kan tussen 18.30 en 19.30 uur 

vanaf het schoolplein. Kosten zijn 1 euro per 

persoon die ten goede komen aan activiteiten 

van de basisschool. 
De straten waardoor de route loopt wordt 

vooraf door een flyer op de hoogte gebracht. 

 

Met een achttal posten onderweg en 
medewerking van wijkbewoners en vele 

vrijwilligers is deze tocht weer mogelijk 

gemaakt.  

Iedereen is welkom en kan meelopen. We 
hopen dat jullie met velen mee komen 

griezelen! 

 

Gevraagd: 

 

Mensen die graag een handje willen helpen 

rondom tuinvragen voor de Talentenbank. 

 
De moestuinwerkgroep vraagt:  

 

De werkgroep openbaar gebied vraagt iemand 

die bekend is met het in laten vullen van 
enquêtes via Google of Survey. 

Ook zijn ze op zoek naar vrijwilligers die mee 

willen zorgen voor continuïteit in het plaatsen 

en opbergen van de gele poppetjes rondom de 
scholen Haagstraatplein. 

 

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 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Belangrijke data: 

 1 november Rommelmarkt  
Voor meer informatie rommelmarkt: 
a.duits@wijkcommissiegeenhoven.nl 

Of loop even binnen tijdens de inloop op 

donderdagochtend tussen 10-11 uur. 

 

 24 Oktober t/m 1 november 

Vogelverschrikkersfestival  

in en rond het fransvanbestpark . 

 

 6 november Halloweentocht 

Basisschool de Windroos 

 

 5  en 19 november en  

3 en 17 december koffieochtend 

 

 16 november Mantelzorgdag van de 

gemeente in de Hofnar. 

 

 19 december Kennen en gekend 

worden Kersteditie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 13 

Valkenswaard, oktober 2015 

 

 

Beste wijkbewoners, 
Tijd voor de dertiende editie van onze 
nieuwsbrief alweer, wederom boordevol 

informatie. We wensen u veel leesplezier! 

 

De talentenbank:  
We zijn al druk bezig geweest in het gebied 

tussen de kempische baan en de 

willibrorduslaan in maar zijn nog niet overal 

geweest. We hopen voor het einde van het jaar 
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. 
 

Helaas moeten we U te kennen geven dat 

Julia, onze ondersteuner een nieuwe baan heeft 

gekregen en daarom haar werkzaamheden 
binnen onze wijk neer moet leggen. We zijn 

druk op zoek naar een oplossing maar kunnen 

hier helaas nog geen duidelijkheid over geven. 

Anneke en Daniëlle zullen samen met het team 

van gastvrouwen natuurlijk tot die tijd de 

honneurs waarnemen. 
Op 5 november zal Julia nog bij de 

koffieochtend zijn om van iedereen afscheid te 

kunnen nemen. 
 

Kennen & gekend worden: 

Zaterdag 3 oktober was er weer een kennen en 
gekend worden. Het draaide dit keer allemaal 

om de herfst. Met pompoensoep (oogst uit de 

buurtmoestuin) en zelfgemaakte pesto werd 

ook voor de inwendige mens goed gezorgd! 
 

Ook bij deze editie van kennen en gekend 

worden was de opkomst overweldigend te 

noemen. Met wederom nieuwe matches en 

enkele nieuwe inschrijvingen een groot succes. 

Bovendien werden er enkele welkom in de 

wijktassen uitgedeeld en mocht men meedelen 

in de oogst uit de moestuin. 

De werkgroepen: 

 

Openbaar gebied en Verkeer:  
Wijkschouw: Deze heeft net voor de 
zomervakantie plaatsgevonden. 

Er zijn veel opmerkingen uit de wijk 

binnengekomen. Verschillende partners zijn 

meegefietst nadat er d.m.v. foto's van 
binnengekomen items tijdens het koffiedrinken 

alles waar we bij stil zouden staan hadden 

besproken.  
Eén item is inmiddels door de gemeente 
verbeterd. Dit is de aansluiting 

Willibrorduslaan Oude Waalreseweg 

 

Wat betreft omgeving Haagstraatplein: VVN 
afdeling Valkenswaard heeft een enquete klaar 

liggen voor ouders en schoolkinderen. Door 

deze enquete ieder schooljaar in te laten vullen 

komt er een beeld welke gedragingen er 
zijn/veranderen. Deze kunnen dan op termijn 

getoetst worden op veranderingen  

gedragingen/mate van hoeveelheid van 

omgevingsverkeer op b.v. de 
Geenhovensedreef. 
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De werkgroep zorgt er voor dat de poppetjes 

"de scholen zijn weer begonnen"  

komen te hangen net na de vakanties en na 

ongeveer twee weken weer opgeborgen 
worden tot na de volgende vakantie. Voor de 

continuiteit is het wenselijk hiervoor meerdere 

vrijwilligers te vinden. 

 
Jong:  
Gelukkig wordt er na signalen vanuit de wijk 

de speelgelegenheid bij de kempische baan en 

hierbij horende bezuinigingen nog eens 

kritisch bekeken. Zeker als wijkbewoners 
initiatieven ontwikkelen en zich willen 

inzetten voor de speelgelegenheid in de wijk. 

Dus wilt U hierin een rol spelen dan kunt U 

zich opnieuw 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 of andere 

groep uit de wijk het woord, wilt U ook iets 
kwijt, laat het ons weten. 

 

De buurtmoestuinwerkgroep: 
Wij kunnen aan het einde van het seizoen 
terug kijken op onze enorme "oogst". 

 

Letterlijk: Rucola, veldsla, kropsla, tricolore, 

radijsjes, peterselie, (knol)selderie, veel 
soorten tomaatjes, spercieboontjes, soepbonen, 

snijbonen, bietjes, peulen, meiknolletjes, 

brocolli, zomerwortels, winterwortels, 

savooiekool, chinese kool, aubergines, 
puntpaprika's, paprika's, dille, thijm, kervel, 

basilicum, spruitjes, boerenkool, rode kool, 

bieslook, oostindische kers(de bloem), ui, prei, 

hysop, kaal knopkruid, handjevol, bramen, 

zwarte bessen, witte frambozen, appels, 

aarbeien, oranje en flespompoenen, 

rozenbottels. 
        

Deze zijn verwerkt in de volgende 

bereidingen: Chutney(rozenbottels), pesto, 

kervelsoep, tapenade, pompoensoep, 
aardbeiengebak, kruidenthee. 

    

Figuurlijke oogst maar zeker net zo belangrijk! 

We mochten de bereidheid, steun en helpende 
hand van de Wijkcommissie ervaren om onze 

plannen tot uitvoer te kunnen brengen. 

Enthousiaste voorbereidingen door de 

werkgroep en wijkbewoners waaruit al snel de 
plannen uit de grond kwamen. 

Bezoeken van verschillende wandelgroepjes in 

de tuin. 

           
                  Burendag bij de NSO 

 
Door wijkbewoners druk bezochte opening 

van onze buurtmoestuin. 

Goed bezochte maandagavondopenstellingen. 

Hier stond de gezelligheid voorop maar er 
werd ook volop getuinierd aan de tafels. 

Bij een aantal mensen uit de wijk welke het 

goed kunnen gebruiken regelmatig oogst 

uitgedeeld. Tijdens kennen en gekend 
bijeenkomsten aan de aanwezige talenten 

oogst uitgedeeld. De wijze van verdeling van 

de oogst bijgesteld zodat ook een deel van de 

oogst gebruikt kon worden door degene die in 

de tuin werken en voor degene die deze 
buurtmoestuin (mede) mogelijk hebben 

gemaakt. 

De werkgroepleden kunnen terugkijken op een 

leuke teambuilding bij familie School samen 
met de wijkcommissie. 

Leerzame en leuke teambuilding in Haaren, 

samen met andere samentuinders. 

Enorme samenwerking met mensen uit de wijk 
rondom vrijwilligersdag NLdoet en veel 

schenkingen van o.a. tegels, stenen en planten 

voor in de borders. 

Leuke burendag met eerste keer een 
samenwerking van de buurtmoestuin met 

N.S.O. de Horizon. Hierbij mochten we de 

aanwezige kinderen van de Horizon en 

kinderen uit de buurt wat leren over het belang 
van insecten door ze samen bezig te laten zijn 

rondom dit onderwerp. Loop maar eens langs 

de school aan de achterkant. Daar staan twee 

insectenhotels in hun (na)school(se)tuin. Ook 
zijn er door de kinderen hier bloembollen 

gepland. 

 

Heb je zin eens een kijkje te komen nemen? Er 
staat een bord bij de ingang waarop je kunt 

zien wanneer we er zijn. Met de wintertijd 

stopt de maandagavondopenstelling maar 

zullen we zoeken naar een ander vast moment 
van inloop.  

 

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. Met een 

gezellige spelmiddag voor kinderen werd het 

ook dit jaar weer zeer geslaagd. Zeker de grote 

stormbaan zorgde voor veel plezier.  
Er kwam ‘s avonds een frietwagen zodat ook 

voor de inwendige mens goed werd gezorgd 

en na al dat geren ging dit er zeker wel in. 

Een kleiner gezelschap dan ’s middags bleef 
nog even naborrelen en dus was het  lange tijd 

nog gezellig in de speeltuin. 

 
Afscheid: 

Na 4 jaar voorzitter te zijn geweest van 

Wijkcommissie Geenhoven zal ik, Daniëlle 

van Rens, per 1 januari 2016 hiermee stoppen. 
Ik ben namelijk verhuisd naar een andere wijk. 

Ik kijk met trots terug naar wat we samen 

hebben neergezet. De mooie initiaitieven uit 

de wijk, de buurtmoestuin, speeltuin het 
ekkertje, de talentenbank. Ik heb genoten van 

alle momenten waarin onze wijk zich van zijn 

beste kant heeft laten zien. En we hebben goed 

van ons laten horen. Geenhoven is een wijk 
die goed bekend staat. Dat hebben we samen 

gedaan en ik ben blij dat ik hier mijn steentje 

aan heb mogen bijdragen. 

Maar nu is het tijd om plaats te maken voor 
een ander. Mijn medebestuursleden wens ik 

veel succes, ik weet zeker dat het goed zal 

komen. Dank jullie allemaal wel voor de fijne 

samenwerking! En ook jullie wijkbewoners 
bedankt! We zien elkaar nog vaak genoeg (zij 

het in een andere rol) dus ik zeg graag: tot 

ziens! 

 

 
Halloweentocht: 
Ook dit jaar wordt er weer een halloweentocht 

georganiseerd door basisschool de Windroos. 

De tocht is op Vrijdag 6 november. 


