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Programma wijkcommissie Geenhoven: 

 

 

Koffieochtenden: 
 

05 mei is er geen koffieochtend ivm vakantie. 

 

19 mei: van 10.00-11.00 uur 
 

02 juni: van 10.00-11.00 uur 

 

16 juni: van 10.00-11.00 uur 
 

07 juli:  van 10.00-11.00 uur 

 

21 juli  van 10.00-11.00 uur 
 

 

Kennen en Gekend: 

 
25 juni is de volgende Kennen en Gekend van 

onze Talentenbank 

 

 
Rommelmarkt: 

 

Op 26 juni zal de volgende rommelmarkt 

worden gehouden 
 

 

Inloopspreekuur Talentenbank: 

 
Iedere donderdag van 10.00-11.00 uur kunt U 

binnen lopen op de Gelukken 15a 

(Rode Kruisgebouw) voor Uw vragen omtrent 

de Talentenbank. 
 

Het programma kunt u ook op onze website 

www.wijkcommissiegeenhoven.nl vinden.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gevraagd: 

 
Voor het uitdelen van de welkom in de wijk 

tas voor nieuwe bewoners in onze wijk zijn wij 

op zoek naar straatambassadeurs om deze tas 

aan nieuwe bewoners bij U in de straat uit te 
reiken. Wilt U zich hiervoor aanmelden of 

heeft U vragen hierover dan kunt u mailen 

naar:  

secretaris@wijkcommissiegeenhoven.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Nieuwsbrief 14 

Valkenswaard, mei 2016 

 

 

Beste wijkbewoners, 

Hierbij ontvangt U de nieuwsbrief van de 
Wijkcommissie Geenhoven. 

We wensen u veel leesplezier! 

 

 

Nieuwe voorzitter: 
 

Door de verhuizing van onze voorzitter 

Daniëlle van Rens  naar een andere wijk in 
Valkenswaard heeft zij afscheid van onze 

wijkcommissie moeten nemen. Via deze weg 

wil de Wijkcommissie Geenhoven haar 

nogmaals van harte bedanken voor de 
geweldige inzet van haar voor ons als 

Wijkcommissie. Zij heeft er mede voor 

gezorgd dat de Wijkcommissie staat waar we 

nu staan.  

Gelukkig hebben we Gijs Spoor, die al lid was 

van de Wijkcommissie Geenhoven, bereid 

gevonden om onze nieuwe voorzitter te 

worden. Hierbij wensen wij onze nieuwe 
voorzitter dan ook veel succes bij zijn nieuwe 

functie binnen de Wijkcommissie. 

 

 

Talentenbank: 

 

Op 19 maart was onze eerste kennen en 

gekend worden bijeenkomst van 2016. Het 

was een mooi moment om elkaar weer eens te 
spreken, onder het genot van een hapje en een 

drankje. Tijdens deze bijeenkomst zijn onze 

"nieuwe" professionals van de talentenbank 

aan jullie voorgesteld 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Sinds januari hebben Daniëlle van Rens en 

Anneke Duits de taak van professional van de 
talentenbank op zich genomen. Voor velen van 

jullie zijn het geen onbekenden, omdat ze al 

beiden in de wijkcommissie hebben gezeten. 

 
Ook hebben we de nieuwe wijkagent Ricardo 

Scheerder aan jullie voorgesteld. Hij vervangt 

Marcel Thiels, omdat deze met welverdiend 

pensioen gaat. 
 

De volgende Kennen & Gekend worden staat 

gepland voor 25 juni. Voorafgaand zullen we 

de Zandstraat en de Hertog van Leuvenstraat 
intrekken met onze inschrijfformulieren. We 

hopen ook hier op veel aanmeldingen 

 

Ook zijn we zeer verheugd dat het college van 
de gemeente Valkenswaard heeft besloten om 

de reeds bestaande Talentenbanken in de 

gemeente verder financieel te ondersteunen. 

 
“De gemeente vindt eigen kracht en regie van 

inwoners erg belangrijk en wil deze 

ondersteunen. Daarom nemen wij de kosten 

voor het opzetten van een Talentenbank in alle 
wijken voor onze rekening en bekostigen wij 

daarnaast de professionele ondersteuners, 

zodat de continuïteit geborgd is” aldus 

wethouder Hetty Tindemans. 
 

 

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.  

 

 

http://www.wijkcommissiegeenhoven.nl/
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Gelukkig weten velen de weg al te vinden en 

kunnen er leuke matches gemaakt worden. 

Bovendien is er elke 1e en 3e donderdag van 

de maand een koffie-uurtje, waarbij de 
nadruk vooral ligt op het elkaar, onder het 

genot van een kopje koffie, te ontmoeten en te 

leren kennen. Natuurlijk kunt u ook dan 

terecht met uw vraag of aanbod. Deze koffie-
ochtenden zijn een begrip geworden en 

worden druk bezocht! 

 

 
 

 
Vanaf mei tot september/ oktober kunt u ook 
op maandagavond koffie drinken in de 

buurtmoestuin van 18.30-20.00 uur. Ook 

kunt u natuurlijk onze werkgroep een 

handje helpen. 

 

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.  
Tel 0648853124 en/of via de email 

talentenbank@wijkcommissiegeenhoven.nl 

We hopen dan ook velen van u te mogen 

begroeten.    
 

 

Rommelmarkt: 

 
Meerdere malen per jaar wordt er een 

kleinschalige, gezellige rommelmarkt 

georganiseerd. Op 28 februari is de eerste van 

2016 geweest. Dit was een zeer geslaagde en 
gezellige dag. Dat kwam mede dankzij het 

mooie weer en de nieuwe bewegwijzering. 

De rommelmarkt was lekker druk bezocht en 

er hing een gezellige sfeer. 

De volgende rommelmarkten staan gepland op 

26 juni en 6 november. De verkoop is van  
11.00-14.30 uur. Kom gerust eens een keer 

kijken, misschien dat er iets voor u bij is. De 

toegang is gratis! 

 
 

Nieuwe riolering in “De Gelukken”: 

 

De werkzaamheden aan de riolering en 
bestrating in dit gedeelte van de wijk 

Geenhoven zijn in volle gang. Bij het 

verschijnen van deze nieuwsbrief zijn wellicht 

de eerste kruisingen reeds weer geopend voor 
het verkeer. 

Voorafgaand aan de werkzaamheden is de 

gemeente in overleg gegaan met de 

Wijkcommissie en de bewoners van de 
betreffende straten over een nieuwe inrichting.  

Aansluitend op het rioleringswerk, worden de 

straten namelijk heringericht. 

De werkzaamheden zijn begin 2016 van start 
gegaan. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Moestuin: 

 
Helaas heeft ook Karin Moonen besloten om 

uit de wijkcommissie te stappen. Karin was de 

drijvende kracht achter het opzetten van de 

moestuin en heeft er voor gezorgd, samen met 
de andere leden van de werkgroep dat de 

moestuin nu is wat het is. 

Wij willen Karin ook via deze weg bedanken 

voor haar geweldige inzet. 
De andere leden van de werkgroep zullen het 

werk in de moestuin met veel plezier 

voortzetten.  

 

 

 

 
 

 

 

Zwemvereniging Watervrienden Valkenswaard 
 

Deze zwemvereniging is een dynamische 

vereniging die volledig afhankelijk is van 

vrijwilligers: zonder vrijwilligers geen 
zwemlessen en geen training en. Omdat wij 

met vrijwilligers werken kunnen we de 

contributie voor de zwemlessen betaalbaar 

maken en houden.  
 

Wij zijn altijd op zoek naar: 

Mensen die affiniteit hebben met kinderen 

(redelijk) goed kunnen zwemmen en mensen 
die het bovenal leuk lijkt om kinderen op een 

speelse manier de zwemslagen aan te leren. 

In eerste instantie word je als assistent-

instructeur ingezet om zodoende ervaring op te 
doen in het lesgeven. Daarna bestaat de 

mogelijkheid om via interne scholing door te 

groeien tot een gediplomeerde instructeur  

(landelijk erkend diploma “Lesgeven zwem A-
B-C”) . Met elk uurtje dat u als (hulp) 

instructeur in onze vereniging wilt steken, zijn 

wij enorm geholpen. 

Hier tegenover staat natuurlijk opname in een 
zeer enthousiaste groep vrijwilligers. 

Elk jaar hebben wij ook nog erg leuke 

activiteiten, zowel met de kinderen als met alle 

vrijwilligers. 
U hoort daarmee echt tot een fijne groep 

mensen. 

 

Bent u of kent u iemand die ons zou willen 
helpen, op welke manier dan ook, laat het dan 

weten zodat we kunnen kijken wat we voor 

elkaar kunnen betekenen. 

 
Watervrienden Valkenswaard 

Zwembad de Wedert 

Postbus 481 

5550 AL Valkenswaard 
E-mail: voorzitter@watervrienden-

valkenswaard.nl (Maarten van Gerven) 

Website: www.watervrienden-valkenswaard.nl 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Bloemencorsobuurtschap Oruva 
 

Na een tekort aan handjes afgelopen jaar, wat 

uiteindelijk uitdraaide op het niet bouwen van 

een wagen, zijn we dit jaar terug en is de 
insteek dat Bloemencorso Buurtschap Oruva 

gewoon weer mee gaat rijden in de 

bloemencorso parade van 2016. 

 
Dit doen we met de wagen Zieltjesjacht. 

Hierin wordt een zoektocht naar mensen 

gevisualiseerd. Het winnen van zieltjes gaat 

echter langzaam, in slakkengang. Daarom 
zitten de zoekers op twee grote slakken. 

 

Onze bouwplaats is gelegen aan de 

Kerkhofstraat en is vanaf 10 juni weer 
geopend. 

Elke doordeweekse avond zal de tent vanaf 

19:00 uur open zijn voor bouwers en niet-

bouwers. Kom gerust binnen voor een kopje 
koffie, een praatje en om het ontwerp te 

bekijken. 

 

Het ontwerp is ook te bewonderen op de Statie 
met Hemelvaart en op onze website: 

www.oruva.nl. 

 

We zien jullie graag in tent verschijnen! 

Verenigingen uit onze wijk: 

mailto:talentenbank@wijkcommissiegeenhoven.nl
mailto:voorzitter@watervrienden-valkenswaard.nl
mailto:voorzitter@watervrienden-valkenswaard.nl
http://www.watervrienden-valkenswaard.nl/
http://www.oruva.nl/

