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Programma wijkcommissie Geenhoven: 

 

 

Koffieochtenden: 
 

Vanaf 1 september iedere donderdag van 

10.00 – 11.00 uur  

 
 

Inloopspreekuur Talentenbank: 

 

Iedere donderdag van 10.00-11.00 uur (met 
uitzondering van de schoolvakanties)  kunt U 

binnen lopen op de Gelukken 15a 

(rodekruisgebouw) voor Uw vragen omtrent 

de Talentenbank. 
 

 

Rommelmarkt: 

 
18 september  

 

 

Kennen en Gekend en Burendag 
 

24 september 2016 

 

 
Workshop: Kruiden voor in de keuken: 

 

9 oktober 2016 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 15 

Valkenswaard, september 2016 

 

 

Beste wijkbewoners, 
Hierbij ontvangt U de nieuwsbrief van de 

Wijkcommissie Geenhoven. 

We wensen u veel leesplezier! 
 

 

Boombank: 

Op 14 mei hebben onze voorzitter en een 
aantal talenten uit de talentenbank  

 
een boombank geplaats om een boom op het 
plantsoen hoek Kempischebaan/Haagstraat. 

Al voordat de laatste schroef was vastgezet 

werd er gebruik van gemaakt.  

 
 

Wij hopen dat vele mensen van deze 

boombank gebruik 

zullen gaan maken.  
 

Voor het bijhouden 

van het groen onder en 

rondom de boombank 
hebben we iemand in 

de talentenbank 

gevonden die dit voor 

ons gaat doen. 
Hiervoor natuurlijk 

onze hartelijke dank. 

Verder rekenen wij 

erop dat een ieder die 
van de bank gebruik 

maakt en daarop 

eventueel iets nuttigt zelf zijn of haar spullen 
opruimt in de aanwezige prullenbak of mee 

neemt naar huis. 

 

 

 

 

  

Koffieochtend: 

Vanwege de grote belangstelling voor onze 

koffieochtenden op de 1e en 3e donderdag van 
de maand hebben we besloten om voortaan 

iedere donderdag van 10.00-11.00 uur 

iedereen in de gelegenheid te stellen om bij 

ons op de koffie te komen.  

U bent van harte welkom in het gebouw van 

het rodekruis aan de Gelukken 15a. 

                     

Kaartavond: 
Vanaf 4 september zal er ook iedere 

maandagavond vanaf  20.00 uur een 

kaartavond worden gehouden. Heeft U 

hiervoor belangstelling dan kunt U zich 
aanmelden bij Wendy van Daal. 

w.vandaal@wijkcommissiegeenhoven.nl  

 

Talentenbank: 
Na een welverdiende vakantie zullen onze 

professionals voor de Talentenbank  vanaf   

8 september weer iedere donderdag van 10.00 

tot 11.00 uur op de Gelukken 15a  aanwezig 
zijn om iedereen met een vraag of aanbod voor 

de talentenbank te 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 op 

huisbezoek als het voor u  moeilijk is om naar 
ons 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 
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De Moestuin: 

Vanaf mei tot september/oktober kunt u op 

ook op maandagavond koffie drinken in de 

buurtmoestuin van 18.30-20.00 uur. Ook kunt 
u natuurlijk onze werkgroep een handje 

helpen. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Steeds meer mensen komen een kopje koffie 

of thee doen. Ondertussen worden er ook 

boeken en tijdschriften uitgewisseld en velen 

gaan met onze eigen verbouwde andijvie, witte 

kool, courgette en sla naar huis. 

In het mooie tuinhuis van de moestuin is ook 

een meeneem-otheek waar eenieder boeken en 
tijdschriften kan uitzoeken. Dit is gratis. Vaak 

is er ook tijdens de ochtenduren iemand in de 

moestuin aanwezig en kunt U een kijkje 

nemen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zondag 9 oktober van 13: 00 tot 16:00 uur 

zal er in de buurtmoestuin een workshop 

worden gehouden met als onderwerp: 
Kruiden voor in de keuken.  

De kosten hiervoor bedragen € 1,50 per 

persoon inclusief biologische soep (glutenvrij), 

thee en koffie. Aanmelden graag voor 20 
september via c.vanschendel@hotmail.com  

Voor alle leeftijden, extra speciaal voor 

dertigers en veertigers. Maximaal 10 

deelnemers. Bij veel interesse wordt de 
workshop herhaald. 
 

 

 

Bewonersavond: 

Op 12 oktober zal er weer een bewonersavond 

worden gehouden. Alle bewoners van de wijk 

Geenhoven nodigen wij van harte uit om 
hierbij aanwezig te zijn om samen met ons als 

wijkcommissie te gaan meedenken wat er in 

onze wijk zoal zou moeten gebeuren om het 

wonen daar zo aantrekkelijk mogelijk te 
houden. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging 

in de brievenbus.  

 

Rommelmarkt 18 september: 
Omdat de vorige rommelmarkt erg geslaagd 

was organiseren we er eentje extra. Dit doen 

we op zondag 18 september van  

10.30-14.30 uur. Bij onze catering kunt u 
consumpties verkrijgen á €0,50. 

Van verschillende buurtbewoners krijgen we 

spullen om te verkopen op de rommelmarkt. 

Ook deze keer zullen we een tafel met deze 
spullen hebben waarvan de verkoop ten goede 

komt aan de buurtmoestuin. We zijn nog op 

zoek naar mensen die het leuk zouden vinden 

om tijdens de rommelmarkt achter deze tafel te 
staan. U kunt zich aanmelden via: 

w.vandaal@wijkcommissiegeenhoven.nl  

Kom gerust eens kijken misschien dat er iets 

voor u bij is. De toegang is gratis! 
 

 

Burendag 24 september 2016: 

De jaarlijkse burendag komt er weer aan. Dit 
jaar wordt het georganiseerd op zaterdag 24 

september van 14.30-16.30 uur. We willen 

deze dag een multicultureel tintje geven en 

zijn nog op zoek naar mensen die iets van hun 
cultuur wil laten zien/horen/proeven. We 

hebben al iemand die op zijn luit gaat spelen 

en er wordt speciale koffie gezet. Er zullen 

verschillende hapjes zijn uit allerlei 
wereldkeukens. Mocht u vragen hebben of 

graag iets willen maken voor deze dag mail 

dan naar: 

w.vandaal@wijkcommissiegeenhoven.nl  
 

Omdat we deze dag veel buren verwachten, 

organiseren tevens onze Kennen en Gekend 

worden bijeenkomst. Onze professionals 
zullen ook aanwezig zijn en staan  klaar voor 

al jullie vragen. 

Deze dag gaan we ook een nieuwe boombank 

plaatsen in de wijk. Deze komt te staan in de 

Gelukken aan de kant van de 

Dr Dagevosstraat. Hier kunnen de 
buurtbewoners plaatsnemen en elkaar 

ontmoeten.  

 

Verenigingen uit onze wijk:. 

 

 
 

 

 

Beste buurtbewoners, 
 

Graag willen wij ons even voorstellen. 

Wij zijn buurtschap Wilhelmina een van de 14 

buurtschappen die jaarlijks deelnemen aan het 
bloemencorso Valkenswaard. 

We zijn in 1953 opgericht en ontstaan uit de 

gelijknamige buurtvereniging Wilhelmina. 

Wilhelmina is een redelijk groot buurtschap 
met 40 leden en een kidsclub van 20 kinderen 

tussen de 4 en 16 jaar. We zijn de kidsclub 

begonnen om nieuwe aanwas te krijgen bij ons 

buurtschap. De kinderen leren hier alles wat er 
nodig is om een wagen te bouwen zoals lassen, 

kartonnen en plakken en natuurlijk bloemen  

prikken. Met de kidsclub bouwen we een eigen 

wagen die mee gaat rijden in de jeugd parade 
die voor de grote Parade uitrijdt .We zijn heel 

trots dat we dit met de kinderen uit onze wijk 

kunnen doen. 

Dit jaar bouwen wij in het thema fantastische 
visioenen  een wagen met de titel Fantoom. 

Een ontwerp van Karel de Hoon en Robin 

Jochems. Het is een geabstraheerd ontwerp 

met goede en kwade elementen, een persoon 
gevangen in een visioen versterkt door 

beweging en muziek. 

In het prikweekend van vrijdag 9 tot zondag 

11 september moeten er +/- 250.000 bloemen 
op de wagen geprikt worden en kunnen we alle 

hulp gebruiken om de bloemen weer op de 

wagen te krijgen, iets wat elk jaar weer lukt 

met alle hulp die we krijgen uit onze wijk.  
Een keer mee bouwen, een kop koffie of 
gewoon even binnen kijken, loop gerust eens 

binnen in onze tent aan de Pastoor 

Heerkensdreef 4. De kaartverkoop is weer 

begonnen en zijn verkrijgbaar in de tent. 

Graag willen wij al onze buurtbewoners, 

sponsors en begunstigers bedanken zonder hun 

steun en hulp kunnen wij niet elk jaar een 
wagen op de weg zetten.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Onze wagen van 2015  RHINO 

    

www.buurtschapwilhelmina.nl 
volg ons ook op twitter en facebook 

 

“De Cirkel”: 

De cirkel is een club van mannen en vrouwen 

die alleengaand en alleenstaand zijn en zeker 

GEEN datingclub is. Wij organiseren samen 

leuke dingen en komen eens per maand bijeen 
om met elkaar te kletsen en ideeën door te 

geven. Deze bijeenkomsten zijn in  

De Bommel of de Dommelstroom, beide aan 

de Bergstraat in Dommelen.  

Onze ideeën zijn oa. Wandelen, fietsen, 

bowlen, midgetgolf, terrasje pikken kaarten, 

dansen, samen op vakantie gaan enz. enz.   

De kosten van de uitjes houden we zo laag 
mogelijk zodat iedereen mee kan doen.  

De eerste twee maanden mag je gratis 

uitproberen of het iets voor jouw is en daarna 
kun je lid worden en ga je 25 euro per jaar 

contributie betalen. 

Voor meer  info dan kun je bellen na 17.00 uur 
ivm werkzaamheden, met ons bestuurslid  

Jose Adriaans tel. 06 305 31 727 

Hopelijk tot ziens, 

Het bestuur van “De Cirkel” 
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