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Programma wijkcommissie Geenhoven: 

 

 

Koffieochtenden: 
 

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: 

 

17 september 2017 
19 november 2017 

 

 

Kennen en Gekend: 
 

23 september 2017 

16 december 2017 

 
 

Knutselen voor kinderen: 

 

06 juli 2017 
Augustus/september vakantie 

5 oktober 2017 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u vragen en/of opmerkingen heeft voor 

de wijkcommissie dan kunt U mailen naar: 

secretaris@wijkcommissiegeenhoven.nl 

of een briefje in de brievenbus van 

Heidalen 22 
 

SAMEN STAAN WE STERK. 

Wijkcommissie Geenhoven. 

 

 

 
 

 

Nieuwsbrief 16 

Valkenswaard, juni  2017 

 

 

Beste wijkbewoners, 
Hierbij ontvangt U de nieuwsbrief van de 

Wijkcommissie Geenhoven. 

We wensen U veel leesplezier! 
 

 

Wijzigingen bestuur: 

Sinds het verschijnen van de laatste 
nieuwsbrief heeft Gijs Spoor de functie van 

voorzitter overgedragen aan Wendy van Daal. 

Wij bedanken Gijs voor zijn activiteiten als 

voorzitter en willen langs deze weg ook 
Wendy van Daal heel veel succes en plezier 

toewensen met haar nieuwe functie binnen de 

Wijkcommissie Geenhoven.  

 

Koffieochtend: 

Iedere donderdag van 10.00 uur en 11.00 uur 

kunt U terecht in het Rodekruisgebouw voor 

een kopje koffie en een gezellig praatje. 

 

Anneke Duits en/of Daniëlle van Rens zijn 

dan, met uitzondering van de schoolvakanties, 

ook aanwezig voor de Talentenbank 

                     

Talentenbank: 

De eerste bijeenkomsten van onze Kennen en 

Gekend hebben weer plaatsgevonden. We 

mochten weer veel wijkbewoners begroeten. 
Op de Kennen en Gekend van 18 maart heeft 

een talent uit de wijk acoordeon gespeeld en 

was er een talent die zelf drank maakte 

waarvan iedereen mocht proeven.  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Tijdens de Kennen en Gekend van 10 juni 

konden we weer heerlijk buiten genieten van 
het geweldige weer en werden een ieder 

verwend met de overheerlijke aardbeien uit de 

moestuin.  

We mogen weer terug kijken op 2 zeer 
geslaagde middagen. 

 

 

 

 
De Moestuin:. 

De opzet van de moestuin is iets  

veranderd, werd er voorheen door iedereen 

van de werkgroep (en mensen die kwamen 
helpen) door heel de tuin gewerkt,  nu hebben 

ze  allemaal een apart gedeelte van de 

moestuin die men voor eigen rekening neemt. 

Een gedeelte van de oogst-opbrengst is 
uiteraard voor de harde werkers zelf en het 

andere deel wordt gebruikt om hapjes/soep of 

iets anders te maken voor de bijeenkomsten 

van de Kennen en Gekend. 
 

Tot september/oktober kunt U op 

maandagavond koffie drinken in de 

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

helpen. 

mailto:secretaris@wijkcommissiegeenhoven.nl
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Meeneemotheek: 

In het tuinhuis van de moestuin staat ook een 

kast met daarin verschillende boeken die men 

gratis mee mag nemen. Onlangs is deze kast 
aangevuld met 78 prachtige boeken. Dus houdt 

U van lezen, schroom niet om een keertje te 

komen kijken of er iets voor U bij zit. 

 

 

Kaartavond: 

Helaas is de kaartavond, vanwege te weinig 

belangstelling niet van de grond gekomen. 
Wel is er op de maandagavond vanaf 18.30 

uur tot 20.00 uur een fanatiek clubje bezig met 

handwerken. 

Mocht U hiervoor belangstelling hebben dan 
bent U van harte welkom.  

 

Knutselmiddag: 

Vanaf november 2016 zijn we gestart met een 
knutselmiddag voor kinderen. Deze is iedere 

1e donderdag van de maand vanaf 15.30 uur    

( met uitzondering van schoolvakanties, dan is 

het een week later) vanaf 15.30 uur.  
De werkgroep bestaat uit Daphne Jannes, 

Marja Jaspers en Wendy van Daal. We zijn 

creatief genoeg om elke keer weer iets leuks te 

verzinnen voor de kinderen.  
We hebben al verschillende leuke dingen 

gemaakt en elke keer wordt er geknutseld in 

een thema wat op dat moment speelt, bv. 

sinterklaas, kerst, carnaval, pasen. Er wordt 
vanaf 15.30-16.30 uur geknutseld in het 

rodekruis gebouw. Kosten €0,50.  

U kunt Uw kind aanmelden om hier aan mee 

te doen bij Wendy van Daal, mailadres 
w.vandaal@wijkcommissiegeenhoven.nl 

 

Speeltuintjes:  

Zoals velen van U al zullen hebben vernomen 

is de gemeente druk bezig met de diverse 

speeltuintjes in de gemeente Valkenswaard. 
Ook de speeltuintjes in de wijk Geenhoven 

zullen worden opgeknapt en/of veranderd. De 

gemeente is in Borkel en Schaft en in de wijk 

Turfberg begonnen en krijgt hierbij 
medewerking van de eventueel aanwezige 

wijk-(dorps)raden. Uiteraard met zoveel 

mogelijk inbreng van de bewoners zelf.  

Mocht U mee willen denken over hoe een en 
ander opgepakt kan gaan worden, met 

ondersteuning van de reeds gemaakte plannen 

door de gemeente, dan kunt U zich per email 

aanmelden bij de secretaris van de 
Wijkcommissie Geenhoven. 

secretaris@wijkcommissiegeenhoven.nl 

 

 

Welkom in de wijktas: 

Nieuwe bewoners in onze wijk krijgen een 

welkom in de wijktas uitgedeeld.  

Om deze tas uit te delen zijn wij nog op zoek 
naar mensen die dit in hun eigen straat willen 

doen. Mocht U dit willen doen of heeft U zich 

al eens hebben aangemeld, maar hierover nog 

nooit iets hebben terug gehoord, willen wij U 
verzoeken om dit te melden bij de secretaris 

van de wijkcommissie.  

Secretaris@wijkcommissiegeenhoven.nl 

 

 
 

Ook zijn wij op zoek naar ondernemers in 

onze wijk die door middel van wat informatie 
over hun bedrijf en daarbij een kleine gadget 

mee willen helpen om de tas gevuld te houden. 

Bent U zo’n ondernemer en wilt U hieraan 

meewerken dan kunt U ook mailen naar de 
secretaris van de wijkcommissie. 

 

 

Samen Loop voor Hoop: 

Volgend jaar op 23 & 24 juni 2018 organiseert 

Valkenswaard wederom een Samen Loop voor 

Hoop. 
Samen Loop voor Hoop is de Nederlandse 

vertaling voor het Amerikaanse Relay for life, 

het grootste inzamelingsevenement ter wereld 

ten bate van de kankerbestrijding. Een ieder 
weet hoe belangrijk onderzoek naar kanker is. 

Er is bijna niemand die niet een naaste kent die 

kanker heeft of de strijd helaas niet heeft 

kunnen winnen…  We hoeven U dan ook vast 
niet te overtuigen van het belang hiervan. Als 

Wijkcommissie lopen we mee met Samenloop 

voor Hoop en is Anneke Duits onze 

teamcaptain.  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Naast de loop zelf proberen we nu al zoveel 

mogelijk geld op te halen voor het goede doel. 

Daar er vanaf volgend jaar door alle lopers 
geld zal worden ingezameld, hebben wij 

besloten om hier op tijd mee te beginnen, met 

de verwachting dat we op 23/24 juni 2018 een 

mooi geldbedrag bij elkaar  te hebben 
gespaard. 

Zo zijn er al paaseieren verkocht, worden er 

wenskaarten voor de verkoop gemaakt en 

wordt er op bestelling gehaakt. 
 

 
 
 

Op de rommelmarkten van de Wijkcommissie 

Geenhoven, is er steeds een kraam voor ons 

team waar spullen verkocht worden ten bate 
van de Samen Loop voor Hoop. 

 

Wat kunt U nog voor ons doen? We zijn op 

zoek naar knutselmaterialen, vooral katoenen 
garens en oude sleutels, lapjes stof, en 

natuurlijk zijn ideeën om (meer) geld op te 

halen van harte welkom. 

Draagt U onze actie een warm hart toe en wilt 
U, meedenken, meewerken of een donatie 

schenken dan zijn we daar erg blij mee. 

Tijdens de koffieochtenden op 
donderdagochtend van 10.00-11.00 uur in het 

Rode Kruisgebouw aan de Gelukken 15a uur 

is er altijd wel iemand aanwezig die U 

hierover te woord kan staan of Uw donatie in 
ontvangst kan nemen. 

Samen staan we sterk! 
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