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Programma wijkcommissie Geenhoven: 

 

27 september: 

 

INLOOPBIJEENKOMST VAN 17.00 UUR 

TOT 19.00 UUR OVER DE 

SPEELTUINTJES IN ONZE WIJK 

IN HET RODEKRUISGEBOUW AAN DE 

GELUKKEN 15A! 

 

 

Koffieochtenden: 

 

Donderdag van 10.00 – 11.00 uur  

Vrijdag       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: 

 

30 september 

18 november 

 

Kennen en Gekend: 

 

22 september 

15 december 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knutselen voor kinderen: 

 

4 oktober 

1 november 

6 december 

10 januari 2019 

 

Bovenstaande data worden ook vermeld via 

onze Facebookpagina. 

 

Op deze pagina worden ook regelmatig 

nieuwsberichten van onder meer de gemeente 

Valkenswaard gedeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 17 

Valkenswaard, augustus 2018 

 

 

Beste wijkbewoners, 

Hierbij ontvangt U de nieuwsbrief van de 

Wijkcommissie Geenhoven. 

We wensen U veel leesplezier! 

 

 

 

De wijkcommissie: 

 

Op dit moment is de wijkcommissie 

Geenhoven druk bezig om te kijken of er een 

huiskamer in onze wijk te realiseren is. Dit zal  

een ontmoetingsplaats worden voor alle 

inwoners vanuit de wijk Geenhoven ( en 

daarbuiten) om elkaar te ontmoeten en 

gezamenlijk activiteiten  te ondernemen. Ook 

ligt het in de bedoeling dat er allerlei andere 

instanties (zoals de wijkagent, Woningbelang, 

gemeente Valkenswaard) regelmatig aanwezig 

zullen zijn om vragen van U te beantwoorden . 

Op het moment dat een en ander meer 

duidelijk zal zijn hoort U hier meer van en 

uiteraard zullen we U via onze website en 

facebook op de hoogte proberen te houden 

 

Voor het realiseren van een huiskamer zijn we 

ook afhankelijk van een groot aantal 

vrijwilligers. Op dit moment zijn er een aantal 

zeer enthousiaste mensen die helpen bij de 

koffie-ochtend op donderdag en in de 

moestuin, maar een dergelijk groot project 

vraagt natuurlijk meer mensen. 

Dus….  

Voelt U ervoor om mee te helpen of wilt U 

mee denken hoe een en ander vorm te geven 

schroom dan niet en meldt U zich aan. Dit kan 

via de mail bij onze secretaris of te bellen met 

06 – 48853124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speeltuintjes in de wijk: 

 

Zoals U vast al heeft vernomen heeft de 

gemeente Valkenswaard moeten besluiten om 

te bezuinigen in de hoeveelheid speeltuintjes 

die er in de gemeente zijn.  

Voor de wijk Geenhoven heeft dit ook 

gevolgen.  

Om U op de hoogte te stellen van de 

wijzigingen die er waarschijnlijk plaats zullen 

gaan vinden en Uw reacties hierop te horen, 

zal er op 27 september 2018 een 

inloopbijeenkomst in het rodekruisgebouw aan 

de Gelukken 15a, worden gehouden.  Om ook 

kinderen de gelegenheid te geven om te kijken 

hoe de speeltuintjes gaan worden hebben we er 

voor gekozen om deze inloopbijeenkomst te 

houden vanaf 17.00 uur tot 19.00 uur. 

De gemeente zal nadien kijken of de gegeven 

reacties verwerkt kunnen worden in de 

plannen. 

 

 

 
 

 

mailto:secretaris@wijkcommissiegeenhoven.nl
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Koffieochtenden: 

 

Zoals bij velen vast bekend is kunt U iedere 

donderdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur 

terecht voor een kopje koffie en een praatje in 

het rodekruisgebouw. Met ingang van 7 

september wordt er ook op vrijdagochtend een  

koffieochtend gehouden en is er dan ook 

ruimte om te creatief bezig te zijn. Deze 

ochtend is van 10.00 tot 11.00  uur 

 

Kennen en gekend worden: 

 

We organiseren 4 keer per jaar een kennen en 

gekend worden. Deze middag is georganiseerd 

voor en door wijkbewoners. We hebben 

"Buitengewoon" al een keer op bezoek gehad, 

en Tilly Wijnen heeft een leuk verhaal van 

vroeger in het dialect verteld.  

Op 22 September met de burendag is de 

volgende kennen en gekend worden 

bijeenkomst. U kunt u opgeven bij 

P.peeters@wijkcommissiegeenhoven.nl 
 

De Moestuin:. 

 

Dankzij het erg warme weer was er een grote 

druivenoogst in de moestuin. Tijdens de 

koffie-ochtenden hebben de mensen hiervan 

mee kunnen genieten. 

De groep “wandelen in de wijk” met bewoners 

van Kempenhof  komen regelmatig in de tuin 

en uiteraard hebben ook zij heerlijk gesmuld 

van de druiven. 

 

Tot september/oktober kunt U op 

maandagavond koffie drinken in de 

buurtmoestuin van 18.30-20.00 uur en iedere 

ochtend van de week bent U welkom vanaf 

10.00 tot 10.30 uur voor een kopje koffie en/of 

een praatje. Ook kunt U natuurlijk onze 

werkgroep een handje helpen. 

 

Handwerkclubje: 

 

Vanaf september kunt U op de maandagavond 

vanaf 18.30 uur tot 20.00 uur in het 

rodekruisgebouw weer terecht om met een 

fanatiek clubje te handwerken. 

Mocht U hiervoor belangstelling hebben dan 

bent U van harte welkom. 

Knutselen voor kinderen van de 

basisschool: 

 

We knutselen 1 keer per maand op de 

donderdagmiddag met kinderen. We maken 

elke keer iets wat met de tijd van het jaar, of 

feestdagen te maken heeft. Aangezien we tot 

nu toe alleen maar kinderen van de Windroos 

komen hebben we de tijd aangepast van 14.15-

15.15 uur. De eerstvolgende keer dat we 

samenkomen is 6 september. Mocht je mee 

willen doen dan kun je je opgeven voor 4 

september bij 

w.vandaal@wijkcommissiegeenhoven.nl 

Mocht je op een andere school zitten en deze 

tijd niet kunnen dan horen we het ook graag, 

dan kunnen we kijken wat de mogelijkheden 

zijn. 

 

Rommelmarkt: 

 

Dit jaar hebben we al 2 rommelmarkten gehad. 

Deze waren ondanks de weersvoorspellingen 

goed bezocht. Er zijn veel mensen geweest die 

leuke spulletjes hebben gevonden. En de 

mensen die achter de kraam stonden konden 

met minder spullen naar huis. Er zijn dit jaar 

nog 2 rommelmarkten op 30 september en op 

18 november van 10.30-14.30 uur.  

Mocht u interesse hebben in een tafel dan kunt 

u een mailtje sturen naar 

w.vandaal@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. 

 
 

Samenloop voor hoop 2018: 

 

In juni heeft een team van de Wijkcommissie 

Geenhoven, onder leiding van de teamcaptain 

Anneke Duits weer meegelopen met de 

Samenloop voor Hoop. Het was weer een 

groot succes.  

Bij deze willen wij alle wijkbewoners die 

materialen beschikbaar stelden hartelijk 

bedanken voor hun gulle gaven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe wijkcoördinator:  

Mieke van de Donk 

 

In februari heeft het bestuur van onze 

wijkcommissie kennisgemaakt met de nieuwe 

wijkcoördinator voor onze wijk, Mieke van de 

Donk. Het is de taak van de wijkcoördinator 

om de brug te slaan tussen de gemeentelijke 

organisatie en de inwoners in de wijken.  

 Middels onderstaande tekst stelt Mieke zich 

graag aan u voor. 

 

Beste wijkbewoners, 

  

Graag wil ik me eventjes voorstellen: ik ben 

Mieke van de Donk en per 1 februari 

2018 werk ik bij de Gemeente Valkenswaard 

in de functie van Wijkcoördinator. Petra van 

Beckhoven, de vorige wijkcoördinator, is met 

vervroegd pensioen gegaan en ik heb haar 

werkzaamheden overgenomen. Als 

wijkcoördinator heb ik de wijken Hoge Akkers, 

Geenhoven en het Centrum onder mijn hoede.  

Hiervoor was ik werkzaam bij de gemeente 

Eindhoven als wijkcoördinator in stadsdeel 

Stratum en ik heb daar met heel veel plezier 

gewerkt. Met al mijn levens- en werkervaring 

heb ik nu bewust gekozen om in Valkenswaard 

te gaan werken, een actieve gemeente waar 

van alles gebeurt en die volop in beweging is. 

 

De diversiteit aan thema’s, bewoners, 

ondernemers, vrijwilligers, verschillende 

stichtingen/verenigingen en andere 

professionals in de wijk maakt het werk als 

wijkcoördinator heel boeiend. Ik voel me als 

een vis in het water om samen met u de 

leefbaarheid in wijken te ondersteunen.  

Ik ben een echte netwerker en hou van korte 

lijntjes. Daarnaast ben ik een creatieve  

ontwikkelaar en verbinder en ben ik betrokken, 

communicatief en positief ingesteld. Ik ben een 

kartrekker met de thema’s overheid- en 

burgerparticipatie en jeugd. 

Ik wil graag mijn kennis en energie delen in 

het ondersteunen en faciliteren van 

bewonersinitiatieven. “De krenten uit de pap” 

noem ik ze en ik koester ze dierbaar. 

 

 
  

Graag maak ik kennis met u en ik ben 

benieuwd naar uw initiatieven/ideeën. De 

uitdaging is om samen te kijken wat en wie 

hier vorm aan kan geven. 

 

U kunt mij bereiken op T 040 208 34 74 / 06 

1830 2261 
Aanwezig: dinsdag, woensdag en donderdag 

Of via de e-mail 

Mieke.van.de.donk@valkenswaard.nl 

  

Met vriendelijke groet, 

Mieke van de Donk 
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