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Speeldag 

Noteer alvast in je agenda, zondag 9 

juli, speeldag van 14:00 tot 17:00 

uur, georganiseerd door de 

Wijkcommissie Het Gegraaf. De 

spelletjes worden gespeeld op het 

terrein van de Hijskraan. Ieder kind 

die op het einde van de middag een 

volle kaart inlevert krijgt een lekkere 

traktatie. Houd 

onze infokast  en 

Facebook Het 

Gegraaf  in de 

gaten. 

 

Vraag vrijwilligers 

Lijkt het je leuk om iets voor de wijk 

te doen. Kom dan eens kennismaken 

op een van onze 

bestuursvergaderingen. We zijn nog 

op zoek naar jonge mensen met veel 

ideeën. Is een oppas het probleem? 

Dan zijn wij graag bereid om die te 

vergoeden. De wijkcommissie 

vergadert één keer in de zes weken. 

Denk je dat dit iets 

voor jou is? Stuur  

dan een mail naar: 

info@hetgegraaf.nl 

Reconstructie Nieuwe 

Waalreseweg 

 

Dit werk is gepland 

van dinsdag 6 juni 

tot en met vrijdag 

28 juli. 

Het gedeelte van de Nieuwe 

Waalreseweg tussen de 

Klaproosstraat en de rotonde bij de 

Weegbree/Hazelaar, krijgt nieuw 

asfalt in de rijbaan. Ook de voet- en 

fietspaden worden vernieuwd. Bij 

het vernieuwen van het geheel, 

besteedt de gemeente extra 

aandacht aan de vormgeving van de 

inritten naar de wijk, het parkeren, 

het groen en de 

bushaltes. 

Tijdens de 

informatieavond 

op 27 maart kwamen omwonenden 

met suggesties voor het ontwerp van 

de Nieuwe Waalreseweg. Die 

hebben we waar mogelijk 

overgenomen. Zie voor het resultaat 

de tekeningen op onze website  

www.hetgegraaf.nl  
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Hondenpoepzakjes 

container 

 

Veel mensen in 

onze wijk maken 

gebruik van de 

hondenpoepzakjes. 

Deze containers zijn 

van de 

wijkcommissie en 

niet, zoals veel mensen denken, van 

de gemeente. Deze worden door de 

bewoners uit onze wijk bijgevuld en 

zij merken dat veel mensen grote 

hoeveelheden meenemen en niet 

denken aan degene die na hun 

komen. Dit heeft tot gevolg dat ze 

vaak leeg zijn. De wijkcommissie wil 

dit graag blijven doen. Maar als de 

kosten te hoog worden, zijn we 

genoodzaakt alle containers weg te 

halen. Dat zou natuurlijk zonde zijn. 

Want het werkt wel goed. 

 

 

JOP 

 

Jongeren OntmoetingsPlek aan de 

Pastoor Heerkensdreef heeft een 

nieuw jasje. De graffitikunstenaars 

van Spray over Productions zijn aan 

de slag gegaan met de buitenzijde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze jeugd en de gebruikers van de 

JOP hebben de binnenzijde 

opgepimpt. Dank aan de 

wijkcommissie Het Gegraaf voor hun 

bijdrage en de buitendienst van de 

gemeente Valkenswaard voor het 

reinigen van het gebouw, 

voorafgegaan aan de plaatsing van 

het graffitikunstwerk. 
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Bewonersmiddag 

Bewonersmiddag is goed ontvangen 

door onze wijkbewoners. Van 14:00 

tot 17:00 uur konden de bewoners 

uit de wijk vragen stellen aan de 

sociale partners van de 

Wijkcommissie: Gemeente, 

Woningbelang, Wijkagent en Accent 

op ieders talent.  

 

 
 

Deze middag hebben we afscheid 

genomen van onze voorzitter Erwin 

Vorstenbosch. Hij mocht uit handen 

van de wethouder Hetty Tindemans, 

de vrijwilligers penning ontvangen. 

Ook dit jaar zullen we weer een 

bewonersmiddag houden in de 

Hijskraan.  

Accent op ieders talent 

Wilt u meer weten over 

dit  programma. Kijk dan 

op onze website voor 

meer informatie. 

www.hetgegraaf.nl 

 

Wandeling  

Lijkt het je leuk om te zien hoe het 

Dommeldal is geworden? 

 
Wij gaan op 27 juni vanaf 18:00 uur 

samen met de Gemeente een 

wandeling maken door het gebied. 

We starten op de hoek 

Weegbree/Kornoeljelaan. Tot dan 
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Zonnebloem Valkenswaard 

 

Wat doet de Zonnebloem?  

 
 

 Wij organiseren maandelijks een 

activiteit voor onze gasten.  Het 

activiteitenprogramma is zeer divers. 

Soms vindt de activiteit in een kleine 

groep plaats zoals een high tea, 

verwenarrangement of een bezoek 

aan een kerstshow. Een andere keer 

is dat met een grote groep 

Zonnebloemgasten tegelijk in de 

Mariazaal in Valkenswaard zoals bij 

een muziekoptreden, kienmiddag of 

kerst bijeenkomst en 

nieuwjaarsborrel. Het doel is altijd 

hetzelfde: een gezellig bijeenzijn.   

Om als gast ingeschreven te worden 

dient u een aangeboren dan wel als 

gevolg van leeftijd fysieke beperking 

te hebben. Inschrijven bij de 

Zonnebloem Valkenswaard is gratis.  

Wel vragen wij jaarlijks om een 

vrijwillige donatie.  

Dus…woont u in Valkenswaard, heeft 

u een lichamelijk beperking en wilt u 

graag deelnemen aan gezellige 

activiteiten buiten de deur?                                                                                                             

Aarzel dan niet en neem dan contact 

op voor nadere informatie met 

Arianne Jeurissen, secretaris van de 

afdeling Zonnebloem Valkenswaard. 

Zij is bereikbaar via telefoonnummer 

06-47687819.  

 
 

Een bewoner in onze wijk meldde 

dat tijdens het vernieuwen van het 

fietspad aan de Geenhovensedreef 

geen afritten gemaakt waren voor de 

voetgangers. Hebben daar melding 

van gemaakt en is alsnog uitgevoerd 

door de gemeente 

 

 


