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30 KM sticker 

 
Bij deze nieuwsbrief ontvangen alle 
bewoners met een eigen kliko een 
30 KM sticker.  
Wij willen u vragen deze duidelijk op 
te plakken aan de voorkant van de 
kliko. 

 
De wijkcommissie hoopt op deze 
manier bij te dragen aan een stukje 
veiligheid in de wijk. 
Het zijn namelijk nog altijd de 
automobilisten uit onze eigen wijk 
die te hard rijden. 
Wij willen iedereen alvast bedanken 
die dit doet. 
 

Mantelzorg verlicht 
Een nieuw steunpunt voor 
mantelzorgers: te bereiken onder 
telefoonnummer 088-0031168. 
U kunt een aanvraagformulier 
aanvragen bij de gemeente, of kijk 
voor informatie op onze website 
www.hetgegraaf.nl 
 

 

KOFFIE (B) UURTJE 
VOORTAAN OP  

 
 
DINSDAGAVOND VAN  
19.30 tot 20.30 

 
Het maandelijkse koffie uurtje van 
accent op ieders talent is verhuisd 
naar de eerste dinsdag van de 
maand. Wil je meer weten over het 
programma, kom dan zeker eens 
aan. 
Vorige keer was het al heel gezellig 
en ontstond er al meteen een leuk 
idee. Namelijk deelname aan de 1e 
De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz 
op 26 mei.  
Doe je met ons mee, we zoeken een 
team van minimaal 15 personen van 
allerlei leeftijden. De wijk commissie 
betaalt het inschrijfgeld. Aanmelden 

kan via talentenbank@hetgegraaf.nl. 
Bellen of appen kan natuurlijk ook: 
06-53800850. 
Ook voor andere vragen met 
betrekking tot het programma kunt u 
hier terecht. Of kijk op onze website 
www.hetgegraaf.nl. 
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BEWONERSMIDDAG 2017 

Ook deze keer was het een goed 
bezochte middag. Het blijkt dat de 

bewoners uit onze wijk 
het fijn vinden om 
persoonlijk met 
iedereen in gesprek te 
gaan.  Ricardo 

Scheerder, wijkagent en Thomas 
Verbeek van Woningbelang, hadden 
genoeg informatie om mee te nemen. 
Ook zij ervaren deze middag als positief.  
Ook de wethouders Hetty Tindemans 
en Mart Wijnen werden bij diverse 
zaken betrokken. 
Deze middag is voor veel wijk bewoners 
belangrijk. Wij, als wijkcommissie, 
blijven dit dan ook ieder jaar doen 
 

Melding maken bij de gemeente 
 
Is er iets kapot in uw woonomgeving? 
Of heeft u ergens last van? Meld het 
ons meteen.  
Dat kan in de meeste gevallen via het 
telefoonnummer (040) 208 34 44. Ook 
in het weekend 
en buiten 
kantooruren 
kunt u dit 
nummer bellen.  
U kunt een melding ook online 
doorgeven, Ga naar 
www.valkenswaard.nl/doorgeven 
en gebruik daar het online formulier. De 
gegevens komen rechtstreeks in het 
meldingssysteem van de gemeente en 

worden snel opgepakt. 
Melden via MijnGemeente app kan ook. 
Download gratis de MijnGemeente app 
op uw mobiele telefoon om heel 
eenvoudig een melding te doen bij de 
gemeente. De benodigde gegevens 
zoals locatie, omschrijving en uw 
gegevens, worden op deze wijze 
gemakkelijk doorgegeven. U kunt met 
uw smartphone een foto maken van de 
situatie en die meesturen met de 
melding. Alle gegevens komen 
rechtstreeks in het meldingssysteem 
van de gemeente en worden snel 
opgepakt. 
De MijnGemeente app is er voor iPhone 
en Android en gratis te downloaden in 
de App Store of via Google Play. 

 
Kijk voor extra informatie over deze en 
nog andere onderwerpen bij 'soorten 
meldingen' op de webpagina 
www.valkenswaard.nl/doorgeven 
 
Hoe lang duurt het? 
Ernstige problemen lossen we snel op. 
Minder dringende zaken plannen we in. 
Geeft u uw e-mailadres of 
telefoonnummer op bij de melding, dan 
houden wij u op de hoogte van de 
voortgang. 
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GARAGE SALE HET GEGRAAF 2018 
  
In de wijk Het Gegraaf in 
Valkenswaard is het een goede 
gewoonte om elke 2 jaar in het 
najaar een Garage Sale te 
organiseren. Vanwege de 
wegwerkzaamheden in de wijk 
afgelopen najaar is de Garage Sale 
om praktische redenen afgeblazen 
om deze uit te stellen naar 24 maart 
2018. Deze nieuwe datum is gekozen 
om aan te sluiten bij het inluiden van 
het nieuwe lente seizoen. Meld je 
aan en doe mee, of zet het in je 
agenda en kom gezellig 
rondsnuffelen! 

  
Tijdens de Garage Sale kunnen de 
bewoners van Het Gegraaf aan eigen 
huis overtollige huisraad aanbieden. 
Bij de vorige edities bleek er 
voldoende belangstelling te zijn en 
uit reacties in de wijk blijkt dat er al 
volop spullen verzameld worden, dus 
een volledige annulering van deze 
goedlopende activiteit zou zonde 
zijn! 

  
In samenwerking met vrijwilligers 
van de Garage Sale werkgroep is de 
nieuwe datum geprikt. Dus meld je 
aan en zet zaterdag 24 maart van 
11:00 – 15:00 uur in je agenda.  
  
Begin het voorjaar met een 
opgeruimd huis en maak een ander 
blij met je overbodige spullen. Start 
de lente met een gezellige Garage 
Sale en kom daarnaast leuk in 
contact met de buurtbewoners uit 
de wijk. 
  
Voor aanmeldingen en vragen kun je 
mailen naar: 
garagesale@hetgegraaf.nl 
Vermeld je naam en adres zodat de 
organisatie van de Garage Sale de 
locaties voor bezoekers inzichtelijk 
kunnen gaan maken op een 
plattegrond.  
 
Belangrijke regels tijdens de Garage 
Sale: 
         Geen spullen op stoep of straat 

         Geen verkoop van partijgoederen 

         Geen verkapte winkelverkoop of 

         Wat van ‘de vrachtwagen 
gevallen’ is. 
  
De wijkagent en leden van de 
wijkcommissie zullen hierop toezien! 
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