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Wees gerust: de lente komt eraan,
net als een nieuw begin!
Dat nieuwe begin is zeker in de wijk merkbaar. Zo vieren we op 27
april niet alleen Koningsdag, maar ook de opening van de MFA om
14.00 uur. U bent de hele dag van 12.00 tot 17.00 uur welkom op de
open dag van de MFA.
Tijdens NL DOET is er door veel vrijwilligers en BCN’ers (bekende
Cuijkenaren) al een begin gemaakt met de ontmanteling van de wijkwinkel. Deze sluit namelijk op 30 maart en gaat verder op 27 april in de nieuwe MFA. Hier kunt u dan als vanouds uw postzegels, plastic zakken en
vuilniszakken kopen en ophalen.
De flats op de Valuwe worden gesloopt en daar komt nieuwbouw voor
in de plaats. Ook worden er al volop plannen gemaakt op de Robijnlaan
nu de school daar leegstaat. U ziet: er is veel beweging in de wijk. Wij
wensen u dan ook een mooie en frisse start toe!
Wijkraad De Valuwe
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Nieuwe voorzitter
wijkraad De Valuwe gezocht
Helaas zijn we op 14 maart jl. tot de conclusie gekomen dat wijkraad De
Valuwe en de nieuwe voorzitter Robèrt Cooijmans toch niet voor elkaar
geschapen blijken te zijn.
Na een periode van 3½ maand proberen is door beide partijen gezamenlijk de
beslissing genomen om toch weer op zoek te gaan naar een nieuwe voorzitter.
We danken Robèrt voor zijn inzet in die 3 maanden en moedigen andere geïnteresseerden aan om zich vooral aan te melden bij onze vrijwilligerscoördinator Lisette
Willems via vrijwilligers@devaluwe.nl.
Voor meer informatie over deze vacature verwijzen we graag door naar onze
site www.devaluwe.nl.
Voor verdere vragen of informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris
Toke Putman via secretaris@devaluwe.nl
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Het voorjaar is begonnen!
Dirk Jansen
Wijkagent
Wijken
Telefoon
Email
Twitter

Cuijk-Noord
Heeswijkse Kampen & De Valuwe
0900-8844
dirk.jansen@politie.nl
@WijkAg_CuijkNrd

De buitentemperatuur stijgt en buiten is het soms
al heerlijk vertoeven met een lekker voorjaarszonnetje. Bewoners zijn weer vaker en langer buiten
in de wijk en beginnen weer hun tuin klaar te
maken voor het nieuwe seizoen.
Het feit dat buren elkaar meer zien en horen, kan
soms leiden tot een conflict. Meestal lossen buren
dit zelfstandig op, maar soms kan hulp van buurtbemiddeling zeer welkom zijn.

sinds 2009 in het Land van Cuijk en is ooit begonnen in de Valuwe. De afgelopen jaren hebben al honderden buren gebruik gemaakt van buurtbemiddeling
en in bijna 70% van de meldingen is het conflict opgelost. Wilt u gebruik maken van buurtbemiddeling?
Neem dan contact met hen op via telefoonnummer
0485 700 500 of stuur een e-mail naar info@buurtbemiddelinglvc.nl. Buurtbemiddeling is een onderdeel
van Sociom, gevestigd aan de Zwaanstraat 7 in Cuijk.
Graag tot ziens in De Valuwe!

Buurtbemiddeling, wat is dat?
Buurtbemiddeling is een succesvolle methode om
conflicten tussen buren op te lossen. Getrainde
bemiddelaars brengen buren weer met elkaar in
gesprek. Ze helpen de partijen om het onderlinge
contact te herstellen en zelf oplossingen voor het
conflict te bedenken. Buurtbemiddeling bestaat al

Openingstijden & spreekuren
Balie wijkwinkel
Uitgiftepunt apotheek
Wijkagent
Spreekuur wijkmeester

maandag t/m vrijdag
maandag t/m vrijdag
donderdag
woensdag
donderdag

13.30 - 16.00 uur
16.00 - 17.15 uur
14.00 - 15.00 uur
13.30 - 16.30 uur
18.00 - 20.00 uur op telefonische afspraak

Contact met de wijkmeester via mobiel: 06 - 204 989 13 / e-mail: wijkmeester@hetnet.nl
Vaste activiteiten in wijkwinkel De Valuwe
Maandag
Kaarten
Maandag
Spreekuur FNV
Dinsdag
Koersballen KBO
Dinsdag
Gym 55+
Woensdag
Handwerken
Woensdag
Inloopochtend
Vrijdag
Kienen

1ste + 3e maandag van de maand
2x per maand
wekelijks
wekelijks
wekelijks
Wekelijks (1ste kopje koffie/ thee gratis)
1ste vrijdag van de maand

13.30 - 16.30 uur
19.00 - 20.30 uur
09.30 - 11.30 uur
14.00 - 15.00 uur
09.30 - 11.30 uur
09.30 - 11.30 uur
14.00 - 16.00 uur

Voor meer informatie kunt u terecht bij wijkwinkel De Valuwe, Valuwe 9, 5431 AV Cuijk.
Tel.: 0485 - 350 427 / e-mail: wijkwinkel@devaluwe.nl
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Nieuwsbrief Revitalisering
Nieuws vanuit Mooiland
Woningcorporatie Mooiland houdt u graag op de hoogte
van de revitaliseringsplannen in de Valuwe. Daarover
leest u alles in deze rubriek. In iedere wijkkrant vertellen
wij u hoe het ermee staat. Maar u mag ons natuurlijk ook
bellen of het inloopspreekuur bezoeken. Meer daarover
staat onderaan deze rubriek.
Fase 4: In april starten de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop
● De laatste bewoners verhuizen eind april / begin mei
naar een andere woning. We gaan in april starten met
voorbereidingen voor het slopen van de woningen. De
plannen voor de nieuwe woningen worden op dit moment
uitgewerkt.
● In fase 4 (Vuurijzerstede/ Keurvorsterstede/ Goudenrijderstede/
de Valuwe) bouwt Mooiland diverse typen huurwoningen,
zoals ruime eengezinswoningen met of zonder zolder, appartementen, woningen met een slaap- en badkamer op de
begane grond en ook twee mantelzorgwoningen.
● Naast sociale huurwoningen worden in fase 4 aan het
Valuweplein ook 11 koopwoningen ontwikkeld.
Zodra bekend is wie deze woningen gaat ontwikkelen, volgt
meer informatie hierover.
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Samen bouwen aan je eigen woning
In het middengebied (tussen het toekomstige park en
Goudenrijderstede in fase 3) is Vastgoedregisseur voornemens om zes patiobungalows in de vrije sector te
realiseren. Medewerkers van Vastgoedregisseur hebben al
met diverse belangstellenden gesproken.
Heeft u ook interesse? Neem gerust contact op Vastgoedregisseur via telefoonnummer 040 242 32 23 of per email
info@vastgoedregisseur.nl. Zij helpen u graag.
Lees meer nline op:
www.samenbouwen.in/projecten/samen-bouwen-cuijk-valuwe
Verkoop huurwoningen Mooiland
Mooiland verkoopt ook in De Valuwe huurwoningen.
Kijk voor ons actueel aanbod op mijnwoningzoeken.nl.
Vragen over de revitaliseringplannen?
Kom naar het inloopspreekuur van Mooiland: woensdag
10 januari 2018 tussen 15.30 en 16.30 uur in wijkwinkel
De Valuwe.
Vragen?
Bel of mail gerust naar Betty Vissers, sociaal consulent
van Mooiland, via telefoonnummer 088 - 450 10 10 of via
info@mooiland.nl ter attentie van Betty Vissers.

Nieuwsbrief Revitalisering
Nieuwe MFA De Valuwe bijna klaar
De nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) De Valuwe wordt
bijna opgeleverd. Na deze oplevering gaan de toekomstige gebruikers van het gebouw aan de slag met de verdere inrichting en het
gebruiksklaar maken van het gebouw. De officiële opening van de
nieuwe MFA De Valuwe is op Koningsdag, 27 april 2018.
Aankoop
In 2015 besloot de gemeenteraad van
Cuijk tot aankoop van de H. Jozefkerk
in De Valuwe, inclusief de klokkentoren en de pastorie. Belangrijkste
reden hiervoor was het plan voor de
realisatie van een volwaardige wijkaccommodatie in De Valuwe. De huidige
wijkaccommodatie/wijkwinkel voldeed
niet meer aan de eisen die tegenwoordig aan een wijkaccommodatie
worden gesteld.

de parochie krijgt ‘m in bruikleen.
De inventaris in de kapel is (wel) van
de parochie. Bij deze kleine kaarsenkapel kan straks iedereen die
dat wil terecht vanuit een persoonlijke intentie.
Met een leerlingenproject is in maart
gestart met het metselwerk. Mogelijk
wordt ook de tegelvloer van de

kaarsenkapel gedaan via dit project.
In de voorgevel van de nieuwe MFA
is een nieuwe entree gecreëerd.
Mede omdat het gebouw een
gemeentelijk monument is, is de
koepel in het plafond – in afstemming
met de monumentencommissie – behouden gebleven. Verder is het hele
gebouw energieneutraal, met onder
andere zonnepanelen en een warmtepomp voor vloer- en luchtverwarming.
Kortom: over een paar weken is
het hart van de wijk De Valuwe een
prachtig, multifunctioneel en energieneutraal gebouw rijker.

Invulling
De Beheerstichting MFA De Valuwe is
verantwoordelijk voor de invulling en
verhuur van de ruimten in het gebouw.
Vanaf de opening zal het gebouw in elk
geval worden gebruikt door de GGZ,
Fysiotherapie de Valuwe, Dichterbij en
KBO. Daarnaast is er ook plek voor
onder andere de wijkmeester en de
wijkagent, en blijft er – in elk geval de
komende 5 jaren – een ruimte in de
MFA beschikbaar voor kleinschalige
erekerkdiensten door de parochie.
Energieneutraal
De kapel onder aan de toren blijft
eigendom van de gemeente, maar

Vorderingen fase 3 revitalisering
Eind 2017 is aannemer Infrascoop in opdracht van de
gemeente Cuijk gestart met het zogenaamd ‘woonrijp
maken’ van Fase 3 van de revitalisering van de wijk
De Valuwe (het gebied tussen de Vuurijzerstede, de
Crusaatstede, de Goudenrijderstede en de Keurvorsterstede). Gelukkig is het eind van deze werkzaamheden bijna in zicht. Verder is een voorzichtige start
gemaakt met het nadenken over de inrichting van het
toekomstige park in het hart van de wijk. Omwonenden,
buurtbewoners en wijkbewoners zijn van harte uitgenodigd
om mee te denken!
Werkzaamheden
De werkzaamheden (zoals het opbreken en afvoeren van de
bestaande (bouw)verhardingen, het verrichten van diverse
grond- en funderingswerken, het aanbrengen en verleggen
van kolken, inclusief leidingwerken, en het aanbrengen
van nieuwe verhardingen) zijn gefaseerd uitgevoerd.

Toen deze wijkkrant werd gedrukt, zag het ernaar uit
dat alle werkzaamheden eind april 2018 zouden kunnen
worden afgerond.
Het blijft natuurlijk lastig om vooruit te kijken, maar als de
weersomstandigheden de afgelopen weken niet ongunstig
zijn geweest, heeft de aannemer rond deze tijd (eind maart)
de werkzaamheden vanaf kruising Robijnlaan/Crusaatstede
tot aan kruising Crusaatstede/In ’t Hoefijzer afgerond. Ook
zal de Robijnlaan vanaf de kruising Kristaldreef/Robijnlaan
tot aan kruising Robijnlaan/Crusaatstede volledig opnieuw
zijn bestraat.
De nieuwe aansluiting van de Crusaatstede op de Katwijkseweg wordt naar verwachting in mei gerealiseerd. Dit wordt
een echte fiets- en voetgangersoversteekplaats.
Oorspronkelijk zou dit eerder gebeuren, maar omdat er anders
teveel vrachtverkeer over de Goudenrijderstede en Valuwsedijk
zou rijden, is besloten dit gedeelte later aan te pakken.
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Nieuwsbrief Revitalisering
Toekomstig park
Eind vorig jaar heeft de gemeente omwonenden van het
toekomstige Park De Valuwe via een brief gevraagd mee
te praten over de inrichting van de parkzone en de groeninrichting. Een aantal omwonenden heeft zich toen aangemeld
voor deze werkgroep, die nog niet bij elkaar is gekomen. Na
deze brief bleek dat er vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een subsidiemogelijkheid
bestond voor het project Gezonde Buurt, uitgevoerd door
Jantje Beton en IVN Natuureducatie. De doelen van dit project
sluiten naadloos aan bij de breed gedragen wens om ook in
De Valuwe een prettige leefomgeving voor burgers te
realiseren. Het is tenslotte belangrijk dat kinderen opgroeien
in een fijne en gezonde omgeving, waar ze prettig buiten
kunnen spelen. Daarnaast willen we natuurlijk allemaal dat
álle buurtbewoners zich prettig voelen in hun eigen wijk en
dat de inrichting van de buurt ook echt uitnodigt om elkaar
te ontmoeten.

Aanmelden
Heeft u als omwonende van het toekomstige park of als
inwoners van De Valuwe interesse om mee te denken en
mee te helpen bij het project Gezonde Buurt, waar de
inrichting van het park onderdeel van uitmaakt? Neem dan
contact op met Tiemen Bronsema van Werkorganisatie
CGM, via tiemen.bronsema@cgm.nl of 0485 396 600.

Buitenkans
In de periode 2017-2020 worden in Nederland 12 Gezonde
Buurten gerealiseerd, verspreid over zeven gemeenten.
De gemeente Cuijk heeft deze subsidiemogelijkheid
aangegrepen en is erg blij, dat zij uit de vele aanvragen een
van de zeven geselecteerde gemeenten in Nederland is. Dit
betekent dat er een subsidie van € 65.000 beschikbaar is
voor revitalisering en activiteiten in de wijk De Valuwe. Het is
een unieke buitenkans om in de wijk extra te kunnen investeren in bijvoorbeeld speelvoorzieningen en ontmoetingsplekken. De actieve deelname van burgers aan het project
(burgerparticipatie) is een voorwaarde. Mede daarom willen
we de inrichting van het park samen met kinderen en andere
buurtbewoners gaan realiseren.

BOUWKAVELS KATWIJKSEWEG TE KOOP
In het projectgebied Katwijkseweg geeft de gemeente Cuijk
diverse bouwkavels uit. Enkele kavels liggen aan de Rozenobel,
op de plaats waar voorheen basisschool De Waai stond. De
andere kavels liggen direct aan de Katwijkseweg.

Ideeën
Het ontvangen van deze extra subsidie betekent ook, dat er
wat meer tijd nodig is voordat er echt kan worden gestart met
het nadenken over de inrichting van het park.
De verwachting is dat de werkgroep– onder andere bestaande
uit enkele direct-aanwonenden, aanwonenden van omliggende straten en een afvaardiging van de wijkraad – in
december 2018 voor de eerste keer bij elkaar zal komen. Dat
is later dan verwacht, maar wat ons betreft gaat kwaliteit in
dit geval vóór snelheid. Samen met de werkgroep willen
we grote en kleine ideeën genereren. De kleinere ideeën
kunnen dan al snel (begin 2019) worden gerealiseerd;
grotere werkzaamheden worden in de loop van dat jaar
uitgevoerd. Het zogenaamde ‘woonrijp maken’ van de
omgeving van het park gaat overigens gewoon door; in
april 2018 worden de omliggende straten opgeleverd,
inclusief de plantenvlakken.
In verband met de aangepaste planning zullen wij op
korte termijn onderhoudsmaatregelen treffen die ervoor zorgen zodat het terrein van het toekomstige park
in de tussentijd niet verpauperd. Het blijft dus geen kale
zandvlakte, maar het hele terrein wordt tijdelijk ingezaaid
met gras/gazon. De aankleding – zoals het planten van
bomen of het plaatsen van speelvoorzieningen – zal in
samenspraak met de werkgroep plaatsvinden.
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REVITALISERINGSFASE 4
Fase 4 van de revitalisering ligt achter de flat aan het Valuweplein en loopt door tot aan de Keurvorsterstede.
In opdracht van Mooiland zal de sloop van oude panden
naar verwachting in het voorjaar van 2018 starten. De sloopperiode neemt enkele maanden in beslag. De gemeente
start de procedure voor het zogenaamde Uitwerkingsplan
ook de komende maanden op en is van plan om in deze
fase nog 11 koopwoningen te realiseren, op de hoek De
Valuwe, Valuwsedijk en Goudenrijderstede.

De kavels zijn bestemd voor verkoop aan particulieren.
Komend voorjaar worden kleine beukenhagen geplaatst om
de verkaveling beter zichtbaar te maken. De kavels variëren
in grootte van ruim 600 tot ruim 1000 vierkante meter.
Iedereen kan inschrijven voor een kavel. Wilt u vooraf een
informatief gesprek waarin de bouwmogelijkheden en de
verdere procedure worden toegelicht? Dat kan.
Neem daarvoor contact op met de gemeente Cuijk,
mevrouw Marijke van Casteren, via telefoon 0485 39 66 00.

Einde Wijkwinkel De Valuwe
Na bijna 20 jaar aan de Valuwe 9 gevestigd te zijn geweest, sluit wijkwinkel De Valuwe 30 maart definitief.
Daarom gelijk een advies: Sla voldoende tariefzakken,
plastic hero-zakken en postzegels in!

Kijk op de wijk · april 2018 · nummer 1

Of neem contact op met vrijwilligerscoördinator Lisette Willems:
vrijwilligers@devaluwe.nl. Heel binnenkort gaat de eigen site
van de MFA online waarop alles na te kijken is:
www.mfadevaluwe.nl

Reeds geplande activiteiten gaan nog wel door op dit adres,
tot 23 april. Jaren is er over gesproken en vergaderd, maar nu
het is zover. Er zal nog melancholie en sentiment zijn, maar
het huidige gebouw zal een andere functie krijgen. Welke dat
wordt, is nog niet bekend.
Gelukkig ietsje verderop, daar waar voorheen de St. Jozefkerk
was, wordt druk gewerkt om deze om te bouwen tot MFA
(multifunctionele accommodatie). Daar zal de wijkwinkel
in een moderner jasje terugkomen. Nog steeds zullen er
tariefzakken en dergelijke verkocht worden en alle andere
faciliteiten die de wijkwinkel nu brengt gaan ook mee.
Een ruimere zaalverhuur is nu wel mogelijk.
Het motto is: SAMEN ONTMOETEN.
Daarom is ieder een ook van harte welkom, dus loop gerust
eens binnen. Even de krant lezen, een kopje koffie of thee
drinken, een praatje maken. Het moet echt een plek
van ontmoeten worden. Samen met ouderenfysiotherapie en de GGZ is deze MFA een ambitieus plan.
Alleen al omdat de MFA zeven dagen per week open zal
zijn. Er is een biljart, een bar met tap. En er zullen weer veel
wekelijks terugkerende activiteiten worden georganiseerd.
Cursussen worden gegeven en er zijn activiteiten als
een kerstmarkt en Koningsdag. De officiële datum van
de opening van de MFA valt gelijk met Koningsdag op
27 april. Het wordt nog een enorme klus, die al in werking
is gezet. Bij het verhuizen zullen vele handen nodig zijn.
Zoek je nog leuk vrijwilligerswerk, wil je betrokken zijn bij
het organiseren van allerlei leuke activiteiten, wil jij samen
ontmoeten in de wijk De Valuwe? Loop eens binnen of kijk op
de site van de Valuwe of op de site van Sociom.

Tekst en foto’s: Jitske

Woonklachten
Tijdens de laatste wijkraadsvergadering van maandag 26 februari bleek dat men vragen had over waar bewoners
terecht kunnen met klachten over met name huurwoningen.
Natuurlijk ga je daarmee eerst naar je eigen verhuurder. Maar wat als die niet thuis geeft, om maar in woontermen te
blijven. Met een beetje googelen kreeg ik een paar mogelijkheden te pakken.
Een korte opsomming:		
www.Mooiland.nl
					www.huurdersvereniging.nl
					www.huurcommissie.nl
					www.cuijk.nl
					Huurdersbelangenvereniging Cuijk
Op de site van Mooiland klik je door naar Contact of naar Huren en dan naar Klachten. Op de site van de gemeente klik
je door naar Meer>> en dan naar Melden bij gemeente. Daar vind je Melding woon- en leefomgeving.
De huurdersbelangenvereniging Cuijk heeft (nog) geen site. De vereniging is te bereiken via het nummer 0485-316298
(de heer A. Kalin).
											

Peter, wijkmeester De Valuwe
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Het seizoen van een nieuw en fris begin
Het is lente; het seizoen van een nieuw en fris
begin. Ook op de Regenboog stralen we mee
met het lentezonnetje. In februari werd op onze
school een extra kleuterklas ‘geboren’. We hebben kleuters verdeeld over twee groepen, waardoor er volop aandacht is voor onze jongste
schoolbezoekers. We vinden het enorm belangrijk
om de basis al bij de kleuters goed te leggen,
zodat alle kinderen van de Regenboog optimaal
tot bloei kunnen komen.
Verantwoordelijkheid en eigenaarschap horen daar
ook bij. De afgelopen maand hebben leerlingen uit
groep 6/7/8 een cursus gevolgd, waarbij ze zijn
opgeleid tot gedragscoach. Ze hebben daar een
diploma voor ontvangen en zijn als coaches aan
de slag gegaan. Wanneer er een conflict is, helpen
zij de leerlingen om een probleempje samen op te
lossen. Natuurlijk houden de leerkrachten altijd een
oogje in het zeil en blijven zij eindverantwoordelijk.
Ook hopen we snel de ‘geboorte’ van onze nieuwe
speelplaats te kunnen realiseren. In de vorige editie
van Kijk op de Wijk vertelden we u al over de samenwerking van onze leerlingen met de wijkbewoners, om
tot een plan te komen voor de revitalisering. In een
boeiende presentatie van onze leerlingenraad werd
aan omwonenden van de school verteld welke ideeën
er zijn over veranderingen van het speelplein. Met
de wijkmeester zijn we hierover in gesprek geweest.
We hopen u snel meer te kunnen vertellen over de

verwezenlijking daarvan. Qua financiering zijn we al
goed op weg. Dankzij deelname van enkele ouders
van onze school aan een wedstrijd van de Lidl, hebben we al € 1000 voor ons buurtproject.
Samen maken we de Valuwe elke dag een beetje mooier.
Samen is een sleutelwoord van onze school. Naast
ons contact met ouders en de wijkbewoners, zijn er
ook allerlei instanties en organisaties bij de Regenboog betrokken.
Zo hebben het team van basisschool de Regenboog
en de medewerkers van Kentalis door middel van
de DAP-methodiek een plan van aanpak opgesteld
om een Taalexpertise School te kunnen worden. We
omarmen de samenwerking met Kentalis en willen
ons als school specialiseren door onze krachten te
bundelen.
Het was een zinvolle bijeenkomst met een mooie opbrengst, bijgewoond door een zeer enthousiast team.
Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.
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Robijnlaan 78, 5431 ZR Cuijk
0485-313088 Info.startblokcuijk@stichting-invitare.nl | www.startblokcuijk.nl

Drukbezochte bijeenkomst over opvoeden op ‘t Startblok

‘Twee keer nee is ja’
Honderdzestig belangstellenden,
merendeels ouders van leerlingen
van basisschool ’t Startblok, hebben op 24 januari jongstleden de
lezing van Steven Pont bijgewoond.
Pont, bekend van het tv-programma Het Geheime Leven van Vierjarigen, legde op subtiele wijze de
vinger op de soms zere plek van
opvoeden. “Een hele goede bijeenkomst”, vond ook Marco Janssen,
directeur van ’t Startblok. “Dit gaan
we vaker doen.”

Ontwikkelingspsycholoog, columnist
en programmamaker Steven Pont
beschreef aan de hand van herkenbare
situaties de dilemma’s van ouders van
opgroeiende kinderen. Zoals het kind
dat graag zonder jas naar buiten wil om
te spelen. “Je kunt op de vraag van
dit kind dan ‘nee’ zeggen, maar dan
weet je dat je mogelijk een strijd te
leveren hebt. Je kunt je ook afvragen:
‘Is het gevaarlijk, als hij zonder jas naar
buiten gaat?’ Nee, want hij is nog nooit
ziek geworden van alleen kou. ‘Hebben
anderen er last van?’ Nee, want het is niet
riskant voor omstanders of omgeving.
Twee keer ‘nee’ is dan ‘ja’. Je besluit dan
om het wel toe te staan en de keuze
aan het kind te laten. De ervaring leert

namelijk, dat het kind toch wel die jas
aantrekt als-ie het koud krijgt”. Dat is
dan een veel duurzamer leerproces.
Wat niet wil zeggen, aldus Pont, dat
je niet af en toe grenzen moet trekken. Als je maar steeds bereid blijft
om ook vanuit het perspectief van het
kind te kijken. Naast Pont verzorgde
ook het Centrum voor Jeugd en Gezin
een presentatie. De workshopleiders
vroegen alle deelnemers om zichzelf
een cijfer te geven als antwoord op de
vraag ‘Hoe leuk kan opvoeden zijn?’.
Op basis van deze cijfers en aan de
hand van stellingen gingen ouders het
gesprek aan met de medewerkers van

het Centrum voor Jeugd en Gezin én
met elkaar.
Directeur Marco Janssen van ’t Startblok was tevreden over de themabijeenkomst. “Een mooie opkomst, grote
betrokkenheid van de deelnemers,
een heel divers publiek en interessante gesprekken: mooier had het
voor een eerste keer niet gekund. Of
er een vervolg komt? Dat zijn we zeker
van plan.”
Na het succes van de lezing door
ontwikkelingspsycholoog
en
systeemtherapeut Steven Pont zal ’t Startblok opnieuw een avond over kind en
opvoeden organiseren. De titel
“Hoe leuk kan opvoeden zijn?” geeft
de inhoud van de Startblokavonden
over opvoeden prima weer.
Op 31 mei zal weer een bekende
spreker aanwezig zijn. Ook nu zullen
ouders van ’t Startblok gratis vouchers
ontvangen, die zij mogen uitdelen aan
anderen.
Binnenkort kunt u via de website (www.
startblokcuijk.nl), in de pers en via social media meer informatie hierover
verkrijgen.
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Restaurant Merletcollege Cuijk
Sinds vrijdag 12 januari draait het schoolrestaurant van het Merletcollege
op de vrijdagmiddag weer op volle toeren. De jarenlange traditie van het
restaurant aan de Robijnlaan is natuurlijk voortgezet in de nieuwe school
aan de Katwijkseweg nummer 2.
Uiteraard was er eerst een periode van
bouwen, verhuizen en opnieuw inrichten
van het nieuwe schoolgebouw, het
praktijklokaal en het restaurant, voordat het aanbieden van zeer verzorgde
lunches weer kon beginnen.
Waardevolle ervaringen
Erik Lagarde, docent van de praktijkafdeling Horeca (van D&P): “Het is
leuk om te merken dat een groot deel
van onze oude gasten van de Robijnlaan ook weer de weg heeft gevonden
naar onze nieuwe locatie. Voor mij als
docent, maar vooral voor onze leerlin-

gen is het geweldig dat we elke week
echte gasten ontvangen en kunnen
oefenen in koken, bestellingen opnemen en uitserveren.
Dit is echt ongelooflijk waardevol voor
onze leerlingen. Ze genieten er elke
week weer van om gastheer en gastvrouw te zijn.”
Net als vorig jaar wordt bij deze lunch
een voorgerecht en een hoofdgerecht
geserveerd en als afsluiting wordt een
kopje koffie of thee geserveerd met
daarbij een traktatie uit eigen bakkerij.

De kosten voor de lunch zijn slechts
€ 9,00 per persoon (exclusief de
drankjes).
Vrijdag 16 maart was de laatste keer
dat het restaurant ‘open’ was. Bij de
start van het schoolrestaurant van volgend jaar zal het Merletcollege via het
wijkblad de publiciteit zoeken

NL DOET! De grootste vrijwilligersactie van Nederland
Op vrijdag 9 maart vond weer de
landelijke vrijwilligersdag NL DOET
plaats, georganiseerd vanuit het
Oranje Fonds. Omdat de wijkwinkel
op 30 maart sluit, was er genoeg
werk ‘in (aan) de winkel’.
Om 9 uur verzamelden 9 vrijwilligers
van woningcorporatie Mooiland,
5 vrijwilligers van de Rabobank,
wethouder Gerrard Stoffels en niet
te vergeten onze eigen vrijwilligers
bij de wijkwinkel. Na een bakje koffie
gedronken te hebben zijn we met z’n
allen aan de slag gegaan.
De vrijwilligers waren er klaar voor! En
wat is er ontzettend veel werk verzet:
kasten, tafels, stoelen en noem het
maar op zijn naar beneden gebracht
om daar vervolgens verder gescheiden
te worden.
Om 12 uur zaten we gezellig aan de
soep en broodjes. Dit ging er met
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smaak in! Na de pauze gingen we
weer verder met als resultaat dat we
een heel eind op de goede weg zijn.
De laatste spullen komen op de plaats
zodra de MFA geopend wordt.

Het blijkt maar weer:

ZONDER VRIJWILLIGERS
REDDEN WIJ HET NIET!!!

Iedereen ontzettend bedankt voor jullie inzet. Het kijkt wel heel kaal, maar
de winkel blijft open tot 30 maart. De
activiteiten, het spreekuur van Betty
Vissers en de vergaderingen gaan
door tot 23 april.
Vanaf 30 april bent u van harte welkom in de MFA!

Kijk op de wijk · april 2018 · nummer 1

Verdeliet groeit en bloeit verder
Voor Verdeliet bracht het voorbije tuinjaar 2017 een
groot en positief verschil tussen verwachtingen
vooraf en feitelijke resultaten. Zo groeide het aantal
medewerkers en namen veel meer mensen deel aan
onze activiteiten.
Het aantal huurders voor onze accommodatie verdubbelde, het aantal leden en donateurs van onze vereniging
groeide. Het totale aantal gebruikers steeg met meer
dan dertig procent tot 4261 op jaarbasis. Deze groei
willen we in 2018 met een aantrekkelijk jaarprogramma
vasthouden en voortzetten.
Gevarieerd programma 2018
In maart gaan we al van start met vier dagen voedingslessen voor brugklassers van het Merletcollege.
Op zaterdag 24 maart is bovendien de cursus ecologisch
tuinieren begonnen.

In 2018 organiseren we driemaal het populaire poëtisch
ontbijt (het eerste was op 25 maart, de andere twee zijn
op 24 juni en 30 september). Bijgaande foto geeft een
impressie van deze populaire activiteit; een combinatie
van gedichten, muziek en een (h)eerlijk ontbijtje.
Ook de open dag op 3 juni kun je al in je agenda noteren.
Voor het totale jaarprogramma verwijzen we naar onze
website. Daar vind je alle actuele data, tijden en (huur)
kosten. Zodra deze bekend zijn kun je jezelf aanmelden voor
de activiteiten. Binnenlopen tijdens onze openingstijden kan
natuurlijk ook.
Contact
Mailen: info@verdeliet.nl
Bezoek: www.wereldtuinverdeliet.nl
Adres: Toermalijnlaan 40 in Cuijk
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Van 10.00
-17.00
Op het ple uur
in in

de Valuwe

Een dag vol bruisende activiteiten!
• Food en non-food uit de eigen wijk
• Rommelmarkt
• Oud-Hollandse spelletjes, rodeostier, sweeper,
stormbaan van 17 meter lang
• Muziek: dj Black Jack, BBC-band, 4 Way Street

14.00 uur opening nieuwe MFA
Kleurplaat voor de kids: bij inlevering (kassa) een bon voor een
suikerspin of zakje popcorn cadeau!
Wil je ook een stand (food/non-food) of een plekje op de rommelmarkt
op Koningsdag? We hebben nog plaats!
Mail voor meer info naar Lisette Willems: vrijwilligers@devaluwe.nl

