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Ik ben Loek Looije, 66 jaar en dit jaar
gepensioneerd. Ik woon samen met
mijn vrouw Ria sinds 2001 in de Valuwe
op het Arodaveld.
Ik heb vanaf 1975 gewerkt bij Honig
Nijmegen en Heinz Els, de laatste 17
jaar als veiligheidskundige, verantwoordelijk voor het arbo- en milieubeleid.
Omdat ik na mijn pensionering tijd wilde gaan
besteden aan vrijwilligerswerk in de wijk ben
ik sinds april secretaris van de mfa De Valuwe.
Tijdens gesprekken in de mfa hoorde ik dat de functie van voorzitter van
de wijkraad al een tijdje vacant was en dit leek mij een uitdagende functie
waarin ik meer voor de wijk kon betekenen. ik heb mij voor deze functie
opgegeven en 29 oktober ben ik door de wijkraad benoemd als nieuwe
voorzitter.
Voor een aantal bewoners uit De Valuwe ben ik bekend, omdat ik tot 1,5
jaar geleden de AED-/reanimatiecursussen heb gegeven aan de vrijwilligers van de wijkraad en ik al ruim 35 jaar ehbo- en reanimatielessen geef
in het Land van Cuijk.
De wijkraad heeft de afgelopen jaren veel belangrijk werk verricht, ook met
betrekking tot de revitalisering van de wijk.
In 2020 loopt het project revitalisering af. De wijkraad zal zich met meer
nieuwe thema’s gaan bezig houden om te zorgen dat de bewoners zicht
thuis blijven voelen en (nog meer) verbonden blijven met onze mooie wijk.
Daarover meer in de komende Kijk op de Wijk.

Foto voorkant: Jitske

Ik heb er vertrouwen in dat wij samen in de komende jaren de wijk nog
mooier kunnen maken en trots kunnen zijn op de wijk De Valuwe.

Redactie:

Tot ziens in de wijk

Kopij inleveren kan via
de brievenbus of de balie
van MFA De Valuwe of via
kijkopdewijk@devaluwe.nl
Kopij inleveren:
Uiterlijk 1 maart 2019

De redactie behoudt zich het recht voor
teksten aan te passen; de redactie is niet
verantwoordelijk voor de inhoud.
Wilt u bij inleveren van kopij eventuele
foto’s en logo’s apart aanleveren in JPG
met een zo hoog mogelijke resolutie
(Min. 2 MB).
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Raadslid Nevzat Karakus zorgde voor een mooie grasmat van
Hofmans@home bij de glasbakken. (foto: Jitske)
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Voorkomen is beter dan genezen
Ruud Traas
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Tip politie

Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling. Helaas vallen er ook elk
jaar ernstig gewonden en soms
zelfs doden te betreuren door
vuurwerk.
Vaak doordat niet iedereen verantwoordelijk omgaat met vuurwerk of
doordat het (meestal zware) vuurwerk
illegaal en daardoor onveilig is. Het
zware knalvuurwerk veroorzaakt het
meeste letsel en de meeste schade
en overlast. Deels is dit te wijten aan
het kopen van illegaal en zwaar vuurwerk. Als bewoner wil ik u erop wijzen
om legaal en veilig vuurwerk te kopen. De verkoop van vuurwerk is dit
jaar op 28, 29 en 31 december 2018.

Vuurwerk mag je alleen in Nederland
kopen bij de officiële vuurwerkverkooppunten. Dat zijn meestal gewone winkels die aan het einde van het jaar ook
vuurwerk verkopen. Ze zijn vaak
te herkennen aan grote aanplakbiljetten waarop staat: “VUURWERK
TE KOOP”.
Houd je bij het afsteken aan de
voorschriften die op de verpakking
staan van het vuurwerk. Zowel de
gemeente en de politie zijn er bij
gebaat, dat we het nieuwe jaar 2019
ingaan zonder schades en letsels.
Wie illegaal vuurwerk opslaat, neemt
grote veiligheidsrisico’s met kans
op massa-explosies. Om die reden
pakken justitie en politie de handel,
vervoer en opslag van vuurwerk aan.
Wij vragen dan ook dat als mensen
weten waar illegaal vuurwerk is op-

Cuijk-Noord
Heeswijkse Kampen & De Valuwe
0900-8844
ruud.traas@politie.nl
@POL_cuijknoord

geslagen en wordt verkocht, dit
te melden via de anonieme tip lijn
0800-7000.
Als u overlast heeft van vuurwerk in
de wijk kunt u vanaf 28 december
2018 t/m 1 januari 2019 contact
opnemen via de fixi-app van de gemeente Cuijk.
Ook kunt u contact opnemen
met de politie op telefoonnummer
0900-8844. Natuurlijk willen we een
schone wijk. Dus mijn verzoek is om
direct na de jaarwisseling de vuurwerkresten op te ruimen. Dit voorkomt de volgende dag ongelukken
met kinderen, die er nog mee willen
spelen.
Ik wens u verder fijne kerstdagen
en een gezond en veilig 2019.
Met vriendelijke groet,
Ruud Traas

mfa De Valuwe staat ten dienste
van de inwoners van De Valuwe
Aan de balie kan men terecht voor diverse zaken, zoals postzegels,
plastic afvalzakken, tariefzakken (ook per stuk) en het maken van
kopieën. Ook kan men hier klachten of opmerkingen kwijt, die
betrekking hebben op de wijk. Deze worden dan doorgespeeld
naar de wijkraad, wijkmeester of wijkagent.

Activiteiten in mfa De Valuwe
• Iedere woensdag van 13.30 tot 16.30 uur biljarten.
• Iedere vrijdag verzorgen ggz, Safina en mfa De Valuwe de
vrijDAGhap. De kosten voor dit dagmenu zijn € 5,00 per persoon.
Wij gaan om 17.30 uur aan tafel. Wilt u ook een hapje mee eten? Dan
kunt u zich opgegeven tijdens de algemene openingstijden bij mfa De
Valuwe tot en met de donderdag 15.00 uur. Gelieve vooraf te betalen.
• Iedere laatste woensdag van de maand organiseren IC Safina en mfa
De Valuwe een bingoavond. Aanvang 19.30 uur.
Een actueel overzicht van alle activiteiten in mfa de Valuwe kunt u vinden
onder het kopje Agenda op onze website www.mfadevaluwe.nl.
Houd ook onze Facebookpagina in de gaten.

Inloopspreekuur:
Wijkmeester Peter Hendriks: donderdag 14.00 - 16.00 uur
(andere tijden mogelijk na telefonische afspraak)
Contact: 06 - 20 49 89 13 of peter.hendriks@cgm.nl
Wijkagent Ruud Traas: donderdag 14.00 - 15.00 uur
Contact: 0900 - 8844 of ruud.traas@politie.nl
Algemene openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8.30 – 18.00 uur
Vrijdagavond inloop van 19.00 - 23.00 uur
De balie is geopend maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur
Stichting mfa De Valuwe
De Valuwe 1, 5431 AV Cuijk
Telefoon: 0485 - 350 427
E-mail: beheermfa@devaluwe.nl
Website: www.mfadevaluwe.nl
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Nieuwsbrief Revitalisering
Verkoop kavels
katwijkseweg
De belangstelling voor de kavels aan de Katwijkseweg is de afgelopen periode flink toegenomen.
In totaal zijn er in dit plan 22 kavels beschikbaar
(Katwijkseweg/Rozenobel).
Naast de vijf op dit moment al bebouwde kavels, zijn er
onlangs opnieuw twee kavels verkocht. Met de bouw
van deze twee woningen wordt binnenkort gestart.
Voor een groot aantal van de 15 resterende kavels is de
gemeente Cuijk in gesprek met geïnteresseerden. Naar
verwachting zal dit snel resulteren in enkele verkopen.
Een mooie ontwikkeling!
Sloop merletcollege robijnlaan
In 2017 is het nieuwe gebouw van Merletcollege aan de Katwijkseweg in gebruik
genomen. Het schoolgebouw aan de Robijnlaan 77 kwam daarmee leeg te staan.
De gemeente Cuijk wil dit gebouw slopen,
zodat het hele gebied opnieuw ontwikkeld kan
worden. In september hebben de omwonenden van het terrein Merletcollege Robijnlaan
daarom een brief van de gemeente Cuijk
ontvangen over de geplande sloop van dit
gebouw. In deze brief werd aangegeven dat
de sloopwerkzaamheden op 1 oktober zouden
starten. Vanwege een vertraging in de afhandeling
van de sloopmelding moest de start van deze
werkzaamheden helaas worden uitgesteld.
Op dit moment ziet het ernaar uit dat begin
2019 kan worden begonnen met de sloop. De
werkzaamheden - uitgevoerd door de firma
Heezen - bestaan achtereenvolgens uit de
voorbereiding, de asbestsanering, het daadwerkelijk slopen van het gebouw en ten slotte
de afwerking van het terrein.
Stand van zaken fase 4
Zoals in de vorige editie van Kijk op de Wijk
gemeld, zijn de werkzaamheden rond fase 4
van de Revitalisering De Valuwe in de zomer
van dit jaar begonnen. De werkzaamheden
gaan in totaal zo’n 1,5 tot 2 jaren duren.
Fase 4 is het gebied dat globaal ligt tussen de Robijnlaan, de Goudenrijderstede,
de Keurvorsterstede en het Valuweplein.
Binnen deze fase worden 90 woningen
gesloopt en 52 nieuwe huur- en koopwoningen gebouwd. Daarnaast wordt de
openbare ruimte opnieuw ingericht, nieuwe
riolering aangelegd en het park vanaf fase 3
doorgetrokken tot aan het Valuweplein.
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Wat is er sinds de zomer gebeurd?
Sinds de zomer hebben de nutsbedrijven
alle oude kabels en leidingen verwijderd.
Ook zijn de water- en gasleidingen in
diverse straten gesaneerd en zijn verschillende noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd,
zoals grond-, asfalt- en funderingsonderzoek.
Ook de voorbereiding van het zogenaamde
‘bestek’ voor het bouw- en woonrijp maken is
bijna afgerond. In zo’n bestek zijn alle tekeningen
en andere informatie voor de uitvoering van
de werkzaamheden opgenomen.
Wat is de verdere planning?
Begin 2019 volgt de aanbesteding. Na
afronding van de sloop (naar verwachting mei
2019) leggen de nutsbedrijven gefaseerd
nieuwe kabels en leidingen aan voor de nieuw
bouw; er worden nieuwe waterleidingen,
stroom- en coaxkabels en glasvezelkabels
gelegd. Omdat de nieuwe woningen geen
gas meer gaan gebruiken is een nieuwe
gasleiding niet nodig.
Wel wordt er een trafostation geplaatst voor
de stroomvoorziening. Het bouw- en woonrijp maken start na de sloop en duurt naar
verwachting tot juli 2020. Al met al staat er
komend jaar veel te gebeuren in de wijk.
Het uiteindelijke doel is de realisatie van een
mooie wijk.
Heeft u vragen over fase 4 van de revitalisering?
Neem dan contact op met Tiemen Bronsema
of Twan Grisel van de afdeling Openbare
Werken van de gemeente Cuijk (0485 396
600).

Bouwkavels voor eensgezinswoningen
De gemeente heeft het plan om de
elf bouwkavels voor grondgebonden
eengezinswoningen in de koopsector
(fase 4) te verkopen aan een ontwikkelende/bouwende partij. Het gaat hierbij
om een rij van vijf woningen en een rij van
zes woningen op de hoek Valuwe/Valuwsedijk/
Goudenrijderstede. Voorheen was op deze
locatie onder andere de huisartsenpraktijk
gevestigd. Gesprekken hierover worden
op korte termijn gestart. De verwachting
is dat in de eerste helft van 2019 meer
duidelijkheid ontstaat wie de ontwikkelaar/
bouwer wordt, zodat geïnteresseerden in
de aankoop van een woning rechtstreeks
met deze ontwikkelaar/aannemer contact
kunnen opnemen.
Werkgroep parkzone fase 3 en 4
Eerder heeft de gemeente omwonenden van het toekomstige Park De Valuwe
gevraagd mee te denken en praten over de
inrichting van de parkzone en de groeninrichting (Revitalisering Fase 3 en 4). De
gemeente heeft dit gedaan, omdat we willen
dat álle buurtbewoners zich prettig voelen in
hun eigen wijk en dat de inrichting van de buurt
ook echt uitnodigt om elkaar te ontmoeten. Op
12 december zijn 15 wijkbewoners bij elkaar
gekomen om in een werkgroep mee te
denken en mee te helpen bij de inrichting
van het park. Samen met de werkgroep
willen we dan grote en kleine ideeën
genereren. De kleinere ideeën kunnen dan
al snel in 2019 worden gerealiseerd; grotere
werkzaamheden worden in de loop van dat
jaar uitgevoerd.
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Parkeerplaats ‘t Startblok
De gemeente ontving in het verleden klachten
van buurtbewoners over gevaarlijke situaties
bij Openbare Basisschool ’t Startblok. Vooral
in het doodlopende gedeelte in de Robijnlaan
zorgden kerende auto’s in combinatie met
kinderen die met de fiets naar school gaan
voor soms hachelijke momenten. Samen
met de school en de bewoners heeft de
gemeente daarop een plan gemaakt. De
op basis van dit plan aangelegde parkeerplaatsen hebben de situatie rond de school
aanmerkelijk verbeterd.
Bestemmingsplan fase 2c
(voormalige pastorie)
De gemeenteraad heeft op 5 november
het bestemmingsplan ‘De Valuwe, fase
2C’ (voormalige pastorie, achter mfa De
Valuwe) vastgesteld. De direct omwonenden van fase 2C hebben hierover een brief
ontvangen. Het bestemmingsplan voorziet
in de bouw van een wooncomplex voor
27 appartementen en herinrichting van de
omliggende openbare ruimte. Het bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de
bijbehorende stukken liggen nog ter inzage
tot en met dinsdag 2 januari 2019. Een uitgeprint exemplaar kan worden ingezien bij
de publieksbalie in het gemeentehuis tijdens
openingstijden. U kunt de stukken ook
inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder
ID-nummer
NL.IMRO.1684.09BPvaluwe2C-VA01.
Tijdelijke parkeerplaats gymzaal
mgr. Zwijssenstraat
Omwonenden hebben aangegeven overlast
te ondervinden van geparkeerde/parkerende
auto’s van bezoekers en gebruikers van de
gymzaal aan de Mgr. Zwijssenstraat. Ook
tijdens de jaarlijkse wijkschouw werd dit
probleem naar voren gebracht, met name
door bewoners van de Karel Doormanstraat. Het gaat om auto’s die geparkeerd
worden in het op die plek smalle deel van
de straat. In overleg met de gebruikers van
de gymzaal is hiervoor een tijdelijke oplossing bedacht. Aan de andere kant van de
gymzaal (aan de Mgr. Zwijssenstraat) wordt
een tijdelijk parkeerterrein aangelegd bij de
inrit die voorheen leidde naar een (inmiddels verwijderd) verhard terrein. Het plan
is om op deze plek tijdelijk puinverharding
aan te brengen, zodat er 15 auto’s kunnen
parkeren. Ook de fietsenstalling wordt naar
deze kant van de gymzaal overgeplaatst.

Of op deze plek dan extra verlichting nodig
is wordt nog bekeken. Verder wordt een
eerder niet gebruikte toegang aan de kant
van de Mgr. Zwijssenstraat verplaatst en
toegankelijk gemaakt voor de gebruikers
van de gymzaal. De huidige ingang aan de
Karel Doormanstraat wordt dan afgesloten.
Bij het ter perse gaan van dit wijkblad was
nog niet bekend wanneer de tijdelijke parkeerplaats in gebruik kon worden genomen.
Mogelijk is dit inmiddels gebeurd.
Overigens is de gemeenteraad van Cuijk onlangs (via een zogenaamde raadsinformatiebrief) geïnformeerd over de mogelijkheden
voor een nieuwe of vernieuwde gymzaal
voor de wijk De Valuwe. In grote lijnen zijn
er opties voor enerzijds nieuwbouw en
anderzijds renovatie van de huidige gymzaal.
Ook de kostenramingen van deze varianten
zijn in beeld gebracht. Vanzelfsprekend
worden de wijkraad, de huidige gebruikers
van de gymzaal (waaronder basisschool ’t
Startblok) en andere betrokkenen over de
ontwikkelingen geïnformeerd. In 2019 zal er
in elk geval gewerkt worden aan het opstellen van een zogenaamd Programma van
Eisen voor de gymzaal. In de genoemde
raadsinformatiebrief kunt u hierover meer
lezen. Deze is te vinden op de gemeentelijke website (www.cuijk.nl -> Bestuur &
Organisatie -> Gemeenteraad -> Raadsinformatie -> Raadsinformatie actueel ->
Overzichten -> Raadsinformatiebrieven ->
nr. 244).

In de maanden juni en juli heeft er in de wijk
een wijkschouw plaatsgevonden. Samen
met de gemeente heeft de wijkraad een
rondgang gemaakt door de wijk. Van
zaken die tijdens de wijkschouw gesignaleerd werden zijn aantekeningen gemaakt. Vaak ging het daarbij om een aanpassing in de openbare ruimte of het minder
goed onderhouden van openbaar groen.
Samen met de gemeente is de wijkraad
aan de slag gegaan om de gesignaleerde
aandachtspunten uit de wijkschouw op
te pakken. Een groot aantal fysieke aanpassingen is al gedaan. Toch zijn er nog
wat punten die aandacht vragen. Dit betreft
vooral het groenonderhoud. De wijkraad
heeft het plan opgevat om hier samen wijkbewoners een project van te maken.
Naast het onderhoud dat de gemeentemedewerkers op zich nemen, wil de wijkraad
daarmee ook zelf (samen met wijkbewoners)
de handen uit de mouwen te steken om de
wijk netjes te houden. Heeft u vragen over
de actuele stand van zaken rond de wijkschouw?
Dan kunt u het beste contact opnemen
met Lisette Willems of Loek Looije van de
wijkraad (www.devaluwe.nl).

Wijkschouw
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Nieuwsbrief Revitalisering
Nieuws vanuit Mooiland
Woningcorporatie Mooiland houdt u graag op de hoogte
over 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 | Planning voortgang nieuwbouw
Mooiland bouwt in de Vuurijzerstede/ Keurvorsterstede/
Goudenrijderstede/ De Valuwe diverse typen huurwoningen: twaalf eengezinswoningen, vier nultredenwoningen,
eenentwintig appartementen en vier beneden-/bovenwoningen. De sloopwerkzaamheden zijn in volle gang.
Door aanvullende asbestonderzoeken en het saneren
daarvan is de sloop vertraagd.

Nieuwe bestemming voor de vroegere wijkwinkel
De vroegere wijkwinkel heeft een nieuwe bestemming
gekregen. Een deel is bij de Turkse supermarkt getrokken
en in het andere deel zit de nieuwe bloemenzaak Yipp.
Loop eens binnen! De eerste etage is weer omgetoverd
tot een huurappartement.

We hebben de planning wat aangepast en de eerste woningen
gesloopt. Er is ook al gestart met het bouwrijp maken van de
grond. In december verwachten we te kunnen starten met
de bouw van de nultredenwoningen aan de Keurvorsterstede en eengezinswoningen aan de Leeuwengrootstede.
De bouw van de 21 appartementen aan de Vuurijzerstede
start naar verwachting medio maart 2019.
Heeft u interesse in een van deze huurwoningen?
Zorg dat u ingeschreven bent als woningzoekende bij Mooiland.
Alleen dan kunt u reageren op een van de woningen.
Reageren is mogelijk als de advertentie(s) voor de woningen
online staan via : www.mijnwoningzoeken.nl.
Begin 2019 zal de verhuur starten.
Feestelijke start van fase 4
Op dinsdag 19 juni vierden de bewoners samen met, de
gemeente Cuijk, Mooiland en bouwbedrijf Van der Heijden de start van de sloop van fase 4 in De Valuwe.
Fase 2c | Wat gaan we bouwen
Naast de nieuwe MFA gaan we op de plek van de pastorie
straks 27 nieuwe sociale huurappartementen bouwen. Deze
appartementen zijn bedoeld voor cliënten van Stichting
Dichterbij en ggz. Vanuit de mfa wordt door de zorginstellingen aan de cliënten passende zorg geboden.
De wijziging van het bestemmingsplan is begin november
door de gemeenteraad vastgesteld. Ook het gebouw van
de voormalige pastorie is gesloopt. Het is nog niet bekend
wanneer we gaan starten met de bouw.
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Gezellige drukte tijdens de inloopbijeenkomst in de mfa.
Verkoop huurwoningen Mooiland
Mooiland verkoopt ook in De Valuwe huurwoningen.
Kijk voor ons actueel aanbod op www.mijnwoningzoeken.nl.

Wij wensen u gezellige feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar!
Vragen over de revitaliseringplannen?
Kom naar het inloopspreekuur van Mooiland:
Let op dit is in januari op DINSDAG 8 januari 2019
tussen 15.30 en 16.30 uur, in mfa De Valuwe.
Vragen?
Bel of mail gerust naar Betty Vissers,
wijkconsulent van Mooiland, via telefoonnummer:
088 450 14 14 of via bvissers@mooiland.nl.

Nieuwsbrief Revitalisering

Kaarsjeskapel H. Jozef ingezegend
De Kaarsjeskapel H. Jozef is op
zondag 28 oktober 2018 ingezegend
door pastor Theo Lamers.
Voorafgaand aan de inzegening van
de kapel was er een Eucharistieviering in de mfa De Valuwe.

waarna pastor Theo het woord nam en
alle vrijwilligers van de geloofsgemeenschap H. Jozef namens het parochiebestuur van harte bedankte voor
hun vele vrijwilligerswerk voor de
kaarsjeskapel!!

Daarbij waren veel parochianen van
de geloofsgemeenschap H. Jozef
en andere belangstellenden aanwezig, waaronder burgemeester
Wim Hillenaar en echt-genote, en de
wethouders Gerard Stoffels en Joost
Hendriks. Ook het parochiebestuur en
de buurtparochies waren goed vertegenwoordigd. Namens de Contactgroep
van de geloofsgemeenschap H. Jozef
werden zij allen welkom geheten.

Daarna nodigde hij iedereen uit mee
naar buiten te komen voor de officiële
inzegening van de kaarsjeskapel.
Samen met de voorzitter van de
Contactgroep H. Jozef, Frans van
den Bogaard, opende pastor Theo
Lamers de kaarsjeskapel. Na enkele
gebeden en liederen werd de kapel
ingezegend en bewierookt.

Aan het eind van de Eucharistieviering
overhandigde wethouder Gerard Stoffels
namens de gemeente aan pastor Theo
Lamers de sleutel van de kaarsjeskapel,

Daarna werden de eerste kaarsen
ontstoken door de pastor, de burgemeester en beide wethouders. Tot
slot was er in mfa De Valuwe nog
voor iedereen gelegenheid voor een
kopje koffie of thee met iets lekkers

daarbij. De parochie en de gemeente
hebben verder besloten dat aan de
achterzijde glas wordt aangebracht,
zodat bij een straffe wind de kaarsjes
aanblijven. Bovendien wordt de nog
ontbrekende glasplaat op de muur
(aan de oostzijde) geplaatst en wordt
de verlichting van het kruis op de toren
hersteld.
Iedereen die om een persoonlijke reden
een kaarsje wil opsteken, kan bij de
kaarsjeskapel terecht.
De kapel is geopend op maandag tot
en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
en op zaterdag én zondag van 10.00
tot 13.00 uur.
U bent van harte welkom!
Frans van den Bogaard
Namens de Contactgroep van
de Geloofsgemeenschap H. Jozef

En toen was er… Yipp!
Nadat Wilhelmientje, de enige bloemenwinkel in
De Valuwe, definitief hier de deuren sloot, hoorde
ik menig keer mensen verzuchten: “Jammer dat er
in De Valuwe geen bloemenwinkeltje meer is!” Tot
vandaag (afgelopen 18 november) dus.
Yipp is de nieuwe bloemen- en plantenwinkel in onze
wijk. Patrick Claassen, de trotse eigenaar, zag zijn kans
schoon toen de ruimte, waar eerst wijkwinkel De Valuwe
zat, vrij kwam.
Hij hoopt hier een solide bedrijf te gaan runnen. Eerst
alleen met hulp van zijn vrouw Jolanda, die overigens
zelf ook een baan heeft. Patrick beseft dat in De Valuwe
veel mensen wonen met een smalle beurs en wil daar
ook bewust rekening mee houden. Hij laat me een aantal
boeketjes zien. Al vanaf vier euro. Kei leuk!
Ik ben enthousiast en hoop dat het een succes wordt.
Yipp, welkom in onze wijk!
Jitske (tekst en foto)
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Alaaf, alaaf, alaaf!
We moesten het een tijdje geheim houden, maar
half november werd eindelijk het grote nieuws aan
iedereen bekend gemaakt: Caprice is komend jaar
de jeugdprinses van de Nölers!
Samen met haar adjudant Marit zal ze in maart
voor een kleurrijk jeugdcarnaval gaan zorgen in het
Nölersriek. De twee dames van de Regenboog hebben er ontzettend veel zin in. En wij zijn natuurlijk
enorm trots op deze twee belangrijke feestvierders
in ons midden!

Basisschool de Regenboog behaalt vignet Gezonde school
In september heeft basisschool de Regenboog het vignet
‘Gezonde school’ behaald. Het vignet is een erkenning
voor scholen die structureel aandacht hebben voor de gezondheid van de leerlingen en eigen medewerkers.
De Regenboog heeft het themacertificaat ‘Welbevinden’ behaald.
Wij besteden onderwijstijd aan dit thema, hebben een duidelijke
visie over welbevinden en leveren hiermee een positieve bijdrage
aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Dit is
vastgelegd binnen ons schoolbeleid. Dit beleid, in combinatie met
educatie, levert een grote bijdrage aan de goede ontwikkeling van
het kind en dat is waar we als school voor staan. Op 19 september
heeft wethouder Hendriks het vignet onthuld tijdens een feestelijk
moment op het schoolplein. Wijktv De Valuwe was tijdens de
onthulling aanwezig en heeft een prachtig filmpje gemaakt.

boog willen we namelijk ook voor de leerlingen met een auditieve
en/of communicatieve beperking een optimaal passende onderwijs
plek realiseren. Samen met Kentalis zorgen we ervoor dat ieder
kind krijgt wat hij of zij nodig heeft. De samenwerking werd gevierd
door het onthullen van een mooi plakkaat en het opnemen van
een videoclip met alle kinderen van de school. Om het geheel af te
maken, waren ook wethouder Joost Hendriks, bestuurder Harrie
van de Ven en mascotte Bikkel van NEC aanwezig.
Zoals u leest en ziet, zijn we op de Regenboog dus volop bezig
om successen te behalen en te vieren; daar zijn we trots op!
De wijkmeester in de school
Wellicht heeft u het via social media al vernomen, maar wijkmeester Peter Hendriks houdt wekelijks een spreekuur op de
Regenboog. Elke woensdagochtend is hij van 8.15 tot 10.00 uur
aanwezig in de ouderkamer van ons gebouw. Ouders en kinderen
leren hem op deze manier goed kennen, wat de benadering in de
wijk weer vergemakkelijkt.
Het leggen van de verbinding tussen de wijk en de school hebben we als Regenboog hoog in het vaandel staan. Kinderen
komen namelijk het best tot ontwikkeling in een omgeving waar
alle betrokken partijen samen werken. En daar doen we ons
uiterste best voor.
Fijne jaarwisseling
Tot slot willen we u een fijne jaarwisseling wensen. We hopen dat
2019 een prachtig, gezond en fijn jaar voor u wordt.

Taalexpertise school in samenwerking met Kentalis.
Een aantal dagen na de onthulling van het certificaat van de Gezonde School, vond er opnieuw een feestelijke gebeurtenis plaats
op de Regenboog. Op 24 september is de officiële samenwerking
tussen de Regenboog en Kentalis bezegeld. Kentalis is een taalexpertisecentrum, dat onder andere ondersteuning biedt als het
gaat om moeilijkheden met communicatie of taal. Op de Regen-
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Hoe leuk kan opvoeden zijn!? deel 3
Op ’t Startblok willen we graag
‘Partners in opvoeding’ zijn. Daar
maken we werk van. Samen met
ouders willen we aan de ontwikkeling
van hun kinderen werken. Daar hebben we elkaar bij nodig.
Met regelmaat organiseren we daarom
avonden waarbij we deskundigen op
het gebied van opvoeden uitnodigen.
Na Steven Pont en Tischa Neve was
dit keer Minchenu Maduro te gast op
’t Startblok.
Minchenu is net als Steven Pont
bekend van het programma ‘Het
geheime leven van een 4-jarige’ en
als columnist van het blad KEKmama.
Alle ouders van ’t Startblok hadden
2 vouchers gekregen. Deze vouchers
geven gratis toegang tot deze avonden.
Met deze voucher mag elke ouder nog
een andere ouder uitnodigen om gratis
deze inspiratie-avond bij te wonen.
Minchenu zorgde er met haar
lezing voor dat ouders aan de hand
van praktische voorbeelden over het
opvoeden van kinderen, inzicht kregen
in de wijze waarop ze omgaan met
kinderen en wat daarin bevorderend
werkt. De onzekerheden die bij iedere
ouder een rol spelen als het gaat om
opvoeden waren ook onderwerp van
gesprek. In een spontane interactie
met de zaal kwam Minchenu ‘dicht bij
de ouders’. Als ‘razende reporters’
interviewden de groep 8-kinderen
Milan en Sarah de pedagoge en communicatiedeskundige Maduro.
In 2019 zal er zeker een vierde ‘Hoe
leuk kan opvoeden zijn!?’ –avond
georganiseerd worden op ’t Startblok.

Verbinding met de wijk
Op diverse manieren legt ’t Startblok
verbinding met de wijk. Door onze
Jeelo-projecten zijn we voortdurend
de samenwerking aan het zoeken met
maatschappelijke organisaties in de
wijk.

Ook zal op beide scholen een wijkcoach rondlopen die wekelijks op de
scholen aanwezig is. Deze wijkcoach
ondersteunt de school, maar kan ook
kinderen of ouders op allerlei vlakken
ondersteunen. In een volgende Kijk op
de Wijk meer informatie hierover.

In ons project ‘Inrichten van je
omgeving’ doen we dit heel nadrukkelijk met de voorzieningen die
beschikbaar zijn in De Valuwe.
Sinds kort is wijkmeester Peter
Hendriks elke 2 weken op ’t Startblok
en de Regenboog aanwezig. Hiermee
wordt zijn gezicht voor de kinderen en
ouders nog bekender en spreken ze
Peter nog makkelijker aan.
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Uitwisseling 4 havo en 5 vwo
In de week van 6 tot 12 oktober gingen de leerlingen van 4 havo en 5 vwo op een gemeenschappelijke
uitwisseling naar vier bestemmingen in Europa. De leerlingen die niet meegingen, liepen een korte
stage van een week bij een bedrijf in de regio Cuijk. De uitwisseling heeft als doel jongeren te laten
ervaren hoe het is om een week in een andere familie in een ander land mee te draaien. Hierdoor kunnen ze het leven van henzelf in Nederland goed spiegelen aan dat van een jongere in het buitenland
en ervaren dat wat thuis ‘normaal’ is, elders op een andere manier gaat.

Dit jaar vertrok er een groep naa
r het
vertrouwde Torino in Italië. Een
stad die
vroeger geheel in het teken ston
d van
de autoindustrie en nu een fijne
, mooie,
zelfs autoluwe stad is geworden.
Naast
vele andere dingen bezochten de
leerlingen het automuseum en het mag
istrale
filmmuseum, dat inmiddels het sym
bool
van de stad is geworden.

Een andere beste
mming waar we als
school al jaren
mee uitwisselen,
is het Servische gy
mnasium van
Karlovac nabij de
stad Novi Sad.
De school is toeg
espitst op vreem
de talen en de
Servische leerlin
gen spreken uitst
ekend Engels
en hebben door
gaans een goed
e klik met onze
leerlingen. Naas
t een bezoek aa
n Karlovac en
Novi Sad bracht
de groep een be
zoek aan de
hoofdstad Belgrad
o.
s het
mming dit jaar wa
Een nieuwe beste
ngia.
Noord-Spaanse Mu

van
geveer de grootte
Het plaatsje met on
stad Bilbao.
Cuijk, ligt vlakbij de
jke
n de goede plaatseli
De leerlingen leerde
ten
ch
zo
be
kennen en ze
Baskische keuken
llige
de fantastische gri
en
de stad Bilbao
kust.

n heen geweest
De laatste school waar de leerlinge
e Kanzanlik. De
zijn, is de school in het Bulgaars
onthaald en hier
leerlingen werden op school warm
systeem en uitbleek dat de Bulgaarse school qua
Cuijkse school.
rusting het verste afstond van onze
lemen, maar
Bulgarije worstelt nog met vele prob
de leerlingen en
opvallend was de gastvrijheid van
ur en de stad
hun ouders. Ook de prachtige natu
Plovdiv werden gewaardeerd.
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Wereldtuin Verdeliet volop in beweging

Met plezier samenwerken in een groene

op voor de kas. Het programma was weer in

Vanaf 31 januari komt de donderdagochtend

omgeving

handen van vele medewerkers (vrijwilligers)

erbij (vanaf wintertijd 10.00 uur) en de

Ook in 2018 zijn, naast het tuinwerk en de

van Verdeliet met hulp van mensen die de

maandagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur.

bijenstal, de activiteiten met de basisscholen,

Wereldtuin een warm hart toedragen.

Vanaf maart zijn we weer volledig open met

de les voeding voor alle brugklassers van

de zaterdag erbij en de donderdag vanaf

het Merletcollege, NLdoet, de open dag,

Zo’n 65 mensen zetten zich in voor Ver-

9.00 uur. Ook voor inloop en een gratis

het poëtisch ontbijt op zondag in de kas,

deliet, waarvan zo’n 25 medewerkers met

kopje koffie/thee. Iedereen is welkom!

de planten ruilbeurzen van Groei & Bloei,

een maatschappelijke kwetsbare positie.

de Nutrecodag waarbij medewerkers een

Bij Verdeliet staat het in contact komen,

dag meehelpen, kinderactiviteiten, de cur-

elkaar ontmoeten en omzien naar elkaar

sus ecologisch tuinieren en nog meer uit-

centraal en dit levert bijzondere ontmoe-

wereldtuin en onze activiteiten in 2019

gevoerd. De crowdfundingsactie was een

tingen en verbindingen op.

zoals NLdoet op 16 maart, het poëtisch

groot succes en leverde een schaduwdoek

Activiteiten2019

Op onze website lees je meer over de

ontbijt op 17 maart, 23 juni en 6 oktober
Het besef groeit steeds meer dat groen

en niet te vergeten de jaarlijkse open dag

een belangrijke bijdrage levert aan ge-

op zondag 2 juni.

zondheid, leefbaarheid, participatie en
duurzaamheid. Wereldtuin Verdeliet draagt

Iedereen is tijdens de openingsuren wel-

hieraan bij met plezier en inzet van wijk-

kom voor een praatje, kopje koffie/thee of

bewoners, inwoners uit Cuijk, de regio en

om een kijkje te nemen in de tuin aan de

samenwerkingspartners.

Toermalijnlaan 40 in Cuijk. Zin om mee te

In 2019 wil het bestuur meer samen op-

doen? Je bent van harte welkom! We kun-

trekken met de organisaties in de wijk.

nen nog mensen gebruiken voor verschillende taken en klussen. Meer informatie

Openstelling winterperiode

op www.verdeliet.nl.

Na onze jaarafsluiting op 14 december is
er een winterpauze tot woensdag 9 januari.
Vanaf dan zijn we op woensdag- en donderdagmiddag open van 13.00 tot 16.30 uur.
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Niks stoffigs
Op verzoek van bestuursleden Jan van
Gils en Martien Peters van de Katholieke

Bond van Ouderen (KBO) Cuijk Noord

ga ik met hen in gesprek over de KBO
Noord die bestaat sinds 1973. Met ruim

350 leden in De Valuwe een vereniging
die meer aandacht verdient. Veel mensen

denken aan een stoffig oud meubel. Lees
verder en wees, net als ik, verrast door de

grote hoeveelheid activiteiten die door de
KBO mogelijk worden gemaakt.

Vanaf 50 jaar mag je al lid zijn van de KBO.
Daar kom ik straks nog even op terug.
Mensen zijn steeds langer gezond en actief.
Daardoor is er niet direct de behoefte je aan
te sluiten bij de KBO. Maar wat als jij je baan
kwijtraakt? Je partner wegvalt?
Dan is de behoefte aan gezelschap en iets
in de agenda vaak meer aanwezig. De focus
gaat de komende tijd meer liggen op
ouderen tussen 65 en 75 jaar om toch
een jongere aanwas te krijgen.
Nu weten de meeste van jullie wel dat er
dinsdagmorgen koersbal is. Op woensdagmorgen een handwerkclubje (Waarvoor dringend nieuwe deelnemers worden
gezocht!!!). Als je het leuk vindt om samen
te handwerken ben je van harte welkom!
Om de 14 dagen is er kaarten. In de toekomst misschien ook jokeren. En elke
eerste vrijdag van de maand kienen.

Regelmatig jeu de boules. Maar weet je ook

voor Jan en Martien: eenzaamheid onder

van de ontmoetingsdagen, kerstviering,

ouderen te bestrijden, iets betekenen voor

busreisjes? In totaal zijn er zes afdelingen

mensen, positieve reacties die mensen

van de KBO in Cuijk: Centrum, Vianen,

geven. Ze zijn het er samen over eens; het

Haps, St. Agatha, Beers (inclusief Linden).

blijft de moeite waard. Op dit moment wordt

En dus Cuijk Noord (inclusief Katwijk en

er gezocht naar een sportaccommodatie

Heeswijkse Kampen).

om met ouderen te kunnen gaan sporten. Er
wordt elke keer weer gekeken naar nieuwe

Samen hebben deze KBO-afdelingen meer

mogelijkheden. Voor de leden van de KBO

leden dan JVC en is het daarmee de grootste

wordt ondersteuning geboden, bijvoorbeeld

vereniging in Cuijk. Kortom,wat ik wilde zeg-

hulp bij het invullen van belasting, hulp

gen is dat de afdelingen elkaars leden ook

om administratie op orde te brengen,

laten meedoen met verschillende activi-

of andere ondersteuning. Dit doet de vrijwillige

teiten. Wat dus nog meer mogelijkheden

ouderenadviseur of cliëntondersteuner. Zij

geeft. De KBO wil mensen in contact

kunnen u helpen de weg te vinden in het

brengen. Ze probeert oog te hebben voor

woud van regels en regelingen.

eenzame ouderen. Te helpen waar ze kunnen. Of deze hulp uit handen geven aan pro-

Dus hoezo is de KBO voor oude mensen,

fessionals. Helaas is veel leed onzichtbaar

hoezo stoffig?! Voor € 17,- per jaar lid zijn

voor de buitenwereld. Dat is een drijfveer

en daarvoor elf keer per jaar een mooi tijdschrift, ONS, ontvangen. Het laatste exemplaar heeft bijna zestig pagina’s! Alle activiteiten en hulp van de KBO, alle gezelligheid!
De bijdragen van de leden voor de activiteiten worden zo laag mogelijk gehouden.
Niet-leden zijn overigens ook altijd welkom. Alle activiteiten zijn voor iedereen
toegankelijk.
Meer informatie kun je vinden op
www.KBO-cuijknoord.nl of bel met
Jan van der Cruijsen, secretaris KBO Cuijk
Noord, via 0485 - 31 33 74.

Jitske (tekst en foto’s)

12

Kijk op de wijk · december 2018 · nummer 4
Als raadslid van Algemeen Belang Cuijk (ABC) voor gemeente Cuijk, vind ik het belangrijk dat de

burger (u dus) mij weet te vinden als er iets is dat u graag wil bespreken of waar u hulp bij nodig
heeft. Ik ben te vinden in de mfa De Valuwe, elke maandagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.

Loop binnen voor een gesprek en een kopje koffie. Als ik u kan helpen doe ik dat en anders kan
ik u wellicht de juiste weg wijzen naar waar u moet zijn. Ik ben ook te bereiken via mijn e-mail.
U krijgt altijd antwoord.

U bent van harte welkom.
Jean Arts-Beerkens
06 – 37 56 71 66

E-mail Jean.arts@ziggo.nl

Stichting Huurdersbelangen Cuijk
Afspraken zijn mogelijk op:
Woensdag 14.00 – 16.00 uur
Vrijdag 15.00 – 16.00 uur
Telefoon 06 – 28 52 07 20
E-mail stichtinghbc@hotmail.com

Mustafa Kalin
Raymond Hendriks
Esther Kersten
Halima Osman Mahamed
Wij zoeken nog nieuwe bestuursleden!

Stichting
Huurdersbelangen Cuijk
wenst u fIjne feestdagen
en een gezond
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Gezocht: bestuursleden voor wijkraad De Valuwe
Het dagelijks bestuur, dat nu bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter, secretaris en penningmeester,
heeft behoefte aan collega’s die ondersteuning willen bieden aan diversen werkgroepen, zoals:
Communicatie
Contact mede-eigenaren
Sociaal
Veiligheid
Groen
Verder gaat het om ondersteuning bij de volgende thema’s:
1. Positief opvoeden in De Valuwe
Een positief opvoedklimaat, positieve sociale omgeving en
goede rolmodellen in de wijk zijn nodig om aan jeugd en
jongeren een sterk kader mee te geven, van waaruit ze de
wereld in kunnen trekken. In de wijk werken de scholen,
kinderboerderij en (sport)verenigingen hier al actief aan.
Om de wijk zijn partners als Centrum Jeugd en Gezin en ggz
hier ook in actief. Maar de samenwerking is nog niet structureel. Een keuze om hier gemeenschappelijk een uitwerking
aan te geven is de basis van dit thema. Inbedding in het
onderwijs en samenwerking aan gezamenlijke maatschappelijke projecten uit de wijk geven hier mede invulling aan.
2. Nieuwe bewoners thuis in De Valuwe
De blijvende toestroom van nieuwe Nederlanders en multiprobleemgezinnen in de wijk vormen een continue uitdaging.
Safina, de moskee, Verdeliet, de scholen en verenigingen nemen
hier ieder hun eigen rol in, net als de reguliere instanties.
Samenwerking, via een gericht programma en met verschillende activiteiten, kan hier een structurele basis in bieden.
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3. Perspectief op werk en meedoen
Eigenwaarde versterkend voor iedereen, om bij te dragen aan/in de maatschappij. Passend bij ieders kennis en
kwaliteiten, betaald of vrijwillig. Naast het standaard aanbod vanuit reguliere instanties, werk op maat in de wijk
en voor de wijk, voor ieder die wil en kan (ook volgend uit
de andere thema’s). Waarbij wijkondernemers betrokken
kunnen worden.
4. Samen groen doen
Door bij te dragen aan het groen in de wijk wordt
de wijk meer van ons. Dit kan door: te helpen bij
Verdeliet, samen een nieuw parkje in de buurt aanleggen en onderhouden, bijdragen aan onderhoud en
leefbaarheid in de wijk, verzorgen van (natuur)educatie in de wijk. Maar ook praktische activiteiten voor
vrijwilligers (trainingen, samenwerking), faciliteiten en
ruimtes.
5. Samen eten en ontmoeten
Eten verbindt; dat is bij vele bijeenkomsten in De Valuwe al
eerder gebleken. Mensen leren elkaar kennen, leren elkaars
eetgewoonten, leren koken van elkaar; daardoor wordt een
brug geslagen tussen mensen die elkaar misschien normaal
niet zo snel zouden ontmoeten. Idee om hier structureel in
de wijk, laagdrempelig, gezamenlijk aanbod te verzorgen.
6. Betrokken en veilig
Zelf betrokken zijn bij de veiligheid in de wijk. Zelf bepalen
welke punten per maand moeten worden aangepakt;
doelgericht en actief hieraan bijdragen met alle betrokkenen. Dat is van belang voor verbetering van de leefbaarheid in de wijk.
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Blijf niet langer een hulpeloze toeschouwer,
maar wordt een geoefend hulpverlener!
Wekelijks worden alleen al in
Nederland ruim 300 mensen
buiten het ziekenhuis getroffen
door een hartstilstand. Dit zijn
zo'n 16.000 mensen per jaar!
In 80 procent van de gevallen gebeurt dat THUIS.
Een acuut hartinfarct is vaak de oorzaak van een hartstilstand.
Een hartstilstand is een levensbedreigende situatie als niet
onmiddellijk hulp wordt geboden.
Hulp kan bestaan uit reanimatie. Hoe eerder wordt gestart met
reanimeren, hoe groter de kans op herstel. Als bij een hartstilstand direct wordt gestart met reanimeren zodat professionele
hulpverleners van een ambulancedienst het kunnen overnemen,
is de kans op volledig herstel groot.

Maak daarom kennis met reanimeren en de AED.
Werkgroep reanimatie/AED in
De Valuwe zal bij voldoende
deelname in 2019 een
nieuwe cursus organiseren.
Voor meer info kunt u terecht
bij de balie van de mfa
of bel 0485-313836
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Fijne feesdagen
en een voorspoedig

