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Ruim een jaar geleden alweer, dat Marius
van den Elzen, tot zijn pensioen projectleider van De Valuwe, maar bovenal mijn
lief en mijn maatje, plotseling overleed.
Zoals veel mensen die hun partner hebben verloren - of een ander geliefd persoon - weten:
Het viel en valt niet altijd mee.
Toch wil ik hier ook zeggen dat het me goed
doet dat hij nog steeds genoemd wordt,
door mensen die ik tegenkom in de winkel,
op het pad langs de Maas, of elders.
Ik las in een van de weekbladen dat Marius zelfs vanuit de hemel
gebeld had naar de voorzitter van de MFA, toen die geopend werd. Ik
was met vakantie, anders had ik hem ook wel even aan de lijn gewild.
Op 5 mei hebben we Marius herdacht met familie en goede vrienden.
Het was een mooie en troostende bijeenkomst. We zijn naar het Filosofenpad gewandeld, wat door de gemeente (ik denk IBN-groenvoorziening) prachtig was opgeknapt, met een dikke laag houtsnippers.
Geen brandnetels meer waar je doorheen moet waden.

Colofon
Redactie:
Koos Bongartz - ten Haaf
Lotte van Reijen
Jitske Haveman (reporter)
Foto voorkant: Annie Verwegen
Redactie:
Kopij inleveren kan via
de brievenbus of de balie
van MFA De Valuwe of via
kijkopdewijk@devaluwe.nl
Kopij inleveren:
Uiterlijk 1 december 2018

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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Echt een compliment waard! Gaat u maar eens kijken: het is een prachtig
stukje natuur achter in de wijk, en de spreuken geven nog steeds stof
tot nadenken.
Met dank aan Marius!
Annie Verwegen
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Wisseling van de wacht
Ruud Traas

			
			
			
			

Wijkagent
Wijken		
Telefoon		
Email		
Twitter		

wijken. Voor degenen die mij nog
niet kennen: ik ben Ruud Traas en al
ruim 40 jaar werkzaam bij de politie.
Van die 40 jaar ben ik ruim 38 jaar
werkzaam in Cuijk.
Beste bewoners, mijns inziens
ben ik, Ruud Traas, voor veel
bewoners uit de wijk de Valuwe
een bekende. In het verleden,
vanaf 2012 t/m 2014, ben ik wijkagent geweest in onder andere
de wijken De Valuwe en Heeswijkse
Kampen. Na 2014 heb ik een
andere functie gekregen bij de
politie.
Daar mijn voorganger Dirk Jansen
een opleiding gaat volgen voor het
geven van operationele sturing,
werd mij de mogelijkheid geboden
om terug te keren in de functie van
wijkagent Cuijk-Noord, waar de
wijken De Valuwe en Heeswijkse
Kampen onder vallen. De reden van
mijn besluit is dat ik me altijd als wijkagent heel prettig heb gevoeld in deze

U kunt me weer vinden tijdens het
spreekuur op de donderdagmiddag
van 14.00 tot 15.00 uur in de nieuwe MFA in De Valuwe. Daarnaast
ben ik als wijkagent aanwezig/
werkzaam in en voor de wijk.

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

zoals de afronding van de revitalisering en het implementeren van
het project Buurt Bestuurt door
gemeente Cuijk, politie en wijkraad.
Ik heb er alle vertrouwen in dat De
Valuwe de gezellige en mooie wijk
blijft, waar inwoners trots op mogen
zijn.
Ik wil jullie bedanken voor
de fijne tijd en samenwerking!

Graag tot ziens in De Valuwe!
Afscheid
De afgelopen jaren heb ik, Dirk Jansen, met veel plezier op de politiebike
in wijk De Valuwe gewerkt. Zowel
met bewoners als netwerkpartners hebben we mooie resultaten
bereikt in de wijk. Mijns inziens gaat
de wijk nog steeds vooruit en heeft
het zich allang ontdaan van de
negativiteit uit de jaren 90. Er zijn
mooie projecten in het vooruitzicht,

Wanneer en waarvoor kunt u hier terecht?
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 8.30 - 18.00 uur
Vrijdag 			
8.30 - 18.00 uur inloopavond.
Iedereen is welkom om te biljarten, kaarten, darten of om iets te drinken.
Zaterdag 		
10.00 - 16.00 uur
Zondag 			
10.00 - 15.00 uur
‘s Avonds als er een activiteit is.
Dagelijks kunt u terecht voor een kop koffie of thee of een ander
drankje. Ook kunt u terecht voor een eenvoudige lunch.
Als er voldoende belangstelling is starten we met een zogenaamde
‘daghap’ (zie website).
Verder kunt u bij de MFA terecht voor vuilniszakken, plastic heroes,
postzegels en kopieën in zwart of kleur.

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 - 16.00 uur
Contact: 0900 - 8844 of ruud.traas@politie.nl
Raadslid Jean Arts: maandag 13.30 - 16.00 uur
(vanaf 3 september 2018)
Website: www.mfadevaluwe.nl
Telefoon: 0485 350 427 / 06 51425602 (coördinator Lisette Willems)
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Nieuwsbrief Revitalisering
Nieuws van de gemeente

Stand van zaken/planning fase 4 revitalisering
Zoals u wellicht weet is op dinsdag 19 juni 2018 het officiële startsein gegeven voor fase 4 van de Revitalisering De
Valuwe. Dit is het gebied dat globaal ligt tussen de Robijnlaan, de Goudenrijderstede, de Keurvorstederstede en het
Valuweplein. Binnen deze fase worden 90 woningen gesloopt en worden 52 nieuwe huur- en koopwoningen gebouwd.
Daarnaast wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht, wordt er nieuwe riolering aangelegd en wordt het park
vanaf fase 3 doorgetrokken tot aan het Valuweplein. Tot slot zijn ook de nutsbedrijven de komende tijd actief in het
gebied. Hierna geven wij u een doorkijk naar wat er de komende anderhalf tot twee jaren staat te gebeuren.
Aanpak
Woningcorporatie Mooiland, aannemingsbedrijf Van der
Heijden en de nutsbedrijven hebben samen met de gemeente
de benodigde werkzaamheden vanaf de sloop tot aan
oplevering van openbare ruimte in de tijd weggezet en
afspraken gemaakt over de volgorde en tijdsduur per
onderdeel. Daaruit is een planning naar voren gekomen,
die qua opzet afwijkt van de aanpak in fase 3.
Een veel gehoorde reactie vanuit de wijk was dat fase 3
wat lang duurde qua totale doorlooptijd. “Waarom moeten
we zo lang in de rommel zitten”, was een vaak gehoorde
opmerking. Daarom gaan we in fase 4 de aanpak veranderen.
In plaats van de stappen in het proces achter elkaar te
plannen, kiezen we er in fase 4 voor om, in goed overleg met
de wijkraad, de werkzaamheden waar mogelijk gelijktijdig uit
te voeren. Dit betekent dat de totale uitvoeringstermijn korter
wordt, maar ook omdat er gedurende de werkzaamheden
meerdere partijen aan het werk zijn, dat de overlast voor
deze kortere tijd voor de omwonenden als heviger kan
worden ervaren.
Sloop
In april van dit jaar zijn de voorbereidingen gestart voor
de sloop van de panden. Er is onderzoek gedaan naar
asbest en er is een sloopmelding ingediend. Vanaf 9 juli
is begonnen met de asbestsanering en vanaf 20 augustus
is de feitelijke sloop begonnen: als eerste de flat aan de
Vuurijzerstede, vervolgens de flat aan De Valuwe,
de woningen aan de Keurvorsterstede, Leeuwengrootstede
en Goudenrijderstede en tot slot de voormalige huisartsenpraktijk. De totale sloopwerkzaamheden duren tot eind 2018/
begin 2019.
Aanpassing kabels en leidingen
Voorafgaand aan de sloop hebben de nutsbedrijven de
bestaande woningen afgekoppeld van het kabel- en leidingnet. Maandag 27 augustus zijn zij gestart met de aanpassingen
van de bestaande kabels en leidingen. Ze zijn begonnen in de
Valuwsedijk met de sanering van de waterleiding vanaf de
Katwijkseweg tot aan de Robijnlaan. Vervolgens worden
de water- en gasleiding vervangen in de Vuurijzerstede en
de waterleiding in de Goudenrijderstede. Daarna worden
4

de oude niet meer in gebruik zijnde leidingen verwijderd.
Na afronding van de sloop (uiterlijk begin 2019) leggen de nutsbedrijven nieuwe kabels en leidingen aan
voor de nieuwbouw. Zo worden er ten behoeve van de
nieuwbouw nieuwe waterleidingen, stroom- en coaxkabels en glasvezelkabels gelegd. Aangezien de nieuwe
woningen geen gas meer gaan gebruiken, hoeft er geen
nieuwe gasleiding aangelegd te worden. Hierdoor is het
wel noodzakelijk, dat er een trafostation wordt geplaatst
voor de stroomvoorziening.
Bouw- en woonrijp maken openbare ruimte
De gemeente start na afronding van de sloopwerkzaamheden begin 2019 met het bouw- en woonrijp maken van
fase 4. Hiervoor worden nieuwe vuil- en hemelwaterriolering gelegd vanaf de Katwijkseweg, door de Valuwsedijk
en de Leeuwengrootstede in.
Ook in de Goudenrijderstede, Keurvorsterstede en Vuurijzerstede wordt nieuwe riolering gelegd. De wegen en
voetpaden worden vervolgens voorzien van nieuwe
fundering en van tijdelijke (bouwrijp) en nieuwe (woonrijp) bestrating. Tot slot worden de plantvakken voorzien van nieuwe bomen en beplanting.
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.
Door goede afspraken te maken met Mooiland en
aannemingsbedrijf Van der Heijden over de fasering en
het bouwverkeer, kunnen bepaalde straten tegelijk woonrijp
worden gemaakt. Hierdoor wordt de overlastperiode beperkt.
Deze werkzaamheden nemen tot eind 2019 in beslag.
Nieuwbouw appartementen en woningen
Ervan uitgaande dat het bestemmingsplan volgens planning wordt vastgesteld en de bouwvergunning wordt
verleend, start aannemingsbedrijf Van der Heijden in november 2018 met de bouw van de 21 appartementen.
Vervolgens starten zij met de bouw van 16 eengezinswoningen aan de Leeuwengrootstede en vier zogenaamde
nul-tredewoningen aan de Keurvorsterstede. Een deel
van de woningen zal naar verwachting nog vóór de bouwvak 2019 worden opgeleverd. De appartementen die de
langste bouwtijd hebben, zullen waarschijnlijk ná de bouwvak 2019 worden opgeleverd.

Nieuwsbrief Revitalisering
Route bouwverkeer en parkeerverbod Valuwesedijk
Tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden vinden er veel
verkeersbewegingen plaats van vooral zwaar verkeer via de
Valuwsedijk en de Valuwe. Omwille van de verkeersveiligheid
op deze route, vooral voor de schoolgaande kinderen op de
fiets, en mede op verzoek van de wijkraad De Valuwe,
heeft de gemeente besloten de parkeerverbodszone uit te
breiden in de Valuwsedijk. Uiteraard mag er wel gewoon
in de vakken worden geparkeerd.

Al met al staat er dit en komend jaar veel te gebeuren
in uw directe omgeving. Dit zal gepaard gaan met enige
overlast waarvoor wij uw begrip vragen. Het uiteindelijk
doel is de realisatie van een mooie wijk. Heeft u vragen
naar aanleiding van deze doorkijk/planning voor fase 4?
Neem dan contact op met Tiemen Bronsema of Twan Grisel van de afdeling Openbare Werken van de gemeente
Cuijk (0485 396 600).

Zin om iets te doen voor uw buurt of wijk?
Sluit u dan aan bij Buurt Bestuurt!

Met het project Buurt Bestuurt krijgen kleinere en
grotere ergernissen die te maken hebben met de leefbaarheid in De Valuwe gedurende zes tot acht weken
extra aandacht. Meld u aan voor de werkgroep!
Waarom Buurt Bestuurt?
Bewoners weten het beste wat er moet gebeuren in hun buurt.
Ze weten welke problemen er spelen, maar hebben ook vaak
nuttige ideeën om hun eigen leefomgeving te verbeteren.
Samen met de politie en de gemeente gaan zij aan het werk.
Soms kan een woningcorporatie, het jongerenwerk of een
andere partij meedoen. Bij elke actie worden buurtbewoners
gevraagd actief mee te helpen. Zo werken we samen aan een
betere buurt.

de resultaten zijn snel zichtbaar. Als lid van de werkgroep kunt
u als buurt-/wijkbewoner aangeven wat u in uw buurt of wijk wilt
aanpakken, samen met politie en de gemeentelijk toezichthouder.
De werkgroep Buurt Bestuurt komt eenmaal per maand bij
elkaar om de acties en de resultaten te bespreken. Tijdens elke
bijeenkomst wordt een nieuwe top 3 samengesteld, waar die
maand extra aandacht voor zal zijn.
Aanmelden
Wilt u als inwoner van De Valuwe invloed hebben op de leefbaarheid in uw buurt of wijk? Meldt u dan aan voor de werkgroep
Buurt Bestuurt. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar
vrijwilligers@devaluwe.nl.

Hoe werkt het?
Het is de bedoeling om voldoende inwoners te vinden die zich
willen inzetten voor de buurt. Tijdens de eerste bijeenkomst
stellen zij een top 3 samen met onderwerpen die als eerste
moeten worden aangepakt. Oplossingen kunnen gelden voor
iedereen of voor een specifieke groep: kinderen, jongeren of
bijvoorbeeld senioren. Een actie of evenement vindt plaats
door goede afspraken en samenwerking met elkaar. Daarna is
overleg over het resultaat van belang. Zo koppelt bijvoorbeeld
de politie na een snelheidscontrole terug naar de werkgroep
Buurt Bestuurt: ‘veertig bekeuringen uitgedeeld voor te hard
rijden’.
In de werkgroep vindt u enthousiaste bewoners, die samen iets
voor de eigen buurt willen doen. Het is leuk om andere bewoners te
leren kennen en om met elkaar te bespreken wat er kan veranderen
op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Iedereen, van groot
tot klein, moet namelijk prettig kunnen wonen.
Buurt Bestuurt betrekt bewoners dus actief bij hun buurt en wijk
en geeft hen een stem in de aanpak van problemen. Bewoners
geven in de werkgroep aan wat er gedaan moet worden en de
professionals kijken vervolgens hoe dat het beste samen met
de bewoners kan worden opgepakt. De goede samenwerking
tussen bewoners en professionals versterkt het vertrouwen en
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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.
Bezoek de inloop-informatiemarkt op 11 oktober

Donderdag tussen 17.00 en 19.30 uur
Locatie: MFA De Valuwe, De Valuwe 1 in Cuijk
Wij staan klaar voor al uw vragen!

Fase 4 | Start Sloopwerkzaamheden in volle gang
Mooiland bouwt in de Vuurijzerstede/ Keurvorsterstede/
Goudenrijderstede/ De Valuwe diverse typen huurwoningen.
Twaalf eengezinswoningen, vier nultredenwoningen,
eenentwintig appartementen en vier beneden-/bovenwoningen.
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.
Naast sociale huurwoningen worden in fase 4 aan het
Valuweplein ook 11 koopwoningen ontwikkeld.
De gemeente gaat op zoek naar een geschikte kandidaat
die deze woningen gaat ontwikkelen. Als bekend is wie
de woningen gaat ontwikkelen informeren wij u hierover.
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.
Voor dit nieuwbouwplan moet het bestemmingsplan worden
gewijzigd. Deze procedure is gestart.
Samen bouwen in Cuijk: start bouw oktober 2018
Aan de Patakondreef start Bouwbedrijf Gebroeders van
Herpen, in opdracht van Vastgoedregisseur, met de bouw
van zes patiobungalows. Alle koopwoningen zijn verkocht.
Ook de huurwoningen zijn toegewezen aan de toekomstige
huurders. Wilt u meer informatie over dit project, dan kunt
u contact opnemen met Vastgoedregisseur via telefoonnummer 040 242 32 23.
Verkoop huurwoningen Mooiland
Mooiland verkoopt ook in De Valuwe huurwoningen.
Kijk voor ons actueel aanbod op www.mijnwoningzoeken.nl.
Vragen over de revitaliseringplannen?
Kom naar het inloopspreekuur van Mooiland:
Woensdag 3 oktober 2018 tussen 15.30 en 16.30 uur,
in de nieuwe 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.
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Pastorie naast MFA de valuwe wordt gesloopt
Om plaats te kunnen maken voor het
geplande
appartementengebouw
in het kader van de Revitalisering
De Valuwe Fase 2c, izs BCP Bouw
deze week – in opdracht van de gemeente Cuijk – begonnen met de
sloop van de oude pastorie naast
de MFA De Valuwe.
Direct omwonenden hebben hierover
vooraf een brief ontvangen.
Alle aansluitingen van de diverse
nutsbedrijven (gas, water, licht) waren
voor de start van de sloopwerkzaamheden afgekoppeld.
De sloop zal circa twee weken gaan
duren. Helaas is enige overlast tijdens
de sloop niet te vermijden.
Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld
het geluid van sloophamers, de aan- en
afvoer van afvalcontainers, het storten
van puin in deze afvalcontainers en het
uiteindelijk egaliseren van het terrein.

BCP Bouw zal de eventuele overlast
natuurlijk zoveel mogelijk beperken.
Wij hopen hierbij op uw begrip. Heeft u
vragen over de sloopwerkzaamheden?

Neem dan contact op met Dennis
Cox van BCP Bouw, via het algemene
telefoonnummer (0485) 31 65 51.

MFA De Valuwe staat ten dienste van de inwoners van De Valuwe
Zoals veel bewoners van de wijk De Valuwe gewend
waren in de wijkwinkel, gaan we in de MFA door
met het geven van een stukje extra service voor
onze bewoners.
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.
Nieuwe activiteiten in MFA De Valuwe
Vanaf 3 oktober 2018 is er iedere woensdag biljarten van
half 2 tot half 5. De MFA wil starten met een biljartgroep.
Interesse? Kom dan eens kijken.

Wij gaan om 17.30 uur aan tafel. De kosten voor de ‘vrijdaghap’ zijn € 5,00 per persoon.
U kunt zich opgegeven tijdens de algemene openingstijden
bij MFA De Valuwe tot en met donderdag 4 oktober 2018.
Gelieve vooraf te betalen.
Een actueel overzicht van alle activiteiten in MFA De
Valuwe kunt u vinden onder het kopje Agenda op onze
website www.mfadevaluwe.nl.
De basis informatie zoals openingstijden van de MFA vindt
u op pagina 3 van deze Kijk op de Wijk.

Vrijdag 5 oktober 2018 starten we met een ‘vrijdaghap’.
GGZ, Safina en MFA De Valuwe gaan samen de keuken in
om de ‘vrijdaghap’ te bereiden. Welk dagmenu we gaan
serveren blijft nog even een verrassing, maar dat laten we
snel weten op onze Facebookpagina’s en websites.
U bent van harte welkom.
7
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Een goed begonnen schooljaar
Op de Regenboog is het schooljaar goed begonnen.
We mochten direct twee mooie momenten vieren met
de ouders en kinderen van de school. Onze school
is namelijk volop bezig om al onze kwaliteiten ook
zichtbaar te maken aan ouders en de wijk.
Op woensdag 19 september werd door wethouder Joost
Hendriks het Gezonde-School-vignet onthuld. Onze school
heeft het vignet verdiend in de categorie Welbevinden.
Om te kunnen leren, talenten te ontwikkelen en op te
groeien tot gezonde volwassenen is het van belang
dat leerlingen zich prettig voelen op school. Belangrijk
is dat ze de ruimte krijgen zich te ontwikkelen, fouten
te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen.
Leerlingen die zich verbonden voelen met school en over
betere sociale en emotionele vaardigheden beschikken,
zijn meer gemotiveerd om te leren en halen vaak betere
cijfers op school.
Onze school voldeed met glans aan de criteria om het
vignet te behalen. De GGD heeft de Regenboog positief
beoordeeld op onder andere onderstaande punten:
• De school heeft een preventieve en schoolbrede aan
pak op het gebied van welbevinden, gericht op leerlingen.
• De houding en vaardigheden van de leerkrachten ken
merken zich door positief pedagogisch handelen, een
ondersteunende houding, voorbeeldgedrag en verbindende
relaties met leerlingen.
• De school betrekt de ouders van leerlingen als
pedagogisch partner.
• De school heeft inzicht in het welbevinden van leerlingen
en medewerkers.
• De school werkt continu en actief aan welbevinden, zodat
het ingebed is in het pedagogisch handelen.
De Regenboog is een school waar alle kinderen zich
goed kunnen voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ons Gezonde-school-vignet is daar een illustratie
van; en daar zijn we trots op!
Kentalis
Een ander feestelijk moment vond plaats op maandag
24 september. Op die middag werd officieel de samenwerkingsovereenkomst tussen de Regenboog en Kentalis
ondertekend. Kentalis is een taalexpertisecentrum dat
onderzoek, diagnostiek, zorg en onderwijsondersteuning
biedt aan kinderen die extra begeleiding nodig hebben in
hun taalontwikkeling. Ze zijn er daarnaast natuurlijk ook
voor ouders, familieleden en andere betrokkenen.
8

De samenwerking met Kentalis zorgt ervoor dat de Regenboog
alle kinderen kansen biedt op goed onderwijs. Kentalis is als
mediumvoorziening aanwezig in het schoolgebouw en maakt
deel uit van de Regenboog; zo is goede zorg altijd dichtbij.
Ouderkamer

Het contact met de wijk is ook komend schooljaar
een speerpunt van de Regenboog. Daarom werd op 7
september een bijeenkomst gehouden in onze ouderkamer, waarbij raadsleden van de gemeente Cuijk met
onze ouders kwamen praten over de ontwikkelingen in
de wijk.
Nevzat Karakus, Mehmet Sahinturk en Jeanne Arts hebben
gesproken over zaken, die ouders belangrijk vinden omtrent
de Regenboog en het onderwijs. De conclusie die vooral
naar voren kwam is dat de Regenboog een goede school
is, met goede leerkrachten en goede ondersteuning. Pas als
je de school binnenloopt, weet je hoe de Regenboog echt
is. Een tweede constatering was het feit dat de omgeving
van de school nog aandacht verdient. Het speeltuintje
en het voetbalveld moeten aangepakt worden. Ook het
schoolplein moet worden opgeknapt. Met dat laatste is
de leerlingenraad van de Regenboog al bezig, samen
met wijkmeester Peter Hendriks. Bij de overige twee
items hebben we de steun van de gemeente nodig. De
raadsleden hebben aangegeven de opmerkingen van
ouders mee te nemen in toekomstig overleg.
We hopen op een mooie uitkomst.
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Hoe leuk kan opvoeden zijn!?
Na de succesvolle ‘Hoe leuk kan
opvoeden zijn!?’-avonden
met Steven Pont en Tischa Neve
zijn we een volgende avond
met een interessante, bekende
spreker aan het voorbereiden.
Deze avond zal plaatsvinden op
22 november.
Via onze website, de kranten en social
media zullen we bekend maken wie
er deze keer een inspirerend verhaal
komt houden over het thema ’Hoe
leuk kan opvoeden zijn!?’ Dus noteer
22 november vanaf 19.30 uur vast in
uw agenda!
Alle ouders van ’t Startblok krijgen
weer 2 vouchers uitgereikt waarmee
zij andere ouders, die hun kinderen
niet op ’t Startblok hebben, mogen
uitnodigen.
Jeelo-project
‘Omgaan met elkaar’ en groepsvorming
De eerste weken van het schooljaar
staan op ’t Startblok in het teken
van groepsvorming en omgaan met
elkaar.

De leerlingpopulatie op ’t Startblok
is een mooie afspiegeling van onze
maatschappij. De diversiteit, die je op
’t Startblok tegenkomt, verrijkt.
We benutten de verschillen en koesteren de overeenkomsten. Het Jeelo-project ‘Omgaan met elkaar’ speelt
hier op in. Diverse maatschappelijke
organisaties hebben hier een rol in en
dragen bij aan ons onderwijs.
Judith Tonissen, schrijfster van het
boekje ‘10 zachte warme mannetjes’,
komt langs in groep ½. Bureau Halt
komt langs voor het onderwerp
‘Groepsdruk’, Lodi Remmen komt
samen met kinderen een rap maken
over ‘vrienden in een groep’ en de
oma’s en opa’s van de kinderen uit
groep 3 en 4 komen langs.

Kinderen volgen
niet altijd je regels,
wel je voorbeeld.

De missie ‘’t Startblok maakt verschil
in onderwijs!’ komt hiermee volledig
tot zijn recht.

Het Jeelo-project ‘Omgaan met
elkaar’ en onze PBS-verwachtingen
spelen daarin een belangrijke rol. In
die eerste weken besteden we hier
veel tijd aan, omdat wij zien dat wanneer kinderen zich welbevinden zij
beter tot ontwikkeling komen.
We maken met kinderen afspraken over
wat er nodig is om een fijne groep te
zijn en oog voor elkaar te hebben. Een
van de kernwaarden van ’t Startblok
is ‘Samen plezier’. Dit betekent dat er
altijd sprake is van wederkerigheid.
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Wijkgerichte training ‘Vrijwillige coaches’ in wijk De Valuwe

De deelnemende vrijwilligers van de training ‘Vrijwillige coaches’ ontvangen hun certificaat.
Wat betekenen LSD en NIVEA?
Inderdaad: luisteren, samenvatten
en doorvragen (LSD) en niet
invullen voor een ander (NIVEA).
Hiermee zijn vrijwilligers in wijk
De Valuwe aan de slag gegaan in
de training ‘Vrijwillige coaches’.

Safina, MFA De Valuwe en wijkraad De
Valuwe, Wereldtuin Verdeliet en Turkse
Vrouwenvereniging Nisa.

Vrijwilligerswerk doen betekent meedoen, je talenten inzetten, nieuwe
dingen leren en sociale contacten
aangaan. Dit geldt in feite voor iedere
vrijwilliger en daarom is vrijwilligerswerk
zo verrijkend en boeiend.

Onderwerpen die in de training (4
dagdelen) aan bod zijn gekomen,
zijn onder andere: contact maken,
aansluiten bij de ander, luisteren en
doorvragen, omgaan met weerstand
en het geven van feedback.

Dus ook voor mensen met een bepaalde
(tijdelijke) kwetsbaarheid zoals bijvoorbeeld een beperking of een burn-out.

Aan de hand van theorie, praktijkervaringen en door te oefenen met
rollenspel hebben de vrijwilligers nu
meer inzicht gekregen en zijn in de
communicatie vaardiger. Op 8 juni jl.
werd de training afgesloten met het
uitreiken van een certificaat aan de
13 deelnemende vrijwilligers. Gezien
de ervaringen tijdens de training is

De vrijwilligersorganisaties in wijk De
Valuwe willen een plek bieden aan
deze vrijwilligers en hiervoor goed
toegerust zijn. Dit zijn Kinderboerderij
Het Ganzenbos, Intercultureel Centrum
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Daarom hebben vrijwilligers van deze
organisaties de training ‘Vrijwillige
coaches’ van Sociom gevolgd.

door deze unieke groep vrijwilligers
besloten om samen op te trekken in
het oppakken van actuele thema’s. In
het najaar krijgt deze samenwerking
een vervolg door gezamenlijk thema’s
uit te werken zoals participatie, de mogelijkheid en begrenzing hiervan en de
toerusting als vrijwilligersorganisatie.
De training is uitgevoerd door Wendy
Huijbers van het Vrijwilligerspunt van
Sociom in samenwerking met Gertie
Copal van AKAFI. De training vond
plaats bij Wereldtuin Verdeliet in de
wijk. Meer informatie over de training
is te krijgen bij het Vrijwilligerspunt
(vrijwilligerspunt@sociom.nl)
of (0485) 700500.
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Opening seizoen Safina
Ik lees een uitnodiging over de seizoensopening van
Safina. Het lijkt me leuk en lekker om daar heen te
gaan. Dan schiet ik voor de Kijk op de Wijk een paar
foto’s en kan ik misschien een paar hapjes proeven.
Daarom ging ik afgelopen 6 september op naar de MFA.
Safina is daar nu ook gevestigd. Er is een warm onthaal
door de gastvrouw Camilya met Turks snoepgoed.
Iedereen krijgt een gratis consumptie. In de ruimte waar
Safina zit, wordt druk gekletst. Ger Keizer met zijn gitaar brengt Hollandse muziek, waarbij aanmoedigingen
worden geroepen om mee te zingen. Dus bij ‘Het kleine
café aan de haven’ even inhaken en meezingen! Er zijn
zoveel schalen met hapjes, dat er nauwelijks genoeg
ruimte is op de tafel. De stemming zit er goed in.
Er zijn vrouwen en mannen. Mannen zijn inderdaad ook
welkom. Er wordt gepromoot voor allerlei workshops.
Van kleine klusjes in huis tot digitale veiligheid. Ook
het koken en naaien krijgt aandacht. Maar Safina heeft
veel meer te bieden. Kijk voor alle activiteiten op hun
site: www.icsafina.nl. Op de foto vrijwilligers van Safina.
V.l.n.r.: Klaudia, Zohre, Lisa, Wilma, Charet. Dat belooft
wat te worden!
(tekst en foto: Jitske)

Houd Nederland Schoon!
Het is u misschien opgevallen dat
er andere prullenbakken aan de
randen van het Kees Michielseplein staan. Dat is niet omdat deze
zo hip ogen of een meer moderne
aanblik hebben.
Ze zijn geplaatst na lang aandringen
bij de gemeente door ondernemers
en bewoners aan het plein. De overlast van afval liep de spuigaten uit.
Het was heel gewoon dat mensen
die in de ochtend langs een prullenbak liepen een tasje afval in een van de
prullenbakken dumpten. Het plaatsen
van een dwarsmetalen plaat waardoor
de opening minder groot is bracht geen
soelaas.
Raadslid Nevzat Karakus van LvC had
oog voor de verslechterende situatie.
Hij pakte door en toen werd het

bankje voor de Lidl verplaatst naar
een plek voor de MFA en kwamen er
deze nieuwe prullenbakken voor in
de plaats. Met dit nieuwe model is
het moeilijker om er tasjes of groter
afval in te doen. En vogels kunnen er
geen afval meer uitpikken, waardoor
minder rommel op straat ligt. Het is
nog niet gezegd dat het probleem met
het dumpen van afval nu is opgelost
rondom het Kees Michielseplein. Maar
er is zeker een signaal afgegeven.
Wellicht ten overvloede: De blauwe
tariefzakken kosten € 1,25 voor 60
liter en € 0,65 voor 30 liter. Deze
zijn verkrijgbaar bij verschillende
supermarkten, maar ook per stuk
te verkrijgen bij de MFA.
(tekst en foto: Jitske)
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Ook zo benieuwd naar de
ontwikkelingen in wijk De Valuwe?

Wij staan klaar voor al uw vragen!
Bezoek de inloop-informatiemarkt op
donderdag 11 oktober tussen 17.00 en 19.30 uur

Locatie: MFA De Valuwe, De Valuwe 1 in Cuijk

Meer weten?
Over bouwplannen fase 2c, 4 en de inrichting van de parkzone?
Of vragen over MFA De Valuwe? Wij geven u graag antwoord op al uw vragen.

Meer informatie www.devaluwe.nl

