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Een beetje vreemd voelt het wel, weer boven mijn toetsenbord
hangen en bedenken wat dit keer het voorwoord van de Kijk op
de Wijk moet gaan worden. Heel eerlijk gezegd hou ik me na mijn
afscheid in december alleen nog maar op de achtergrond bezig
met de wijk. Ik kan dus comfortabel terug leunen en de rol van
‘wijkbewoner die toevallig een leuk stukje kan schrijven’ op me
nemen. Heerlijk!
Het cbs-onderzoek waaruit blijkt dat ruim een kwart van de personen
van 15 jaar en ouder vinden dat overlast door te hard rijden in de
buurt als eerste moet worden aangepakt en dat daarna hondenpoep
en parkeerproblemen aan de beurt zijn, kan ik dus zonder slecht
geweten naast me neerleggen. Wat overigens niet wil zeggen dat ik
me niet stoor aan hardrijders, die hun auto niet kunnen parkeren en
kinderschoenen die schoon geschraapt moeten worden. Want ook
bij mij komt af en toe de stoom uit mijn oren.
Maar als er één ding is wat ik de afgelopen jaren geleerd heb, dan
is het dat ik me niet druk moet maken om zaken waar ik toch weinig tot
geen invloed op heb. Ik zorg dat ik zelf netjes rij, parkeer mijn scheurijzer
(degene die mij en mijn brave rijstijl kennen, liggen nu onder de tafel
van het lachen…) netjes in het vak, mijn kinderen poepen niet op
de stoep en huisdieren draaien geen harde muziek. Op micro-niveau
houd ik me dus zeker nog bezig met een leefbaardere wijk, en vergeet
niet: met mij doen veel anderen dat ook.
Het is dan ook jammer dat alleen degenen die dat niet doen in het oog
springen en zo de indruk wekken in de meerderheid te zijn. Daar moeten
we met zijn allen maar eens mooi niet meer in trappen. Negeer die ene
oelewapper die continu tegen het verkeer inrijdt, en kijk eens naar iedereen die het wel goed doet. Je zult zien dat er meer mensen een complimentje dan een sneer verdienen en als je dan onder de streep kijkt:
wij doen het zo slecht nog niet! Schenk aandacht aan positieve zaken en
verspil geen energie aan die enkeling: is hij/zij het waard om jezelf over
op te winden? Zeker niet, negeren die hap en focussen op de mooie dingen, daar heb je veel meer aan.

Kopij inleveren kan via
de brievenbus of de balie
van MFA De Valuwe of via
kijkopdewijk@devaluwe.nl

Ik ga nog even genieten van de kwetterende merels in de achtertuin, en
doe ondertussen mijn best om te negeren dat ze vanmiddag mijn schone
was van verse vogelpoep hebben voorzien….

Kopij inleveren:
Uiterlijk 1 september 2018

Vriendelijke groeten,
Hilly van Nispen

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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De zomervakantie
Dirk Jansen

			
			
			
			

Wijkagent
Wijken		
Telefoon		
Email		
Instagram& Twitter

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

Tips voordat u op vakantie gaat

Veel wijkbewoners gaan tijdens de
zomervakantie daadwerkelijk weg, maar
inbrekers niet! Inbrekers hebben hun
agenda erop afgestemd. In hun zoektocht naar buit richten zij zich bij hun
tocht door de straten op standaardsignalen bij huizen waarvan de bewoners
langere tijd weg zijn. Zorg dat die signalen er niet zijn. Dat verkleint de kans
op een nare thuiskomst.
Uitpuilende
brievenbussen,
gesloten
gordijnen, geen licht aan in avondschemer
zijn de belangrijkste signalen die iedereen kan voorkomen. Geef het huis een
bewoonde indruk, is mijn advies. Maar
dieven struinen niet alleen straten af. Hetzelfde doen ze telefonisch en via social
media. Voicemails met vakantiemeldingen
en vandaag geplaatste foto’s of berichten
van vakantiepret aan de Cote d’Azur
betekenen dat de bewoners de komende
nacht in ieder geval nog niet thuis zijn.

• Sluit ramen, deuren en bovenlichten goed af. Denk ook aan wc, kelder, schuur en balkon.
• Check hang- en sluitwerk op gebreken en laat geen sleutel aan de binnenkant van het
slot zitten.
• Haal kostbaarheden uit het zicht en laat geen geld, waardepapieren en sieraden thuis.
• Laat niet duidelijk zien dat u op vakantie bent. Zorg voor een bewoonde indruk.
• Vraag buren uw huis en erf in de gaten te houden en laat post en kranten uit de brieven
bus halen.
• Laat planten in de vensterbank staan. Vraag iemand ze water te geven.
• Regel met tijdschakelaars per avond wisselende verlichting.
• Doe de gordijnen niet dicht.
• Laat geen volle afvalcontainers bij uw huis achter. Ladders, vuilcontainers en andere
tuinmaterialen zijn voor dieven ideaal klimmateriaal. Haal ze zo mogelijk uit uw tuin.
• Zet fietsen/bromfietsen/scooters altijd op slot. Ook binnen.
• Maak geen melding over uw vakantie op Twitter, Facebook, Instagram of op uw weblog.
• Wees voorzichtig met afwezigheidsberichten op voicemail en e-mail.
• Voorzie waardevolle goederen van een merkteken. Maak er desnoods foto’s van.

Onderweg
• Als u ergens parkeert of aanlegt, sluit dan uw auto, caravan of boot goed af.
• Laat geen geld of creditcards in het voertuig achter.
• Leg geen mobiele telefoons, camera’s of andere waardevolle spullen in het zicht.
• Draag paspoort, geld en creditcard in een halstasje of heuptasje.

Ter plekke
• Sluit de auto, boot, caravan, hotelkamer of hut altijd goed af.
• Berg waardevolle papieren, creditcards et cetera op in een kluisje.
• Neem zo min mogelijk contant geld mee.
• Let goed op uw spullen op drukke plaatsen (bijvoorbeeld in een rij en bij gedrang).
• Draag uw bezittingen zo min mogelijk zichtbaar voor vreemden.

Ik wens alle wijkbewoners een fijne vakantie en tot ziens in De Valuwe!

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 Dirk Jansen: donderdag 14.00 - 16.00 uur
Contact: 0900 - 8844 of dirk.jansen@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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Wethouder Joost Hendriks:
“Gezamenlijke verantwoordelijkheden gezamenlijk dragen!”
Joost Hendriks is als nieuwe wethouder onder andere
verantwoordelijk voor revitalisering van onze wijk De
Valuwe. Zijn betrokkenheid is groot. Joost woont al zijn
hele leven in Cuijk. Zijn kinderjaren bracht hij door op
basisschool De Valuwe, die nu De Regenboog heet. Hij
was toen ook vaak te vinden bij de Kinderboerderij ´t
Ganzenbos in de Valuwe. Daarnaast is Joost jarenlang
dirigent geweest van Harmonie Gaudete in Domino.
Door deze en andere activiteiten is zijn netwerk in Cuijk
erg groot en weet hij wat er echt leeft onder inwoners.
Dat geldt ook voor De Valuwe, waar nog altijd familie van
hem woont. “Naast alle uitdagingen die De Valuwe als wijk
heeft”, aldus wethouder Hendriks, “is de onderlinge sociale
saamhorigheid erg sterk en bijzonder. Daar kunnen andere
wijken nog wat van leren.”
In 2010 leerde Joost Marius van Elzen kennen. Hendriks:
“Ik heb zelden zo’n bijzondere man leren kennen. Een keer
of drie per jaar spraken we samen af en bediscussieerden
we tot laat de politiek en de voortgang in De Valuwe.
Marius paste zijn kijk op de wereld echt toe in de praktijk
en dat maakte hem een bijzondere man.”
Wethouder Hendriks kent onze wijk dus al van kinds af aan
en hoopt daarmee iets extra’s te kunnen toevoegen aan
zijn werk voor De Valuwe. Hendriks: “Ik wil luisteren naar
wat wijkbewoners te vertellen hebben en hen van daaruit
zoveel mogelijk ondersteunen. Natuurlijk heeft de gemeente een belangrijke rol in de revitalisering, maar het zijn met
name ook de wijkbewoners zelf die de successen boeken.”
Nu de revitalisering in haar eindfase komt, verdient niet al-

leen het ‘stapelen van stenen’ aandacht, maar vooral ook
het sociale spoor. “Het gaat op heel veel vlakken goed in
De Valuwe; de uitkomst van het leefbaarheidsonderzoek
dat we in 2017 hebben uitgevoerd heeft dat aangetoond.
Ik vind dat de wijkbewoners bij een aantal onderwerpen
nog meer betrokken kunnen en moeten worden. Het is
tenslotte hun wijk, hun leefomgeving. Daar ga ik mijn best
voor doen de komende jaren. De gemeente is daarbij
dienend. Niet als een soort pinautomaat, waaruit je geld
voor plannen, projecten en ideeën kunt halen, maar als een
gesprekspartner, ondersteuner en ‘mogelijk-maker’. De
gemeente is er uiteindelijk voor de inwoners en niet
andersom.”
Op de vraag of hij sinds hij wethouder is herkend wordt op
straat is Hendriks duidelijk: “Nee hoor, maar dat is natuurlijk ook
niet het belangrijkste. Het gaat erom dat ik als wethouder en dus dat wij als gemeente – weten wat er leeft onder de
mensen. Dat we goed bereikbaar zijn en dat we inwoners
serieus nemen.
We zijn dagelijks in de weer voor al onze inwoners, dus
ook voor De Valuwe. Met waar dat kan ruimte voor het individu, maar met gezamenlijke verantwoordelijkheden die
we ook gezamenlijk dragen. Daar wil ik aan werken!”
Tekst en foto door Jitske
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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 | Sloopwerkzaamheden zijn gestart
De laatste bewoners zijn verhuisd en de sloopwerkzaamheden van de woningen zijn in volle gang.
We verwachten dat deze werkzaamheden tot
september/oktober gaan duren. Ondertussen
werken we de plannen voor de nieuwe woningen
verder uit.
We gaan in de Vuurijzerstede / Keurvorsterstede /
Goudenrijderstede / De Valuwe diverse typen huurwoningen bouwen. Zoals ruime eengezinswoningen
met zolder, appartementen, woningen met een slaapen badkamer op de begane grond en ook weer twee
mantelzorgwoningen.
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.

Samen bouwen in Cuijk start september 2018
In het middengebied (tussen het toekomstige park en
Goudenrijderstede in fase 3) start Vastgoedregisseur
naar verwachting in september met de bouw van zes
patiobungalows in de vrije sector. Vier koopwoningen
en twee huurwoningen. Alle koopwoningen zijn gereserveerd door toekomstige bewoners. Eén van de twee
huurwoningen is gereserveerd voor een toekomstige
huurder en de andere is nog beschikbaar. De woning
wordt aangeboden voor € 850,00 (exclusief gas, water,
licht) en de huurder investeert zelf ook in de woning.
Wilt u meer weten over de huurwoning?
Bekijk dan de website www.onshuys.in of bel naar
een van de medewerkers van Vastgoedregisseur
via 040 242 32 23.
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 4 juli 2018 tussen 14.00 en 15.00 uur,
in de nieuwe MFA De Valuwe.
Vragen?
Bel of mail gerust naar Betty Vissers, Sociaal Consulent
van Mooiland, via telefoonnummer 088 450 10 10 of via
bvissers@mooiland.nl.

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 start
waarschijnlijk voor de zomer.
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Van de gemeente
Oplevering kaarsjeskapel in juli
Op Koningsdag is de nieuwe multifunctionele accommodatie
(MFA) De Valuwe officieel geopend. De openingsceremonie
en het daarop volgende ‘open huis’ trokken heel veel nieuwsgierige bezoekers. Het hart van de wijk is daarmee een
prachtig, duurzaam en multifunctioneel gebouw rijker. Ook
de bouw van de kaarsjeskapel die op het bordes voor de
MFA wordt gebouwd, vordert gestaag. Als alles meezit,
worden de kaarsjeskapel en het bordes uiterlijk in de maand
juli opgeleverd.
Pastorie wordt appartementengebouw
Binnen enkele maanden start de gemeente met de sloop
van het voormalige pastoriegebouw naast de MFA. Op
deze locatie wordt in opdracht van Mooiland een nieuw
appartementengebouw gebouwd. Verschillende direct omwonenden en andere belanghebbenden zijn lid van de
‘Klankbordgroep Fase 2c”, waardoor zij in de afgelopen
periode hebben kunnen meedenken en meepraten over de
ontwikkeling van het gebouw en de omgeving. Volgens de
meest actuele planning start Mooiland in het eerste kwartaal
van 2019 met de bouw van deze 27 appartementen. In de
tussenliggende periode brengt de gemeente hiervoor een
bestemmingsplan in procedure. Direct nadat de bouw van de
appartementen is afgerond, zal de gemeente starten met de
herinrichting en verbetering van de aangrenzende straten.
Ontwerpbestemmingsplan ter inzage
Het betreffende ontwerpbestemmingsplan voor Fase 2c ligt
op dit moment ter inzage. Omdat het appartementengebouw
niet past binnen het geldende bestemmingsplan, moet er een
nieuw bestemmingsplan worden voorbereid. De ontwerpversie ligt van 6 juni tot en met 17 juli 2018 ter inzage, zodat iedereen de mogelijkheid heeft een zienswijze over het
plan in te dienen. Geïnteresseerden kunnen de analoge,
papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan inzien
bij de publieksbalie in het gemeentehuis van Cuijk.
De digitale versie is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl,
onder ID-nummer NL.IMRO.1684.09BPvaluwe2C-ON01.
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Revitalisering de valuwe fase 4
Fase 4 van de revitalisering begint achter de flat aan het
Valuweplein (het Kees Michielseplein) en loopt door tot aan
de Keurvorsterstede en de Goudenrijderstede. In opdracht
van Mooiland is de sloop van de oude panden onlangs op 19 juni - gestart. De sloopperiode zal enkele maanden
gaan duren. In de tussentijd heeft de gemeente Cuijk het
voorontwerp-uitwerkingsplan voorbereid. Dit plan heeft onlangs gedurende twee weken ter inzage gelegen.
Er zijn in die periode geen inspraakreacties ingediend. Dit
betekende dat daarna de formele procedure kon worden gestart: de ter inzagelegging van het ontwerp-uitwerkingsplan.
Dit plan ligt sinds 13 juni gedurende zes weken ter inzage.
Geïnteresseerden kunnen de analoge, papieren versie van
het ontwerp-uitwerkingsplan inzien bij de publieksbalie in
het gemeentehuis van Cuijk. De digitale versie is te vinden
op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder ID-nummer
NL.IMRO.1684.09BPUvaluwe4-ON01.
Door middel van het opstellen van dit uitwerkingsplan wordt
de ontwikkeling van maar liefst 52 nieuwe woningen mogelijk
gemaakt.
Project leefbaarheid
In de wijk De Valuwe is in de afgelopen vijftien jaar enorm
veel geïnvesteerd in de verbetering van niet alleen de
fysieke, maar ook de sociale infrastructuur. Bewoners hebben - samen met Mooiland en de gemeente Cuijk - veel
energie en middelen ingezet om de leefbaarheid van de wijk
te verbeteren. ‘Revitalisering’ is daarbij het leidend begrip
geworden, dat niet alleen gezorgd heeft voor veel nieuwbouw en een verbeterde openbare ruimte, maar ook voor
een versterking van de sociale samenhang in de wijk, op
basis van een sociale wijkagenda.
Onderzoek
Uit het leefbaarheidsonderzoek dat in 2017 is gehouden
blijkt dat de inzet van de wijkraad en de bijdrage van de
wijkraad aan de versterking van de leefbaarheid in de wijk,
in de afgelopen jaren als positief is ervaren. In het leefbaarheidsonderzoek is verder het advies gegeven de wijkraad
extra te ondersteunen, zodat de doelen in de sociale wijkagenda ook echt kunnen worden gehaald. Daarnaast is als
doel gesteld de revitalisering eind 2020 af te ronden en dan
het revitaliseringsbudget voor de wijk (beschikbaar gesteld
door de gemeente Cuijk en Mooiland) weer op het reguliere
niveau vast te stellen.

Nieuwsbrief Revitalisering
Ondersteuning
Om ook echt tot een soort van afronding van de revitalisering
te kunnen komen, hebben de gemeente en Mooiland externe ondersteuning aan de wijkraad aangeboden. Samen
met extern begeleiders Anja Verweij en Tobias Jubbega
werkt de wijkraad op dit moment aan het verder verstevigen
van haar positie in de wijk. Misschien heeft u Anja of Tobias
de afgelopen periode wel leren kennen in de wijk; zij hebben
met diverse wijkbewoners en andere betrokkenen gesprekken gevoerd om een indruk te krijgen van de wijk en zich
een beeld te kunnen vormen van wat de wijk en de wijkraad
nodig hebben.
Plan van aanpak
De beelden die Anja en Tobias hebben opgedaan zijn
samengevat in een plan van aanpak. Op basis van dit plan
(bedoeld voor het jaar 2018, met een doorkijk naar 2020) is
de wijkraad straks nog beter in staat om volledig zelfstandig
te functioneren en actief bij te dragen aan de leefbaarheid
in de wijk. De belangrijkste onderdelen uit het Leefbaarheidsonderzoek 2017 die als onvoldoende zijn beoordeeld, blijven hierbij leidend: 1) het imago van de wijk en
2) de mate van invloed en betrokkenheid van wijkbewoners.

Om deze en andere doelstellingen ook echt waar te kunnen
maken, worden leden van de wijkraad actief ondersteund
bij hun individueel ontwikkeltraject, bij het oppakken van
verschillende activiteiten en bij het creëren van meer betrokkenheid van bewoners bij de sociale wijkagenda. Eind
april 2018 heeft de wijkraad samen met Anja en Tobias het
eerste plan van aanpak opgeleverd. De volgende stap is het
verder concretiseren van de acties, zodat helder wordt wat
de wijkraad de komende tijd gaat oppakken.
Als wijkbewoners zult u vast en zeker de resultaten van
deze aanpak gaan zien: in bijvoorbeeld de vernieuwing van
de wijkraad of in activiteiten die in de wijk worden georganiseerd. Wij houden u op de hoogte.
Meer weten?
Wilt u meer weten over de leefbaarheid in de wijk? Of over
het plan van aanpak? Neem dan contact op met Arjan van
Peer, beleidsmedewerker leefbaarheid van de gemeente
Cuijk, via 0485 - 460 300 of met Betty Vissers, sociaal consulent van Mooiland, via 088 - 450 10 10.
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Beste wijkbewoners
Het schooljaar 2017-2018 is alweer bijna ten einde.
Voor de leerlingen van basisschool de Regenboog
staat de zomervakantie voor de deur. Het was een
prachtig en succesvol jaar, waarin we onze leerlingen
tot verdere ontwikkeling hebben gebracht. Wij zijn erg
blij dat wij via Kijk op de Wijk en Wijktv De Valuwe een
deel van onze onderwijsavonturen met jullie kunnen
delen. De connectie met de wijk vinden we namelijk
erg belangrijk.
PBS-middag
Ouderbetrokkenheid staat op onze school hoog in het
vaandel, samen met een positief schoolklimaat en een
prettige sfeer. Op de Regenboog werken we daarom
met de methode PBS (Positive Behavior Support) waarbij
we goed gedrag aanleren en bekrachtigen. Ouders zijn
hierbij onmisbaar.
Eén keer per jaar houden we een PBS-middag, die in
het teken staat van samenwerken, complimenten geven
en ontvangen en plezier hebben met elkaar. Deze keer
hebben we met de leerlingen van de school op het
speelplein knikkerbanen getimmerd.
Met planken, stukjes hout, elastiekjes, flesdopjes en ander materiaal gingen leerlingen en hun ouders aan de
slag om een creatief kunstwerk te maken. De nadruk lag
op elkaar aanmoedigen, stimuleren om te blijven proberen en aardige woorden te gebruiken. Dit is heel goed
gelukt. Het was een feest!

Derde Leonardogroep
Volgend schooljaar starten we een derde Leonardoklas.
In de Leonardoklassen wordt fulltime onderwijs gegeven
aan hoogbegaafde kinderen. In de omgeving zijn wij een
van de weinige scholen die deze vorm van onderwijs
aanbieden. Hoogbegaafde kinderen komen zelfs van
buiten de regio naar onze school om goed, uitdagend
onderwijs op niveau te krijgen. De vraag naar goed
hoogbegaafdenonderwijs groeit en wij mogen hierin
voorzien. Daar zijn we erg trots op. Volgend schooljaar
zijn er twee open dagen waarop u de Leonardoklassen
in bedrijf kunt zien: 21 november 2018 en 13 maart 2019.
Zoekt u nog een goede basisschool voor uw kind?
De Regenboog is er voor ieder kind. Samen leren,
samen lachen, samen leven. Dat vinden we belangrijk
op onze school. Iedereen die daaraan wil meedoen, is
welkom bij ons.
Waarom de Regenboog?
Het team van de Regenboog zorgt dat uw kind kan genieten van een fijne, onbezorgde schooltijd. Respect,
veiligheid en verantwoordelijkheid zijn de waarden die
we elke dag nastreven.
In onze kleine groepen garanderen we u dat uw kind
gezien en gehoord wordt en goed onderwijs krijgt. Waar
nodig, wordt er extra uitdaging of extra ondersteuning
geboden. Onze leerlingenzorg is door de inspectie met
een GOED beoordeeld. We werken planmatig en in
samenspraak met ouders aan de ontwikkeling van ieder
kind.
Nieuwsgierig geworden? Maak een afspraak. U bent
van harte welkom!
0485-313429
www.deregenboogcuijk.nl
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Hoe leuk kan opvoeden zijn!?
Tischa Neve van het tv-programma Schatjes was op ’t Startblok!
Op ’t Startblok vinden we dat ouders en het team van leerkrachten
partners in opvoeding zijn. Samen willen we de ontwikkeling van kinderen begeleiden. Hier investeren we op allerlei manieren in. Door uitnodigend en laagdrempelig te zijn bouwen we een goede band op met
kinderen en ouders/verzorgers. Het opvoeden van kinderen is om van
te genieten, maar ook wel eens lastig.
Dit ervaart iedere ouder op sommige
momenten. Wat kan ik nu het beste
doen? Dit zijn logische vragen die bij
iedereen voorkomen. Hulp of informatie halen bij professionals of experts
is dan een logische stap.
Dat kan bij het opvoedloket van het
CJG (info@cjglandvancuijk.nl), maar
ook door een specialist uit te nodigen.
Op ’t Startblok nodigden we op 31
mei Tischa Neve uit en het werd een
ontzettend mooie en zinvolle avond
voor alle aanwezigen.
Veel praktijksituaties en tips wisselden
elkaar af waarbij Tischa ook haar eigen
opvoeding en die van haar kind niet onbesproken liet. Tischa heeft een eigen
website die de moeite van het bekijken
waard is: https://grootenklein.nl/.
Ook op www.opvoedcursussen.nl
geeft ze veel tips.

Obs ’t Startblok bracht een bezoek
aan Wereldtuin Verdeliet
In het kader van het Jeelo-project
‘Omgaan met natuur’ brachten we met
’t Startblok een bezoek aan Wereldtuin
Verdeliet.
We zijn ontzettend blij met een
dergelijke mooie voorziening in onze
wijk. De doelen die we met dit project
willen behalen, kunnen in Wereldtuin
Verdeliet op een aantrekkelijke manier
behaald worden.
Bij Verdeliet kun je leren door te doen
en dat zorgt voor een grote betrokkenheid bij kinderen.

De ‘Lekker Anders Dag’
Op 15 mei vond de kickoff van de ‘Lekker Anders Dag’ plaats. Obs ’t Startblok
was de eerste school in Nederland
die op deze manier aandacht heeft
voor verkeersveilig gedrag. WijkTV de
Valuwe maakte een filmopname van
deze dag (www.devaluwe.nl/wijktv).
Met deze kickoff startte een verkeersveiligheidsinitiatief van de gemeente
Cuijk.
Door deze ‘Lekker Anders Dag’
worden ouders en kinderen bewust
gemaakt van verkeersveiligheid rondom de school. Naast deze creatieve
manier om aandacht te hebben voor
verkeersveiligheid wordt er bij ’t Startblok ook gewerkt aan een nieuw parkeerterrein vlakbij de school.

Obs ’t Startblok ontvangt scholen
die geïnspireerd willen worden
Met enige regelmaat komen scholen
uit de omgeving of uit de rest van
Nederland kijken naar het onderwijs
op ’t Startblok.
Zij komen kijken naar de uitvoering
van onze Jeelo-projecten of naar de
vernieuwingen die we in ons onderwijs
aan het doorvoeren zijn. Zie voor onze
Jeelo-projecten www.jeelo.nl.
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Leonardoleerlingen op het Merletcollege Cuijk
Vanaf eind mei bezoeken de leerlingen van de Leonardoklas van De Regenboog zes ochtenden het
Merletcollege Cuijk om onder begeleiding van de eigen docenten en een docent van het Merletcollege
een uitdagend techniekwerkstuk te maken.
De kinderen komen uit de groepen 6,
7 en 8. Het werkstuk, de bibberspiraal,
komt tot stand met de inzet van vaardigheden die te maken hebben met
houtbewerking, elektrotechniek en
metaaltechniek.
Het doel van dit project is kennismaking
met techniek. Op de foto zie je leuke en
enthousiaste leerlingen die elke week
met plezier aan hun werkstukje komen
werken.
Op de foto is ook zichtbaar dat dit
gebeurt in een ‘rijk ingericht’ technieklokaal. Het project kwam tot stand door
samenwerking tussen de docenten van
de beide scholen.

Kent u ons al? WijkTV de Valuwe
Met zijn drieën vormen wij WijkTV de Valuwe: cameraman en editor Piet Vermeulen, cameraman Harry Strik
en interviewster Ellie Strik. Wij gaan regelmatig op pad
om te kijken wat er in De Valuwe, Cuijk of omgeving
gebeurt. En dat al zo’n 10 jaar!

In de loop der jaren hebben we heel wat openingen, lintjes,
buurtfeesten, jubilea, sportevenementen, schoolactiviteiten
en markten in beeld gebracht. En niet alleen in De Valuwe. Soms vinden wij het ook leuk om iets van buiten de
wijk of van buiten Cuijk te laten zien.

In 2008 zijn we begonnen met 3 reportages op het internet te zetten. En dat is snel uitgebreid. In het 2017 zijn
er 89 reportages opgezet. Al die jaren filmen, dat levert
heel wat filmpjes op! En dat het varieert is, is een feit!

Als we dan nóg tijd over hebben, maken we een serie.
Bijvoorbeeld in 2013 ‘Welkom bij de club van ...’ en in
2015 ‘Werken in De Valuwe’. Zo proberen we steeds
weer iets nieuws neer te zetten.
In 2018 willen we mensen met hun verzameling aan het
woord laten. Dus hierbij meteen de oproep: Heeft u een
verzameling en wilt u uw passie met ons delen, maak
dan een afspraak met ons en wij maken er een leuke
reportage van.
Mail naar wijktv@devaluwe.nl of bel 06 14502438.
Kijk voor alle reportages op de site van de Valuwe
of via Facebook van WijkTV de Valuwe.
Wij zijn ook regelmatig te zien op Ziggokanaal 40 bij
Omroep Land van Cuijk.
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Schaduwdoek voor de kas bij Verdeliet

Aftrapbijeenkomst crowfundingactie. Foto: Piet Vermeulen

Als je dit leest is het Verdeliet gelukt om via de crowdfundingactie Voor Natuur het bedrag van € 7.000 ‘op te
halen’ voor een schaduwdoek in de kas. En daar zijn
we heel blij mee! Een grote wens is een schaduwdoek
voor in de kas, zodat we in de warme maanden de kas
ook kunnen blijven gebruiken voor het telen van de
tuinplanten en als belangrijke ontmoetingsplek. En
dat is gelukt! We gaan in juli het schaduwdoek samen
met een kassenbouwer installeren in de kas.

Contact
Mailen: info@verdeliet.nl
Bezoek: www.wereldtuinverdeliet.nl
Adres: Toermalijnlaan 40 in Cuijk
Kijk voor meer informatie op:
Facebook, YouTube of www.verdeliet.nl.

Er zijn de komende maanden (h)eerlijke seizoensgroenten
en kruiden te koop en ook hebben we onze eerste honing geslingerd. Je kunt bij ons terecht als je een ruimte
zoekt voor een bijeenkomst, workshop of cursus of als
je eigen gemaakte spullen hebt voor ‘Ieder z’n vak’. Je
maakt dan gebruik van een vak bij Verdeliet en 10% van
je opbrengst door verkoop gaat naar Verdeliet. Het vak
is gratis.
En we kunnen zeker nog extra handen in de tuin gebruiken
tijdens het tuinseizoen. Zin om een keer mee te komen
helpen? Loop dan eens binnen. De openingstijden zijn:
maandag en woensdag van 13.00 tot 16.30 uur, donderdag van 9.00 tot 16.30 uur en zaterdag van 10.00 tot
14.00 uur. Iedereen is van harte welkom en de koffie/
thee staat klaar onder de parasol bij mooi zomerweer.
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