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In De Valuwe zi jn bouwvakkers druk bezig. De ene bouwt op. 
De andere is druk met slopen. Op een bepaald moment zi jn de 
voorkanten van de f lats eraf. Een stiekem ki jkje in de woonkamer 
van een vreemde. Net een poppenhuis. Geweldig! De diversiteit! 
Muren in groen of paars. Of een behang met statige bloem of 
streep. Een tekening gewoon op de woonkamerwand, verderop 
een vergeten plafondlamp. 

Zoals ik zei: De bouw gaat door, nog even en de voorkantjes 
komen op de nieuwe woningen. Iedereen er weer in, een eigen 
huis. Op zi jn of haar eigen plek. Ik spreek, nog met het poppen-
huis in gedachten, de wens uit dat iedereen naar zi jn naasten 
omkijkt. Een vriendeli jke dag kan de dag van een ander al doen 
oplichten. Met de lente in het vooruitzicht moet dat toch lukken!

Jitske 

Vlag bij het laagste punt van de bouw (foto: Pauline Hijl)
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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, wijk-
meester 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 p.p. 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 u. 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 Sjoerd Janssen: donderdag 14.00 - 15.00 uur
Contact: 0900 - 8844 of sjoerd.janssen@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

Sjoerd Janssen     Wijkagent Cuijk-Noord 
        Wijken Heeswijkse Kampen & De Valuwe
        Telefoon 0900-8844
            Email  sjoerd.janssen@politie.nl

Beste bewoners, Mijn naam is Sjoerd Janssen en ik 
ga voor onbepaalde tijd collega Ruud Traas vervangen 
als wijkagent van De Valuwe en Heeswijkse Kampen. 
Ruud is door privé-omstandigheden helaas voor langere 
tijd ziekgemeld. 

Ik werk al sinds 2002 vanaf het politiebureau in Cuijk. 
Naast de reguliere surveillancedienst, ben ik 5 jaar 
werkzaam geweest als jeugdagent, voornamelijk in de 
gemeente Grave. Ook heb ik gewerkt als motoragent.

Als wijkagent ben ik bereikbaar voor politiezaken. 

U kunt mij bereiken via de mail sjoerd.janssen@politie.nl 
of telefonisch 0900-8844.

Ik vind dat een wijkagent vooral in de wijk moet zijn, dat 
hij de politiezaken aanpakt. Andere niet-gerelateerde 
zaken zal ik wegleggen of doorsturen naar mijn netwerk-
partners. U moet hierbij denken aan buurtbemiddeling, 
gemeente en overige hulpverlenende instanties.

Ik heb veel zin in de nieuwe uitdaging!

Graag tot ziens in De Valuwe!

Wijkagent

mfa De Valuwe staat ten dienste van de inwoners van De Valuwe
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Het werkbezoek begon in mfa (multifunctio-
nele accommodatie) De Valuwe. Hier kregen 
de aanwezigen te horen, dat een toene-
mend aantal verenigingen en instellingen een 
ruimte huurt in de mfa voor een vergadering 
of een andere activiteit. De bestuursleden 
van de beheerstichting doen er dan ook alles 
aan om de mfa rendabel te houden. En met 
succes dus.

Vervolgens startte de rondgang, waarbij 
als eerste werd stilgestaan bij de geplande 
bouw van 27 appartementen direct naast 
en achter de mfa (in opdracht van Mooiland) 
en van 11 woningen bij de voormalige 
huisartsenpraktijk op de hoek Valuwsedijk/
Goudenrijderstede (in opdracht van de 
gemeente). Natuurlijk werd ook de locatie 
Katwijkseweg aangedaan, waar de gemeente 
Cuijk oorspronkelijk 22 bouwkavels beschik-
baar had voor de verkoop. De interesse in 
deze kavels is de laatste tijd flink toege-
nomen. Op dit moment zijn er nog 13 ka-

vels te koop (op 8 van deze 13 kavels is al 
een optie genomen).

De deelnemers aan het werkbezoek liepen 
vervolgens langs de gesloopte flats aan 
de Valuwsedijk en de Vuurijzerstede en 
kwamen uit bij het hart van de wijk. Dit hart 
zal uiteindelijk - mede door een subsidiebij-
drage vanuit het project Gezonde Buurt 
- worden omgetoverd tot een prachtige 
‘groene long’; een parkachtige omgeving waar 
wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en 
waar kinderen kunnen bewegen en spelen. 
Een schetsontwerp van dit park - waaraan 
via een werkgroep ook wijkbewoners zelf 
hebben meegewerkt - is te bekijken in mfa 
De Valuwe.

De route liep verder langs de Patakondreef/
Goudenrijderstede (waar volop wordt 
gebouwd aan zes levensloopbestendige 
vrije sector-patiobungalows) en de locatie 
Merletcollege Robijnlaan, waar een nieuwe 

gymzaal voor de leerlingen van basisscholen 
’t Starblok en de Regenboog wordt gebouwd. 
Het streven is om deze nieuwe gymzaal niet 
alleen duurzaam, maar ook energieneutraal 
op te leveren voor het schooljaar 2020-
2021. De sloop van het oude schoolgebouw 
op deze locatie is inmiddels begonnen. Over 
de toekomstige invulling van het verdere 
terrein van het oude Merletcollege wordt 
nog nagedacht. 

Laatste stop van het werkbezoek was bij 
de ‘oude’ gymzaal aan de Monseigneur 
Zwijssenstraat. Deze blijft in gebruik totdat 
de nieuwe gymzaal klaar is. Bij de ‘oude’ 
gymzaal heeft de gemeente onlangs een 
tijdelijke parkeerplaats gerealiseerd. Hier-
door hebben nu niet alleen de gebruikers 
voldoende parkeerruimte, maar ondervinden 
de direct omwonenden ook beduidend 
minder overlast van parkerende auto’s in 
vooral de avonduren.

Wethouder Hendriks na afloop van het 
werkbezoek: “Ik zie al deze en andere 
ontwikkelingen in De Valuwe als belangrijke 
bouwstenen. Bouwstenen voor een nieuw 
wijk, die er straks echt fantastisch uit gaat 
zien. Met een schitterend park in het hart 
en met veel variatie en differentiatie in type 
woningen. Ik kan iedereen aanraden om 
zelf een keer door de wijk te lopen. Dan 
pas ervaar je echt de veranderingen. Op 
veel plekken is de wijk echt onherkenbaar 
verbeterd en mooier geworden. En zeker 
ook meer toekomstbestendig.”

Onlangs bracht wethouder Joost Hendriks - bestuurlijk verantwoordelijk 
voor alle sociale en fysieke revitaliseringsactiviteiten - een werkbezoek 
aan De Valuwe. Samen met onder andere een vertegenwoordiging van 
Woningcorporatie Mooiland en wijkraad De Valuwe liet de wethouder 
zich tijdens een informele rondgang informeren over de stand van zaken 
rond actuele en toekomstige sloop- en bouwwerkzaamheden in de wijk. 
Wethouder Hendriks: “Alleen door echt rond te lopen in de wijk ervaar je 
de veranderingen. En dat zijn er nogal wat. Je merkt en ziet aan alles dat 
er een nieuwe wijk ontstaat.”

Werkbezoek aan vernieuwde wijk de Valuwe
Projectwethouder Joost Hendriks: “Je merkt en ziet dat er een nieuwe wijk ontstaat.”
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In de afgelopen maanden is gewerkt aan 
de technische uitwerking van de snelfiets-
route, specifiek het gedeelte tussen de 
Molenstraat en de Botteliersdreef te Cuijk. 
Hierbij is een keuze gemaakt in de toe te 
passen beplanting, bestratingsmaterialen 
en openbare verlichting.

De technische uitwerking en een overzicht 
van de toe te passen materialen (beplanting, 
verlichting en verhardingen) is te vinden op 
www.cuijk.nl/maaswaalpad. We hebben 
een divers assortiment beplanting uitge-
kozen om een fraai eindbeeld te creëren. 
De informatie op de website is enigszins 
technisch van aard. 

Heeft u behoefte aan een toelichting? 
Neem dan contact op met Mark Peters 
van de gemeente Cuijk.

De technische tekeningen worden vertaald 
naar een werkomschrijving, waarmee de 
gemeente Cuijk aannemers kan gaan 
benaderen voor de uitvoering. Zodra een 
aannemer geselecteerd is informeren 
wij alle direct omwonenden verder over 
de uitvoeringsperiode en de fasering 
van de werkzaamheden. Omdat er ook 
werkzaamheden aan diverse kabels en 
leidingen uitgevoerd moeten worden, 
zal de daadwerkelijke uitvoering later 
plaatsvinden dan eerder is aangegeven. 
Wij verwachten te starten na de zomer 
(medio september) 2019.

Heeft u vragen of opmerkingen? 
Neem dan contact op met Mark Peters 
(mark.peters@cgm.nl) of Eric Noij 
(eric.noij@cgm.nl) van de gemeente Cuijk. 
Beiden zijn bereikbaar via het telefoonnum-
mer 0485 - 396 600.

Snelfietsroute Cuijk
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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 | Volop in ontwikkeling
Mooiland bouwt in de Vuurijzerstede/ Keurvorster-
stede/ Goudenrijderstede/ De Valuwe diverse typen 
huurwoningen. Twaalf eengezinswoningen, vier nul-
tredenwoningen, eenentwintig appartementen en vier 
beneden- / bovenwoningen. 

De allerlaatste appartementen aan de Vuurijzerstede 
en De Valuwe zijn gesloopt.

De ontwikkeling van de nieuwbouw van fase 4 
is steeds beter zichtbaar.
In september van dit jaar verwachten we dat alle eenge-
zinswoningen, nultredenwoningen en beneden-/ boven-
woningen klaar zijn. Op dit moment zijn de voorbereidingen 
voor de nieuwbouw van 21 huurappartementen in volle 
gang. De appartementen zijn in november klaar.
 
De nieuwbouwwoningen zijn allemaal verhuurd. In de loop 
van dit jaar ontvangen de toekomstige bewoners van ons 
een uitnodiging voor de kijkmiddag.

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 bestemmings-
plan 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.

Verkoop huurwoningen Mooiland
Mooiland verkoopt ook in De Valuwe huurwoningen. 
Kijk voor ons actueel aanbod op www.mijnwoningzoeken.nl.

Vragen over de revitaliseringplannen?
Bel of mail gerust naar Betty Vissers, Wijkconsulent van 
Mooiland, via 088 450 14 14 of bvissers@mooiland.nl.

Nieuws vanuit Mooiland
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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 heb-
ben we elkaar bij nodig.

Met regelmaat organiseren we daarom 
avonden, waarbij we deskundigen op 
het gebied van opvoeden uitnodigen. Na 
Steven Pont, Tischa Neve en Minchenu 
Maduro komt dit keer René van Engelen 
op ’t Startblok een bijdrage leveren aan 
de ‘Hoe leuk kan opvoeden zijn!?’-avond 
op 15 april 2019.

René van Engelen is bekend van de 
boeken ‘Grip op de Groep’ en ‘Bouwen 
aan je groep’. Daarnaast heeft René 
ook jeugdboeken geschreven, waar-
onder ‘Het skateboardsyndicaat’.

René geeft veel lezingen over 
jongensgedrag, en meisjesgedrag 
blijft dan ook niet onbesproken. René 
is bezig om een boek te schrijven over 
jongensgedrag. Ook zijn er door hem 
geschreven artikelen in het Algemeen 
Dagblad verschenen.
 
René zal een interactieve lezing ver-
zorgen op ’t Startblok, waarbij een 
beeld wordt gegeven van de verschillen 

in benadering tijdens de opvoeding van 
jongens en meisjes. René is expressief 
en biedt iedereen de gelegenheid vragen 
te stellen en dilemma’s aan de orde te 
stellen.

Alle ouders van ’t Startblok krijgen net 
zoals de vorige keer 2 vouchers. Deze 
vouchers geven gratis toegang tot 
deze avonden. Met een voucher mag 
elke ouder nog een andere ouder 
uitnodigen om gratis deze inspi-
ratie-avond bij te wonen. 

Op social media en onze website 
komt binnenkort meer informatie over 
exacte tijden en de wijze waarop u 
zich kunt aanmelden voor deze avond. 
Zie www.startblokcuijk.nl.

We nodigen nadrukkelijk ook alle 
ouders uit de wijk, die hun kind (nog) 
niet op ’t Startblok hebben, uit om 
deze interactieve lezing bij te wonen. 

Ouderkamer ’t Startpoint 
opnieuw geopend
Op ’t Startblok hebben we een ouder-
kamer. In deze ouderkamer komen 
ouders van de kinderen op ’t Startblok 
bij elkaar om gezellig met elkaar een 
kop koffie of thee te drinken en/of over 
de opvoeding van uw kind te praten. 

Soms wordt er ook een deskundige 
uitgenodigd, die iets vertelt over 
zaken die te maken hebben met het 
opvoeden van kinderen. Op andere 
momenten zijn er ook leuke work-
shops (baklava maken, schminken) 
die interessant zijn en die voor een 
leuke ontmoeting zorgen.

Elke donderdag om 8.45 uur kunt u in 
de hal van ’t Startblok aansluiten bij 
deze ouderkamermomenten.

Bibliotheek op ’t Startblok
Zoals u weet heeft ’t Startblok een 
jeugdbibliotheek in de school. De 
kinderen hebben onze bibliotheek de 
naam ‘Leespaleis’ gegeven. Kinderen 
kunnen hier samen met hun ouders 
ook boeken lenen voor thuis. 
Op woensdag tussen 14.00 uur en 
14.45 uur kunt u met uw kind terecht 
om boeken te lenen of terug te brengen.

Obs ‘t Startblok is gezond
‘t Startblok heeft het vignet Gezonde 
School behaald. Met het vignet Gezonde 
School laat ‘t Startblok zien dat de school 
voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn 
opgesteld door deskundigen. 
‘t Startblok is trots op dit behaalde 
resultaat! Werken aan gezondheid op 
school loont. Het draagt bij aan betere 
schoolprestaties, minder schooluitval 
en een gezondere leefstijl. Zo zorgt 
‘t Startblok voor actieve en gezonde 
leerlingen, een veilige schoolomge-
ving, een fris klimaat én heeft de 
school aandacht voor de persoonlijke 
en sociale ontwikkeling van haar leer-
lingen. 

Directeur Marco Janssen van obs ‘t 
Startblok is trots om een Gezonde 
School te zijn. “Vanaf nu hangt op 
de gevel van onze school het logo 
Gezonde School. Zo kan iedereen op 
het schoolplein zien dat onze school 
een gezonde school is!” Gezonde 
School is een samenwerking tussen 
diverse landelijke organisaties. 
Wilt u meer weten over (het vignet) 
Gezonde School? 
Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Robijnlaan 78, 5431 ZR Cuijk
0485-313088 Info.startblokcuijk@stichting-invitare.nl  |  www.startblokcuijk.nl 

Hoe leuk kan opvoeden zijn!? deel 4
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Sinds afgelopen jaar werken we op basisschool de Regenboog 
met het Werkconcept Critical Skills (WCS).  In deze editie van 
Kijk op de Wijk willen we u hier graag iets meer over ver-
tellen, omdat ook de omgeving van de school, de wijk De 
Valuwe, een belangrijke pijler is binnen dit concept.

Tegenwoordig is onderwijs veel méér dan alleen kennisoverdracht. 
Als basisschool willen we kinderen breed voorbereiden op later. Op 
een succesvolle leer- en loopbaan, op een goed en een gelukkig 
leven. We bieden kinderen een veilige omgeving waarin kinderen 
hun talenten en capaciteiten kunnen ontplooien en kunnen werken 
aan essentiële vaardigheden: ‘Critical Skills’. 

Door middel van de uitgangspunten van het werkconcept, bou-
wen we aan een leergemeenschap; een sociale omgeving waarin 
kinderen uitgedaagd worden om te leren en om vaardigheden te 
oefenen. Kinderen leren om naar zichzelf te kijken, verwachtingen 
te benoemen, kansen te zien. Ze leren er met elkaar om te gaan, 
met elkaar te werken en daarop te reflecteren. De leerkracht func-
tioneert als coach en ondersteunt het leerproces.

Iedere leerling wordt gezien en gehoord, iedere leerling doet er-
toe. De samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten, ouders en 
omgeving staat voorop. Termen als ‘je thuis voelen’, ‘plezier’, ‘re-
spect’, ‘successen delen’ en ‘dialoog’ passen bij onze school en 
bij het werkconcept. 

Wat zie je in een Critical Skills-school? 
Leerlingen zijn betrokken, gemotiveerd, respectvol , onderzoekend 
en enthousiast.  Zij evalueren en reflecteren op gedrag en werk, laten 
zien wat ze geleerd hebben en ontwikkelen goed burgerschap.
De groep werkt regelmatig in teams. Er worden vraagstukken 
(challenges) creatief opgelost. Er is een systematische evaluatie en 
reflectie op wat wordt gedaan en wat wordt geleerd. Er is een fo-
cus gericht op kwaliteit. Er is een gedeelde verantwoordelijkheid en 
eigenaarschap van het gezamenlijk leren en van de klasgemeen-
schap. Leraren hebben een voorbeeldrol, zijn coach en ondersteunen 

het leerproces. Zij gaan uit van doelgericht leren, stimuleren eige-
naarschap bij kinderen en werken samen met ouders voor het best 
mogelijke onderwijs.
Nieuwsgierig geworden? U kunt altijd een afspraak maken om op 
de Regenboog te komen kijken. Benadert u hiervoor onze direc-
trice Anja Selten via dir.deregenboog-c@optimusonderwijs.nl.

Symposium Kentalis
Op 19 maart was er op de Regenboog een symposium van Ken-
talis. Kentalis is het taalexpertisecentrum waar wij als school nauw 
mee samenwerken. De combinatie van kennis en kunde omtrent 
taalontwikkeling én goed basisonderwijs vindt u bij de Regenboog 
onder één dak.

Op het symposium is onder andere informatie gegeven over het 
signaleren van een taalontwikkelingsstoornis. Ook kregen de aan-
wezigen direct begeleidingstips voor het gericht stimuleren van de 
spraak en taal van kinderen. Er waren workshops omtrent interac-
tief voorlezen, spelenderwijs leren communiceren en het stimuleren 
van de spraaktaalontwikkeling.

Speelplaats
Onlangs zijn er twee medewerkers van Stichting Jantje Beton op 
de Regenboog geweest. Zij hebben de kinderen van de leerlin-
genraad begeleid bij een workshop ‘maquettes maken’ om zo 
een nieuw schoolplein te ontwerpen. De leerlingen hebben mooie 
ideeën voor onze speelplaats bedacht. Hopelijk kunnen we hier, 
samen met Jantje Beton en de gemeente, snel werkelijkheid van 
maken. Aan het einde van dit schooljaar verwachten we dat de 
schop in de grond gaat en er een prachtig nieuw speelplein ontstaat 
aan de Eurodreef. We houden u op de hoogte!

Werkconcept Critical Skills
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1. 23 februari 2019: Vertrek naar New Delhi.
2 en 3. In Varanasi werd de Asha Deep-school bezocht. We kregen een hartverwarmende ontvangst. 

4. Samen een dag doorbrengen op een Indiase school. 
5. Varanasi is een spirituele stad, waar alle zintuigen overprikkeld raken.

6. Groepsfoto in het Amber Fort in Jaipur.
7. In Pushkar bezochten we de Mandala pre-school voor zigeunerkinderen. 

Het was een geweldige en leerzame ervaring!

Indiareis 23 februari - 9 maart 2019 Merletcollege Cuijk
Alweer voor de zevende keer gingen leerlingen van het Merletcollege Cuijk naar India. Tijdens de reis werden scholen 
bezocht, die gesponsord worden door het Merletcollege. Onderweg kregen de leerlingen indrukken van het magische 
en chaotische India en werden zij geconfronteerd met de harde sociale werkelijkheid van het land. 

Hieronder enkele foto’s van dé levenservaring van 15 leerlingen van 4 havo/vwo van dit jaar.
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Ha, daar ben je al. Nieuwsgierig? Lees gerust verder! Naast 
veel praktische activiteiten biedt de (niet-Katholieke) KBO 
veel gezelligheid en een vangnet. De K van katholiek blijkt de 
ouderenbond nu te achterhalen. Het is een naam, die om heel 
veel redenen niet veranderd zou kunnen worden. Toch blijkt het 
wel degelijk ouderen ervan te weerhouden om lid te worden en 
deel te nemen aan activiteiten. Dus: iedereen vanaf 50 jaar kan 
lid worden en meedoen!

De KBO merkt dat er minder aanwas is van de jongere ouderen. 
Een prangende vraag is dan ook: Wat kan de KBO doen? Wat kun-
nen zij organiseren om de oppasopa’s en -oma’s, die gezond en 
mobiel zijn of die nog doorwerken na hun pensioen, ook te betrek-
ken bij de KBO? KBO Cuijk Noord heeft 365 leden, elk daarvan is 
van harte welkom bij de activiteiten. De KBO heeft veel in zijn mars. 
Geluiden van (potentiële) leden zijn heel belangrijk. Laat de KBO 
weten wat je zou willen! Ook ‘s avonds kan er een activiteit zijn. 
Denk je aan een ABBA-tribute? Een dansavond met disco of pop? 
Karaoke? Stampottenparty? Laat het weten, zodat we er samen 
een leuke, gezellige oude dag van kunnen maken! 
Kijk op www.kbo-cuijknoord.nl of stuur een mail naar janvanderc@gmx.
com.  Ook is KBO Cuijk Noord op Facebook te vinden: Kbo Cuijknoord.

Wereldtuin Verdeliet is gestart met de 
bouw van een groenteninformatie- en 
verkooppunt dat aansluit bij het project 
‘Samen eten & ontmoeten - De Valuwe’. 

De tekening hiervoor is gemaakt door ar-
chitect Wim Kol en de bouwbegeleiding 
is weer in handen van wijkbewoner Rien 
Hofmans, samen met vrijwillige medewerkers 
van Verdeliet. Het project loopt vanaf januari t/m 
december van dit jaar. Belangrijk doel is 
mensen meer bewust maken van de pre-
ventieve werking van gevarieerd en vers 
voedsel. 
Bij Verdeliet komt informatie over welke
voedingsstoffen er in de verkrijgbare 
groenten en kruiden zitten en hoe deze 

bijdragen aan een goede gezondheid. Zo 
vind je er straks informatie welke kwaaltjes 
je mogelijk kunt voorkomen door te kiezen 
voor bepaalde groenten. 

Er zal extra aandacht zijn voor gezond 
eten vanuit een klein budget. Vanuit het 
project worden allerlei workshops zoals samen 
koken en samen eten georganiseerd. Verde-
liet neemt deel aan het programmateam 
en  vrijwillige medewerkers van Verdeliet 
zetten zich in voor de activiteiten. 

Verdeliet is onlangs lid geworden van het 
Verrassende platteland Cuijk. Het Plat-
telandsrondje op zondag 19 mei zal daar-
mee ook Verdeliet aandoen. Op die dag 
houden we onze jaarlijkse open dag van 
10.00 tot 17.00 uur. Ben je nieuwsgierig 
geworden? Kom gerust langs voor een 
bezoek aan de tuin en kijk je ogen uit in de 
kas en onze winkel met Ieder z’n vak. Wil 
je hier meer over weten, bezoek dan eens 
onze website. Ook voor het huren van een 
ruimte. In de zomer krijgen we extra grond 
(tijdelijk) in bruikleen van de gemeente 
door de sloop van het oude Merletcollege.

De komende periode worden voorbereidin-
gen uitgevoerd om op een later moment 
deze grond te gaan gebruiken als uitbreiding 
van de ecologische moestuin. Bij Verdeliet 
is er altijd iemand in voor een praatje. Je 
wordt ontvangen met een warm kopje kof-
fie of thee. Voor meer informatie over de 
tuin en haar openingstijden bezoek je onze 
website www.verdeliet.nl. Vergeet niet bij 
‘Actueel’ naar de maandkalender te kijken 
voor alle activiteiten. 

Vanaf 4 mei staat de poort ook op zater-
dag weer open van 10.00 tot 14.00 uur.

Verdeliet groeit door 

Alleen lezen als je vijftig jaar of ouder bent!
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Het was letterlijk samen eten en ontmoeten. 
Oftewel: onder het genot van een lekkere 
maaltijd ongedwongen praten over activiteiten 
met gezond eten als thema. Er kwamen 
veel leuke ideeën op tafel, aldus Diana van 
Bokhoven, een van de initiatiefnemers van 
het programma Samen eten & ontmoeten. 
“Met dit jaarprogramma laten we mensen 
zien en ervaren hoe lekker én gemakkelijk 
gezond eten kan zijn. Maar ook hoe samen 
eten zorgt voor gezelligheid en nieuwe 
contacten. Belangrijke onderdelen voor 
een prettig leven en een gezellige wijk.” Zo 
ontstond onder andere het plan om nieuwe 
bewoners in de wijk welkom te heten met 

een bloemetje, een lunch bij intercultureel 
centrum Safina en een kop koffie in mfa De 
Valuwe.

Aan de slag 
De organisatie benadrukt dat ideeën nog 
steeds welkom zijn. Met de ideeën die er 
nu liggen, gaat ze aan de slag. Welke zijn 
op korte termijn te realiseren en wat is daarvoor 
nodig? Dalila Sayd, mede-initiatiefnemer van 
het programma, vertelt: “Los van de goede 
ideeën, zijn we ook erg blij met het enthou-
siasme. Veel mensen hebben aangegeven 
mee te willen helpen in de organisatie en 
uitvoering. Fijn om zo samen te werken 

aan een gezonde wijk met gezonde 
inwoners.” Dalila geeft aan dat ook diegenen 
die er 11 maart niet waren, mee kunnen 
doen en denken. Zij kunnen mailen naar 
samenetenontmoeten@gmail.com
of contact opnemen met de wijkraad.

Samen eten & ontmoeten
Samen eten & ontmoeten is een initiatief 
van GGD Hart voor Brabant, Syntein, 
ZLTO, Wereldtuin Verdeliet, wijkraad De 
Valuwe, Gezonde Buurt, Sociom, Safina, 
Het Eetschap en een Goei Leven Land van 
Cuijk. Doel van het project is mensen laten 
zien hoe lekker én gemakkelijk gezond eten 
kan zijn. Een belangrijk thema anno 2019, 
want gezond eten is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Bovendien zorgt samen 
eten voor gezelligheid, sociale contacten 
en dus leefbaarheid in de breedste zin van 
het woord. 

Letterlijk samen eten en ontmoeten levert ideeën op

Echt samen eten en ontmoeten? Dan komen er niet alleen lekkere gerechten, maar 
ook ideeën op tafel. Maandag 11 maart zaten ruim 25 wijkbewoners en betrokkenen 
voor het eerst bij elkaar om samen te eten en ideeën te delen. Dit in het kader van het 
jaarprogramma Samen eten & ontmoeten. Wat er bijvoorbeeld op tafel kwam? Het 
idee voor een multiculturele voedselmarkt, een workshop ‘koken voor weinig’, een 
wekelijkse wandeling en een ‘voedzaam’ welkom voor nieuwe bewoners.



Van 10.00-17.00 uur Op het plein 

Drukwerk gesponserd door MAAY DRUKWERK Boxmeer

BRADERIE

     KLEURWEDSTRIJD

  DJ BLACK JACK

        KINDERSPELEN
 ROMMELMARKT

    SWEEPER

        RODEOSTIER
 OUD HOLLANDSE SPELLEN

       SKI-SIMULATOR

PLEZIER VOOR JONG EN OUD!


