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Als raadsl id voor Liberaal  LVC hier in Cuijk kri jg ik de kans het 
voorwoord te nemen in onze wijkkrant. Nu ben ik met idealen 
de polit iek ingegaan. Ik ben gekozen en wil ook echt iets bete-
kenen voor de burgers. 

Samenleven vind ik heel belangrijk. Dat is waar ik mij voor inzet. 
Raadsleden hebben de verantwoordelijkheid zich onder de burgers 
te begeven. Zodat beleid aansluit bij de werkelijkheid.Voor iedereen 
moet het leefbaar en prett ig wonen zi jn. Respectvol omgaan 
met elkaar levert een grote bi jdrage aan onze mult iculturele 
wijk. Voor Poolse inwoners van Cuijk heb ik geregeld dat zi j 
Nederlandse les kunnen kri jgen. De toegankeli jkheid van de 
sportkooi is  weer als vanouds. Ik sta open voor alle inwoners 
van Cuijk en wil ook echt het verschil maken. Dingen niet moeilijker 
maken dan ze zi jn. Ouderen stonden te wachten bi j de bushalte 
aan de Guldengaarde en vroegen mij een bankje. Dat is onder-
tussen al geplaatst. 

We gaan vanuit Liberaal LVC weer regelmatig de wijk in om te 
horen wat er leeft. Samenwerken om je doel te bereiken. Ik zal 
mij bl i jven inzetten voor de leefbaarheid van Cuijk.

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

Beste bewoners, 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 en 
geen licht aan in avondschemer zijn de belangrijkste 
signalen die 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.

Tips voordat u op vakantie gaat
● 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 brievenbus 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 (bijvoor
   beeld 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!

De zomervakantie
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Stand van zaken gebied Robijnlaan, 
Goudenrijderstede, Keurvorsterstede en Valuweplein
Zoals in de vorige editie van de Kijk op de Wijk gemeld, zijn 
de werkzaamheden rond fase 4 van de revitalisering van De 
Valuwe in de zomer van 2018 begonnen. De werkzaamheden 
gaan in totaal zo’n anderhalf tot twee jaren duren. Fase 4 is 
het gebied dat globaal ligt tussen de Robijnlaan, de Goudenrij-
derstede, de Keurvorsterstede en het Kees Michielse-/Valuwe-
plein. Binnen deze fase worden 90 woningen gesloopt en 52 
nieuwe huur- en koopwoningen gebouwd. Daarnaast richten 
we de openbare ruimte opnieuw in, wordt er nieuwe riolering 
aangelegd en wordt het park vanaf fase 3 doorgetrokken tot 
aan het Valuweplein. 

Het plaatsen van waterleidingen en de elektriciteitskabels is 
in de maand mei 2019 afgerond. In het gebied van fase 4 
zijn straks geen gasleidingen meer te vinden voor de nieuwe 
appartementen, omdat deze gasloos worden. KPN gaat de 
komende tijd nog aan de slag met het trekken van de glasve-
zelkabels. Ten slotte heeft elektriciteitsnetbeheerder Enexis in-
middels ook het trafostation geplaatst, zijn de contacten met 
de civiele aannemer over de uitvoering bouwrijp-woonrijpfase 
opgestart en is volgens planning gestart met grond, riolerings- 
en bestratingswerkzaamheden. 

Nieuw: Wijkoverleg De Valuwe
Dinsdag 14 mei vond in mfa De Valuwe de eerste bijeen-
komst plaats van het nieuwe Wijkoverleg De Valuwe. Nu 
het einde van alle revitaliseringsactiviteiten nadert (eind 
2021 is het zover), hebben wijkraad, Mooiland en ge-
meente de afgelopen maanden gekeken naar de manier 
waarop er in de toekomst het meest efficiënt kan worden 
overlegd met elkaar. Bij het nieuwe wijkoverleg komen alle 
zaken die met De Valuwe te maken hebben bij elkaar. Wijkraad-
voorzitter Loek Looije en wethouder Joost Hendriks over deze 
nieuwe aanpak.

Wethouder Hendriks: “In het verleden werkten we bijvoor-
beeld met een stuurgroep. Een overleg tussen Mooiland 
en de gemeente, waar vooral financiële besluiten werden 

genomen. Daarnaast hielden we twee keer per jaar een 
zogenaamd Driepartijenoverleg, waarbij ook de wijkraad 
aansloot. We vonden dit een goed moment om op zoek 
te gaan naar wat meer gelijkwaardigheid in de overleg-
structuur. We willen zaken integraal aanpakken, overleg-
gen samenvoegen waar mogelijk en de wijkraad weer als 
leidend positioneren. Afhankelijk van de agenda brengen 
we alle partijen bij elkaar, onder regie van de wijkraad.”

“Dit Wijkoverleg past in ons streven naar samen gedragen 
besluiten nemen, zoals het bedoeld was in de revitalisering. 
De mensen in de wijk weer aan zet brengen. Na de revitalisering 
volgt natuurlijk nog een evaluatie. Dat zal medio volgend 
jaar zijn. En dan zijn we ook al een jaar bezig met het 
nieuwe wijkoverleg. De uitkomsten van de leefbaarheid-
sonderzoeken die we de afgelopen jaren hebben gehoud-
en worden bij de evaluatie natuurlijk meegenomen. Heb-
ben we bereikt wat we zo’n 15 jaar geleden met elkaar 
hebben afgesproken? Zijn we geslaagd in wat we be-
dacht hebben? De Valuwe is dan in elk geval een prachtige 
wijk geworden.”

Voorzitter wijkraad De Valuwe Loek Looije: “Het wijkoverleg 
past prima in de ontwikkeling van de wijkraad. De oude 
structuur bestond al zo’n jaar of 15. Er werd gewerkt met 
vertegenwoordigers van verschillende wijkdelen. Twee wijk-
bewoners waren verantwoordelijk voor ‘hun’ wijkdeel en zij 
vertegenwoordigden dat wijkdeel in de wijkraad. Omdat 
ik sinds vorig jaar voorzitter ben van onze wijkraad, ben ik 
ook wat gaan kijken bij andere wijk- en dorpsraden. Hoe 
zijn zij georganiseerd? Uiteindelijk hebben we afgespro-
ken dat we de wijkdelen gaan opheffen en gaan werken 
met verschillende werkgroepen, waarbij elke werkgroep 
een vertegenwoordiging heeft in de wijkraad.”

“De wijkraad is straks dus niet meer georganiseerd langs 
de lijn van wijkdelen, maar vanuit zes werkgroepen. En 
natuurlijk is dit wat ons betreft geen afscheid van alle 
wijkdeel-vertegenwoordigers. We hopen van harte dat 
zij zich allemaal in de nieuwe aanpak kunnen vinden en 
ook zitting willen nemen in een van de werkgroepen of 
het bestuur. Want al die kennis en ervaring willen we voor 
geen goud kwijt. De thema’s van de werkgroepen zijn 
overigens erg breed. We hebben een werkgroep Kascom-
missie en buurtbudgetten, een werkgroep Evenementen, 
een werkgroep Wijk in Beeld, een werkgroep Samen eten 
en ontmoeten, een werkgroep Samen groen doen en een 
werkgroep Speelplekken. En voor alle werkgroepen zijn 
we nog op zoek naar extra leden. Dus als inwoners een 
actieve bijdrage willen leveren aan ons mooie wijk, dan 
kunnen ze zich bij mij melden. We hopen dat we met deze 
nieuwe benadering in 2020 een sterke en breed gedragen 
wijkraad hebben, die is voorbereid op de toekomst.”
De sloopwerkzaamheden van het voormalige Merletcol-
lege aan de Robijnlaan zijn een volgende fase ingegaan. 

Van de gemeente
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Na een lange fase van asbestsaneringen en strippen aan de binnenkant van het gebouw, zijn de slopers toege-
komen aan de machinale sloop van de betonconstructie. De sloopkranen scheiden de verschillende bouwmaterialen, 
zoals dakbedekking, hout en ander sloopafval. Dit wordt door middel van containers afgevoerd naar afvalverwerkers. 
Wist u overigens dat 95% van het aangeleverde afval weer hergebruikt wordt in nieuwe producten, zoals plastic voor 
petflessen en fleecetruien? Van oude dakbedekking kan nieuwe dakbedekking worden gemaakt en van het gesnip-
perde hout worden spaanplaten gemaakt. Om het transport van het puin zoveel mogelijk te beperken, wordt het puin 
ter plaatse gebroken door een puinbreker en vervolgens afgevoerd met vrachtwagens. Als al het puin weg is, wordt 
het terrein geëgaliseerd. Dat zal in de maand juli gebeuren. De sloopaannemer gaat er alles aan doen om nog voor 
de grote vakantie helemaal gereed te zijn met de werkzaamheden.

Sloop voormalig Merletcollege Robijnlaan
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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 / Keurvorsterstede / 
Goudenrijderstede / Leeuwengrootstede / de Valuwe diverse 
typen huurwoningen. Twaalf eengezinswoningen, vier 
nultredenwoningen, eenentwintig appartementen en vier 
beneden- / bovenwoningen.

De nieuwbouw fase 4 in volle gang
We verwachten dat de eengezinswoningen, nultreden-
woningen en beneden- / bovenwoningen in augustus 
klaar zijn. De 21 appartementen zijn in november klaar. 
Alle nieuwbouwwoningen zijn verhuurd. 

Fase 2c | Wat gaan we bouwen
Naast de nieuwe mfa gaan we op de plek van de voorma-
lige 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. Mooiland en haar aannemer zijn volop bezig met de 
voorbereiding van dit project. 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



7

Kijk op de wijk ·  juli 2019 · nummer 2

Een constructieve samenwerking tussen 
school en ouders heeft positieve effecten. 
Uit onderzoek blijkt het volgende:

- Samenwerken bevordert het welbevin-
den en schoolplezier van het kind.
- Ouderbetrokkenheid is een stimulans 
voor de leerprestaties van het kind.
- Als ouders de aanpak van de leraar 
steunen, dan is het gedrag op school 
makkelijker bij te sturen.
- Samenwerken zorgt voor een daling 
van de leerlingenabsentie en voor een 
hogere opkomst van ouders bij bespre-
kingen op school.

Ouders zijn de ervaringsdeskundige van 
hun kind. Leerkrachten zijn onderwijs-
professionals en kennen het kind als leer-
ling het beste. Als ouders en leerkrachten 
elkaars deskundigheid accepteren, kun-
nen ze veel van en met elkaar leren.

Op ’t Startblok investeren we op diverse 
manieren in deze samenwerking. 
Een hele actieve en deskundige ouder-
raad zorgt ervoor dat naast ons onderwijs 
heel veel mooie en sfeervolle activiteiten 
georganiseerd worden. Deze activiteiten 
dragen onder andere bij aan het wel-
bevinden van kinderen op onze school.

De ouderraad van ’t Startblok neemt 
het team van leerkrachten veel werk uit 
handen. De ouders van de ouderraad 
zijn veel op school aanwezig en ‘onze‘ 
kinderen zien de betrokkenheid van hun 
ouders en merken dat hun ouders school 
belangrijk vinden.  De ouderraad van ’t 
Startblok zorgt er een zestal keren per 
jaar voor dat de school versierd wordt in 
een thema dat bij het jaargetijde past.

In de ouderkamer op ’t Startblok ont-
moeten ouders elkaar wekelijks. Zij 
drinken een kop koffie of thee en be-
spreken allerlei verschillende onder-
werpen. Regelmatig wordt er ook een 
deskundige uitgenodigd. Overigens zijn 
ook ouders van kinderen die nog niet op 
’t Startblok zitten welkom. 

Het Ei van Columbus is een taalprogram-
ma voor ouders die hun kind nog beter 
willen helpen bij het leren van taal. Elke 
vrijdagochtend krijgen ouders van 
deskundige vrijwilligers ondersteuning 

om thuis beter met hun kind te werken 
aan het verwerven van taal. Hier maken 
we samen met ouders het verschil voor 
hun kinderen.

’t Startblok bestaat op 23 juni 35 jaar
Alhoewel dit geen officieel jubileum is 
willen we dit niet ongemerkt voorbij laten 
gaan. De week van 24 juni hebben we 
samen met de ouderraad omgedoopt tot 
een feestweek.

Deze week zal er op ’t Startblok elke dag 
iets feestelijks te beleven zijn.
Op 24 juni gaan we bijvoorbeeld met de 
hele school op reis naar de Efteling en op 
28 juni houden we met de hele school 
een grote Vossenjacht, die gekoppeld zal 
zijn aan ons Jeelo-project ‘Leren van per-
sonen van vroeger’. 

Ook onze mascotte (zonder naam) zal 
op deze dag aanwezig zijn. Welke naam 
krijgt onze mascotte?

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

Partners in opvoeding
We nodigen u uit op ’t Startblok
‘Ouders dragen bij aan het schoolsucces van hun kinderen.
Een goede samenwerking tussen ouders en school is net zo belangrijk als 
leren lezen en rekenen’, schrijft Noëlle Pameijer. Obs ’t Startblok maakt 
deel uit van Stichting Openbaar Onderwijs Invitare. Invitare is een Latijnse 
term en betekent in het Nederlands ‘uitnodigend’. Op ’t Startblok vinden 
we een lage drempel belangrijk en we nodigen ouders uit om samen met 
ons het verschil te maken voor ‘onze’ kinderen.
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Het schooljaar 2018-2019 is alweer bijna ten einde. 
Voor de leerlingen van basisschool de Regenboog staat de zomervakantie voor de deur. Samen met u willen we terugblikken op 
een prachtig en succesvol schooljaar. Hieronder ziet u in vogelvlucht enkele hoogtepunten. Na de vakantie vertellen we u graag 
weer over onze onderwijsavonturen. Wij wensen u alvast een heerlijke zomer! 

Natuurlijk was er nog veel meer leuks en leerzaams te beleven dit schooljaar. 
Voor een algeheel overzicht verwijzen wij u naar onze website www.deregenboogcuijk.nl.

Fijne vakantie!

De onthulling van de Gezonde school!

Succesvolle bijeenkomsten in de ouderkamer

Het nationaal schoolontbijt

De opname van onze Kentalis Videoclip

De carnavalsoptocht door de wijk

De PBS-middag 



9

Kijk op de wijk ·  juli 2019 · nummer 2

KEC-dag 17 april (Kunst en Cultuurdag)
Tijdens de geweldig georganiseerde 
KEC-dag van afgelopen woensdag 
17 april, werd ook het kunstwerk 
dat de leerlingen van het leerlingen-
parlement hadden bedacht voor de 
school, door leerlingen van klas 3 
gemaakt. Het is een mooie commu-
nicatieboom geworden die kleur in de 
school brengt.
 
Bij de opening van de school heb-
ben we een cheque van € 2.500,- van 
de gemeente ontvangen, die ingezet 
mocht worden voor een schoolgerela-
teerd doel. De leerlingen hebben de 
invulling ervoor bedacht. Wethouder 
Joost Hendriks, oud-leerling van het 
Merletcollege Cuijk, heeft het kunst-
werk onthuld. 

Uitwisselingen 
Het was een prachtige uitwisseling 
dit schooljaar! 

We zijn als school onder de indruk 
van de wijze waarop de leerlingen 
direct connectie vinden met de leer-
lingen uit Italië, Spaans Baskenland, 
Bulgarije, Duitsland en Servië. 

De officiële opening vond plaats in de 
aula en kantine en was heel bijzonder 
om te beleven.

Wall of Fame
Op vrijdag 7 juni 2019 hebben we op 
het Merletcollege een prachtige Wall 
of Fame onthuld. Oud-leerlingen van 
de school die in hun sport buitenge-
woon gepresteerd hebben, zijn ver-
eeuwigd op mooie grote platen 
waarop hun prestaties voor alle leer-
lingen van de school te zien zijn. Een 
geweldige aanwinst voor de aankle-
ding van de school en een prachtige 
inspiratie voor onze leerlingen.
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De Valuwe is een van de twaalf buurten 
in Nederland die meedoet met het project 
Gezonde Buurten. 
Het doel van Gezonde Buurten is meer 
natuur, meer ontmoeting, en meer spelen 
en bewegen in de wijk. Het project draait 
om ideeën en plannen van bewoners zelf. 

In 2018 hebben buurtbewoners hun wensen 
en ideeën voor de fysieke inrichting van een 
nieuw park (in het kader van revitalisering De 
Valuwe) in de Valuwe gedeeld. Deze ideeën 
zijn meegenomen in het definitief ontwerp 
van de gemeente en het eerste deel van dit 
park wordt dit jaar aangelegd. Het park leent 
zich straks voor talloze activiteiten, voor ont-
moeting, of gewoon om er in alle rust van te 
genieten. Ondanks dat het park nog niet af is, 
worden er vanuit het project al wel activiteiten 
georganiseerd, vóór en dóór bewoners. 

In januari heeft de kick off plaatsgevonden 
met een winters samenzijn. Onlangs is er 
voor kinderen een activiteit georganiseerd in 
het kader van Pasen. Zo’n 80 kinderen heb-
ben eieren geschilderd in de mfa. En inmiddels 

zijn we gestart met de ontwikkeling van een 
terugkerende wandelactiviteit. 

Heeft u een goed idee voor de buurt, wilt u een 
keer helpen in de organisatie van een activiteit 
of helpen in de uitvoering? 

Laat het ons weten! Neem hiervoor contact op 
met Moniek Bazuin (moniek.bazuin@cgm.nl). 

U staat er niet alleen voor. Het project wordt 
ondersteund met budget en advies door de 
gemeente, Jantje Beton, IVN, Sociom, de 
wijkraad en Safina. Vele handen maken licht 
werk en samen zetten we ons in voor een 
groene en actieve wijk. 

Met enige terughoudendheid zag het bestuur van KBO Cuijk Noord de 
aangekondigde dansavond, die voor leden en niet-leden was georganiseerd, 
tegemoet. Want ook voor de KBO was het een experiment, ofschoon een 
van de bestuursleden altijd in een goede afloop was blijven geloven. Zijn 
rotsvaste hoop op een geslaagde avond heeft hij tot het laatst volgehouden.

En hij heeft gelijk gekregen. Want wat een swingavond is het geworden. 
En niet alleen voor de organisatie, maar vooral de “dansluchtigen”, die 
erg enthousiast waren over dit voor de eerste maal gehouden 
evenement. Enthousiast? Nee, lyrisch was men over de opzet ervan en 
menigmaal –  tot op het laatst –  werd er gescandeerd, dat zoiets 
eigenlijk maandelijks zou moeten plaatsvinden.

Bij onze rondgang tijdens de avond waren wij vooral benieuwd hoe 
men het vond dat deze activiteit voor de doelgroep jonge ouderen 
werd gehouden. Volmondig werd hierop gereageerd dat het een fan-
tastisch idee van de organisatie is geweest en dat iedereen hiervan 
heeft genoten. Bovendien was men erg gecharmeerd over de verkoopprijzen 
van de consumpties in de mfa. En ook het bestuur en medewerkers van 
deze mfa, voor wie het natuurlijk ook een “eerste keer” was dat zoi-
ets tot stand werd gebracht, vonden het een geslaagde avond. Ruim 
75 personen woonden deze “Back to the Fifties en Sixties-avond” –  
die werd gepresenteerd door The Sixties Tribute Band –  bij. Door 
een slide-show met foto’s uit die tijd, werd de sfeer verhoogd. Aan 

de oproep via de media om, indien mogelijk, in kleding uit die tijd op 
het festijn te verschijnen, werd door menigeen gehoor gegeven en 
men zag hier en daar ook een feestelijke petticoat. Voor degenen die 
gedacht hebben dat het misschien een avond zou zijn van alleen maar 
zitten, praten en kijken, kwamen bedrogen uit. Een feest is het ge-
weest, laat de gasten van zaterdagavond 25 mei maar eens aan het 
woord. Zij zullen het tegendeel vertellen, want zij kijken met verlangen 
uit naar de eerstvolgende dansavond. En…. lang hoeft men er niet 
op te wachten. Want die avond zal waarschijnlijk al plaatsvinden in de 
maand september. Dat wordt dus weer een feestje!!

Voor de organisatie, is deze “Back to the Fifties en Sixties-avond” van 
KBO-Cuijk/Noord in ieder geval een schot in de roos geweest.

Al met al een gebeurtenis die voor herhaling vatbaar blijkt te zijn. 
“Want, wat een geweldige avond hebben we gehad”, werd na afloop 
veel gehoord.  Bestuur KBO-Cuijk/Noord

De eerste KBO-dansavond
een daverend succes!

Gezonde Buurten – De Valuwe
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Tijdens de druk bezochte open dag 
van Verdeliet hebben bezoekers ken-
nisgemaakt met de voedselapotheek 
(www.devoedselapotheek.nl) van Nao-
mi Jansen uit Cuijk. Het doel is om 
mensen meer bewust te maken van de 
relatie tussen gezonde voeding en een 
goede gezondheid. Folders met infor-
matie over de voedselapotheek zijn in 
de wijk en de gemeente te vinden. 

De winkel, die in aanbouw is bij Verdeliet en 
in de zomer in gebruik wordt genomen, 
dient als informatiepunt van de voed-
selapotheek. Je kunt er kennis opdoen 
over de voedingswaarden van groenten 
en fruit en de preventieve werking van 
gezond eten. Deze informatie is straks 
ook in de moestuin terug te vinden. Een 
wandeling in de tuin laat je dan niet al-
leen zien hoe wonderlijk mooi het is om 
ons eten te zien groeien, maar vertelt je 
welke uitwerking het eten heeft op ons 
lijf. Een prikkel om bewuster keuzes te 
maken als je voor het winkelschap staat. 
De voedselapotheek is een activiteit 
van het wijkproject Samen eten en ont-

moeten – De Valuwe, dat de komende 
maanden workshops organiseert, die 
gaan over gezond eten voor iedereen. 
Medewerkers van Verdeliet helpen mee 
bij de organisatie en begeleiding. In de 
folder staat meer informatie over data 
en inhoud van de activiteiten. Deelne-
men aan een activiteit kost € 2,00 per 
persoon. Mochten de kosten voor deel-
name een probleem zijn, dan kijken we 
samen hoe dat op te lossen.

Bij het informatiepunt van de voedsel-
apotheek, de winkel van Verdeliet, vind 
je de folder met meer informatie en in-
schrijven kan via info@verdeliet.nl.

We heten je van harte welkom in onze 
tuin! We zijn open op maandag en 
woensdag van 13.00 tot 16.30 uur en 
donderdag van 9.00 tot 16.30 uur Let 
op! Vanaf juni heeft Verdeliet gewijzigde 
openingstijden op zaterdag: van 13.00 
tot 16.30 uur in plaats van 10.00 tot 
14.00 uur.

Wereldtuin Verdeliet, Toermalijnlaan 40 
in Cuijk. Meer info: www.verdeliet.nl.

Voeding en gezondheid centraal bij Verdeliet

Workshop kalender
Fietstocht Samen gezond in beweging  Vrijdag 28 juni 14.00 tot 17.30 uur

Supermarktsafari Samen gezond ouder worden  Vrijdag 5 juli 17.30 tot 21.00 uur

Samen gezond snacken   Vrijdag 20 september (datum onder voorbehoud)

Samen lekker in je vel   Vrijdag 27 september (datum onder voorbehoud)

Samen op gezond gewicht    (onder voorbehoud)



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 betrek-
king hebben op de wijk. Deze worden dan doorge-
speeld naar de wijkraad, wijkmeester of wijkagent.

Inloopspreekuur:
Wijkmeester Peter Hendriks: donderdag 14.00 - 16.00 uur
(andere tijden mogelijk na telefonische afspraak)
Telefoon: 06 - 20 49 89 13

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

 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	€	6,00	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	u.	Gelieve	vooraf	te	betalen.

	 •		 Iedere	laatste	woensdag	van	de	maand	organiseren	IC	Safina	en	mfa	De	Valuwe	
	 	 een	bingoavond.	Aanvang	19.30	uur.

 Ook de vrijwilligers van mfa De Valuwe hebben af en toe vakantie nodig. Daarom zijn wij in de zomer
 een aantal weken gesloten, en wel van zaterdag 13 juli t/m zondag 11 augustus 2019.

    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.


