
Renovatie fontein Hof van Heden 
Moeizaam proces met mooi resultaat 
 

In 1999 werd de fontein in de Hof van Heden opgeleverd. Een sfeervol kunstwerk van beel-

dend kunstenaar Geert Schiks dat perfect paste in de mediterrane uitstraling van het complex. 

Helaas bleken de dure Italiaanse mozaïeksteentjes waarmee de wand van de fontein was  

belegd, een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit te oefenen op sommige mensen; steeds 

meer steentjes werden losgepeuterd en verdwenen. Kinderen speelden in de fontein, waardoor 

een van de beelden zwaar beschadigd raakte. En afgevallen boomblad en afval veroorzaakten 

regelmatig overstromingen. Hoewel de bewoners de fontein regelmatig schoonmaakten en de 

gemeente ruim vijf jaar geleden het beschadigde mozaïek herstelde, verloederde de fontein zienderogen.  

 

Tijd voor actie 

Harry van Heemskerk en Wim Voorn, twee bewoners van het eerste uur, konden het niet langer aanzien 

en trokken ongeveer drie jaar geleden aan de bel bij de wijkraad. De gemeente werd erbij betrokken en 

met de kunstenaar werd overlegd welke mogelijkheden er waren om het kunstwerk – meer hufterproof – 

te herstellen dan wel aan te passen. Aannemers kwamen niet erg vlot over de brug met offertes en ook 

de eerste corona-lockdown zorgde voor vertraging, maar uiteindelijk is de fontein afgelopen zomer voor-

zien van een toekomstbestendige bekleding en konden de beelden en sokkels – na renovatie – ook  

behouden blijven.  

 
Blij met het resultaat 

“Het was een lang en moeizaam proces, waarbij de bureaucratie hoogtij vierde”, aldus Harry. “Maar we 

zijn zeer blij met het resultaat. Wel zouden we nog graag zien dat de muren rondom de fontein – deels 

eigendom van de gemeente en deels van bewoners – worden schoongemaakt en geïmpregneerd zodat 

ze de komende 20 jaar weer toonbaar zijn. Ook had de gemeente vorig jaar toegezegd de beplanting in 

de openbare binnentuin aan te pakken. Dat is nog niet gebeurd. We hopen dat de wijkraad op deze pun-

ten nog actie kan nemen.” 

“Terugkijkend kunnen we wel zeggen dat de inzet van de wijkraad cruciaal was voor het welslagen van 
dit project en we waarderen dat enorm”, benadrukt Wim.  

De fontein in de Hof van Heden ligt er weer prachtig bij. 

Wijkraadinformatie 

De wijkraad vergadert van 19.30 - 22.00 uur.  

Van 19.00 - 19.30 uur kunt u met de wijkraad van ge-

dachten wisselen. Stuur hiervoor een mailtje naar  

info@heeswijksekampen.nl met een korte toelichting 

waarover u ons wilt spreken.  

 

Agenda 

21 maart - wijkraadvergadering 

21 april - wijkraadvergadering 

16 mei - wijkraadvergadering 

13 juni - wijkraadvergadering 

11 juli  - wijkraadvergadering 
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Warmtetransitie: wat kan ik daarmee?  
Maakt u zich ook zorgen om de gasrekening, nu de gasprijzen dreigen te exploderen? En zoekt u 

naar mogelijkheden om uw gasverbruik te minderen? De werkgroep Warmtetransitie van de wijk-

raad wil wijkbewoners informeren en op ideeën brengen hoe ze hun energieverbruik kunnen verla-

gen. En dat begint natuurlijk met inzicht hebben in je huidige verbruik. We 

vroegen Martien Lange, lid van de wijkraad én van de werkgroep, wat hij zelf 

zoal doet. 

“Natuurlijk kun je niet van de ene op de andere dag het roer volledig omgooien”, be-

gint Martien. “Je moet ergens beginnen en mijn motto is altijd: ‘meten is weten, gis-

sen is missen’. Om met dat laatste te beginnen: het is een kleine moeite om elke 

week op een vaste dag de meterstanden van elektriciteit, gas en water te noteren. 

Excel is daarvoor heel handig. Op die manier zie je voor elektriciteit en water direct 

of er onverwachte wijzigingen zijn.”  

 

Graaddagen 

“Bij het gasverbruik is dat iets moeilijker, aangezien het weer daar natuurlijk een grote invloed op heeft. Ik 

maak daarom gebruik van de website: mindergas.nl. Je kunt hier je gasverbruik in een bepaalde periode 

vergelijken met de hoeveelheid graaddagen in diezelfde periode. Je kunt op die manier ook betrouwbaar 

je gasverbruik over een bepaalde periode vergelijken met dezelfde periode in een eerder jaar. Daarbij re-

kent de website met ‘graaddagen’ waardoor er rekening wordt gehouden met de invloed van het weer. Op 

de website vind je hierover meer uitleg. Maar het komt erop neer dat je op die manier objectief kunt verge-

lijken of je gasverbruik veranderd is en wat het effect is van eventuele maatregelen die je hebt genomen.” 

 

Lid worden van de werkgroep? 

Heeft u kennis van of ervaring met energiebesparing en/of warmtetransitie? Wilt u die kennis en ervaring 

delen en meedenken hoe we die beschikbaar kunnen stellen aan onze mede-wijkbewoners? Meld u dan 

aan via warmtetransitie.heeswijk@gmail.com. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. 

 

Direct aan de slag? Hier vindt u meer info: 

 De werkgroep Warmtetransitie: www.heeswijksekampen.nl/werkgroepen/warmtetransitie 

 Naden en kieren dichten: www.milieucentraal.nl 

 Nuttige energieweetjes voor thuis: www.energids.be   

De wijkraad zet zich samen met bewoners in voor een prettige en veilige woonomgeving.  

Wilt u een steentje bijdragen binnen de wijkraad of bij activiteiten? Wij horen graag van u!  

Mail naar voorzitter@heeswijksekampen.nl  

7 tips om uw gasverbruik te verminderen: 

1. Trek een trui of vest aan als het wat kouder is, zo simpel kan het zijn    

2. Sluit ’s avonds de gordijnen.  

3. Neem een (korte) douche in plaats van een bad.  

4. Ventileer voldoende; vochtige lucht verwarmen kost meer energie dan droge lucht verwarmen. 

5. Voorkom dat de warmte weglekt: dicht kieren met kit, tochtband of tochtstrippen en plak isolatiefolie 

op enkelglas ramen. 

6. Houd binnendeuren gesloten (zeker van ruimtes waar u niet of minder stookt). 

7. Vervang enkelglas door dubbelglas. Woont u in een huurwoning? Overleg dan met de woningeigenaar 

of hij hierin wil investeren. 

Martien Lange 
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Jaarverslag 2021: in het teken van samenwerking 
 

2021 was voor iedereen een heftig jaar. Het was het tweede jaar van de coronapandemie en de 

gevolgen hiervan waren ook in onze wijk merkbaar. We moesten afstand houden en onderling 

contact zo veel mogelijk vermijden, evenementen werden geschrapt en als er al contact was dan 

verliep dat veelal online, via Zoom of Teams.  

 

Het stond haaks op wat wij als wijk-

raad willen: onze wijkbewoners cen-

traal stellen in alles wat we doen en 

ervoor zorgen dat zij gehoord en  

gezien worden. We maakten ons 

zorgen om de gezondheid van be-

woners en de neveneffecten van  

deze pandemie op de jongeren in 

onze wijk. Ondanks alles hebben we 

ons met dezelfde gedrevenheid in-

gezet voor de wijk en haar bewo-

ners.  

 

 

Hoe gaven we invulling aan onze koers?  

Het bestuur van de wijkraad telt inmiddels acht leden. We hebben een voorzitter, vervangend voorzitter, 

penningmeester en secretaris (samen het dagelijks bestuur) en vier bestuursleden. Een keer in de 

maand komen we bijeen en behandelen we allerlei onderwerpen die op de agenda staan. Het dagelijks 

bestuur heeft indien nodig tussentijds overleg. Bewoners kunnen vóór een bestuursvergadering met de 

wijkraad van gedachten wisselen en onderwerpen inbrengen.  

 

Meedenken en -doen in werkgroepen 

Gelukkig hebben veel bewoners ons ondanks alle beperkingen toch weten te vinden. We merken dat 

een aantal onderwerpen voor langere tijd onze aandacht én een actievere inbreng vragen. Dit geldt bij-

voorbeeld voor de Energietransitie en de activiteiten voor jongeren. Om dit in goede banen te leiden, 

hebben we ervoor gekozen om werkgroepen op te richten en hieraan bewoners te verbinden met rele-

vante kennis en/of ervaring, of met een persoonlijke interesse voor het thema. In elke werkgroep zit ook 

een bestuurslid. Met de werkgroepen willen we bewoners mee laten denken over en betrekken bij rele-

vante thema’s om zo gezamenlijk bij te dragen aan de leefbaarheid in onze wijk.  

 

Samenwerking is de sleutel tot succes 

Op dit moment zijn er acht werkgroepen die zich bezighouden met de volgende onderwerpen: Verkeers-

veiligheid, Jongeren, Veiligheid, Energietransitie, Bouwteam/Kernendemocratie, Wijkschouw, Activitei-

ten/Sociaal welzijn en Inrichting Openbare Ruimte. Graag maken wij daarbij gebruik van de specifieke 

kennis die wij vinden bij de Gemeente, Sociom, buurtbewoners én bij andere dorps- en wijkraden. De 

werkgroepen komen regelmatig voor overleg bij elkaar en zetten de nodige acties uit. Deze worden dan 

plenair besproken in de maandelijkse bestuursvergaderingen. 

 

Gesprekspartner 

De wijkraad is een belangrijke gesprekspartner voor de bestuurders 

van het Land van Cuijk. Zeker voor de hierboven genoemde thema’s  

is dat van belang. Via de nieuwsbrief en onze website houden we alle 

wijkbewoners op de hoogte van de vorderingen van deze werkgroe-

pen. Via Instagram en Facebook attenderen we u op nieuws en actue-

le activiteiten en delen we mooie plekken en leuke momenten in onze 

wijk. Ook dit jaar zullen we weer met onverminderd enthousiasme  

onze medebewoners aansporen om met ons mee te doen!  

Kom in actie - voor jezelf of een ander 
 
Op zoek naar een nieuwe hobby? Tijd over? Of is dat goede voornemen nog steeds niet in daden 

omgezet? We hebben wat opties verzameld die hoe dan ook voor een goed gevoel zorgen.  

 
Vrijwilliger bij De Zonnebloem 

De Zonnebloem Cuijk organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. 
Dat varieert van bezoek aan huis, meegaan met winkelen of een terrasje pakken, een dagje uit of 
zelfs een vaarvakantie. Als vrijwilliger kun je je dus op allerlei manieren nuttig maken.  
Meer info: Peter van de Laarschot, tel. 06 55 14 33 94 of kijk op  www.zonnebloem.nl/cuijk  
 
Vrijwilliger in de wijk 

Word speeltuinschouwer: neem een paar speelplekken in de wijk onder je hoede en geef gebreken aan 

de gemeente door. Je loopt een rondje, bent lekker buiten en de kids kunnen veilig spelen.  

Of word lid van de werkgroep Warmtetransitie en help wijkbewoners met het energiezuinig(er) maken 

van hun woning. Lekker duurzaam! Info: elders in deze nieuwsbrief en op www.heeswijksekampen.nl 

 
Samen zingen 

Hou je van zingen? Het Dagkoor Cuijk heeft nog plek! Het 

koor  repeteert elke donderdag van 13.30 tot 15.30 uur in De 

Blokhut, Galberg 2A (het onderkomen van de Scouting). Het 

koor staat onder leiding van een professioneel dirigent en heeft 

een gevarieerd repertoire. Je mag vrijblijvend een keer meezin-

gen. Mail voor meer info naar: dagkoor@gmail.com  

 
Lekker hardlopen 

Iets aan je conditie doen? Iedere woensdag van 9.00 tot 10.00 uur kun je hardlopen in een groepje onder 

begeleiding van een coach. Geen basisconditie vereist, het wordt rustig opgebouwd en plezier in samen 

bewegen staat voorop. Deelname is vrijblijvend en gratis. Verzamelen om iets voor 9:00 uur bij MFA de 

Valuwe. Meer weten: www.cuijkbeweegt.nl/kalender/hardlopen-voor-iedereen   

 
Achter de bar 

Maak je nuttig bij Wijkaccommodatie ‘De Nielt’: gezellig achter de bar biertjes tappen en koffie 
zetten of help met andere activiteiten. Loop een keer binnen op dinsdagochtend of woensdag-

middag om de sfeer te ervaren, of bel Sjaak: 06 27 35 77 94. 

 

Vrijwilligers gezocht voor inspectie speeltoestellen 
 
Onze wijk telt een groot aantal speelplekken voor de kids, vaak voorzien van een of meer speeltoestel-

len. Waar gespeeld wordt, gaat ook weleens wat stuk en in het ergste geval kan dat tot gevaarlijke situa-

ties leiden. Daarom heeft de wijkraad een Werkgroep Speeltoestellen met vrijwilligers die de speelplek-

ken en -toestellen periodiek controleren op schade of andere tekortkomingen.  

 
De werkgroep is dringend op zoek naar vrijwilligers die één à twee keer per 

maand enkele speelplekken schouwen en hun bevindingen terugkoppelen aan  

de coördinator van de werkgroep. Bij het schouwen beoordeel je de staat van de 

toestellen, de ondergrond en de directe omgeving. Signaleer je een onveilige  

situatie of schade, dan meld je dit via de MijnGemeente-app aan de gemeente. 

Het is niet de bedoeling dat de vrijwilligers zelf reparaties uitvoeren; dat is een 

taak van de gemeente.  

 

Het schouwen hoeft niet veel tijd te kosten en de kids kunnen gewoon mee  . 

Op onze website vindt u meer info. Helpt u mee?  

Mail dan naar info@heeswijksekampen.nl  Speeltuin Lavendelplein 

Heggerank 

Filmopnamen voor de ‘Avond van de 

Schatbewaarders’. 
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