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Heerlijk Heeswijk - dat wil je niet missen!
Zondag 30 juni
Eén van de doelstellingen van de wijkraad is om de sociale
cohesie en saamhorigheid in de wijk te versterken en
stimuleren. Ook dit jaar wordt daarom het succesvolle
evenement Heerlijk Heeswijk georganiseerd door
Wijkaccomodatie De Nielt in samenwerking met Wijkraad
Heeswijkse Kampen. Een groep enthousiaste vrijwilligers en
een aantal gulle sponsoren staan garant voor een
spetterende dag. Om de saamhorigheid te versterken kan
iedereen zich inschrijven met een team en superleuke prijzen
winnen. Kijk voor meer informatie op de vernieuwde website,
https://www.heerlijkheeswijkcuijk.nl
fotograaf: Istar fotografie

Voor de kinderen (11.00 - 16.00 uur)
Poppenkast, draaimolen, klimtoren,
schminken, kinderboerderij, luchtkussen,
ponyrijden, vissen, zeilen, etc....

fotograaf: Istar fotografie

Op en rond het water
Altijd al eens een rondje over de plas willen
varen? Grijp je kans en vaar mee met één
van de twee rondvaartboten!
Hengelsportvereniging De Maas verzorgt
vislessen zodat de kinderen zelf wat kunnen
proberen te vangen en Scouting Cuijk
verzorgt voor de kinderen zeillessen.
Bits en Bites
De innerlijke mens mag ook niet vergeten
worden. Natuurlijk kunt u terecht op het
terras voor Wijkaccomodatie De Nielt voor
een hapje en een drankje. Nieuw dit jaar....
een samenwerking met Eetwinkel Het
Boothuys. Een mooie manier om kennis te
maken met deze horeca-gelegenheid.
Kortom, we zorgen ervoor dat er voldoende
te smikkelen en te smullen valt.

Rommelmarkt (11.00 - 16.00 uur)
Komt u ook even lekker snuffelen tussen de leuke
spulletjes? Of hebt u zelf nog wat te verkopen?
Alle kraampjes zijn al uitverkocht! Zelf met een kleedje
komen en uw spulletjes verkopen kan nog (€2,50)
door te reserveren via de website. Let op, vol=vol!
Entertainment
Op het terras van Wijkaccomodatie De Nielt kunt u
ook dit jaar weer terecht voor een kop koffie of een
lekker biertje. DJ Sjaak verzorgt de gehele dag
gezellige muziek voor jong en oud!
U kunt weer gezellig komen meezingen of luisteren,
want smartlappenkoor „Goeie Volluk“ en
gezelligheidskoor „de Dukenburgse Glorie“ geven een
optreden!
Sport en spel
Er is een levend tafelvoetbalspel en een stormbaan
(45 meter lang!). Je kunt je als team inschrijven (6 - 8
leden) onder een ludieke naam en strijden tegen je
buurtgenoten. De winnaars wacht een leuke prijs!
Er zijn verschillende leeftijdscategorieën: t/m 12 jaar,
vanaf 13 jaar en volwassen. Meld je aan via de
website!

Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Voor wie:

fotograaf: Istar fotografie

zondag 30 juni
10.00 - 17.00 uur
Lavendelkade en Lavendelplein
jong en oud, wijkbewoners en alle andere
geïnteresseerden

Met dank aan onze sponsoren: AVG Heyen, BWB Flex, Expert, Gemeente
Cuijk, Hofmans van Benthum, Istar fotografie, Julian’s Eethuis, Jumbo,
Makelaardij Twan Poels, Marc Sport, Navig Art, Stoks Optiek, The Read Shop,
Valuwe TV, van Berkel, van Wanrooij, Verhoeven Schildersbedrijf, VWG

Nieuws van de wijkraad
En daar is hij dan! De tweede editie van de nieuwsbrief.
Na de eerste editie hebben we zo ontzettend veel leuke
reacties gehad. Daar willen we u met zijn allen heel
hartelijk voor bedanken! Zo’n enorm leuke en
enthousiaste respons maakt het superleuk om weer een
nieuwe editie te schrijven. Dit keer hoefde ik het niet
helemaal alleen te doen, maar hebben we ook bijdragen
mogen ontvangen van verschillende betrokkenen uit de
wijk. De volgende editie begint ook al vorm te krijgen. Dat
wordt een themanummer. Een tip van de sluier, alles over
groen en verantwoord met de natuur omgaan in de
bebouwde omgeving. Mocht u een bijdrage hebben,
bijvoorbeeld een mooie foto of nuttige tips of informatie,
dan kunt u dat mailen naar de wijkraad. Dat vinden we
hartstikke leuk!
Naar aanleiding van onze vorige nieuwsbrief hebben zich twee kandidaten beschikbaar gesteld voor de
wijkraad. We hebben goede hoop dat ze zich in de volgende editie aan u voor zullen willen stellen. Zoals we
dan zeggen... fingers crossed! Ook hebben we een hele gezellige kennismakingsborrel gehad, waarbij uw
buurtgenoten leuke tips, suggesties en ideeën ten gehore brachten.
Verschillende bezoekers hebben zich aangemeld als vrijwilliger voor het bezorgen van de nieuwsbrief,
inmiddels is dit aantal opgelopen tot 16 mensen. Daardoor ligt deze nieuwsbrief dus op uw mat! Onwijs
bedankt daarvoor! Wij zoeken nog een aantal bezorgers, wilt u dit wellicht voor ons doen? De nieuwsbrief
komt 4x per jaar uit en bezorgen kost u 15 min.- 60 min. afhankelijk van het aantal huizen en dat bepaalt u
natuurlijk helemaal zelf!
De komende periode zullen we een vervolgavond organiseren voor de bewoners rondom Hof van Heden. Het
kunstwerk aldaar maakt een vervallen indruk en moet opgeknapt worden. Laatste stand van zaken is dat één
van de kunstenaars met auteursrecht graag betrokken wil worden bij het toekomstbestendig maken van dit
kunstwerk. Deze kunstenaar brengt daartoe een offerte uit bij de gemeente. Zodra hier meer duidelijkheid
over komt wordt de vervolgavond gepland. Wilt u de notulen ontvangen van de eerste avond? Stuurt u dan
even een mailtje naar de wijkraad.
Onze wijk wordt steeds groter met de uitbreiding van de Cuijkse Tuinen fase D en E. Aan de andere zijde van
het wijkpark waar nu nog boomgaarden aangeplant zijn gaat de gemeente binnenkort ook beginnen met het
bouwrijp maken van de grond zodat ook daar nieuwe woningen gerealiseerd kunnen worden. Er zal dus alleen
maar meer verkeer komen en ook meer kinderen die onder meer de Lavendel over zullen moeten steken.
Naar aanleiding van de vele zorgen omtrent de verkeersveiligheid in onze wijk zijn we in samenspraak met
Basisschool de Waai aan het onderzoeken of we bij aanvang en uitgaan van de school verkeersbrigadiers
kunnen organiseren. Het realiseren van dit project vraagt de nodige medewerking van de buurt (ouders, opa’s
en oma’s). We zullen gaan inventariseren of en in hoeverre er een behoefte bestaat aan verkeersbrigadiers
daartoe zullen we via de basisschool een enquête uitzetten onder de ouders. Denkt u eraan deze even in te
vullen als u hem ontvangt? Als er inderdaad een behoefte hieraan blijkt te zijn zullen er natuurlijk voldoende
mensen gevonden moeten worden om eens in de zoveel tijd een ochtend/middag 10 à 15 minuutjes van hun
tijd beschikbaar te stellen. Ook hierbij geldt, vele handen maken licht werk. Hebt u ideeën of suggesties ten
aanzien van dit plan, of wilt u lid worden van onze werkgroep Verkeer? Wij horen graag van u!
Ten aanzien van onze communicatie met de wijk zijn we ook druk bezig geweest. U kunt ons inmiddels vinden
op facebook. Bovendien hebben we iemand gevonden die onze webbeheerder wil worden. Wij hopen u bij de
volgende editie te kunnen berichten dat de wijkraad een eigen website heeft!
Yvette van Rijckevorsel
voorzitter

Heeswijkse Kampen Hartveilig - vervolg
In de eerste editie van de nieuwsbrief hebben we verteld op welke manier we de wijk nog hartveiliger
willen maken. Er zijn diverse leuke ontwikkelingen op dit vlak te melden. Onze wijk is twee AED’s
rijker en een derde is onderweg. Verder hebben we de eerste gratis reanimatiecursus voor bewoners
georganiseerd.
Het buurtinitiatief van De Zuring is op eigen kracht
afgerond en de AED is daar in de tussentijd geplaatst.
Verder is met een bijdrage van de wijkraad ook bij
Basisschool de Waai een AED geplaatst en zal op korte
termijn een AED geplaatst worden aan de Tegula/Kling
waarmee de dekking in de wijk verder toeneemt. De
wijkraad is trots op de bewoners uit de wijk die het initiatief
hebben genomen hiervoor!

Naast de uitbreiding van het aantal AED's in de wijk heeft ook de eerste reanimatietraining voor vrijwilligers
uit de wijk plaatsgevonden. Op woensdag 8 mei jl. heeft een enthousiaste groep wijkbewoners zich onder
leiding van André Coolen in Wijkaccommodatie De Nielt ingespannen om het felbegeerde
reanimatiecertificaat te behalen en dat is natuurlijk ook gelukt. De deelnemers waren super enthousiast.
Wijkbewoner Maurice de Zwart zegt er het volgende over:
„Ik vond het een perfecte training. De trainer heeft heel veel praktijkervaring en dat merk je direct. Hij geeft
veel praktische tips. Eigenlijk zou iedereen de training moeten volgen. Vooral omdat de meeste reanimaties
in je directe omgeving plaats vinden. Bij familie en vrienden dus. Hoewel ik hoop het geleerde nooit in de
praktijk te hoeven brengen kun je maar beter voorbereid zijn.“
André woont in de wijk en ondersteunt de wijkraad bij het hartveilig maken van de wijk met adviezen en
reanimatietrainingen. De wijkraad zal vaker in samenwerking met André gratis reanimatietrainingen gaan
verzorgen dus mocht u willen deelnemen stuur even een e-mail of laat het ons weten via facebook.
De wijkraad is nog op zoek naar blinde vlekken in de
wijk waar nog geen AED is geplaatst. Een AED moet
idealiter binnen twee minuten ter plaatsen kunnen
zijn wil de wijk hartveilig genoemd kunnen worden.
Zelf denken we dat er dus nog wel een paar AEDs
extra nodig zijn (zie overzichtskaart, blauwe
stippen). Woont u op zo'n punt en wilt u in
samenwerking met de wijkraad een buurtinitiatief
starten? Laat het ons weten! Graag gaan we met u
of Mooiland in overleg om de AED zo te plaatsen dat
deze 24/7 bereikbaar is en de continuïteit is
gewaarborgd. Zo komt namelijk ook uw AED in
aanmerking voor een financiële bijdrage van de
wijkraad.
Wellicht is bij u bekend dat de wijkraad de wijk
hartveiliger kan maken dankzij een eenmalige
subsidie van de Gemeente. Vrij recent heeft de
wijkraad het bericht gekregen dat de EHBOvereniging van Cuijk, die inmiddels is opgeheven,
ook een gift zal doen aan de wijkraad voor het verder
hartveiliger maken van onze wijk. Onze dank
daarvoor!
Alvast een fijne (hart)veilige zomervakantie!

Overzichtskaart met aanwezige AEDs. Groen: 24/7
beschikbaar, Roze: een deel van de dag beschikbaar
(gedurende openingstijden), Rood: niet beschikbaar, Geel:
binnenkort 24/7 beschikbaar. Blauw: nog een AED nodig.

Veilig wonen in de Heeswijkse Kampen
Graag wil ik mij even voorstellen; mijn naam is Dion Megens,
21 jaar oud en ben sinds juli 2017 werkzaam bij de politie. Als
Aspirant (student) werk ik vanuit het politiebureau in Cuijk. Op
dit moment ben ik bezig om voor de zomer van 2019 een plan
te schrijven omtrent de aanpak van (jeugd)overlast aan de
Lavendelkade in Cuijk.
Het begrip overlast is een ruim begrip. U kunt er van alles bij
bedenken, bijvoorbeeld wildplassen, drugsoverlast, hondenpoep en ga zo nog maar even door. De aanpak van overlast
is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente,
politie, hulpverleningsinstanties en woningcorporaties. Maar
ook u als burger kunt er iets aan doen! U kunt elkaar aanspreken op gedrag, maar ook overlast melden bij de politie
of gemeente.
Is de overlast aan de Lavendelkade dan zo erg? Nee, gelukkig niet. Ondanks dat krijgt de politie nogal
eens meldingen omtrent (jeugd)overlast aan de Lavendelkade. Dat is de reden dat er een plan wordt
geschreven om te trachten de overlast zoveel mogelijk te gaan beperken. De Heeswijkse Kampen wordt
steeds drukker. Er komen meer inwoners en de wijk wordt steeds aantrekkelijker door de Kraaijenbergse
Plassen en horecagelegenheden die er gevestigd zijn. De Lavendelkade is een mooie plek aan het water
om te kunnen ontspannen en te genieten van de zon. Dit willen wij ook heel graag zo behouden.
Als u overlast constateert kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week de politie bellen. De politie heeft een
algemeen telefoonnummer en een telefoonnummer voor spoed. Het algemene telefoonnummer is 09008844. Op dit nummer kunt u terecht met al uw niet-spoedeisende vragen en problemen. Voorbeelden
hiervan zijn jeugdoverlast of vuurwerkoverlast. Zonodig wordt u snel doorgeschakeld naar het
dichtstbijzijnde politiebureau. In geval van spoed kunt u contact opnemen met 112. Dus wanneer iemands
leven in direct gevaar is of wanneer u getuige bent van een misdrijf of het voorbereiden van een inbraak of
diefstal.
Hebt u nog vragen over bovenstaand artikel en over het plan van aanpak dan hoor ik dat graag.
U kunt mij daarover bellen op het algemeen politienummer 0900-8844.

Wist u dat?

Wijkraad - informatie

- De maximumsnelheid in onze hele wijk 30 km/
uur is, dus ook op de Lavendel, Heggerank en
Dijkskruin!

Agenda
3 juni
30 juni
1 juli
9 september
7 oktober

- De gemeente druk bezig is met de aanleg van
het Landschapspark.
- De eerste hondenuitlaatplaats gerealiseerd
is nabij autogarage Jetten.
- Wanneer u de pagina Wijkraad Heeswijkse
Kampen leuk vindt u permanent op de hoogte
gehouden wordt omtrent wijkzaken?
- U al uw zorgen, ideeën, opmerkingen, e.d. ook
kunt delen via Facebook.
- Als u iets leuks wilt organiseren voor uw
straat/buurt u hulp en financiële middelen van
de wijkraad kunt krijgen.

- wijkraadvergadering
- Heerlijk Heeswijk
- wijkraadvergadering
- wijkraadvergadering
- wijkraadvergadering

De wijkraad vergadert van 19.30 - 21.00 uur in wijkcentrum De Nielt. Het is mogelijk om met de wijkraad
van gedachten te wisselen van 19.00 - 19.30 uur. U
kunt via email een verzoek om spreektijd indienen.
U neemt bij voorkeur via email contact op het ons:
wr.heeswijksekampen@gmail.com
Website: in ontwikkeling!
Kopij: aanleveren uiterlijk 17 augustus

