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Sluiting D’n Uitwijk en hoe nu verder met
Stichting Cobbeek Centrum (SCC)

precies nodig? Welke dingen gaan goed en wat
mist u nog in de buurt?

Zoals reeds bekend is, heeft de SCC de deur van
wijkgebouw D’n Uitwijk gesloten. Het was de bedoeling dat de sluiting pas plaats zou vinden met
de opening van het nieuwe zwembad.

Om daar antwoord op te krijgen willen we graag
bij u op de kofﬁe komen.

In overleg met de vrijwilligers waren wij tot de
conclusie gekomen dat er, gezien de hoge gemiddelde leeftijd en geen zicht op nieuwe jonge aanwas, geen animo meer was om door te gaan in
een nieuw wijkgebouw. Nog een keer knallen met
de laatste carnaval en daarna afbouwen naar het
einde. Al onze huurders en gebruikers waren hiervan op de hoogte.

Het is gebruikelijk dat wanneer u iets wilt er verwacht wordt u er zelf achteraan moet. Nu draaien
we de rollen om. Wij komen, als u dat wilt, bij u
op de kofﬁe. Om met u thuis te bespreken wat er
leuker en gezelliger kan. En natuurlijk brengen we
iets lekkers voor u mee.
Wie zijn “we”? We zijn SWOVE, GGzE, Woonstichting ‘thuis, Gemeente Veldhoven en
Cordaad Welzijn.

Helaas heeft corona roet in het eten gegooid en
moesten we, eerder dan gepland, stoppen. We
hebben de opstal (het wijkgebouw) conform de
notariële acte aan de gemeente overgedragen. De
stichting blijft wel bestaan om eventuele activiteiten te organiseren. Wij denken aan het jaarlijkse
kerstmarkt bezoek, misschien een wijkactiviteit of
bv. een spooktocht. Er zijn legio mogelijkheden
om nog iets voor de wijk te betekenen. Ideeën en
mensen om iets te organiseren of ons te versterken zijn welkom.

Als actieve organisaties op het gebied van welzijn
hebben we samen met Stichting Cobbeek-Centrum de handen in elkaar geslagen en ondersteunen dit initiatief. Wanneer u wilt meedoen dan
komen één of twee vertegenwoordigers van deze
organisaties bij u op de kofﬁe.

Wim van Grunsven - voorzitter SCC

Wil u meepraten en meedenken?

Wij komen op de kofﬁe in Cobbeek

Meld u zich dan telefonisch aan bij Cordaad Welzijn
040 253 34 43, stuur een e-mail naar activiteiten@cordaadwelzijn.nl of vul het formulier in op
https://www.cobbeek.nl.

De buurt of straat leuker en gezelliger maken,
welke ideeën heeft u daarover? Wat is er dan

Na het onderzoek koppelen we de resultaten aan
u terug. Is het herkenbaar? Hebben we de juiste
punten te pakken om het wonen en leven in Cobbeek-Centrum (nog) leuker maken. Wat is er als
vervolgstap nodig?
Oud papier
Let op: elke tweede zaterdag
van de maand wordt er door de
stichting oud-papier opgehaald.
De eerstvolgende datum is
11 december 2021, een goed
moment om al het Sinterklaas
verpakkingspapier op te ruimen.
De mooiste plekjes van Cobbeek
Voor het opzetten van een wandel/speurtocht
door Cobbeek zijn we op zoek naar de mooie, bijzondere, leuke locaties in Cobbeek.
We willen een route maken die leuk is voor iedereen in de wijk. Denk aan
een speurtocht voor de
kleintjes en een meer
sportieve tocht voor jongeren en volwassenen.
Weet je een plek die we echt niet kunnen overslaan?

Het doel is dat de Nederlandse energievoorziening
in 2050 bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal
is.
Wil u hier mee over weten dan kunt u zich onafhankelijk laten informeren door Veldhoven Duurzaam. Meer info op: https://veldhovenduurzaam.
nl. Veldhoven Duurzaam heeft een nieuw Informatiecentrum in de City Passage, bedoeld om
vrijblijvend en laagdrempelig inwoners van Veldhoven bekend te maken met energie besparende
mogelijkheden in en rond hun woning.
U kunt hier terecht met vragen zoals: is mijn woning geschikt voor zonnepanelen? Wat kan ik
doen als ik van het aardgas af wil? Hoe kan ik
energie besparen? Wat kan ik doen om mijn huis
beter te isoleren?
Elke zaterdagmiddag geopend van 13.00-16.30
uur. Locatie: Meent 45, middelste ingang van de
City Passage, bij Blokker, in het pand links naast
Hunkemöller.
City Sport Veldhoven
In de loop van december zal het nieuwe zwembad
in gebruik worden genomen. Om even te wennen
aan de nieuwe locatie zullen beide zwembaden
open zijn. In het eerste kwartaal van 2022 wordt
een begin gemaakt met de sloop van Den Ekkerman en wijkgebouw D’n Uitwijk.

Laat het ons weten! Mail jouw tip naar: activiteiten@cordaadwelzijn.nl of vul het formulier in op
https://www.cobbeek.nl
Informatie Centrum Veldhoven Duurzaam
Honderden landen in de wereld zijn het met elkaar
eens: we moeten zorgen dat de aarde niet verder opwarmt. Daarvoor moeten we overstappen
op
duurzame energiebronnen
zoals zon en
wind. Dat overvaktaal ‘energiestappen heet in
gemeenten
in
transitie’.
Alle
Nederland onderzoeken daarom hoe
we in de toekomst het beste energie kunnen
produceren. We willen meer duurzame energie
gebruiken en minder afhankelijk zijn van aardgas.
De overheid stimuleert dit.

Als dat achter de rug is, zal er een doorloopmogelijkheid worden gecreëerd tussen het nieuwe zwembad en de sportzaal. Als alles volgens
planning gaat zal dit in juni/juli zijn gerealiseerd.
De ofﬁciële, feestelijke opening is echter nog niet
bekend.

