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door Ans Stoub

De oude Inca-stad Machu Picchu in Peru bezoeken stond al 
voor mijn pensionering op mijn bucketlist. In mei van dit jaar 
ging de droom in vervulling als onderdeel van een rondreis 
door Peru.

LIMA - Na een vliegreis van 
dertien uur kwamen we aan in 
de stad Lima, een mooi begin 
van onze rondreis. We reden 
gedurende de eerste dagen 
400 kilometer langs de kale 
kust met enorme cactussen 
naar het zuiden en bezoch-
ten onder andere de Ballestas 

eilanden met grote vogelko-
lonies, zeeleeuwen en een 
oase, verzonken in de woes-
tijn. Daarna ging het landin-
waarts en kwamen we bij de 
indrukwekkende, minimaal 
1500 jaren oude Nascalijnen. 
Reusachtige mysterieuze ‘lijn-

tekeningen’, te zien op een 
kale verre bergwand of vanuit 
een uitkijktoren of vliegtuigje 
op de woestijnvloer. Een leu-
ke buggytocht door de zand-
woestijn bracht ons naar een 
oude begraafplaats en een py-
ramide van een van de pre-In-
ca culturen.
Na nog meer mooie plaatsen 
was het genieten in de Con-
dorvallei. Nadat de condors én 
de lucht genoeg opgewarmd 
waren door de opkomende 
zon, gebruikten de vogels de 
thermiek om majestueus hun 
rondjes boven ons hoofd te 
draaien. Het was een pracht-
gezicht! We kwamen die dag 
boven de 4400 meter wat voor 
een aantal onder ons wel wat 
hoogteklachten veroorzaakte.
Verder ging het en we aten in 
de grond gegaard eten op de 

drijvende rieteilanden op het 
hooggelegen Titicaca meer en 
bekeken overal langs de rou-
te bouwwerken vanuit de In-
ca-tijd. Door de speciale super 
op elkaar aansluitende ste-
nen en manier van bouwen 
waarbij geen specie nodig is, 
zijn deze bouwwerken niet 
verwoest door de regelmatig 
voorkomende aardbevingen.
En toen kwamen we ‘einde-

lijk’ in Cusco aan van waaruit 
de Inca-trail lopers, waaronder 
ikzelf, al om vijf uur s’ochtends, 
in het donker met de trein naar 
het beginpunt van de twee-
daagse trail reden die ons naar 
Machu Picchu zou leiden. We 
hadden een permit om tussen 
twee stations in uit de trein 
op de kiezels naast de rails te 
springen om bij het begin van 
de trail te komen. Het was ge-

lukkig goed en helder weer in 
de bergen. Onze goed Engels 
sprekende gids was een nazaat 
van de Inca’s en het oude Que-
chua was zijn moedertaal. Hij 
vertelde ons met aanstekelijk 
enthousiasme heel veel over 
toen en nu. Twaalf uur en 11 
kilometer stijgen en dalen en 
weer stijgen later kwamen we 
de eerste dag, al blij en voldaan 
van de prachtige tocht met de 

vele, verschillende orchidee-
en, aan bij Inti Punku, een plek 
met uitzicht over de nederzet-
ting Machu Picchu. Dat is de 
bergpas waar de zon precies 
overheen schijnt als hij opkomt 
over Machu Picchu. Het uit-
zicht was adembenemend en 
alle moeite meer dan waard! 
Daar was ik voor gekomen, al 
het andere moois was bonus. 
Ook nu weer waren we ver-
baasd en bewonderend over 
het kunnen, willen en doen 
van het Inca-volk. 
Om zes uur ging de deur van de 
trail achter ons dicht en kon-
den we het verdiende stempel 
van de Machu Picchu in ons 
paspoort zetten. De volgende 
ochtend waren we voor zes-
sen weer op Machu Picchu zo-
dat we de zonsopgang konden 
beleven. En er was niks teveel 
gezegd, de eerste zonnestra-
len kwamen als een laserstraal 
over Inti Punku het dal in om 
op een heilige steen te schij-
nen middenin de nederzetting. 
De rest van de ochtend hebben 
we in Machu Picchu vele van 
de bijzondere plekken bezocht 
met onze gids en ik heb er elke 
minuut van genoten. Missie 
geslaagd!

Ultieme droom komt uit in Peru
Machtige tocht naar Machu Picchu

Ans Stoub is dolgelukkig met de volbrachte tocht naar Machu Picchu. Voor haar kwam een droom uit. (foto: 
eigen foto)‘WE KREGEN EEN 

VERDIENDE 
STEMPEL IN ONS 
PASPOORT’

Draag mij door 
VAN VELDEKE

De storm was voorbijgetrokken, de 
stroomvoorziening hersteld, de natuur 
hernam zich, de zon kwam tevoor-
schijn, de temperatuur schoot naar 
een comfortabele 24 graden. Aan het 

hotelzwembad strekten de zonaanbid-
ders zich lui uit op hun bedden. Enkelen 

zochten het water op. Door de automatische 
glazen deuren kwam een klein gezelschap: een blanke jongen, 
zijn ebbenhoutkleurige maatje en hun donkere vriend in een 
rolstoel, in alles diep gehandicapt. Aan de rand van het zwem-
bad ging het overleg met gebaren. Hun rolstoelvriend het hoofd 
schuin op de romp licht omhoog; de handen geknakt op zijn pol-
sen wezen in onnatuurlijke richtingen. Zijn spreken: geslaakte 
kreten, die zijn vrienden maar al te zeer leken te begrijpen. Hij 
wachtte met ongeduld op wat komen ging: zijn blanke maatje 
tilde hem voorzichtig uit zijn stoel en liep langzaam met hem het 
water in. Zijn geluiden werden sterker, zijn sensatie indrukwek-
kend, zijn armen trillend geheven half boven het water uit. Zo 
werd hij gedragen door het water, vol mededogen en met grote 
zorg. Het moest hem aan niets ontbreken en al helemaal niet aan 
onmetelijk vertrouwen dat zijn vriend hem niet zou laten vallen.
Toen moest ik denken aan het gedicht De idioot in het bad van 
Margaretha Vasalis. Die ontroerende en zo respectvolle beschrij-
ving van zijn lotgenoot die zo’n zelfde sensatie onderging:
“De zuster laat hem in het water glijden,
hij vouwt zijn dunne armen op zijn borst,
hij zucht, als bij het lessen van zijn eerste dorst
en om zijn mond gloort langzaamaan een groot verblijden.”
En zou hij hetzelfde hebben gevoeld? Dat voor hem onuitspreek-
bare, die door hem misschien vermoede tijd dat hij nog ongezien 
was, maar al wel aanwezig:
“Hij is in dit groen water nog als ongeboren,
hij weet nog niet, dat sommige vruchten nimmer rijpen,
hij heeft de wijsheid van het lichaam niet verloren
en hoeft de dingen van de geest niet te begrijpen.”
En ik zat daar, in de warme zon aan het zwembad. Ik zag hem 
door het water gedragen gaan. Ik dacht aan die prachtige poëzie. 
En ook ik was door dat alles diep geroerd.

Activiteiten 
weer van start
CUIJK - Zoals u in het artikel op 
deze pagina hebt kunnen le-
zen, gaan alle activiteiten van 
SWOC/KBO binnenkort weer 
starten (of zijn al weer gestart).
Om activiteiten en diensten 
mogelijk te maken zijn SWOC 
en KBO vrijwilliger onmisbaar! 
Zij zorgen ervoor dat activitei-
ten kunnen draaien, mensen 
een warme maaltijd krijgen, 
mensen ‘s ochtends een tele-
foontje krijgen om te vragen 
of alles goed is, mensen hulp 
krijgen bij hun administratie, 
vervoerd kunnen worden naar 
de gym, enzovoort.
 
SWOC/KBO zijn altijd op zoek 
naar vrijwilligers bij de diver-
se diensten en activiteiten. Op 
de website van SWOC kunt u 
hier meer informatie over vin-
den: www.swocuijk.nl of belt u 
naar 0485-574440.
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De seniorenpagina verschijnt 
elke laatste dinsdag van de 
maand.

Start activiteiten SWOC/KBO, 
zomervakantie weer voorbij

CUIJK - De zomer is alweer bij-
na ten einde, dus we willen u 
weer op de hoogte brengen 
dat de sportieve en creatieve 
activiteiten van de Stichting 
Welzijn Ouderen Cuijk (SWOC) 
en de KBO’s weer van start 
gaan. Hieronder vindt u een 
overzicht van de activiteiten 
die plaatsvinden in Cuijk en de 
omliggende kerkdorpen:
 
Meer Bewegen voor Ouderen 
(MBvO): Gymnastiek U ver-
richt oefeningen in spelvorm 
met als doel fit blijven en een 
goede conditie behouden. Er 
is ook de mogelijkheid om op 
enkele plekken deel te nemen 
aan zitgym.
Oud Fit Cuijk (sporthal van De 
Kwel): Sport voor jonge oude-
ren gericht op ouderen vanaf 
55 jaar in de vorm van bad-
minton, volleybal en andere 
(bal)spelvormen.
Zwemmen en watergymnas-
tiek (in Cuijk)
Elke donderdagochtend in 
zwembad De Kwel in Cuijk 
krijgt u onder leiding van een 
deskundige docent gymnastiek 
in het water.
Koersbal: Koersbal wordt ge-
speeld op een vilten mat. Als 
u geen ervaring heeft, kunt 
u al na enkele aanwijzingen 

meespelen.
Werelddans (Cuijk en Haps) en 
Countrydans (in Cuijk)
Werelddans is een vorm van 
volksdansen. Dansen is een 
goede manier om uw lichaam 
in beweging te houden in een 
gezellige sfeer.
Sociaal Culturele Activiteiten: 
Ontmoeten en ontspannen is 
erg belangrijk voor uw welbe-
vinden. SWOC organiseert ac-
tiviteiten samen met de KBO’s 
verschillende activiteiten zoals 
Toneel, Ouderenkoren, Soos, 
Handwerken, Hobbyclub, Kie-
nen, enzovoort.
Als u een activiteit van de 
SWOC of KBO wilt bezoeken 
en u bent niet voldoende mo-

biel om naar de activiteiten 
toe te kunnen, kunt u gebruik 
maken van de SWOC vervoers-
dienst. Deze service is bedoeld 
voor mensen vanaf 60 jaar die 
een activiteit SWOC en/of de 
plaatselijke KBO willen bezoe-
ken. Dit vervoer geldt dus uit-
sluitend voor die activiteiten!U 
kunt daarvoor een 10-strip-
penkaart kopen voor het be-
drag van € 25,00.
Deze strippenkaart kunt u ha-
len op maandag van 10.00 tot 
14.00 uur in het Welzijnsplein 
Zwaanstraat 7 te Cuijk op de 
begane grond.
 
Meer informatie op de site van 
SWOC: www.swocuijk.nl.

Start activiteiten SWOC/KBO. (foto: Istar Verspuij)

  


