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Door Lidwien Buné en Josje Goos

Ger Keijzers, troubadour van Cuijk, geboren (1952, red) en ge-
togen Cuijkenaar, geniet van het leven en de muziek. Zijn 
liedjes, vaak in het dialect, brengt hij regelmatig ten gehore, 
waarbij hij zichzelf begeleidt op gitaar.

CUIJK - Ger: “Op de Aloysius-
school waren de fraters veel 
met muziek en zangles bezig. 
Ik mocht al vroeg bij het jon-
genskoor, waar wij in bruine 
korte broek, stropdas en geel 
bloesje zo nu en dan in de kerk 
mochten zingen. Toen ik 16 
jaar oud was heb ik met ande-

ren jongerenkoor ‘Sjaloom’ op-
gericht. Deken Van den Akker 
vond wat wij toen zongen niet 
passen in de kerk. Na zijn over-
lijden kwam pastoor Toebes 
en die vond het prima! De kerk 
was stampvol als wij zongen, 
ik kon lekker muziek maken en 

ging tóch naar de kerk. Later 
zong ik bij Black and White Ge-
neration, Zang Veredelt, Nuit 
d’Art en Cantilene.”
Op zijn 17e hing zijn leven 
aan een zijden draadje: hij lag 
een week in coma door kool-
monoxidevergiftiging en had 
daarbij een bijna- dooderva-
ring. Daar heeft hij lang met 
niemand over kunnen praten, 
daarom las hij er veel over, tot-
dat hij gelijkgestemde mensen 
tegenkwam via netwerk ‘Na-
bij- De- Dood Ervaringen’; de 
puzzelstukjes vielen op hun 
plek. Door deze ervaring is Ger 
anders in het leven gaan staan, 
voelt mensen beter aan, maar 
loopt wel tegen muren op.
Ger: “Ik ben het onderwijs in-
gegaan, heb voor verschillende 
klassen gestaan in het regu-
liere, speciale en voortgezet 

onderwijs. Ik had altijd mijn 
gitaar bij me. Er was soms een 
korte pauze nodig met een 
liedje, dat gaf wat ontlading 
en energie tijdens de les, of ik 
maakte een simpel liedje voor 
een bepaalde gelegenheid.
Het was niet altijd eenvoudig 
om voor de klas te staan, ik 
kreeg een burn- out. Uit een 
test bleek dat ik een vrij hoog 
IQ had. Er werd mij verteld dat 

ik overal tegenaan liep omdat 
ik verbanden zag en aangaf, 
die anderen niet (wilden) zien 
en die niet gezegd mochten 
worden. Daarom pas ik niet 
goed in systemen. Negen jaar 
geleden stopte ik met het on-
derwijs, omdat het beleid me 
erg tegen begon te staan.”
Ger begon toen voor zichzelf 
en doet nu alleen wat hijzelf 
zinnig en interessant vindt. 

Hij heeft onder begeleiding 
zelf een gitaar gebouwd en hij 
heeft veel getekend. Zijn pas-
sie is liedjes maken, aanvan-
kelijk op bestaande melodieën 
zoals zijn eerste liedje ‘De Kük-
se straoate’ (1999) dat hij op 
de wijs van ‘Streets of Lon-
don’ schreef. Later schreef hij 
muziek voor eigen gedichten. 
Deze liedjes maakt en zingt Ger 
graag voor hen, die niet meer 

zo goed in staat zijn contact te 
leggen. Regelmatig speelt hij in 
huiskamers van verzorgings-
huizen in Cuijk en wijde omge-
ving. Daar is het idee ontstaan 
voor dit lied: 
Ge kiekt mien àn en ik zie in 
òuw oge/ ge wilt wà zêgge, 
mar ‘t kumt ‘r nie vân./ D’r ge-
beurt zôveul in dieje kop dor-
bove/ ‘t liekt wel of ‘r niks mêr 
kân.
Wà wilde mien nou êêgelijk 
nog zêgge/ Wor binde mì be-
zig, wà wilde nog kwiet/ Ik 
weet wel dè g’t nie mêr üt kunt 
lêgge,/ ‘tis jòmmer, begriepe 
doe’k ‘t nie.
Òuw hele lêêve hêdde kunne 
proate/ Ovver vân âlles en mit 
iedereen/ Nou vüld’ ouwêge 
vân âlles verloate/ Wà gebeurt 
‘r nou toch um ouw hin.
Refrein: Hulpeloos komde op 
de wereld/ En hulpeloos goad-
de d’r vânaf/ Êêgelijk is ‘t ok nie 
eerlijk/ Ge vült ‘t meschien wel 
âs ‘n straf.
 
Sommige liedjes van Ger gaan 
over mensen die door demen-
tie aftakelen. Soms valt het 
zwaar om voor hen te zingen, 
vooral als hij ze vroeger in het 
volle leven heeft gekend.

Ger Keijzers, ‘troubadour’ van Cuijk
‘Wat je teveel hebt, geef je’

Ger Keijzers doet waar zijn hart ligt.

GER KEIJZERS: “IK 
HAD ALTIJD MIJN 
GITAAR BIJ ME”

Zekerheden
VAN VELDEKE

Ruim een week geleden ontving ik van 
mijn energieleverancier per mail een 
gezellig kerstboodschap. Hij vertelde 
mij dat door de aantrekkende eco-
nomie er steeds meer vraag is naar 

energie en dat zoiets wordt teruggezien 
in de inkoopprijzen voor stroom en gas 

waardoor per 1 januari 2019 de leveringsta-
rieven omhoog zullen gaan. Ook wreef hij mij onder de neus dat 
de overheid op Prinsjesdag bekend had gemaakt dat de belasting 
en toeslagen op energie voor iedereen in Nederland per 1 januari 
zullen stijgen. De regering wil hiermee - zo sprak hij ferm - een 
flinke stap zetten naar een duurzamer Nederland. En (gebracht 
als een soort onvermijdelijkheid) zullen daarnaast ook de netbe-
heerkosten nog eens worden gewijzigd (lees: verhoogd).
Een kleine maand daarvoor mailde mijn ziektekostenverzekeraar 
dat om redenen van (en vul maar in) per 1 januari de premie zal 
worden verhoogd. Geweldig hierbij is dat het eigen risico niet 
omhoog zal gaan.
Eveneens op Prinsjesdag maakte de regering bekend het laagste 
BTW-tarief (o.a. voor de eerste levensbehoeften) te zullen verho-
gen van 6 naar 9%.
Een week of twee geleden hoorde ik een nieuwslezer op de ra-
dio melden dat de tarieven van de gemeentelijke belastingen be-
kend waren. Cuijk werd apart genoemd als de gemeente waar de 
grootste stijging in 2019 zal plaatsvinden. En zo zullen er vast en 
zeker nog andere stijgingen komen. Van dalingen heb ik nauwe-
lijks gehoord, behalve dan die van de tarieven van de loon- en 
inkomstenbelasting (moet het effect nog zien!).
Beste lezer, niet getreurd en vooral niet boos worden: onze pre-
mier heeft - ook weer op Prinsjesdag - het volk voorgehouden 
dat de economie “groeit als een tierelier en iedere (let wel: IEDE-
RE) Nederlander er volgend jaar gemiddeld (!) 1,5% in koopkracht 
op vooruit gaat”. Dat is toch een reuze meevaller, zeker voor de 
mensen die het moeilijk hebben. Wat zullen die merken van onze 
booming welvaart? Steeds vaker steekt de discussie de kop op 
of de koek nog wel eerlijk en rechtvaardig verdeeld wordt. Het 
aantal vraagtekens hierbij neemt met de dag toe. En al die gele 
hesjes, waar komen die toch vandaan?

Van de redactie
CUIJK - De SWOC en de re-
dactie van de Seniorenpagina 
wenst u allen fijne feestdagen 
en een voorspoedig 2018!
We hopen ook het komende 
jaar wederom de Senioren-
pagina te vullen met leuke en 
interessante interviews en co-
lumns. Heeft u ideeën of tips, 
laat het ons weten!
 
De SWOC is met spoed op 
zoek naar een nieuwe bezor-
ger voor Tafeltje Dekje (Cuijk) 
en een vrijwilliger voor de 
Telefooncirkel.
Mocht u interesse hebben, 
dan kunt u contact met ons 
opnemen.
 
Kijkt u op de website www.
swocuijk.nl voor meer 
informatie.
U kunt ook bellen met de 
SWOC via telefoonnummer 
0485-574440.

Colofon
Silvia Beuving
Peter Hendriks
Lidwien Buné
Josje Goos
Mieke Heijmans
 
Redactieadres:
Seniorenpagina SWOC
Zwaanstraat 7
5431 BP Cuijk
www.swocuijk.nl
www.sociom.nl
 
De seniorenpagina verschijnt 
elke laatste dinsdag van de 
maand.

‘Er op uit op Zondag’ 
zwaait 2018 uit!
Zoals wellicht bekend is, or-
ganiseert Sociom|Zin ver-
schillende activiteiten. Ze 
worden op diverse plaatsen 
aangeboden in het Land van 
Cuijk en zijn bedoeld voor ie-
dereen die op zoek is naar 
verbinding met anderen. Het 
zijn vaak activiteiten die aan 
het denken zetten of ter ont-
spanning dienen, zoals een 
leesgroep, een wandelgroep, 
diverse gespreksgroepen, 
filmgroepen en het opteke-
nen van levensverhalen.

CUIJK - Coördinator van So-
ciom|Zin zegt over het thema 
zingeving: “Als je doet wat je 
zinvol vindt, geeft je dat ener-
gie en het kan je leven verrij-
ken.” De coördinator staat ten 
dienste van de ongeveer 50 
vrijwilligers: “Zij komen met 
ideeën en ik ondersteun om 
die mogelijk te maken.”

Activiteit
Er op uit op Zondag is ook 
een activiteit van Sociom|Zin. 
Tweemaandelijks komen ou-
deren op zondagmiddag van 
14.00 tot 16.00 in de Parasol 
(Hof van Cuijk 1) samen. De 
zondag wordt door veel al-
leenstaande ouderen als saai 
en alleen ervaren. Hen wordt 
de gelegenheid en ruimte ge-
boden elkaar te ontmoeten 
en een gesprek aan te gaan of 
een thema te bespreken. Dit 
alles onder het genot van een 

kopje koffie of thee. De mid-
dag wordt begeleid door twee 
vrijwilligers: een gastheer of 
-vrouw.

Oudjaar
Zondag 30 december is er een 
speciale oudejaarsmiddag om 
het jaar 2018 uit te zwaaien 
en het nieuwe in te luiden. Er 
is muziek, een lekker hapje en 
drankje: kortom gezelligheid 
alom! Heeft u zin om bij deze 
middag aanwezig te zijn? U 
bent van harte welkom! Voor 
30 december kunt u zich opge-
ven via sociomzin@sociom.nl 
of op 0485 - 700 500.

Gastvrouw
Sociom|Zin maakt hierbij ook 
graag van de gelegenheid ge-
bruik om mensen op te roepen 
die graag gastheer of -vrouw 

willen zijn tijdens deze mid-
dagen. U kunt e-mailen of 
bellen via de bovenstaande 
contactgegevens.

Feestdagen
Erop uit op zondag wenst 
u mooie feestdagen en een 
sprankelend 2019!
 
Sociom|Zin is er voor alle zelf-
standig wonende inwoners 
van het Land van Cuijk die zich 
willen verbinden met een an-
der op waarden en levensvra-
gen die voor hem of haar van 
belang zijn. De activiteiten van 
Sociom|Zin bieden hiervoor di-
verse mogelijkheden.
Ongeveer 50 vrijwilligers en 
één beroepskracht (coördina-
tor) zijn actief voor Sociom|Zin. 
Zij zijn getraind in het begelei-
den van mensen.

Bijeenkomst zondagmiddag. Tekst: Mieke Heijmans.


