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 ‘Mensen steunen en gerust maken geeft me een goed gevoel’
Ton Lagarde (Nijmegen,1948) 
kreeg eens te horen: “Volgens mij 
zat je bij het onderwijs óf je was in 
het leger.” Nou dat laatste klopte 
precies. Ton is 38 jaar beroeps 
geweest, met 55 jaar mocht hij met 
pensioen, nog veel te jong om 
thuis niets te gaan doen. In mei 
2023 is hij 20 jaar met hart en ziel 
vrijwilliger.

  Door Josje Goos en Lidwien Buné   

Ton: “In 1970 trouwde ik met Rieky 

uit de plaats Zeeland. In Vught 

werden toen de eerste fl ats 

gebouwd, daarvan kregen wij er een 

toegewezen en daar hebben we 15 

jaar fi jn gewoond. Ik had een baan 

als instructeur infanterie en vanuit 

Vught waren de plaatsen Breda en 

Oirschot, waar ik achtereenvolgens 

te werk werd gesteld, gemakkelijk te 

bereiken. Na 12 jaar had ik al die 

sportvelden wel gezien en heb ik 

me in Bussum laten omscholen 

voor een logistieke baan. Dat gaf 

een wat geregelder leven, wat mij 

als vader van een jong gezin veel 

beter beviel. Wij waren intussen 

verhuisd naar een eengezinswoning 

in Grave omdat, toen er een tweede 

kind kwam, de fl at te klein werd. Na 

mijn parate tijd kwam ik voor mijn 

werk terecht in de plaats Zeeland als 

bedrijfsleider van het mobilisatie-

complex. Daar moesten we zorgen 

dat de daar opgeslagen legereenhe-

den ‘oorlog klaar’ inzetbaar waren. 

Van 16 november 1998 tot 26 mei 

1999 ben ik uitgezonden geweest 

naar Bosnië.

    Intussen had ik op mijn 29ste mijn 

diploma sportdocent gehaald en 

heb ik jarenlang trim- en gymgroe-

pen begeleid. Dat kwam me later 

ook van pas bij mijn begeleiding van 

ouderen in het project ‘Meer 

bewegen voor ouderen.’

    Toen in 1998 het laatste kind het 

huis uit was, zijn we meteen de 

volgende dag naar de makelaar 

gestapt om ons huis te verkopen. 

We hadden al gekeken wat een 

geschikte plaats was om te wonen 

en dat was Cuijk, mede omdat daar 

een station was. We waren op zoek 

naar een appartement, dat beviel 

ons het best omdat tuinieren niet 

echt onze hobby is.

Vertrouwenspositie
Toen we net in Grave woonden, 

wandelden wij door het centrum. 

Daar tro� en we toevallig Rieky’s 

vroegere schoolvriendin Mien van 

de Broek, zeer actief werkzaam als 

sociaal werker bij SWOC. Daardoor 

ben ik ook al snel na mijn pensione-

ring bij deze organisatie beland, o.a. 

als een van de eerste thuisadmini-

strateurs bij het project ‘Schoen-

doos’. Het zijn voor 90% alleen-

staande oudere dames van wie bijv. 

de man is overleden, die hulp 

vragen omdat hij altijd de admini-

stratie deed. Dat werk doe ik nog 

steeds, het is een vertrouwensposi-

tie. Als thuisadministrateur heb ik 

nauw contact met de belastingin-

vullers van Sociom/KBO. Die ben ik 

behulpzaam om de nodige papieren 

voor de belastingaangifte van de 

cliënten gereed te maken. Ik heb 

doorgaans 6 à 7 cliënten, de een 

heeft wat meer hulp nodig dan de 

ander. En bij sommigen kom ik ook 

nog wel langs voor de gezelligheid. 

Als ik iets onregelmatigs bespeur, 

bijvoorbeeld: mevrouw gaat hard 

achteruit, dan informeer ik de 

sociaal werkster van Sociom, die 

nauw samenwerkt met een 

geriatrisch verpleegkundige. Er 

wordt altijd gevraagd: Is het goed 

dat ik dit of dat doe. Niets gaat 

achter de rug van de mensen om. 

Het kan zijn dat hulp geweigerd 

wordt. Misschien verhuizen? Oh, 

nee…. denk ik niet aan.”

Wekzijnsbezoeker
Naast thuisadministrateur is Ton nu 

ook al vier jaar welzijnsbezoeker bij 

Sociom. Men kwam daarvoor 

mensen tekort en Thea Martens 

vroeg hem of hij dat wilde gaan 

doen. De functie houdt in dat hij, na 

aanvraag, bij ouderen vanaf 75 jaar 

met een vragenlijst op bezoek komt 

om te inventariseren of alles in het 

kader van ouder worden naar wens 

gaat. Tevens is hij gediplomeerd 

vrijwillige ouderenadviseur bij KBO, 

een onderdeel van de individuele 

belangenbehartiging (IBB). Dit werk 

is wegens de vergrijzing hard nodig. 

Hij is ook 12 jaar voorzitter geweest 

van de Vereniging van Eigenaren 

van ‘Het Trapezium’, het apparte-

mentencomplex waar hij woont. 

Van de Vereniging (Oud) Militairen 

Cuijk was hij 10 jaar secretaris.

De Schobbelèr
“Om te ontspannen zing ik al 12 jaar 

bij Het Visserskoor in Beers. Daarbij 

open ik als ‘conferencier’ het 

concert, praat de boel aan elkaar en 

spreek na afl oop een dankwoordje 

uit. Na ‘Corona’ hebben we gelukkig 

weer volop optredens. We hebben 

ook tradities: onze koordrank is De 

Schobbelèr, die bij elke bijzondere 

gebeurtenis op tafel komt, en bij 

zeer bijzondere gelegenheden 

wordt er aan de feesteling iets heel 

speciaals aangeboden: een blik 

‘Eerste Vangst Zoetwaterharing 

Kraaijenbergse Plassen.”

‘Ik was niet af!’
Ton zat ook, samen met Rieky bij 

het project ‘Eruit op zondag’: samen 

gezellig ko�  edrinken voor alleen-

staanden voor wie de zondag vaak 

wat stilletjes is. Dit project is helaas 

gestopt. Ook was hij vijf jaar lang 

roostermaker bij museum Ceuclum.

    En thuis? “Ja, hoor, ik kook elke dag, 

maar ik was niet af!” En op de 

valreep: “Haha, ik ga ook nog twee 

maal per week naar de sport-

school”. En dat doet Ton Lagarde 

allemaal, en met veel plezier en 

toewijding.     

Verlossing

Door Lidwien Buné  

De mens heeft vele gezichten – 

Voor lelijke wil men niet zwichten 

– Dapperen beheersen een grote 

kracht – Zij ontnemen gestoorden 

hun macht – Stralen hun vuur naar 

de anderen – Samen gaan wij onze 

mensheid veranderen – We vijlen, 

schaven en schuren – Verbreken 

alle hinderlijke muren – Houd van 

elkaar en houd moed – Het is de 

liefde die ons voedt – Het Kind is 

klein – Hulpeloos en rein – Het 

groeit op en wil ons binden – Geeft 

ons licht en om elkaar te vinden 

– Na deze zware tijd komen de 

goede jaren – Laten we de juiste 

koers gaan varen.

Interactie graag

Door Ans Stoub  

Bij het begin van dit nieuwe jaar 

overdenk ik wat ik kan betekenen 

voor de senioren waarvoor deze 

pagina bedoeld is. We doen ons best 

met iedere keer een leuk interview 

en een informatief stukje. Uit onze 

directe omgeving krijgen we wel 

eens feedback maar eigenlijk weten 

we niet of wij u brengen wat u wilt 

lezen of over geïnformeerd zou 

willen worden. Daarom mijn vraag: 

Wilt u ons laten weten wat u van 

onze info vindt en óók wat u mist? 

Of wie u graag eens geïnterviewd 

ziet, of over welk initiatief u meer 

wilt weten. Onder op deze pagina 

vindt u waar u uw reactie/vraag kwijt 

kunt. Wij zouden er blij mee zijn. Een 

goed, interactief 2023 gewenst!

Dag 2022!

Door Josje Goos- Kraakman  

Het leek een jaar van veel kommer 

en kwel: van oorlog, natuurrampen, 

schandalen en van jan en alleman 

met hun meningen daarover in de 

krant en op de buis. Natuurlijk, de 

toestand is verontrustend, er is veel 

leed in de wereld en we weten er 

door de huidige communicatiemo-

gelijkheden ook meteen van. Aan de 

wereldproblemen kun je niet veel 

doen, wel aan het op orde houden 

van je eigen omgeving. Dat hoeven 

geen grootse gebaren te zijn: een 

praatje, een knu� el, een spelletje 

spelen, genieten van de natuur, een 

Bossche bol bij de ko�  e. En 

gelukkig kunnen we elkaar weer 

vrijelijk ontmoeten. Ik wens u een 

goed en gezond 2023.  

 Overdenkingen redactieleden seniorenpagina   

Seniorenpagina

 De redactie wenst u het allerbeste voor 2023. (Fotobewerking: Tim 

Schepers)   

 Ton Lagarde vindt zijn werk als thuisadministrateur gewoon ‘keileuk’, het 

geeft zó véél voldoening.   

 ChatGPT   
 Onlangs ontstond er wereldwijd ophef bij o.a. 

schrijvers en columnisten door publicaties over 

een nieuwe zogenoemde chatbot met de naam 

ChatGPT die, met gebruikmaking van kunstma-

tige intelligentie of zoals dat in het Engels 

Artifi cial Intelligence en afgekort AI wordt 

genoemd, in staat zou zijn op commando 

zelfstandig teksten te produceren. Zo zouden nota 

bene studenten in staat zijn met behulp van dit 

computerprogramma hun scripties geheel door het programma te laten 

schrijven. Ja, zelfs zoiets ingewikkelds als de kwantumfysica zou zo 

simpel kunnen worden uitgelegd.

De vraag kwam bij mij op wat dit zou kunnen betekenen voor het 

schrijven van bijvoorbeeld columns in het algemeen en voor die van mij 

op de Seniorenpagina in het bijzonder. Wordt de columnist overbodig en 

kan hij defi nitief met pensioen of valt er nog genoeg oorspronkelijk werk 

te leveren?

Ik vroeg de chatbot naar Van Veldeke, de Seniorenpagina en het Cuijks 

Weekblad. Snibbig reageerde de chatbot bot met de mededeling dat hem 

deze drie namen volledig onbekend waren. Nou, wat een opluchting! 

Kort daarna gaf ik de opdracht om voor de Seniorenpagina in het CW een 

Van Veldeke-column te schrijven. ChatGPT bleek zijn huiswerk inmiddels 

grondig gedaan te hebben: er kwam een complete tekst tevoorschijn. Nu 

zult u mij zeker mijn chagrijn daarover niet euvel duiden en ook dat ik die 

tekst niet overneem. Een dergelijke vorm van baanverdringing zou verbo-

den moeten worden! Helemaal het toppunt van arrogante diefstal was 

ook nog dat hij u godbetert de vriendelijke groeten deed.

Nu rijst wel de vraag of ik in vervolg niet iedere door mij geschreven 

column dien af te sluiten met zoiets als een disclaimer waarin, al of niet 

onder ede, wordt verklaard dat de tekst geheel en al zelf is bedacht en 

geschreven door uw columnist. De techniek staat tegenwoordig voor 

niets, maar het moet verdorie niet overdreven worden, zeg.   

Van Veldeke

Colofon 
Silvia Beuving

Peter Hendriks

Lidwien Buné
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Tips en ideeën voor de 

redactie mail naar 

silviabeuving@sociom.nl

De seniorenpagina 

verschijnt elke laatste 

dinsdag van de maand.


