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Walking Football: Je bent nooit te oud om te scoren!  
Vroeger weleens met vrienden een 
partijtje voetbal gespeeld? En nu 
langs de kant staan omdat je niet 
meer kan rennen? Wil je weer het 
teamgevoel ervaren? Samen met 
leeftijdsgenoten (60+) een uurtje 
actief bezig zijn en daarna gezellig 
napraten? Dat kan weer!  

Door Lidwien Buné

Initiatiefnemers Welzijn Ouderen 

Cuijk en voetbalvereniging JVC 

Cuijk hebben een nieuw doel voor 

ogen: ouderen in beweging krijgen 

met Walking Football.  

Leo Giesbers (JVC Cuijk): Wij (WOC, 

Negen en JVC Cuijk) zijn bij elkaar 

gekomen na aanleiding van een 

gesprek hoe we mensen kunnen 

aanzetten om vrijwilliger te worden 

en in dit geval bij JVC Cuijk . Ook 

omdat er sprake is van eenzaamheid 

onder “ouderen”. Al pratende 

kwamen we ook tot het standpunt 

dat bewegen (o.a. middels voetbal-

len) ook belangrijk is voor ouderen. 

Walking Football en voetbalvereni-

ging JVC Cuijk is dan een logische 

match. Vandaar dat wij nu samen 

bekijken of wij Walking Football op 

de kaart kunnen zetten in Cuijk en 

wat JVC Cuijk daarin kan beteke-

nen.’’

Johan van Hoof (WOC): “Naast onze 

andere activiteiten zoals gym, yoga 

en dans, waarbij ouderen in Cuijk en 

omgeving op allerlei manieren 

samen actief zijn en andere mensen 

ontmoeten, willen wij via Walking 

Football een nieuwe activiteit 

opzetten. Met voetbal begin je al in 

je jonge jaren en hoeft niet te 

stoppen als je ouder bent gewor-

den.” 

Luc te Braake en Thomas Peeters 

Weem van Negen, Spelbepalers in 

Beweging zijn de verbindende 

schakel die kwetsbare doelgroepen 

weten te bereiken en aan kunnen 

sporen mee te gaan doen. 

Beweegcoach Luc te Braake van 

Negen: “Sportverenigingen vervullen 

een belangrijke rol als ontmoetings-

plaats voor alle verschillende 

doelgroepen binnen de gemeente 

Land van Cuijk. Met het opzetten 

van de Walking Football-training 

wordt hier de mogelijkheid geboden 

om kwetsbare doelgroepen als 

senioren mee te laten doen op zijn 

of haar niveau. Wij als Negen zijn erg 

blij met dit initiatief vanuit JVC Cuijk 

en Welzijn Ouderen Cuijk en hopen 

in de toekomst nog vaker met 

sportverenigingen de verbinding te 

kunnen leggen om iedereen te laten 

meedoen”. 

Walking Football is de kalme versie 

van voetbal. Wandelen naar de bal 

voorkomt onnodige valpartijen of 

botsingen. Deze sport is voor 

iedereen die graag in de buitenlucht 

actief wil zijn. Door sportief te gaan 

voetballen in ‘slow-motion’ kun je 

weer samen met je (klein-) kinderen 

voetballen.

Woensdag 29 maart aanstaande zal 

er op de voetbalvelden van JVC 

Cuijk een training worden gegeven. 

Van 10.30 tot 11.00 uur wordt er 

informatie gegeven over wat 

Walking Football inhoudt en uitleg 

gegeven over de spelregels. Na de 

theorie kun je de praktijk van 

Walking Football ervaren. Van 11.00 

tot 12.00 uur geeft de ervaren 

Walking Football trainer Jan Schaap 

een training. Het doel van deze 

demonstratie is om ouderen in de 

regio Cuijk (weer) in beweging te 

krijgen. Het is een voordeel als je 

wat voetbalervaring hebt, maar dit is 

geen must om dit rustige spel onder 

de knie te krijgen. Vanaf 14.45 uur 

start op deze woensdag het 

schoolvoetbaltoernooi. Een 

gelegenheid om uw kleinkind of 

buurjongen/meisje aan te moedi-

gen.  

Walking Football is een teamsport. 

Dit actieve spel is zeker ook voor 

vrouwen. Door te voetballen op 

wandelniveau zijn de kansen voor 

iedereen gelijk om aan de bal te 

komen. Er wordt samengespeeld in 

teams van vier tot acht personen. Er 

wordt regelmatig gewisseld in de 

teams. Zo blijft het spel spannend 

omdat je steeds een andere mede- 

en tegenstander hebt. Het veld heeft 

de grootte van een kwart van een 

normaal voetbalveld. Een warming-

up voorkomt blessures en sportief 

gedrag maakt het spelletje helemaal 

plezierig. En wat ook belangrijk is: je 

kunt je sociale contacten uitbreiden. 

Samen spelen en daarna onder het 

genot van koffie/thee napraten in de 

derde helft. Hoe leuk is dat? 

Wat is de volgende stap na de eerste 

training van 29 maart? Afhankelijk 

van de interesse voor een voortzet-

ting van het Walking Football komen 

er nieuwe afspraken. Dit o.a. met 

betrekking tot het trainen en spelen 

van wedstrijden (onderling of tegen 

andere clubs). Het doel van de 

organisatie is om hier voor de 

zomervakantie inzicht in te hebben, 

zodat wij ook weten over hoeveel 

teams het gaat. Wat is er mooier om 

zolang mogelijk te kunnen blijven 

voetballen op het niveau dat past bij 

jou en jouw leeftijd. Door alleen al 

zolang mogelijk te blijven bewegen 

blijf je langer fit en geniet je meer 

van je ‘ouwedag’. Je doet het 

samen. Dus ga deze uitdaging aan 

en scoor! 

Interesse en/of meedoen? Informa-

tie via vrijwilligers@jvccuijk.nl. 

Inschrijven voor de training Walking 

Football op woensdag 29 maart kan 

via sectoractiviteiten@welzijnoude-

rencuijk.nl. 

We zien je aanmelding graag 

tegemoet.

De pensioenen stijgen wel maar dat 
is nog geen reden tot juichen want 
de hoge inflatie doet deze verbete-
ring helemaal teniet. Aandacht 
geven aan uw financiële zaken is 
daardoor nog steeds belangrijk. 
Vraag zo nodig hulp bij een van 
onze goed opgeleide hulpverle-
ners.  Laat niet onnodig belasting- 
of toeslagengeld liggen. Al hebt u 
een brief van de Belastingdienst dat 
u geen aangifte meer hoeft te 
doen, laat toch een van onze 
belastinginvullers kijken naar de 
voorschotbeschikkingen toeslagen. 
Soms pakt dit positief uit of 
voorkomt u onaangename 
terugbetalingen.

Door Kees van Nieuwenhuijzen  

Daarnaast kunt u mogelijk in 

aanmerking komen voor tegemoet-

koming voor specifieke zorgkosten 

als u een laag inkomen heeft maar 

wel (hoge) zorgkosten. Hierbij maakt 

de belastingdienst een nieuwe 

berekening of u een deel van de 

heffingskortingen misloopt. Als dit 

het geval is krijgt u het deel dat u 

misloopt aan heffingskortingen 

uitbetaald als specifieke zorgkosten.

Ook dit jaar hebben alle belastingin-

vullers van de KBO Cluster Cuijk een 

bijscholingscursus gevolgd om 

senioren te helpen bij het invullen 

van de belastingaangifte inkomsten-

belasting 2022. Deze belastingser-

vice van KBO Cluster Cuijk en WOC 

is bestemd voor alle 55plussenioren 

in het gebied van de voormalige 

gemeente Cuijk die niet actief 

deelnemen aan het arbeidsproces. 

Deze dienst is gratis met alleen een 

onkosten vergoeding van maximaal 

€ 15 per aangifte.

De belastinginvullers zorgen er voor 

dat de aangiften vóór 1 mei worden 

ingediend Als diegenen die belas-

tinggeld denken terug te krijgen 

vóór 1 april aangifte doen, krijgen ze 

vóór 1 juli 2023 bericht van de 

Belastingdienst. Lukt het niet vóór 1 

mei dan wordt er zo nodig uitstel 

aangevraagd. Om in aanmerking te 

komen voor hulp wordt er een 

inkomensgrens gehanteerd. Voor 

2022 zijn die: voor een alleenstaan-

de € 31.998 en voor gehuwden/ 

samenwonenden € 40.944 per jaar.

In de voormalige gemeente Cuijk 

worden de aanvragen voor belas-

tinginvullers gecoördineerd door de 

Sector Individuele Belangenbeharti-

ging. Aanvragen kunnen worden 

ingediend bij de Info Balie SWOC 

KBO, telefoon 0485-574440 menu 

keuze 1 en per e-mail: IBB.KBOS-

WOC@gmx.com

Hulp bij het doen van uw belastingaangifte 
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Voorkom dat u teveel betaald of niks terugkrijgt. Laat u helpen door de 

vrijwilligers van IBB. 

Lekker buiten, in een team van gelijken, bewegen op een vaste dag in 

de week is goed voor lijf en geest van iedereen! 

Carnaval voorbij
Ziezo, het carnaval zit erop en dan nu dus de 

vastentijd in (hoezo vastentijd? Wat is dat?). Geen 

gezeur of gaan we capituleren voor de dagelijkse 

geneugten? Hoppa, biechten! En gelet op de 

moeilijke tijden wordt dat oude vastentrommeltje 

mogelijk weer tot een grote deugd verheven.

Jeugdsentiment: toen mijn trommeltje nog 

dienstdeed, werden we in de veertigdagentijd op 

school regelmatig vergast op stichtelijke verhalen over 

onthechting die onze tere kinderziel dramatisch ontwrichtten. De apotheose 

van die duistere periode vormde voor onze klas op de laatste vrijdagmiddag 

van de vastenmaand de biechtstoel en dat betekende: van 15.00 tot 16.00 

uur in de kerk verplicht klassikaal berouw. Iedereen had zo zijn eigen 

zogenoemde biechtvader en op voormelde tijd zat in het duistere gebouw 

voor iedere omineuze belijdeniskast een rijtje jongetjes gedwee te wachten 

tot ze hun misdaden fluisterend aan de prelaat wereldkundig konden maken.

En plots, tot onze ontzetting, vloog de deur van het zweethuisje op een 

onzalig moment open en stormde pater S. in overspannen toestand zijn 

belijdenisvesting uit om met overslaande stem te roepen: ”Het moet nu 

maar eens afgelopen zijn met dat eeuwige gesnoep uit de suikerpot!” 

Met afgezakte kinderschoudertjes vanwege het ondraaglijke zondenbesef 

dropen wij af, totaal verward over de vraag hoe we onze bekentenissen nog 

erger konden maken.

Maar voor die wanhoop diende zich thuis een verheven oplossing aan door 

middel van het aloude gebruik in katholieke gezinnen van het zogenoemde 

“misje spelen”, uiteraard alleen door kinderen van het mannelijk geslacht. 

Over een tafeltje ging een mooi gestreken wit tafellaken en vervolgens 

werden alle benodigde attributen daarop uitgestald. Van velletjes ouwel 

werden rondjes geknipt en bij mogelijk gebrek daaraan voldeden peper-

muntjes. En dat alles onder de zegen van de Kerk, want van hogerhand zag 

men gretig de kandidaten voor het seminarie al komen, desnoods zonder 

askruisje.
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