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‘Er is in Cuijk zo veel te zien’
CUIJK | Het Toeristisch Informatie 
Punt (TIP, voorheen VVV) in Cuijk, 
waarbij hij als vrijwilliger werk-
zaam is, heeft aan Pierre Haan 
een geweldige promotor van het 
Cuijks Cultureel Erfgoed. Met 
verve laat hij tijdens rondleidin-
gen bezoekers kennismaken met 
al wat Cuijk aan historie te bieden 
heeft. 

Door Josje Goos en Lidwien Buné

Pierre (Kekerdom, juni 1944) 

vertelt: “Toen ik drie maanden was, 

dwongen de bezetters alle 

bewoners uit de Ooypolder te 

vertrekken. Wij moesten met het 

Millingse veer naar de overkant, 

daarna werden de dijken doorge-

stoken zodat het hele gebied 

onder water kwam te staan. Wij 

moesten verder lopen met mij in 

de kinderwagen en mijn iets 

oudere broertje op het zitplankje 

op de bak. We kregen onderdak bij 

een boer in Zieuwent en, na een 

paar maanden, in Drenthe bij een 

weduwnaar met een hoeden- en 

fourniturenzaak. Een nicht deed 

daar het huishouden, zij stal her en 

der voedsel bij elkaar zodat wij 

genoeg te eten hadden. Zij heeft 

altijd contact gehouden met onze 

familie. Mijn vader, benieuwd hoe 

de boel er bij stond, reed op zeker 

moment op een fiets met harde 

banden helemaal terug naar 

Kekerdom. Het was een puinhoop! 

Wij gingen zo snel mogelijk weer 

terug naar huis om ons leven weer 

op te bouwen. Ik heb daar een 

geweldig leuke jeugd gehad met 

veel vrijheid: spelen in de vrije 

natuur, heel gevaarlijk. Oma stond 

altijd op de dijk scherp toe te 

kijken of wij niet in de leemputten 

zouden verdrinken. De Laurentius-

school betekende het einde van de 

vrijheid. Na de MULO in Beek was 

het overdag werken geblazen en in 

de avonduren studeren. Ik 

behaalde zo het HBS diploma en 

meerdere certificaten. In 1961 

moest ik in dienst, die ik doorge-

bracht heb op de vliegbases Volkel 

en Deelen.” 

‘Mijn hart gaat uit 
naar toeristen 

vertellen over wat 
Cuijk te bieden heeft 

aan historie’
Banen te over
Daarna moest hij weer werken, er 

waren banen te over: eerst bij de 

chocoladefabriek Van Dungen in 

Nijmegen op de loonadministratie. 

Voor de werkers ging met het loon 

vaak een zakje tweedekeus choco-

lade mee. Maar het werken met 

cijfers beviel hem niet zo. Hij 

werkte overdag in verschillende 

banen, ‘s avonds studeerde hij en 

zaterdags stond hij op de heren-

modeafdeling van V&D. Daar heeft 

hij zijn Cuijkse vrouw leren 

kennen. Drukkerij Thieme kwam in 

beeld en daar heeft hij 35 jaar lang 

in diverse functies, maar hoofdza-

kelijk als corrector, met zeer veel 

genoegen gewerkt. “Na vijf jaar 

verkering wilden we graag 

trouwen en in Cuijk gaan wonen. 

We kregen de nodige vergunning 

en zijn in Cuijk-Noord terecht 

gekomen. Omdat ik graag zong, 

werd ik eerst lid van het jongeren-

koor van de Jozefkerk, daarna 

volgden diverse koren, o.a. het 

kerkkoor en Vivace en nu zing ik al 

bijna 25 jaar bij ‘t Akkoordje. Naast 

koorzang zijn schilderen, wande-

len, historische steden bezoeken 

en fietsen mijn grote hobby’s. Maar 

mijn hart gaat uit naar toeristen en 

andere belangstellenden vertellen 

over wat Cuijk allemaal te bieden 

heeft aan historie. 20 jaar geleden 

kwam ik via Claar Moers bij de 

VVV. Zij verzorgde daar de 

rondleiding door Cuijk -nu doe ik 

dat nog alleen-, die begint bij de 

TIP, Maasstraat 17, waar ook de 

Werkgroep Archeologische dienst 

Cuijk (WAC) is gevestigd. Tijdens 

de rondleiding vertel ik hoe Cuijk is 

ontstaan, over de Keltische en 

Romeinse periode, de Middeleeu-

wen, de kerken, de geschiedenis 

van Jan van Cuijk en die van de 

leerlooierij, de Beeldentuin, de 

Heemtuin, de begraafplaats, het 

museum, en de geschiedenis en 

wat er allemaal te bewonderen is 

aan kunst in de Martinuskerk.” 

Vrijwilligers
Alle vrijwilligers van de TIP zorgen 

er voor dat Cuijk en omgeving 

interessant is voor bezoekers van 

onze plaats en van de regio. Er zijn 

diverse wandel- en fietsroutes 

verkrijgbaar, waarvan de Tonge-

laar- fietsroute wel een topper is. 

Op het ogenblik is er door de 

Werkgroep Recreatie en Toerisme 

een uitgebreide Romeinse 

wandeling in de maak die, nog 

voor het hoogseizoen begint, bij 

de TIP verkrijgbaar zal zijn. Hierin 

komen alle aspecten van de 

Romeinse bewoning aan bod: van 

de brug -systeembouw avant la 

lettre- en de allerlaatste vondsten 

die boven kwamen bij het open-

breken van de Grotestraat, tot de 

door de Romeinen ingevoerde 

groenten, o.a. prei en tamme 

kastanjes (die overal voor werden 

toegepast, bijv. meel om te 

bakken) aan toe. 

Werkgroep Recreatie 
en Toerisme bezig 

met Romeinse 
wandeling 

 

Ook in dit nieuwe jaar 2020, biedt 
Stichting Welzijn Ouderen Cuijk 
(SWOC) u weer verschillende 
diensten en activiteiten aan. In dit 
artikel kunt u lezen welke diensten 
en activiteiten er aangeboden 
worden voor senioren in de 
gemeente Cuijk.

De diensten van SWOC zijn 

ondergebracht in drie onderdelen:

Het eerste is de Individuele Dienst-

verlening. Hieronder vallen o.a. 

Aanwezigheidshulp (huisbezoek ter 

ondersteuning van mantelzorgers of 

alleenstaande senioren), Activerend 

Huisbezoek (een steuntje in de rug 

om het leven weer op te pakken na 

een ingrijpende gebeurtenis), Tafeltje 

Dekje (warme maaltijdbezorging), 

Telefooncirkel (elke doordeweekse 

dag een telefoontje in de ochtend), 

Vervoersdienst (vervoer van en naar 

activiteiten van SWOC) en de 

Welzijnsbezoeken (75+ers en 80+ers 

ontvangen een bezoek van een 

vrijwilliger voor een gesprek over 

wonen en welzijn in de gemeente 

Cuijk).

Het tweede is de Individuele 

Belangenbehartiging. Hieronder 

vallen de diensten Vrijwillige 

Ouderenadviseurs (een vrijwilliger 

helpt u de weg te vinden in het 

woud van wet- en regelgeving), 

Thuisadministratie (een vrijwilliger 

die u ondersteunt om uw admini-

stratie op orde te brengen en te 

houden), Belastinginvulhulp (hulp bij 

het invullen van de belastingaangifte 

en optimaal gebruik maken van de 

fiscale mogelijkheden) en Clienton-

dersteuning (o.a. voor ondersteu-

ning bij het keukentafelgesprek van 

de WMO). De organisatie van deze 

diensten is in handen van SWOC en 

KBO.

Het derde is de Preventie/Maat-

schappelijke Dienstverlening. 

Hieronder vallen de Bewegingsacti-

viteiten (gym, yoga, koersbal, dans, 

zwemmen) en de Sociaal Culturele 

Activiteiten (kaarten, bingo, hand-

werken, toneel, Soos, enz.). Ook 

hierin werken SWOC en KBO nauw 

samen.

De activiteiten van SWOC vinden 

plaats in Cuijk en de omliggende 

(kerk)dorpen die vallen onder de 

gemeente Cuijk. Voor een aantal 

diensten en activiteiten wordt een 

financiële bijdrage gevraagd (voor 

onder andere de maaltijden van 

Tafeltje Dekje, de bewegingsactivi-

teiten en de Sociaal Culturele 

Activiteiten).

Meer informatie over de diensten en 

activiteiten via tel. 0485-574440, 

infobalie@swocuijk.nl of bekijk de 

website: www.swocuijk.nl.

Wat kan SWOC voor u betekenen in 2020?

Seniorenpagina

Activiteiten van de ouderenorganisatie in Vianen. (foto: Istar Verspuij)

Op veel schilderijen van Pierre Haan prijkt de Sint Martinuskerk.
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De seniorenpagina 

verschijnt elke laatste 

dinsdag van de maand.

Knarrenhof
Onlangs verscheen het rapport “Oud en zelfstan-

dig in 2030. Een reisadvies” van de commissie 

“Toekomst zorg thuiswonende ouderen”. De 

publicatie bevat een hele reeks aanbevelingen, 

voor de beleidsmakers dus werk aan de winkel.

Zo valt als één van de aanbevelingen aan kabinet, 

gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders 

en zorgverzekeraars te lezen: “Bevorder de tot-

standkoming van woonvormen die het ouderen 

makkelijk maken elkaar bij te staan.”

Mooi! Wat blijkt? Daar is inmiddels al aan gedacht. In Zwolle, want daar vind 

je de Knarrenhof. Een in 2018 opgeleverd wijkje aan de noordrand van de 

stad met 48 woningen, koop en sociale huur gemixt. De huizen zijn 

gebouwd rond twee binnentuinen (door de bewoners te onderhouden) met 

midden in het complex een gemeenschapshuis voor kaartavondjes, 

vergaderingen e.d. en niet te vergeten de (nieuwjaars)borrel. De huizen 

bevatten een woonkamer, keuken en een slaap- en badkamer op de 

begane grond. Op zich zou het allemaal misschien niet zo bijzonder zijn, 

ware het niet dat iedereen die er wil wonen een sociaal contract moet 

ondertekenen waarin wordt beloofd een goede buur te zijn en hulp te 

geven aan andere bewoners van het complex die dat nodig hebben.

Omdat de woningen duurzaam worden gebouwd, is een complicatie dat de 

totale bouwkosten hoger liggen dan bij “normale” rijtjeshuizen. Ook blijkt in 

de praktijk dat de hoogte van de grondprijzen het realiseren van dergelijke 

projecten in de weg kan staan. In zo’n geval zou de gemeente (ook) iets 

kunnen betekenen. Hoezo? Nou gemeente, tel uit je winst: bijvoorbeeld 

gelden die vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) moeten 

worden besteed aan woningaanpassingen kunnen hier worden uitgespaard. 

En zorgverleners: zorg voor elkaar kan hier – zoals becijferd – wel eens een 

besparing op zorgkosten van zo’n € 3000 per jaar per bewoner betekenen.

En “instanties”: nou niet oer-Hollands die ideeën als luchtfietserij naar de 

prullenbak verwijzen, nee, aan de slag. Kan zoiets ook bij ons? Op naar de 

vergadertafels en het gemeentehuis en boter bij de vis.

Van Veldeke


