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Koor Ons Genoegen wil het genoegen delen met meer mensen!
Ons Genoegen is een laagdrem-
pelig koor dat elke donderdag-
ochtend repeteert in ’t Fort in 
Cuijk. Je kunt lekker zitten bij het 
zingen en je hoeft geen noten te 
kunnen lezen. Op het repertoire 
staan liedjes die iedereen zo 
meezingt, of je nu wel of niet 
‘kan’ zingen.

Door Ans Stoub

In maart 1975 werd het koor 

opgericht door Jan Vermeulen en 

in 2004 nam Gerry Broeren het 

dirigeerstokje ter hand. Tegelijker-

tijd kan ze ook achter het orgeltje 

zitten om de juiste toonhoogte 

aan te geven en de zang te 

begeleiden. Gerry is een bekende 

dirigent in het Cuijkse korenland. 

Gerry: “Ik begon mijn ’carrière in 

de muziek’ toen ik op een gegeven 

moment in mijn leven het advies 

kreeg om ‘iets te gaan doen wat je 

leuk vindt’. Dat begon rustig aan 

met in de middag orgel- en 

pianoles geven en ’s avonds koren 

begeleiden en dirigeren. Dat groei-

de van lieverlee uit naar alle 

middagen en avonden. Nog niet 

zo lang geleden was ik verbonden 

aan vijf koren maar op dit moment 

is daar alleen nog maar Ons 

Genoegen van over.” Dat komt niet 

door haar, maar doordat veel 

koren, zoals onder andere ook het 

Gospelkoor en het Kapelkoor, niet 

meer bestaan. Dat verschijnsel 

wordt in heel Nederland gezien en 

heeft diverse oorzaken. In de 

corona-tijd mocht men niet bij 

elkaar komen en ook nu durft nog 

niet iedereen weer alles te doen. 

Maar het is ook een gevolg van het 

feit dat in de coronatijd veel 

mensen zich op andere bezighe-

den hebben gericht. Daarnaast 

hebben ook verhuizingen, de 

vergrijzing en sterfgevallen het 

ledental helaas doen dalen. Tijd 

voor nieuwe en ook ‘jongere’ 

leden. Gerry: “We zouden ook 

graag meer mannen erbij hebben, 

dat maakt het nog leuker want dan 

wordt de klank rijker.”

Zingen als gezellig
Een van de deelnemers van Ons 

Genoegen is Mien, een 92-jarige, 

die al vijftien jaar elke donderdag 

met veel plezier komt zingen. 

Mien: “Ik kom niet alleen voor het 

zingen op zich, wat ik heel fijn 

vind, maar ook voor de gezellig-

heid, het onder de mensen zijn.” 

Dat raakt een facet aan wat voor 

Gerry in het kader van Ons 

Genoegen een hele belangrijke is. 

Gerry: “Ik heb al vaak, tegen 

iedereen die het horen wil, gezegd 

dat samen zingen een mooie 

gelegenheid is om de mensen hun 

huis uit te laten komen, uit hun 

eenzaamheid te halen. Helaas heb 

ik kennelijk nog niet de juiste 

mensen, die bij de eenzamen thuis 

komen, bereikt met mijn bood-

schap.

Zingen als therapie
Er is ook een echtpaar lid. De man, 

Jan, is getroffen door een hersen-

infarct en heeft daar onder andere 

afasie aan over gehouden. Dat 

betekent dat hij moeite met praten 

heeft. Zingen heeft hij altijd 

gedaan maar dat gaat nu niet meer 

zoals vroeger. De familie zocht 

een plek waar hij zich genoeg op 

zijn gemak kon voelen om daar 

toch weer mee aan de gang te 

gaan. Zijn dochter tipte Ons 

Genoegen en dat bleek een goed 

idee. Het echtpaar komt nu samen 

naar ‘t Fort want ook de echtge-

note wilde zelf wel weer zingen. 

“Mijn man voelt zich helemaal op 

zijn gemak bij dit koor, hij kent alle 

liedjes die gezongen worden. Zijn 

logopediste is er ook blij mee want 

het helpt bij de revalidatie” aldus 

echtgenote Diny.

‘Je hoeft trouwens 
helemaal niet in Cuijk 
te wonen om lekker 

mee te komen 
zingen bij Ons 

genoegen’

Zingen als samen doen
Sinds kort zingt ook Riek lekker 

mee. Haar voormalige koor was 

gestopt en ze is blij dat ze hier wel 

haar hobby uit kan oefenen. “Het is 

een ander repertoire maar ik ben 

blij dat ik lekker kan zingen.” Zij is 

hartelijk welkom geheten. Je hoeft 

trouwens helemaal niet in Cuijk te 

wonen om lekker mee te komen 

zingen bij Ons genoegen. Dat 

weet misschien niet iedereen maar 

het gaat erom dat elke man of 

vrouw die iets zoekt om samen te 

doen, terecht kan in Cuijk. Je hoeft 

dus niet te kunnen zingen, je hoeft 

de hoogte niet in, je hoeft geen 

noten te kunnen lezen, je mag er 

lekker bij zitten, als je er maar 

plezier in hebt. Dàt is het belang-

rijkste.

Donderdagochtend
Het koor komt elke donderdag-

ochtend om 9.45 uur bij elkaar in ’t 

Fort bij Castella. Dan wordt er 

geoefend en gezongen tot 10.30 

uur, de koffietijd. Na een kwartier 

wordt er dan weer gezongen tot 

11.15 uur. Gerry: “Ik nodig ieder-

een, óók mannen, uit om een keer 

vrijblijvend een ochtend te komen 

kijken en luisteren. Je hoeft je 

nergens op te geven, je kunt 

gewoon binnen komen en ergens 

gaan zitten en als je wilt zing je 

eventueel meteen mee. Ik roep 

hierbij ook alle mantelzorgers en 

professionals in de zorg op om 

eens na te gaan of iemand in uw 

kring óók gebaat zou zijn bij zo’n 

gezellige ochtend.”

IBB is de afkorting van ‘Individuele 
Belangen Behartiging’ en is binnen 
de kernen van de oude gemeente 
Cuijk een samenwerking tussen de 
lokale KBO’s en Welzijn Ouderen 
Cuijk. Zo’n samenwerking van 
vrijwilligers heeft een coördinator 
nodig en dat is per 2023 Kees van 
Nieuwenhuijzen.

Door Ans Stoub

De vrijwilligers van IBB kunnen 

mensen op vier vlakken helpen: als 

clientondersteuner, als thuis 

administrateur, als ouderen adviseur 

en als belastinginvulhulp. De 

doelgroep zijn alle senioren in Cuijk 

en omgeving. Met name de mensen 

op AOW-leeftijd.

Aanvragen komen, per email of 

telefonisch, eerst bij Kees terecht. 

Kees: “Ik ben degene die het eerste 

contact heeft met een nieuwe cliënt 

om samen uit te zoeken welke hulp 

die persoon nodig heeft. Ik heb dan 

de keuze uit dertien vrijwilligers om 

een match te maken met de juiste 

vrijwilliger voor de hulpvraag. 

Tijdens het gesprek wordt door mij 

beoordeeld of de vraag binnen de 

criteria van onze hulpverlening valt. 

Als dit niet het geval is worden deze 

mensen door verwezen naar 

Sociom of een andere professionele 

hulpverlener. Het contact wat we 

met onze cliënten hebben kan 

variëren van eenmaal per week in 

het begin tot eenmaal per kwartaal 

als de zaken op orde zijn.”

Kees is zelf zijn hele leven al op 

financieel gebied werkzaam en 

heeft ervaring opgedaan op vele 

werkplekken. Daardoor kent hij van 

binnenuit de gang van zaken bij de 

gemeente, de sociale dienst, 

woningcorporaties en het bedrijfs-

leven. Ook met vrijwilligerswerk 

heeft hij een schat aan ervaring. Bij 

de scholen en sportclubs van de 

kinderen, als penningmeester in de 

parochie en al jaren bij de IBB.

Kees: “We kunnen, ook door de 

vergrijzing van onze vrijwilligers zelf, 

altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. 

Bij de start krijgen ze eerst een 

opleiding en worden daarna 

ondersteund. Tijdens mijn vakantie 

is er altijd een back-up. Ikzelf neem 

de telefoon altijd op of bel dezelfde 

dag terug als mensen de voicemail 

ingesproken hebben. De mail zie ik 

ook elke dag. Vraag ons of we mee 

kunnen kijken bij zaken als toesla-

gen of WMO aanvragen of welke 

vraag u ook heeft. Mail naar IBB.

KBOSWOC@gmx.com of bel via 

0485-574440, keuze 1 en u komt 

met mij in contact.”
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Kees van Nieuwenhuijzen coördineert vanuit huis bij elke hulpvraag 

welke vrijwilliger het beste kan helpen.

Als je zingt, komen er gelukshormonen vrij. Denken dat je niet kunt 

zingen, is het slechtste idee dat je kunt hebben. Hans Primusz

Dip maar tip
Het is januari: koud, grijs en somber en de lente 

is nog mijlen aan tijd ver weg. Winterdip. 

Lichtpuntjes? Soms een sprietje zon en dan is 

er ook nog zoiets als Black Friday en Blue 

Monday. Idee: laat ik om dat lijden aan de hele 

vermaledijde winterdip te verlichten die twee 

placebodagen op één hoop vegen om daarna in 

datzelfde rappe tempo als psychologische 

panacee (al of niet online) een opbeurende bestelling 

doen. Deze remedie tegen de dip is toch door het leveranciersvolkje 

daarvoor bedoeld? Nu dan, hup, een boekje besteld met de optimistische 

titel Stip Puntgaaf. Een heerlijke bloemlezing uit het oeuvre van Kees Stip 

(1913-2001) met o.a. puntdichten, bijeengebracht door Ivo de Wijs en 

Jaap Bakker. Waarom dit werkje gekozen? Nou, bijvoorbeeld hierom:

Op een aalscholver / Aalscholvers denken allemaal:/’Kun je nog schol-

ven, scholf dan aal.’/Doch door de golven diep bedolven/wil weinig aal 

zich laten scholven./Zo scholft zo’n beest zich uit de naad/terwijl het 

woord niet eens bestaat.

Of deze: Op een donderbeestje / Een donderbeestje had te Aken/zijn 

macht om veel lawaai te maken/in hoge mate uitgebreid/zodat men het 

de hele tijd,/wat niemand zal verwonderen,/in Keulen hoorde donderen.

Of deze dan: Op een ever / Een sterk op drank beluste ever/dronk elke 

dag een fust jenever/waarvan hem echter door een hert/het leeuwen-

deel ontfutseld werd./Het beest sprak bevend van de schok:/’Dat scheelt 

een borrel op een slok.’

Vooruit, nog eentje dan: Op een haan / Een oude haan sprak vol 

verbazen/toen hij bij het reveilleblazen/des morgens vroeg om kwart 

voor zeven/een aantal van zijn jongste neven/door een poelier zag 

etaleren:/’Die zijn al erg vroeg uit de veren.’ Enzovoort, en zo verder.

Nou, ik moet zeggen: daar knap je al heel aardig van op! En verbeeld ik 

me dat nou? Is het licht al anders?
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