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Gezellig samen koken en tafelen doet een mens goed
Van 30 september tot 7 oktober is 
de landelijke actie ‘Week van de 
eenzaamheid’. Hierin wordt door 
diverse acties te organiseren, 
extra aandacht besteed aan 
mensen die alleen zijn. De wijk 
‘De Heeswijkse Kampen’ heeft een 
zeer actieve wijkraad, die bezig is 
om in dit kader op zaterdag 2 
oktober de actie ‘Eten bij de 
Buren’ te organiseren. Wij spraken 
een van de leden van de wijkraad, 
Marcella Huffman, die bij wijze 
van spreken met de pollepel in de 
hand klaarstaat om iedereen voor 
dit project enthousiast te maken.

Door Josje Goos en Lidwien Buné

Marcella: “Ik leerde de voorzitter 

van de wijkraad kennen via de 

plaatjesactie van de Jumbo. De 

vraag of ik het leuk zou vinden om 

bij de wijkraad te komen kwam als 

een geschenk uit de hemel. Ik zat 

al drie jaar thuis en ben van nature 

een heel actief persoon die graag 

wat voor anderen wil betekenen. 

Een van mijn hobby’s is koken, 

voor mij en mijn man maar ook 

graag voor een gezelschap. In het 

kader van ‘De week van de 

eenzaamheid’ kwam ik daardoor 

op het idee om op zaterdag 2 

oktober de actie ‘Eten bij de Buren’ 

op te zetten. Als je alleen komt te 

staan zeggen de meesten: 

“Overdag en ‘s avonds gaat het 

wel, maar alleen eten, dat is zo 

naar. Je zegt niets en niemand 

zegt wat tegen jou, ik zet dan de 

radio aan of zit voor de televisie 

met het bord op schoot.” Er moet 

veel georganiseerd worden 

voordat het evenement daadwer-

kelijk plaats kan vinden: allereerst 

mensen vinden die willen koken en 

mensen die gast willen zijn, 

mensen die spullen rond willen 

brengen, mensen die gasten naar 

de eettafel willen brengen en 

natuurlijk middelen om dit alles te 

kunnen bekostigen.” 

‘Samen eten doet 
beter eten’

Bekend maken en aanmeldingen 
krijgen 
Het plan is om op diverse plaatsen 

in de wijk waar veel volk komt, 

bijvoorbeeld bij Jumbo, in de hal 

van de Lavendelflat en bij wijkcen-

trum De Nielt, posters op te 

hangen om gegadigden te krijgen 

voor A. het koken en B. als gast. 

Omdat het in die week specifiek 

over eenzamen gaat, is het in 

principe de bedoeling dat degenen 

die zich opgeven voor het koken 

of als gast, weinig of geen 

contacten hebben. Het is de 

bedoeling dat het koken en eten 

bij de mensen thuis gebeurt. De 

gegadigden moeten zichzelf 

opgeven, men moet niet het 

gevoel krijgen dat het opgedron-

gen wordt. Marcella: “En als voor 

iemand een hele maaltijd wat veel 

is, is het natuurlijk ook mogelijk 

om alleen koffie of thee te drinken, 

met wat lekkers erbij natuurlijk. Er 

moet zelf gekookt worden en met 

het groepje dat ze vormen kan 

overlegd worden wie wat doet: 

sommigen vinden het heerlijk om 

pannen soep te maken, anderen 

zijn weer goed in taarten bakken in 

toetjes of grote pannen nasi, bami, 

chili con carne of stamppot. 

Vrijwilligers die de mensen halen 

en brengen of het leuk vinden bij 

dit soort projecten betrokken te 

zijn mogen zich altijd melden.”

Doel
De bedoeling van dit alles is op de 

eerste plaats dat men nieuwe 

mensen leert kennen in een goede 

en gezellig omgeving. Daarnaast 

hopen we natuurlijk dat deze actie 

een succes wordt en dat wij dit 

daarom vaker kunnen organiseren. 

Door corona heeft het samen wat 

doen al veel te lang stil gelegen. 

Hierdoor beseft je pas dat aan-

dacht voor elkaar hebben en 

lekker kletsen met elkaar over welk 

onderwerp dan ook, een wezenlijk 

onderdeel is van de samenleving. 

Ook al denkt u: dat samen eten is 

niets voor mij, kan het zijn dat het 

door het eens te proberen, je tot 

de ontdekking komt dat het toch 

iets toevoegt. En samen eten doet 

beter eten. Ook kan men eens iets 

anders voorgeschoteld krijgen dan 

dat men gewend is en dat is dan 

een uitdaging om zelf ook eens 

een wat andere recepten te 

proberen. Marcella: “We hopen op 

een mooi aantal aanmeldingen en 

dat het tot volle tevredenheid 

verloopt. Deze actie is eenmalig, 

maar het zou natuurlijk prachtig 

zijn als het voortgang kan vinden, 

niet alleen in de Heeswijkse 

Kampen maar ook in andere 

wijken van Cuijk. Daarbij willen wij 

graag helpen.”

Informatie
Let op de berichten in de wijkkrant 

van de Heeswijkse Kampen, op de 

posters en ook op Facebook. 

Denkt u: hier voel ik wel wat voor, 

dan kunt u zich opgeven, het liefst 

per e-mail, maar het kan ook 

schriftelijk of mondeling bij 

wijkgebouw De Nielt. Opgeven 

kan t/m 22 september zodat wij 

nog de tijd hebben om groepjes 

van hooguit drie personen samen 

te stellen en te informeren. 

Vermeld natuurlijk uw naam en 

adres en of u graag voor het eten 

of voor de koffie of thee wilt 

opgeven. Omdat alles bij de 

mensen thuis gebeurt, is het nodig 

om ook te vermelden of u bijv. 

allergisch bent voor bepaalde 

stoffen, voor huisdieren en of u 

vegetarisch eet. Ons e-mailadres is 

info@heeswijksekampen.nl. Wij 

hopen van harte u op 2 oktober 

welkom te heten bij ‘Eten bij de 

Buren’.

Ik sprak Tonnie Lamers uit Cuijk 
over het vrijwilligersvervoer van 
senioren in Cuijk. Welk vrijwilli-
gersvervoer in Cuijk? Vanuit welke 
organisatie? Waar naar toe? In het 
gesprek bleek het vrijwillige 
seniorenvervoer in Cuijk een zaak 
van de bomen en het bos te zijn. 
Hieronder de verschillende 
organisaties en hun mogelijkheden.

Het vervoer door de Stichting 

Welzijn Ouderen Cuijk (SWOC) is 

alleen bedoeld naar/van de 

wekelijkse activiteiten die georgani-

seerd worden door de SWOC of een 

plaatselijke KBO, zoals gym, 

zwemmen, dansen etc. Vanaf 60 

jaar oud kan men een 10 rittenkaart 

kopen à € 25 op maandag van 9-14 

uur en dinsdag van 9-12 uur op het 

Welzijnsplein, Zwaanstraat 7 te Cuijk. 

Vooraf dient men zich voorlopig per 

mail aan te melden bij: angenent-

joost@gmail.com

St. Vrijwillige Hulpdienst Cuijk 
Deze organisatie regelt ‘privé-ver-

voer’ en heeft geen strakke leeftijd-

grens. Zij helpen mensen die voor 

hun vervoer niet op vrienden of 

familie terug kunnen vallen. Men 

brengt de mensen vooral naar de 

huisarts, het ziekenhuis of de fysio. 

Er wordt een vast bedrag gehan-

teerd voor vervoer naar de diverse 

kernen binnen de gemeente (€ 3,50-

7,50), naar Nijmegen (€ 10) of 

daarbuiten voor € 0,35 per kilome-

ter. Dit rekent men af met de 

chauffeur. Een rit (plus retour) moet 

minimaal een dag van te voren 

aangevraagd worden via het 

centrale telefoonnummer 0485-

336939 (ook bemand door vrijwil-

ligers), elke werkdag tussen 9.30 en 

11.30 uur.

Buurtbus
Het derde vrijwilligersvervoer is de 

Buurtbus. Voor Cuijkenaren is dat 

lijn 238 van Grave naar Boxmeer die 

onder andere 1x in Beers stopt, 3x in 

Cuijk en 1x in St Agatha. De 

buurtbus rijdt alleen op werkdagen 

tussen 7.15 en 19.00 uur. Men kan 

een kaartje in de bus kopen of de 

OV-kaart gebruiken. Zij rijden vanaf/

langs/naar aansluitingen met ander 

OV-vervoer. De haltes en tijden zijn 

te vinden op www.buurtbusland-

vancuijk.nl/

Tonnie Lamers is vrijwilliger voor alle 

drie de organisaties en maakt de 

mensen er graag blij mee. Een 

planner en meer vrijwillige chauf-

feurs, voor SWOC en Hulpdienst 

met eigen auto, zijn altijd welkom. 

De gemeente verzekert wat nodig is 

bij uw inzet voor uw medeburger.

Veel keus aan seniorenvervoer in Cuijk

Seniorenpagina

Tonnie Lamers rijdt als vrijwilliger voor alle drie de vervoersorganisaties 

in het Land van Cuijk. Meer collega’s zijn altijd welkom.

Marcella zet zich vol in voor het project ‘Eten bij de Buren’.

Colofon 
Silvia Beuving

Peter Hendriks

Lidwien Buné

Josje Goos

Ans Stoub

Redactieadres:
Seniorenpagina SWOC

Zwaanstraat 7

5431 BP Cuijk

www.swocuijk.nl

www.sociom.nl

De seniorenpagina 

verschijnt elke laatste 

dinsdag van de maand.

Leermeesters
Er is een tijd geweest dat men de uitdrukking 

gebruikte dat onderwijs werd genoten. De 

laatste tijd is van dat genieten van onderwijs 

weinig meer vernomen. Opmerkelijk!

Bij mij begon het genieten al op de Fröbelschool 

en werd vervolgd op de “grote” school waar 

onder leiding van meester L. schrijven werd 

geleerd met de kroontjespen. Nu trof het slecht dat ik 

linkshandig was, want over links schrijven was niet de bedoeling. Via de 

liniaal vond doeltreffende correctie plaats. In de tweede klas troffen wij het 

bijzonder met de heer v.G. die gewoon was tenminste wekelijks bozig een 

aanwijsstok op de voorste bank kapot te slaan. Na enkele maanden bleek 

hij geruisloos verdwenen. De vijfde klas had ook zo zijn bijzonderheden. 

Tijdens de zaterdagochtendles bracht heer Kr. een immer ruime voorraad 

moppen over “gekken” en “gekkenhuizen” te berde. Uiteindelijk zijn we 

ook aan hem ontsnapt. Het zesde leerjaar kende een zweem van corrup-

tie: de heer D. stelde het op prijs om geregeld gefêteerd te worden met 

pakjes sigaretten van het merk Dr. Dushkind, zelf vast geen medicus. In de 

eerste klas van de middelbare school teisterde wiskundeleraar A. (bijnaam: 

A-kwadraat) onze tere kinderziel. Na het schuchter opsteken van het 

vingertje: “Mijnheer, ik snap het niet.”, reageerde hij steevast mechanisch 

met slissende stem: “Ssso, sssnap jij dat niet. Nou, ga dan maar in de hoek 

ssstaan!” Met het onderwijskundig stijgen dienden zich ook gepromoveer-

den aan zoals aardrijkskundeleraar v.L. die met vileine pokerface ons 

regelmatig inprentte: “Wie wil kunnen frauderen moet goed kunnen 

vibreren!” Of de leraar geschiedenis die steeds voorhield: “Jongelui, 

bedenk: sinds de oude Grieken is er niets veranderd.” Tsja, “Dit (en meer) 

heb ik bij mijzelven overdacht,/Verregend, op een miezerigen morgen,/

Domweg gelukkig, in de ……straat.” (J.C.Bloem) Onze leraar Nederlands 

strooide kwistig met de mooiste literaire teksten en besprak ze uitgebreid.

Zo werd onderwijs genoten!

Van Veldeke


