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Seniorenpagina

Door Josje Goos en Lidwien Buné

Om de leefbaarheid en saamhorigheid te vergroten en ver-
eenzaming trachten te voorkomen, is het zaak onderlinge 
contacten te stimuleren. In dorpen zal dat gemakkelijker 
gaan dan in een grotere plaats als Cuijk, die diverse kernen 
heeft.

LINDEN - Een goed voorbeeld 
van hoe een gemeenschap 
leefbaar te maken en te hou-
den, is Linden. Dat komt niet 
omdat alle 265 inwoners er 
al van oudsher wonen, het 
grootste percentage is import, 
de meesten ervan wonen er 

echter al vrij lang, zijn hoofd-
zakelijk 50+, enkelen zijn bo-
ven de 80 en 17 onder de 11 jaar. 
Joost Angenent: “Ik ben hier 40 
jaar geleden komen wonen en 
ik woon nog steeds met veel 
plezier in mijn zelf verbouwde 
boerderij. Je wordt snel opge-

nomen, men komt regelmatig 
langs voor een praatje. Er was 
van het begin af aan veel bu-
renhulp, een extra kruiwagen 
was snel geregeld.”
Wil Liebrand: “Er zijn ook in-
woners, die zich liever wat 
afzijdig houden en dat mag. 
Maar als het nodig is, staan 
we klaar met hulp of een luis-
terend oor. Ons gezin is ook 
import en de eerste bezoeker 
was, zoals bij iedere nieuwe 
burger, pastoor Piet. De buren 
boden ons spontaan, tijdens 
de afbouw van ons casco, het 
gebruik van hun badkamer 
aan. Die vanzelfsprekendheid 
maakt dat je je al snel welkom 
voelt.”
Bijna iedereen in Linden is lid 
van een of meer verenigingen 
en/of clubs. Ons ‘epicentrum’ is 

‘De Burcht’; het bestuur ervan 
bestaat uit vijf vrijwilligers, een 
ervan krijgt een vergoeding 
voor het regelen van afspra-
ken en ‘de poets’. Het gebouw 
is van de gemeente; het moet 
zichzelf bedruipen door con-
tributies en zaalverhuur voor 
gemeentelijke zaken, verga-
deringen, club- en andere 
activiteiten, toneel- en muzie-
kuitvoeringen en feesten als 

Carnaval met zitting, kinder-
optocht en Carnavalsprinses 
met een vrouwen-’Raad van 
Elf’. Eén middag per week is er 
soos, die vrij toegankelijk is.
 
Wil: “Verenigingen en clubs 
zijn er te over, ook toeganke-
lijk voor mensen van buiten: 
o.a. biljartclubs, Ziezo toneel, 
Vrouwen Vereniging Linden, 
Dorpsraad Ganzenveer, Sin-

terklaascomité, Stichting Vier-
daagse, gezondheidssport, 
Slagwerkgroep, Schilderclub, 
Afrikaans dansen, Kunstbe-
schouwing. Daarnaast is er een 
wandelclub, een fietsclub, een 
liturgieclub, het zangkoor en 
Het Gilde.”
Joost: “Bekend bij heel wande-
lend Nederland is de doortocht 
van de Vierdaagse, in 2020 de 
25ste keer. De route werd, van-

wege de nieuwe brug over de 
Maas, verlegd en liep voortaan 
door Linden. Dat moest gevierd 
worden: als welkom heeft men 
toen langs de hele route door 
Linden poppen geplaatst, één 
groot feest!” Wil: “En elk jaar 
wordt er met de Vierdaagse 
700 liter soep verkocht; uit elke 
vereniging helpt iemand mee 
met de verkoop, de opbrengst 
gaat naar twee goede doelen 
en naar de verenigingen zelf. 
In het laatste weekend van de 
vakantie is ons kampeerfeest 
‘De Blijde Gans”, waarop alle 
leden van de dorpsvereniging 
mét kinderen en kleinkinderen 
welkom zijn. Ook nieuwko-
mers zijn welkom, zij kunnen 
dan kennis maken met ‘Lin-
den’. In oktober is ons jaarlijks 
dorpsfeest.”
 
De saamhorigheid is groot: 
iedereen heeft, bij wijze van 
spreken, elkaars sleutel, je 
kunt gerust op vakantie, de 
tuin wordt gedaan. Wél is er 
nu, ook vanwege de vele toe-
risten, buurtpreventie en ook 
daarvan is iedereen lid. En hoe 
krijg je de mensen binnen? 
Nou, dat gaat eigenlijk hele-
maal vanzelf.

Een goede buur is beter...
Onderlinge contacten stimuleren

Wil Liebrand en Joost Angenent zijn zeer actief in het verenigingsleven van Ganzendorp Linden. (foto: 
persfoto)MET DE 

VIERDAAGSE 
WORDT 700 LITER 
SOEP VERKOCHT

De kluts
VAN VELDEKE

De kluts. Waar is de kluts. Waar is de 
kluts potverdorie nou toch! Waar heb 
ik mijn kluts neergelegd. Nee, klinkt 
niet. Het is dé kluts. Mannelijk enkel-
voud. Kan ook vrouwelijk enkelvoud 

zijn volgens de grote Van Dale. Hoe is 
het nou met die kluts (m/v). Je kunt de 

kluts kwijtraken. Heb ík weer. Ben hem/haar 
inmiddels kwijt. Waar is de kluts. Waar heb ik die nou toch ook 
alweer gelaten.
Weten jullie dat misschien? Ik vraag het aan het Cuijks Weekblad 
dat zegt te gaan stoppen. Nee hoor. Helemaal mis. Blijkt nep-
nieuws. Want wat later komt namelijk het nieuwste nieuws: we 
gaan door. Meester Talvi heeft ons overgenomen en De Maas-
driehoek gaat ter ziele. O gelukkig, nou word ik dus niet gratis 
brodeloos. Hoe zo: gratis en toch brodeloos. Ik ben in de war. Na-
tuurlijk: de kluts heeft de schuld.
Nee, zegt De Maasdriehoek 24 uur later. Wij zíjn Talvi. Wij in-
tegreren het Boxmeers Weekblad en het Cuijks Weekblad in De 
Maasdriehoek maar dan wel met aparte edities en eigen koppen. 
Naast de zoekgeraakte kluts, godbetert, breekt mij nu ook nog 
de klomp.
Achter de weekbladbosjes ligt De StieR op de loer. Ik zie duidelijk 
zijn schim en achter die schim zie ik Jos ademloos op wacht. Hoe 
kijkt hij? Wat denkt hij? Vast en zeker: hoe moet dat nou met die 
advertenties.
Och, och, dat ze ons op onze leeftijd nog zulke dingen aandoen. 
Wij, senioren, moeten toch al ons uiterste best doen het schip 
recht en alle ballen in de lucht te houden.
Ik lig inmiddels digitaal op de loer. Op de burelen van de Tal-
vi-bazen wordt niet alleen de verlichting ontstoken, maar er ook 
spiritueel hartstochtelijk om gebeden. De Talvi-thesaurier telt zijn 
eurocenten. Dan verschijnt er plotseling vanuit de kantoren van 
de redactie witte rook. Nee, niks brandweer bellen! Het raam gaat 
verder open, een zichtbaar uitgeputte journalistieke VIP buigt 
zich gevaarlijk voorover en roept met overslaande stem euforisch: 
“Habemus novum Cuijks Weekblad.”
 
Pffft. Gode zij dank. Een zachte landing(?).

Regionale 
Korenmiddag 
Senioren
CUIJK - De jaarlijkse Koren-
middag in het Land van Cuijk 
staat weer gepland! Op don-
derdag 3 oktober 2019 zullen 
verschillende koren uit de re-
gio voor u optreden. De mid-
dag wordt georganiseerd door 
de Stichting Welzijn Ouderen 
Gemeente Boxmeer (SWOGB) 
en de Stichting Welzijn Ou-
deren Cuijk (SWOC) en vindt 
plaats in MFC Het Kruispunt, 
Kerkplein 6 in Beugen van 13.45 
tot 17.30 uur.
 
Deelnemende koren zijn: Ons 
Genoegen uit Cuijk, Vreugde-
zang uit Haps, Maasecho uit 
Boxmeer, Zangersvreugd uit 
Rijkevoort en Maaslands Glo-
rie uit Beugen. U bent van har-
te welkom en de toegang is 
gratis.

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.

Nieuws: Seniorenpagina blijft in 
Cuijks Weekblad

Afgelopen periode was lan-
gere tijd onduidelijk wat er 
met de diverse edities van 
de verschillende lokale 
kranten, waaronder ook het 
Cuijks Weekblad, zou gaan 
gebeuren.

CUIJK - Voor ons, de redac-
tie van de Seniorenpagina, 
was het ook onduidelijk of 
we konden blijven verschij-
nen in het Cuijks Weekblad, 
of dat we moesten overstap-
pen naar een andere krant. 
En welke zou dat dan moe-
ten worden? Kortom, grote 
twijfels en onzekerheid!
Gelukkig bereikte ons begin 
september het bericht dat 
het Cuijks Weekblad zou blij-
ven voortbestaan én dat de 
Seniorenpagina hierin elke 
maand zou blijven verschij-
nen voor haar lezers! Tevens 
bleek uit gesprekken met 
de uitgever dat we ook nog 
steeds elke maand een hele 
pagina tot onze beschikking 
hebben. Dit blijde nieuws 
willen we dan ook hierbij 
graag met u delen.

Veel plezier
Wij blijven u dus informeren 
over diverse onderwerpen 
die leuk en interessant zijn 

voor senioren en natuurlijk 
ook alle andere lezers. Met 
heel veel plezier zullen wij 
voor u de Seniorenpagina 
blijven maken en we hopen 
dat nog heel veel jaren te 
kunnen blijven doen!

Redactie
In de foto die bij dit arti-
kel hoort, ziet u de huidi-
ge redactie die elke maand 
de artikelen en de column 
schrijft: Lidwien Buné, Josje 
Goos en Ans Stoub schrijven 
de artikelen, Louk Homber-
gen schrijft de column, Peter 
Hendriks tenslotte zorgt er 
elke maand voor dat de kopij 
op tijd naar het Cuijks Week-

blad wordt verstuurd en Sil-
via Beuving ondersteunt als 
sociaal werker van Sociom 
de redactie daar waar nodig 
(zij schrijft af en toe ook een 
artikel). We vergaderen elke 
dinsdag na het verschijnen 
van de Seniorenpagina op 
het kantoor van Sociom.

Ideeën
Heeft u nog ideeën en tips 
voor ons, dan willen wij u 
van harte uitnodigen om 
deze met ons te delen! U 
kunt hiervoor contact opne-
men met SWOC via het te-
lefoonnummer 0485-574440 
of via mailadres: infobalie@
swocuijk.nl.

V.l.n.r.: Josje Goos, Lidwien Buné, Silvia Beuving, Ans Stoub, Louk 
Hombergen en Peter Hendriks.
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