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Wij van WijkTV De Valuwe laten u onze mooie wijk zien
Halverwege de jaren vijftig van de 
vorige eeuw begon men ten 
noorden van de Beersebaan met 
de bouw van de wijk ‘De Valuwe’. 
Voor de sterk groeiende industrie 
in Cuijk waren woningen nodig 
om hun werknemers met hun 
gezinnen te huisvesten. Vijftig 
jaar later was men het er over 
eens dat het hoog nodig was om 
deze wijk, die leed onder een vrij 
slecht imago, nieuw leven in te 
blazen, te revitaliseren. 

Door Josje Goos en Lidwien Buné

Onstaan van de WijkTV
Er werden activiteiten gestart om 

de positieve kanten van de wijk te 

laten zien. Door meer bekendheid 

aan iets te geven, krijgt men meer 

begrip en aandacht voor de zaak. 

Ellie Strik: “Aanstichter was Marius 

van der Elzen, die wij onderling ‘De 

burgemeester van De Valuwe’ 

noemden. Een eretitel, hij heeft 

veel gedaan voor de wijk. Een van 

die activiteiten was om voor de 

plaatselijke TV reportages te 

maken over wat er allemaal in de 

wijk te doen was. We hadden al 

snel een ploegje bij elkaar. Marius 

vroeg Piet Vermeulen, die over de 

nodige opnameapparatuur 

beschikte en al een tijdje bezig 

was met het maken van korte 

reportages, en Harry Strik die al 

veel foto’s maakte van de wijk. En 

hij vroeg mij om de interviews af te 

nemen. Ik was (en ben) actief bij 

het amateurtoneel en had geleerd 

om makkelijk en duidelijk te 

praten. De samenwerking klikte en 

werkt nu nog steeds zeer goed. 

Mijn eerste interview was in 2010 

bij de Turkse kunst- en cultuurdag 

in de Valuwe. Onze reportages 

worden onder andere door 

‘Omroep Land van Cuijk’ uitgezon-

den (Ziggo kanaal 40). Piet (en ook 

het Cuijks Archief (FAD) bewaart 

alle reportages van WijkTV De 

Valuwe; zij zijn te bekijken via 

Youtube Piet Vermeulen.”

De onderwerpen

Harry Strik is de man van de lange 

reportages zoals het vernieuwen 

van het Valuweplein en, vanaf de 

eerste tot de laatste steen, de 

sloop van de flats. Daar maakt hij 

urenlang reportages van door met 

korte tussenpozen opnames te 

maken, zodat je, als je de onbe-

werkte film zou afkijken, het hele 

proces zou kunnen volgen.

Piet Vermeulen en Ellie Strik zijn 

van de korte reportages over 

diverse, vaak persoonlijke onder-

werpen. Ellie: “Meestal beslissen 

we zelf over onze onderwerpen, 

soms worden we gevraagd een 

bepaalde gebeurtenis te verslaan. 

Rechtstreekse benadering van 

degene die we willen interviewen 

werkt het beste, uit zichzelf meldt 

iemand zich niet snel aan. Door de 

gemeente worden we in kennis 

gesteld als iemand een onder-

scheiding krijgt of jubileert en daar 

gaan we dan soms op af. Ook 

bedenken we serieonderwerpen, 

bijvoorbeeld ‘Werken in de Valuwe’ 

met portretten van mensen die in 

de Valuwe wonen of werken 

(rijschoolhouder, muziekleraar, 

kapper, hondentrimmer), en ‘Kijkje 

in de Kerk’ over de kerken in de 

gemeente Cuijk. Het meest in mijn 

schik ben ik met de serie ‘De 

Verzamelaar’. Ik vind het prachtig 

iemand, die zo op het oog 

‘gewoon’ is, te zien opbloeien als 

hij of zij enthousiast over hun 

verzamelpassie gaat vertellen. Om 

van iemand een mooi portret te 

maken geeft ons veel voldoening. 

Als een bepaald onderwerp mij 

niet zo ligt, bijvoorbeeld ‘Sport’ of 

‘Bierfestival’ dan staat Robèrt 

Cooijmans klaar om dat met zijn 

natuurlijke enthousiasme te 

verslaan. Voor een reportage met 

kinderen, bijvoorbeeld de Sinter-

klaasintocht of een reportage op 

een school, staat dochter Sterre te 

trappelen, dat is echt wat voor 

haar.”

“Om van iemand een 
mooi portret te 

maken geeft ons veel 
voldoening” 

Knippen en plakken
Als het filmen klaar is, neemt Piet 

de boel mee naar huis en dan 

begint het grote werk. De opname 

van het interview duurt pakweg 

een tot anderhalf uur, het inter-

view dat uitgezonden wordt mag 

zo’n 20 minuten zijn, dus er moet 

heel wat worden geredigeerd, het 

zogenaamde knippen en plakken. 

En dat kost heel veel tijd, maar Piet 

is daar een kei in. Hij heeft prima 

apparatuur, én de kennis en het 

enthousiasme, tot zijn beschikking 

om er een vlotte reportage van te 

maken. Onlangs is de fietsbrug 

over de Maas geopend en Piet 

maakte met zijn ‘fietscamera’ op 

het stuur gemonteerd, van de hele 

route een reportage of je hem zelf 

reed. Ook beschikt hij over een 

onderwatercamera en tegenwoor-

dig heeft hij ook de beschikking 

over een drone om meer perspec-

tief in een reportage te kunnen 

brengen. Vanaf januari 2021 is het 

voor de gebruiker hiervan verplicht 

een brevet te halen dus Piet was 

daarvoor op les en heeft zijn 

brevet gehaald.

Nieuwe onderwerpen
Wij zijn nu bezig met het beden-

ken van enkele nieuwe series. De 

werktitels hiervan zijn ‘De K van 

Kunst’ en ‘Huiselijke Dieren’; 

geïnteresseerden kunnen zich al 

hiervoor opgeven. 

Contact met WijkTV De Valuwe’ 

kan via facebookadres ‘wijkdeva-

luwe’ of emailadres ‘wijktv@

devaluwe.nl’.

U herkent dit misschien wel: 
allerlei pijntjes, klachten of een 
somber gevoel hebben zonder dat 
hier een medische reden voor 
gevonden kan worden. Precies 
voor de mensen met dat ‘ziekte-
beeld’ bestaat er in het Land van 
Cuijk ‘Welzijn op Recept’.

Door Ans Stoub

Welzijn op Recept is een landelijk 

initiatief dat in 100 gemeenten 

ingevoerd is voor belanghebbenden 

van 18 jaar en ouder. De Land van 

Cuijkse coördinator van dit project 

is Thea Martens, sociaal werker bij 

Sociom. In elke dorpsgemeente is 

een eigen sociaal werker actief die 

met de aanvragen aan de slag gaat.

Martens: “Ons streven is de zorg en 

het welzijn beter met elkaar te 

verbinden. Natuurlijk moet eerst 

bekeken zijn of er geen medische of 

psychische onderliggende oorzaak 

is van de klachten. Maar als dat 

uitgesloten is komen wij graag in 

beeld. De mensen kunnen via de 

huisarts naar ons verwezen worden, 

uiteraard met instemming van de 

burger zelf, óf zelf contact opne-

men.”

Hoe het contact ook tot stand 

komt, binnen een week belt de 

sociaal werker om een afspraak 

voor een intake gesprek te maken. 

Martens: “Wij hebben de tijd voor 

een huisbezoek en komen graag bij 

de mensen aan. In dat gesprek gaan 

we samen uitzoeken wat de 

onderliggende oorzaak en daarmee 

de vraag van de betreffende 

persoon is. Dat kan meer contact of 

iets omhanden willen hebben zijn, 

of niet fijn wonen of zenuwachtig-

heid over iets administratiefs. Samen 

wordt er dan een oplossing gezocht 

die vooral in de omgeving van deze 

persoon te vinden moet zijn. 

Daarvoor kan gedacht worden aan 

begeleiding vanuit Sociom zelf. Zij 

kennen naast de mogelijkheden die 

door verschillende (vrijwillige) 

organisaties en de gemeente 

georganiseerd worden, allerlei 

activiteiten vanuit de diverse 

burgerinitiatieven en oplossingen 

voor specifieke hulpvragen. Ook in 

deze coronatijd zal er gekeken 

worden naar hoe er waardevol 

contact kan zijn om de mensen 

beter in hun vel te laten zitten.”

‘Welzijn op Recept’ wordt gratis 

aangeboden door Sociom. Voor 

Cuijk is Ulla Becker de contactper-

soon. Zij is bereikbaar via telefoon-

nummer: 06-29349908 en mail-

adres: ullabecker@sociom.nl

Beter in je vel dankzij ‘Welzijn op Recept’ 

Seniorenpagina

Ulla Becker, sociaal werker bij Sociom, is de eerste contactpersoon voor 

de hele gemeente Cuijk voor ‘Welzijn op Recept’.

De enthousiaste ploeg van WijkTV De Valuwe: vlnr Harry Strik, Ellie Strik 

(geen familie) en Piet Vermeulen.
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De seniorenpagina 

verschijnt elke laatste 

dinsdag van de maand.

Dia’s
Nu we besprongen worden door virussen en de 

Engelse mutant zich ook nog zit te verkneukelen 

en een lachertje maakt van de Brexit, vond 

mevrouw Van Veldeke het hoog tijd dat we van 

de noodgedwongen zelfgekozen deel-isolatie 

best een deugd konden maken met zoals zij 

fijnbesnaard het hoenderhok beknuppelde: “Kom, 

we gaan eens wat opruimen!” Daarbij wijzend op 

het indrukwekkende archief diapositieven, gekiekt en 

geknipt vanaf het begin van de jaren 60 vorige eeuw. “O, nou, dat zijn er 

nogal wat. Dat geef ik je op een briefje,” reageerde ik met een zeker 

understatement, “kijk hier maar: (38x2x50) + (4x2x36) + (2x50) + (3x3x8) = 

4260. Bruto! Bingo! Hier en daar zit er ruimte in de cassettes, dus hou het 

maar op zo’n 4200. Dat wordt dus een leuk en intensief digitaliseerkarwei-

tje in coronatijd. We kunnen immers toch nergens heen.” Zo kwamen ze 

allemaal tevoorschijn: ingeraamd in glaasjes, perfect huisvlijtig omsloten 

met papieren plakrandjes in zwart-wit of gevat in van die verrekt handige 

kant-en-klaar plastic raampjes, een minderheid ordinair in kartonnetjes.

De triage die volgde liet niet lang op zich wachten. Plaatjes met volkomen 

onbekend geworden personages: afvoeren. Niet meer te duiden gebou-

wen, snuisterijen, landschappen, etc. voor het destijds mogelijk oppakken 

van een studie kunstgeschiedenis: de plastic zak. Bijeenkomsten met 

feestfiguren die aan het collectief geheugen compleet waren ontsnapt: 

naar het vierkante archief.

Maar de gekoesterde voorraad waar het allemaal om ging, waarnaar uitge-

keken werd, kwam ook langs. De huwelijksdia’s. De kinderen – klein – op 

de kermissen van jaren. Sinterklazen – soorten en maten. Dito kerstmissen 

met bomen, stalletjes en feestmaaleters. De jubilea met familie, vrienden 

en kennissen. De vakanties met de vouwwagen, de caravan, in all-inclu-

sive-comforttenten, hotelkamers, studio’s en appartementen. Enzovoort, 

enzovoort en ga zo maar door.

Ja lieve lezer, met iedere druk op de digitale kopieerknop komt – met 

gepaste ontroering – een heel leven voorbij.

Van Veldeke


