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door Lidwien Buné en Josje Goos

Peter Evers (Den Haag, 1935) studeerde Nederlands en drama-
turgie. Velen kennen hem als leraar Nederlands op het Mer-
letcollege, maar ook van zijn toneelstukken en voordrachten. 
Hij regisseerde bij toneelgezelschappen De Ghesellen en Text 
Free, hij trad op met cabaretgroep Ravage qui rit en hij schreef 
en regisseerde zeven muzikale komedies (onder meer Dorp in 
onrust, España Basta en De Kip van Ceuclum), waarvan de 
eerste vijf samen met Bert van Heukelom. 

CUIJK - Na zijn pensionering 
bleef hij schrijven, spelen en 
voordrachten geven, onder 
andere over Couperus voor 
een Cuijks en Boxmeers pu-

bliek met Haagse roots. De 
liefde van zijn vrouw Elly is 
vooral gericht op Spanje en 
de Spaanse taal, die zij ook 
doceerde. Vakanties brach-
ten zij, bijna vanzelfsprekend, 
in Spanje in een klein kust-
plaatsje door.

Revalidatie
Peter vertelt: “In december 
2017 brak ik mijn heup, moest 
eerst naar het ziekenhuis en 
daarna voor revalidatie naar 
Madeleine in Boxmeer. Elly 
moest noodgedwongen voor 
zichzelf zorgen. Omdat ik in 
de loop der tijd stilaan steeds 
meer taken op mij had geno-
men, kwamen we er samen 
wel uit, maar alleen redde ze 
het niet. Elly werd ook opge-
nomen in Madeleine. Ik zat 
in de rechtervleugel, Elly in 
de linker op de gesloten af-
deling. Ik mocht per dag een 
uurtje bij haar zijn. Vervoer 
van en naar haar afdeling 
ging moeizaam. Een zwarte 

tijd. Op een gegeven moment 
kwam een van onze dochters 
met een schrift, blanco papier 
in een stevige, fraai gedeco-
reerde kaft: ‘Pa, ga jij maar 
eens gedichten schrijven.’ 
In het begin ging dat wat 
moeizaam, veel doorstrepen 
en opnieuw beginnen. Maar 
ik merkte al snel dat het me 
zeer goed beviel. Ik kon het 
verdriet van mij af schrijven. 

Ik schreef door, ook toen ik al 
thuis was, het werden in to-
taal zo’n 40 gedichten.”

Castella
Peter was drie weken thuis, 
toen hij bericht kreeg dat Elly 
naar Castella kon. In het be-
gin haalde Peter haar enkele 
uren per dag naar huis, maar 
het telkens afscheid te moe-
ten nemen, eerst van Castella 

daarna van huis, was te ver-
drietig. Dat Peter nu ‘s mor-
gens naar Castella gaat om 
met Elly te wandelen en tij-
dens een kopje koffie wat te 
babbelen, is voor beiden een 
goede oplossing. Zo komt ze 
tot rust. Hond Pepe kan jam-
mer genoeg niet mee.
Peter: “Toen ik met het schrij-
ven van de gedichten was 
gestopt, wilde ik een manier 

vinden om ook anderen een 
steuntje in de rug te geven. 
Ik heb ze laten bundelen, het 
is een mooi boekje geworden 
onder de titel Tot en met De-
mentie, met op de voorkant 
werk van Elly, gemaakt op 
schilderles. Op de achterkant 
staat een foto van het beeld 
Geborgenheid van John van 
Schipstal. Na verschijnen van 
dit artikel ligt het bundeltje bij 
de boekhandel in Cuijk. Waar 
ik ook zeer gelukkig mee ben 
is de voorstelling (op 21 juni in 
de Schouwburg, red.) van 20 
van deze gedichten, waarvan 
er zes door Maurits de Boer 
prachtig op muziek zijn ge-
zet. Harrie Vullings, Marijna 
Looren de Jong, Erik Scheers 
en Janneke Kusters zullen 
de gedichten en liederen ten 
gehore brengen. Het is een 
mooi en zeer voldoening 
gevend project, waarvan ik 
hoop dat het vooral de men-
sen die in hetzelfde schuitje 
zitten, troost kan geven. En 
als ik naar Elly ga, neem ik 
onze fotoalbums met vakan-
tiefoto’s van Spanje mee. En 
dan denken we weer aan het 
ritme van de golven die te-
gen de rotsen slaan.”

Tot en met dementie
Dagelijks bezoek aan Castella

Peter Evers vindt het heerlijk om met teksten bezig te zijn. (foto: Lidwien Buné)
‘ALS IK NAAR ELLY 
GA NEEM IK DE 
VAKANTIEFOTO’S 
VAN SPANJE MEE’

Voorjaarsdrukte
VAN VELDEKE

Het is weer stervensdruk in onze tuin, 
maar dan wel net als het ware anders-
om: alles is druk bezig met het oog op 
nieuw leven voor vermeerdering van 
de soort te zorgen. Dat kon natuurlijk 

niet beter met Pasen!
Zo strijken er op de dwarspaal van de 

pergola regelmatig twee onvervalst Holland-
se houtduiven neer. Mijnheer begint met het maken van diepe 
buigingen en laat die vergezeld gaan van bronstige geluiden on-
der uit de krop. Vervolgens wordt er uitgebreid gesnaveld en dan: 
hup, d’r op. Verdere beschrijvingen laat ik vanwege de zedelijk-
heidswetgeving achterwege.
Vijf dwarspalen verder landen twee Turkse tortels om gelet op 
het intensiveren van de multiculturele samenleving een soortge-
lijk gedrag als boven beschreven te vertonen.
Het is overigens ook wel eens anders gesteld met onze vader-
landse houtduiven. Niet zelden kunnen wij er getuige van zijn dat 
ze met knallend gefladder elkaar om de oren hengsten. Acties die 
kennelijk het afpalen van het eigen gebied gebiedt.
Ook verschijnen met regelmaat de heer en mevrouw ekster, onze 
overduidelijke buurtcriminelen. Samen met de kauwen, hun 
trouwe partners in crime, zorgen zij voor een bende onrust in 
de tuin: ze jatten de nestbouwmaterialen voor de snavels van de 
merels weg alsmede hun voedsel. De slachtoffers slaan alarm, het 
helpt niets. De overmacht van spierballenvleugeltaal is te groot.
Om het mezen- en ander klein volk te plezieren, hebben wij een 
vogelhuisje bij de heg geplaatst. Mooi in het groen. Het gebouw-
tje heeft een wat gebogen rood dakje. Typisch jaren dertigstijl. 
Helaas hebben zich nog geen huurders gemeld. Mevrouw Van 
Veldeke vindt dat we het maar via Airbnb in de verhuur moeten 
doen. We kijken het nog maar even aan.
En dan is er nog onze bruine kikker die zich nadrukkelijk meldt. 
Hij woont onder de brug over de vijvers en roept voortdurend om 
aandacht - ook ‘s nachts - van zijn achterban. We noemen hem 
Thierry.
Steeds weer worden we verrast en raken we geboeid door 
het prachtige schouwspel. Dit theater. Dat toneel. Maar ja, de 
Schouwburg heeft hier jammer genoeg natuurlijk niets aan.

Concert 
Dagkoor
CUIJK - Op zondag 12 mei om 
15.00 uur vindt het voorjaars-
concert plaats, uitgevoerd door 
het 25 koppige Dagkoor en 
Violin4fun onder leiding van 
Frans van de Loo. Het concert 
is gratis en vindt plaats in het 
protestantse kerkje aan de 
Markt 3 in Cuijk.

Wandel- 
en rolstoel 
tweedaagse
CUIJK - Woensdag 5 en 
donderdag 6 juni vindt de 
jaarlijkse wandel- en roel-
stoeltweedaagse plaats van 
Castella (Cantheelen 6-200).
Naast bewoners van Castella, 
zijn ook andere senioren en 
mantelzorgers uit de gemeen-
te Cuijk van harte welkom om 
deel te nemen aan de route 
van vijf kilometer. Onderweg 
zijn er versnaperingen en mu-
ziek. Deelname kost 5 euro per 
persoon (begeleiders betalen 
ook). Starttijd: 18.00 uur. Meer 
info: h.ermers@pantein.nl. 
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Een kroonjaar: twinning link 
Cuijk-Maldon bestaat 50 jaar
Op 26 juli 1969 heeft de 
Cuijkse raad, voorgezeten 
door burgemeester Ben Van 
Zwieten, goedkeuring gege-
ven aan de twinning link met 
het stadje Maldon, Essex-En-
geland. Vlug erna kwam er 
een delegatie uit Maldon on-
der begeleiding van burge-
meester Keith Munnion op 
bezoek.

Door Lidwien Buné
 
CUIJK - Het initiatief kwam van 
de Nederlandse Vereniging 
van Gemeentes: aan gemeen-
tes werd gevraagd een zuster-
gemeente te vinden om elkaar 
beter te leren te kennen en el-
kaars cultuur te begrijpen. Zo 
werd een begin gemaakt aan 
een verenigd Europa.
De eerste jaren werden de uit-
wisselingen door de gemeen-
tes georganiseerd. In 1996 
werd de stichting opgericht: 
uit diverse besturen van sport-
clubs, cultuurorganisaties, re-
creatie-verenigingen, scouting 
werden vrijwilligers gezocht 
om de kar verder te trekken. 
Deze besturen hadden al ban-
den met Maldon.
De gemeente Cuijk subsidi-
eert de bezoeken van en naar 
Maldon. Elke twee jaar wordt 
er een oversteek gemaakt van 
Cuijk naar Maldon of vice ver-
sa. In Maldon is dat anders: 
daar organiseert men door het 
jaar heen voor en door de le-

den van de twinning link di-
verse high teas, etentjes en 
barbecues. Het geld dat bin-
nenkomt wordt besteed aan 
het ontvangen van de Cuijk-
se gasten of aan de overtocht 
naar het vasteland.
De vriendschappen die zijn 
ontstaan in loop der jaren zijn 
hecht. Dit komt vooral omdat 
gasten in gastgezinnen ver-
blijven. Door verschillende 
families wordt nog regelma-
tig contact onderhouden. Er is 
zelfs een huwelijk uit de twin-
ning link voortgekomen: Gary 
Pipe en Anja Theunissen (uit 
Beers) runnen al jaren in Mal-
don een bed and breakfast ge-
naamd Star House.
Enkele trouwe twinning-gan-
gers halen herinneringen op: 
“In 2008 gingen we met bo-
ten van Olie en Stoom van 

Cuijk richting Kraaijenbergse 
Plassen. Op de brug bij Linden 
liet iemand voor elke boot een 
plastic zak naar beneden zak-
ken met daarin een Kuuks Nö-
lerke en glaasjes. Dat was een 
aangename verrassing. Maar 
niet het noodweer wat daarop 
volgde.” “Een keer dat we met 
de boot naar Engeland gin-
gen mocht iedereen zo langs 
de douane op één verdacht 
persoon na. Hij werd staande 
gehouden en moest zijn kof-
fer openen voor een grondige 
inspectie. Echter: de inhoud 
van deze koffer zag er keurig 
uit. Daar was niks op aan te 
merken.”
Dit jaar gaat een delegatie van 
Cuijk naar Maldon toe: van 20 
tot en met 24 juni zien de twin-
ners elkaar weer. Het wordt 
een hartelijk weerzien.

Eerste welkom te Cuijk in 1969. (foto: archiefbeeld)


