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door Josje Goos

Aanleiding voor dit gesprek met Martien Bardoel is het festi-
val ‘Cultuur aan de Maas’, dat elk jaar op de laatste zondag 
van augustus georganiseerd wordt door de stichting ‘Cultu-
reel Hart van Cuijk’. Martien is hiervan al 20 jaar secretaris en 
vanaf 2003 mede- organisator van de culturele dag.

CUIJK - Daarnaast vervulde hij 
diverse bestuursfuncties bij 
diverse verenigingen. Dit met 
enthousiasme en rustige vast-
houdendheid, gezien de lange 
jaren waarin hij in elke func-
tie werkzaam was en is. Mar-
tien werd geboren in 1940 op 

een boerderij in Groot Linden, 
dat toen nog de zelfstandige 
gemeente Groot Linden was 
samen met Klein Linden en 
Katwijk. In 1942 kwam Groot 
Linden bij de gemeente Beers.
Martien: “Vanaf de lagere 
school werkte ik op de boer-

derij van mijn vader. Intus-
sen ging ik naar de lagere 
landbouwschool in Beers, 
daarna naar de middelba-
re landbouwschool in Cuijk 
en vervolgens volgde ik in de 
avonduren Mulo A en B in Mill, 
basisopleiding akte N1 in Nij-
megen, analistenopleiding aan 
de Radboud Universiteit en 
de chemische opleiding HBOb 
(wetenschappelijk niveau) 
in Arnhem en Eindhoven. In 
1966 trad ik in dienst bij Chico-
pee Cuijk, afdeling Research 
en Development. De laatste 
15 jaar werd ik belast met het 
verbeteren of nieuw ontwik-
kelen van de grondstoffen in 
samenwerking met de diverse 
leveranciers van Chicopee. Van 
1980 tot 2000 werkte ik tijdens 
de zomermaanden ook nog 

op het voormalige bedrijf van 
mijn vader. In 2002 ben ik met 
Pre- pensioen gegaan (een uit-
stekende overeenkomst bij PGI 
Chicopee). In 1972 trouwde ik 
met José. Wij kregen drie kin-
deren en nu genieten we van 
onze vijf kleinkinderen.”
Intussen vulde Martien zijn 
‘vrije’ tijd met (hebt u even?): 28 
jaar bestuurslid bij het Kring-
bestuur van de Schuttersgil-

den Land van Cuijk; 25 jaar lid 
van het Algemeen bestuur van 
de Noord Brabantse Federa-
tie van Schuttersgilden; 22 jaar 
voorzitter/ secretaris van de 
afdeling geweerschuttersgilde 
Linden en 12 jaar bestuurslid 
van Karnavalsgezelschap De 
Nölers. Momenteel is hij nog 
actief: nu al 25 jaar, als voorzit-
ter/ secretaris van de zes gilden 
binnen de gemeente Cuijk, die 

dit jaar het 25 jaar ‘Gemeente-
koningschieten Cuijk’ in Linden 
hebben gevierd; na secretaris 
en voorzitter te zijn geweest, 
nu bestuurslid (22 jaar) van 
de jubilarissenvereniging van 
Chicopee; jurylid Vendelen (45 
jaar) van de Noord Brabantse 
federatie van Schuttersgilden; 
lid van Kleiduivenschietvereni-
ging ‘De Peelschutters’ (26 jaar, 
waarvan 6 jaar als bestuurslid) 

in Oploo; lid van het Collec-
tanten College (22 jaar) van de 
Martinus Parochie Cuijk; vrij-
williger bij het Erfgoedcentrum 
Nederlands Kloosterleven (11 
jaar) in St. Agatha; Bestuurs-
lid van Omroep Land van Cuijk 
(2 jaar), eerder van de lokale 
omroep Stilo Cuijk- Grave (6 
jaar) en tot slot auditor voor 
de KNSA, later voor de KNTS 
(Koepel Nederlands Traditio-
neel Schieten (5 jaar). Op het 
ogenblik is de werkgroep ‘Cul-
tuur aan de Maas’, onderdeel 
van Cultureel Hart van Cuijk, 
druk met de organisatie van de 
15e culturele dag op 26 augus-
tus. De opzet van CadM is een 
dag organiseren waarop alle 
culturele instellingen in Het 
Land van Cuijk -musea, kun-
stenaars, koren, dans- en to-
neelgroepen e.d.- zich kunnen 
presenteren. Er wordt stevig 
overlegd en ook veel gelachen 
op die vergaderingen, maar 
dat weerhoudt secretaris Mar-
tien er niet van alles duidelijk 
te notuleren. Op de vraag: ‘Wat 
zijn je hobby’s?’, zegt hij: “Dat 
weet je toch al, maar als ik 
even niets te doen heb, ga ik in 
de tuin werken, net als vroeger 
op de boerderij.”

Van gildemeester tot secretaris
Festival ‘Cultuur aan de Maas’

Martien Bardoel: Secretaris van o.a. de stichting ‘Cultureel Hart van Cuijk’ en al 60 jaar trots lid van het 
Anthonius en Mariagilde in Linden, waarvan 50 jaar als 1ste Gildemeester. (foto: Bardoel)‘ALS IK EVEN NIKS 

TE DOEN HEB, GA 
IK IN DE TUIN 
WERKEN’

OPPASOPA
VAN VELDEKE

Het was er dan toch gelukkig van geko-
men. Het mooie nieuws werd destijds 
met een diepe en gelukzalige zucht 
van taakbesef door hem in ontvangst 
genomen. Daar doe je het uiteindelijk 

allemaal voor: je voedt ze op en hoopt 
op het allerbeste, in ieder geval wens je ze 

dat met liefde toe.
“Geen tweede leg zeg, maar een uitgelezen kans om je ervaring in 
te zetten en aan het volk te tonen. En de kinderen blij een dagje 
de handen vrij. Jij zelf ook, al wentelend in een uiterst bevredi-
gend onmisbaarheidsgevoel,” zo dacht hij.
En die oppassessies zijn een feest! Je mag er immers mee gaan 
wandelen, langs ‘s heren, Cuijkse en andere wegen. Ontmoetin-
gen met vrolijke passanten die zich over hem heen buigen: “Wat 
een poepie……!” “Wat een scheetje……!” “Wat een lieverd, zeg. 
Hoe oud is ie nou?”
Och, ‘t is om te glunderen en te glimmen van trots. Het glunderen 
en de trots, ze groeien net zo hard met de spruit mee: als kool.
Hij heeft dan ook belangstelling voor alles om hem heen en blijkt 
daarin een heel vriendelijk mannetje. Zo mag hij zich daarom ver-
heugen in de warme belangstelling van de ROC-meisjes die zijn 
pad kruisen. Middelbaren en ouderen: zij smelten als ze hem zien 
en op zijn beurt weigert de slimmerd geen handen die hem wil-
len knuffelen.
Maar laatst verkeerde hij echter in zijn eerste verzetsfase: niet 
luisteren dus naar zijn oppasopa. Dan is duidelijk duidelijkheid 
vereist. Je spreekt hem bestraffend toe. Dreigt met de onthouding 
van zijn snoepjes (oppasopa’s mogen wél snoepjes uitdelen!). Je 
verzint allerlei pedagogische maatregelen om hem weer op het 
juiste pad te krijgen. Je pakt boeken over opvoeding uit de kast in 
de index op zoek naar “gehoorzamen” en “luisteren”.
Ach ja, hij moet nog veel leren, maar het is toch zo’n schatje, ons 
Tontje, die lieve chocoladebruine labrador!
“Wat een poepie!” “Wat een scheetje!” riepen de ROC-girls. Nou, 
da hè je mooi goed!
Dit was de eerste column die 28 februari 2007 verscheen op de 
Seniorenpagina. Kortgeleden is Tontje gegaan. Naar de honden-
hemel. Daar is geen twijfel over mogelijk!

Vervoersdienst 
SWOC/KBO
CUIJK - Als u een activiteit 
van de SWOC of KBO wilt 
bezoeken en u bent niet vol-
doende mobiel om naar de 
activiteiten toe te kunnen, 
kunt u gebruik maken van 
de SWOC vervoersdienst. 
Deze service is bedoeld voor 
mensen vanaf 60 jaar die 
een activiteit SWOC en/of 
de plaatselijke KBO willen 
bezoeken. Dit vervoer geldt 
dus uitsluitend voor die 
activiteiten!

Strippenkaart
U kunt daarvoor een 
10-strippenkaart kopen voor 
het bedrag van € 25,00. Deze 
strippenkaart kunt u halen 
op maandag van 10.00 tot 
15.00 uur in het Welzijns-
plein Zwaanstraat 7 te Cuijk 
op de begane grond.
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De seniorenpagina verschijnt 
elke laatste dinsdag van de 
maand.

Start activiteiten SWOC/KBO 
in Cuijk en kerkdorpen
De zomer is nog in volle gang, 
maar we willen u alvast op de 
hoogte brengen dat na de zo-
mer de sportieve en creatieve 
activiteiten van de Stichting 
Welzijn Ouderen Cuijk (SWOC) 
en de KBO’s weer van start 
gaan. Hieronder vindt u een 
overzicht van de activiteiten 
die plaatsvinden in Cuijk en de 
omliggende kerkdorpen:

Meer Bewegen voor Oude-
ren (MBvO):
Gymnastiek U verricht oefe-
ningen in spelvorm met als 
doel fit blijven en een goede 
conditie behouden. Er is ook 
de mogelijkheid om op enke-
le plekken deel te nemen aan 
zitgym.
Oud Fit Cuijk (sporthal van De 
Kwel)
Sport voor jonge ouderen ge-
richt op ouderen vanaf 55 
jaar in de vorm van badmin-
ton, volleybal en andere (bal)
spelvormen.
Zwemmen en watergymnas-
tiek (in Cuijk)
Elke donderdagochtend in 
zwembad De Kwel in Cuijk 
krijgt u onder leiding van een 
deskundige docent gymnastiek 
in het water.
Koersbal  Koersbal wordt ge-
speeld op een vilten mat. Als 
u geen ervaring heeft, kunt 
u al na enkele aanwijzingen 
meespelen.
Werelddans (Cuijk en Haps) en 
Countrydans (in Cuijk)

Werelddans is een vorm van 
volksdansen. Dansen is een 
goede manier om uw lichaam 
in beweging te houden in een 
gezellige sfeer

Sociaal Culturele Activitei-
ten:
Ontmoeten en ontspannen is 
erg belangrijk voor uw welbe-
vinden. SWOC organiseert ac-
tiviteiten samen met de KBO’s 
verschillende activiteiten zoals 
Toneel, Ouderenkoren, Soos, 
Handwerken, Hobbyclub, Kie-
nen, enzovoort.
Als u een activiteit van de 
SWOC of KBO wilt bezoeken en 
u bent niet voldoende mobiel 
om naar de activiteiten toe te 
kunnen, kunt u gebruik maken 
van de SWOC vervoersdienst. 
Deze service is bedoeld voor 
mensen vanaf 60 jaar die een 

activiteit SWOC en/of de plaat-
selijke KBO willen bezoeken. 
Dit vervoer geldt dus uitslui-
tend voor die activiteiten!
U kunt daarvoor een 10-strip-
penkaart kopen voor het be-
drag van € 25,00.
Deze strippenkaart kunt u ha-
len op maandag van 10.00 tot 
15.00 uur in het Welzijnsplein 
Zwaanstraat 7 te Cuijk op de 
begane grond. U kunt uitge-
breide informatie over alle 
diensten en activiteiten met 
daarbij de locaties en tijdstip-
pen terugvinden op de site 
van SWOC: www.swocuijk.nl. 
Telefonische informatie kunt 
u inwinnen via de informatie-
balie van SWOC: Telefonisch is 
de informatiebalie op maan-
dag en dinsdag tussen 09.00 
en 12.00 uur te bereiken via 
0485-574440. 

Een van de activiteiten van de SWOC/KBO. (foto: Istar Verspuij)


