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Door Josje Goos en Lidwien Buné

De Lionsclub Land van Cuijk en Overmaze organiseert al vijf 
jaar voor zo’n 150 gasten een wijnavond. En elk jaar wordt er 
een speciaal goed doel gekozen, waar de opbrengst van die 
avond naar toe gaat. Dit jaar was dat een prachtige, zeer de-
gelijk vervaardigde rolstoelfiets met trapondersteuning. 
Zorggroep Pantein werd het meest geschikt bevonden om het 
gebruik hiervan te regelen. Op dinsdag 4 juni werd de fiets 
aan Pantein aangeboden.

CUIJK - Het echtpaar Donkers 
werd gevraagd de fiets te tes-
ten. De fiets werd door de le-
verancier rijklaar gemaakt, 
meneer Donkers (86) stap-
te op en reed er zó mee weg. 
“Hij fietst heerlijk, heel licht en 
ik kan goed de bocht nemen.” 
Mevrouw Donkers werd daar-
na op het plateau voor op de 
fiets geïnstalleerd. De rolstoel 
werd stevig vastgezet en ook 
mevrouw kreeg de gordel om. 
Het wegrijden ging vlot en na 
wat heen en weer rijden was 
aan hun gezichten te zien dat 
het uitstekend was bevallen, 
helemaal niet eng. Voor ie-
mand die zelf niet meer even 
lekker de fiets kan pakken en 

toch zo heel graag een tocht-
je wil maken, is het erg fijn als 
het met deze rolstoelfiets toch 

kan. Met deze fiets kan een af-
stand van ongeveer 40 km ge-
reden worden voordat de accu 
leeg is. Ideaal om er samen met 
een vrijwilliger of een familie-
lid enkele uurtjes tussen uit te 
gaan door het Land van Cuijk 
om te genieten van de mooie 
landelijke omgeving. De fiets 
lijkt breed, maar kan over alle 

fietspaden. Voordat u voor de 
eerste keer met de rolstoelfiets 
gaat fietsen, krijgt u vanzelf-
sprekend een gebruiksinstruc-
tie. Om de rolstoelfiets en de, 

ook al jaren bij Pantein aan-
wezige, duofiets te gebruiken 
zonder een persoonlijke bege-
leider te hebben, zijn natuurlijk 
vrijwilligers van harte welkom. 

De fiets kan vanaf eind juni in 
gebruik worden genomen. In-
lichtingen, aanmelden of re-
serveren van beide kan via 
locatieondersteunercuijk@

pantein.nl of via tel. 0485 - 
844402. Er wordt een borg van 
tien euro gevraagd, de kosten 
zijn twee euro vijftig per twee 
uur.

De rolstoelfiets: plezier voor twee
Aangeboden aan Pantein

Het echtpaar Donkers test de rolstoelfiets, het ging prima! (foto: eigen foto)

‘HIJ FIETST 
HEERLIJK, HEEL 
LICHT’

Geluk
VAN VELDEKE

De voorlezer/chroniqueur opende zijn 
grote boek, keek het gezelschap rond 
en begon aldus:
“Er was eens een land waarin de baas 
van dat land zich op gezette tijden tot 

het volk richtte teneinde zijn onderda-
nen bij te praten over de stand van het 

land. Hij deed dat steevast gekleed in een wit 
overhemd en om een hardwerkende indruk te maken, had hij de 
mouwen opgerold tot boven de ellenbogen, die hij daardoor vrij 
kon houden voor andere dringende zaken. Hij sprak van het ge-
luk van de natie, hoe iedere hardwerkende inwoner zijn welver-
diende geïndexeerde loon met regelmaat ontving, hoe gunstig 
het vestigingsklimaat voor ondernemingen was, hoe gemakkelijk 
riante winsten konden worden behaald, hoe goed de gezond-
heidszorg ervoor stond, hoe efficiënt het onderwijs, kortom: een 
hemel op aarde.
Het volk luisterde toe, keek vervolgens in de portemonnee en tel-
de de knopen die daarin bleken te zitten. Alleen de pensioenen. 
Dat was nog een dingetje, een probleempje - laten we metafo-
risch spreken van “een bevinkje”. Daar werd al bijna tien jaar over 
gepraat zonder dat het tot nog toe tot enig resultaat had mogen 
leiden. Maar er bleek licht aan het einde van de tunnel. Een over-
eenkomst lag voor het grijpen. In het nieuwe systeem zou het 
mogelijk worden dat lang niet zo snel naar pensioenkortingen zou 
behoeven te worden gegrepen. Nee, het zou zelfs mogelijk zijn 
dat de pensioenen eindelijk na vele jaren zouden kunnen worden 
geïndexeerd! Er moest natuurlijk nog wel het nodige worden uit-
gewerkt en de strenge onderhandelaar van de grootste vakbond 
van het land wilde een referendum onder de leden over het re-
sultaat. Zulks geschiedde. En toen alle leden ter stembus togen, 
verscheen er een nog strengere meneer (de Grieken kennen hem 
goed) die zei dat de rekenrente verder omlaag moest. De regering 
en De Nederlandsche Bank vielen hem terstond om de hals.” De 
verteller/chroniqueur sloeg het grote boek dicht en keek naar zijn 
toehoorders. Hij zag bijna uitsluitend boze gezichten, woedende 
blikken en hij meende een onderdrukt gegrom te horen ergens 
diep vanuit de Groningse gronden. Hij dacht onmiddellijk: “Dat 
krijg je er nou van als je sprookjes vertelt.”

Activiteiten 
Sociom|Zin
CUIJK - Bij Sociom|Zin orga-
niseren we verbindende ge-
sprekken, zowel individueel 
als in groepen, voor ieder-
een in het Land van Cuijk. Zie 
www.sociom.nl en klik op So-
ciom|Zin. De gespreksgroep 
in Cuijk, begeleid door Mariet 
Rutten heeft ruimte voor nieu-
we deelnemers. Als basis voor 
de gesprekken wordt een ge-
dicht of stukje tekst uitgezocht. 
Daarna ontvouwt het gesprek 
zich meestal spontaan. ‘Als je 
alleen leeft, deel je vooral al-
les met jezelf. Terwijl je graag 
eens allerlei zaken met een 
ander zou willen bespreken. 
Voor mij levert de gespreks-
groep heel veel op. Ik voel me 
positiever en psychisch sterker 
en daardoor ook fysiek gezon-
der.’ Wil je meedoen. Meld je 
dan via miekeankersmid@so-
ciom.nl.
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Vier boeken onder de loep: zijn 
deze het lezen waard?
De reiziger (Ulrich Alexander 
Boschwitz)
Redacteur Peter Graf ontdekte 
in het Deutsche Exilarchief in 
Frankfurt een ongeredigeerd 
typoscript van de roman De 
Reiziger waarvan de herwerk-
te originele versie samen met 
de schrijver op 29 oktober 1942 
in de golven verdween. Een 
Duitse torpedo maakte een 
eind aan schip, bemanning en 
passagiers. Otto Silbermann, 
directeur van Becker Schrott 
GmbH, probeert vergeefs een 
visum voor Parijs te bemach-
tigen waar zijn zoon woont. 
Dat betekent een bizarre reis 
in evenzovele treinen. (Van 
Veldeke)
 
Stadsliefde (Adriaan van Dis)
In 51 scènes laat de schrijver in 
weloverwogen woorden de le-
zer Parijs beleven in alle kleu-
ren, geuren, geluiden van de 
nacht en van de dag: je hoort 
het aanharken van de grind-
paden in het Luxembourg, je 
ruikt de metro, je betreurt de 
erbarmelijke omstandigheden 
van de overwegend illegale 
bevolking in de buitenwijken, 
je geniet van het heerlijke ge-
roezemoes van terrassen, eet-
tenten en theaters, je hoort de 
stilte van het middaguur, je 
ruikt het verval van de eeuwig 
dronken zwerver Dubois, je 
hebt meelij met Annie die haar 
winkel sluit. (Josje Goos)
 

Witte vleugels zwarte vleu-
gels (Sue Monk Kidd)
Sarah Grimké, dochter van 
blanke ouders woonachtig in 
Charleston, South Carolina be-
gin 19de eeuw, krijgt op haar 
tiende verjaardag een eigen 
slaaf: Hetty ‘Handful’ cadeau. 
Er ontstaat een gecompliceer-
de maar hechte vriendschap 
die beide levens zal beïnvloe-
den. Ondanks veel verdriet en 
tegenslag weet ‘Handful’ haar 
kracht en levenslust te behou-
den terwijl Sara de moed vindt 
om zich samen met haar jon-
gere zus Angelina in te zetten 
voor de afschaffing van de 
slavernij en de rechten van de 
vrouw. Het verhaal is deels ge-
baseerd op de biografie over 
de twee zussen Grimké welke 
Sue Monk Kidd per toeval te-
genkwam. (Lidwien Buné)

 
De Ontembare (Guillermo 
Arriaga)
De Ontembare is een prachti-
ge roman over de oerkrachten 
in mens en dier die ongemerkt 
het handelen mede bepalen. 
De gebeurtenissen in het boek 
vinden plaats in Mexico en Ca-
nada. Het lijvige boek vraagt, 
zeker in het begin, veel van de 
lezer door de twee verhaallij-
nen die ieder op zich ook heen 
en weer springen in de tijd. 
De Mexicaanse auteur van ‘de 
Ontembare’, laat af en toe ge-
leerden en filosofen vanuit de 
hele wereld kort aan het woord 
met een door hen beschreven 
situatie. Het op dat moment 
omschreven dilemma in het 
boek wordt daardoor naar een 
hoger niveau getrokken. Het is 
zéér de moeite waard.

De reiziger, Stadsliefde, Witte vleugels zwarte vleugels en De Ontemba-
re worden beoordeeld. (foto: eigen foto)


