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Door Josje Goos en Lidwien Buné

In haar praatje bij de opening van de 22ste editie van de Beel-
dentuin deed spreekster Diny van Vliet iets wat ze in al die 
jaren nog nooit had gedaan: zij stelde de leden van het be-
stuur van Pakhuis, Heemtuin en Beeldentuin aan het publiek 
voor. Want deze mensen, en zeker ook die van de overige 
diensten, mogen wel eens in de Cuijkse zon gezet worden.

CUIJK - De activiteiten van 
Heemtuin, Pakhuis en Beel-
dentuin, Museum Ceuclum en 
Archeologisch Centrum Cuijk 
(ACC), Toeristisch Informatie-
punt (TIP), Fotoarchiefdienst 
(FAD) en Martinuskerk zijn op-

gezet en worden onderhouden 
door een groot aantal vrijwil-
ligers, die na hun arbeidzame 
leven nog fit en betrokken zijn 
en door hun kennis en inzet 
een bijdrage leveren aan kunst 
en cultuur en aan het levend 
houden van de geschiedenis 

van Cuijk. In het Cuijks Week-
blad staat elke week een va-
caturebank voor vrijwilligers. 
Het Pakhuis bijvoorbeeld is 
naarstig op zoek naar een be-
heerder. Deze locatie wordt 
intensief gebruikt: tentoonstel-
lingen binnen en buiten in de 
Beeldentuin worden georgani-
seerd, vergaderingen o.a. van 
Cultureel Hart Cuijk worden er 
gehouden en muziekgroepen 
repeteren er.
Een tentoonstelling (dit geldt 
sowieso voor alles) vergt veel 
voorbereiding en administra-
tie: exposanten aanschrijven, 
welke beelden komen waar, 
regelen van vervoer en plaat-
sing, verzorgen van de pu-
bliciteit, organiseren van de 
opening, etc.

Verder is zeer belangrijk dat 
de website wordt opgesteld 
en bijgehouden, dat de boel 
wordt onderhouden en de 
poorten worden geopend en 
gesloten. Het gebied rondom 
de Martinuskerk is een com-
pacte geschiedenisles van 
Cuijk: de fraai onderhouden 
Heemtuin leert wat vroeger en 
nu hier groeit en bloeit, Muse-
um Ceuclum en het ACC tonen 

vondsten van recente opgra-
vingen, fototentoonstellingen 
bij de FAD, bij de TIP informatie 
over wat er in en rondom Cuijk 
te doen valt, het Pakhuis en de 
Beeldentuin bieden heden-
daagse kunst en de Martinus-
kerk biedt fraaie architectuur, 
muurschilderingen (zoek het 
konijntje), het altaarstuk, het 
beroemde Severijnorgel en re-
gelmatig tentoonstellingen.

Het poortje in de Kerkstraat 
geeft toegang tot de Heemtuin, 
het Pakhuis (was opslagplaats 
van tabak) en de Beelden-
tuin op het oude protestantse 
kerkhof. De achterdeur van het 
Pakhuis kijkt uit op de binnen-
plaats van de FAD. In de Beel-
dentuin staan zo’n 25 beelden 
van diverse kunstenaars, zes 
zijn vaste collectie, de helft van 
de overige beelden wordt elke 

twee jaar vervangen. De poort 
rechts komt uit bij Museum 
Ceuclum, dat huist in de toren 
van de in 1912/13 afgebroken 
oude Martinuskerk. Hier is de 
historie van Cuijk te beleven 
aan de hand van kaarten, foto’s 
en opgravingen. Het pad naar 
het tunneltje leidt naar het ge-
bouw waarin TIP en ACC zijn 
gevestigd, met aan de achter-
zijde een reconstructie van een 
Romeinse binnentuin. Tot het 
ACC behoort een werkgroep 
met vele enthousiaste leden 
die in de bodem speuren naar 
voornamelijk Romeinse resten. 
Via de Muur van Toebes komt 
u bij de Martinuskerk. Als het 
hek open staat, kunt u naar 
binnen, er is altijd iemand aan-
wezig die u uitleg wil geven.
Uitgebreide informatie vindt 
u op www.beeldentuincuijk.
nl, www.fotoarchiefdienst.
nl, www.museumceuclum.
nl, www.martinuskerkcuijk.nl 
en Toeristisch informatiepunt 
Cuijk, waar materiaal over ac-
tiviteiten in en om Cuijk ver-
krijgbaar is.
 
Cuijk is er goed op vooruit ge-
gaan met al die actieve (senior) 
vrijwilligers.

Een rondje kunst en cultuur
Bijzondere woorden bij opening

Rita Keymeulen (r) en secretaris Marie- José Muijtjens in de beeldentuin bij De Travestiet van Yvonne De 
Jong-Melly. HET PAKHUIS IS 

NAARSTIG OP ZOEK 
NAAR EEN 
BEHEERDER

Egészségedre
VAN VELDEKE

Het restaurant maakte zo ongeveer 
deel uit van de camping en bood de 
gasten volgens aanprijzingen op de 
kaart Hongaarse gerechten. Omdat 
het spijshuis op de linkeroever van de 

Sauer was gelegen, gingen we uit van 
een Duitstalige benadering, maar daar 

hadden we buiten de waard gerekend. Met 
een lichte wanhoop van de kant van de uitbaters werd verzocht 
ons van de Engelse taal te bedienen. Nou vooruit dan maar.
De juffrouw die (vermoedelijk) de positie van onderchef van de 
bediening bekleedde, ging aanminnend en decent gekleed in 
een zoveel tinten grijze legging, waardoor de omvang van het 
lichaamsdeel dat de zitfunctie wordt geacht te vervullen zich in-
drukwekkend etaleerde. Moesten wij hier een ultieme poging 
zien de eetlust te bevorderen?
We besloten bij het eten qua drank in stijl te blijven en vroegen 
naar de beroemde Egri Bikavér oftewel Stierenbloed. Dat werd 
door de bediening met enthousiasme aangeprezen en wij ste-
gen meteen vijf treden in de achting. Dus dan ook meteen maar 
vragen naar wat Proost! in het Hongaars is. Daar verslik je je in. 
Voor de volledigheid geeft de titel het weer, maar na een week 
oefenen, lukt het nog maar heel matig.
Omdat water toch aantrekkelijk is voor die soort, had zich tussen 
rivier en restaurant ook een mandarijneendfamilie gevestigd. Pa-
pa-mandarijn schreed geheel in stijl op z’n mandarijns martiaal 
voorop en hield nauwlettend de situatie in de gaten als was hij 
beducht dat vrouw en kinderen per ongeluk of wellicht opzette-
lijk (wee degene die er kwaad van denkt) in de goulash terecht 
konden komen. Het idee dat ook hij tot zo’n gerecht kon worden 
verwerkt arrogant als onbestaanbaar en een doodzonde tegen 
zijn mandarijnenstatus achter zich latend.
Mevrouw Van Veldeke en ik dachten sterk terug aan het toen-
malige Hongaarse restaurant “’t Pumpke” aan de weg richting St. 
Agatha. Nu is er een uitbundig pannenkoekenrestaurant geves-
tigd. Daar hebben we lang geleden de nodige keren copieus ge-
dineerd. Keukenprinses Ratgers zwaaide er de culinaire scepter. 
Het restaurant bij de camping deed een schamele maar mislukte 
poging dat te kopiëren, ons daarbij verweesd achterlatend.

Rikmaatjes 
gezocht
CUIJK - Mijn naam is Silvia 
Beuving en ben sociaal werker 
bij Sociom. Voor twee dames 
uit Cuijk ben ik op zoek naar 
twee personen waarmee zij 
kunnen rikken. Rikken wordt 
met vier spelers gespeeld, dus 
deze dames komen nog twee 
personen tekort!
Gezelligheid tijdens het rikken 
staat voorop en er is altijd een 
lekkere versnapering. Voor-
heen werd er gerikt op de don-
derdagmiddag, maar in overleg 
kan er gekeken worden of een 
andere moment in de week 
misschien ook mogelijk is (be-
halve de dinsdagmiddag).

Interesse?
Spreekt deze oproep u aan en 
wilt u meer informatie? Dan 
verneem ik dat graag! Ik ben te 
bereiken via: 0485-700500 of 
stuur een e-mail naar infoba-
lie@swocuijk.nl.

Colofon
Silvia Beuving
Peter Hendriks
Lidwien Buné
Josje Goos
Ans Stoub

Redactieadres:
Seniorenpagina SWOC
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www.swocuijk.nl
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De seniorenpagina verschijnt 
elke laatste dinsdag van de 
maand.

Jubileum: seniorenpagina 
Cuijks Weekblad bestaat 25 jaar
CUIJK - De redactie stelt zich 
voor. Met deze titel werd in 
1994 aangekondigd dat de 
eerste seniorenpagina ging 
verschijnen in het Cuijks Week-
blad op de laatste dinsdag van 
de maand. En nu, 25 jaar later, 
verschijnt de seniorenpagina 
nog steeds op deze dag van 
de maand. Met onveranderd 
informatieve, leuke en interes-
sante artikelen voor senioren. 
De pagina wordt echter ook 
gelezen door jongere men-
sen, wat wij als redactie heel 
fijn vinden. Vooral als er weer 
een oproep wordt gedaan voor 
vrijwilligers voor SWOC. Want 
vrijwilligerswerk bij SWOC is 
niet leeftijdgebonden.
Om te voorkomen dat we 
mensen vergeten, gaan we 
geen namen noemen van de 
redactieleden die door de ja-
ren heen al die mooie artike-
len tot stand hebben gebracht, 
maar we willen wel vermelden 
dat Theo Peters Sengers en Ad 
Snoeren de grondleggers wa-
ren van de seniorenpagina. 
Verder is het heel leuk om te 
vermelden dat Peter Hendriks 
al vanaf het ontstaan van de 
seniorenpagina in de redactie 
zit. Tot op de dag van vandaag 
zorgt Peter ervoor dat alle ar-
tikelen op tijd bij het Cuijks 
Weekblad zijn.
Helaas zijn door de grote brand 
in de Jan van Cuijkstraat in 1997 
veel documenten verloren ge-
gaan, waaronder ook senio-

renpagina’s. We kunnen u dus 
niet helemaal meenemen naar 
het eerste ontstaan van de 
pagina.
Bladerend door de archieven 
die nog wel in ons bezit zijn, 
zie je veel bekende mensen de 
revue passeren. Mensen die 
toen en nu nog steeds (vrij-
willig) actief zijn binnen het 
seniorenwerk. Maar ook men-
sen die ons helaas zijn ontval-
len. Onderwerpen die destijds 
aan de orde kwamen, zijn nog 
steeds actueel! Zoals een arti-
kel over PGB, bewegen voor 
ouderen, wonen, cursussen en 
andere activiteiten voor senio-
ren en natuurlijk de interviews 
met bekende personen uit de 
gemeente Cuijk.
Het zoeken naar vrijwilligers is 
ook een onderwerp van alle tij-
den. Bijvoorbeeld bijna 20 jaar 

geleden werd er een oproep 
gedaan voor bezorgers van Ta-
feltje Dekje en nu is SWOC ook 
op zoek naar bezorgers!
Mocht u na het lezen van dit 
artikel denken: Ik heb ooit in 
de seniorenpagina gestaan en 
u wilt dit artikel nog eens le-
zen, dan is dat mogelijk. Neem 
contact op met Silvia Beuving 
om een afspraak te maken om 
de pagina te vinden die u zoekt 
(vanaf januari 2003): 0485-
700500 of silviabeuving@
sociom.nl. Heeft u suggesties 
voor onderwerpen, geef ze 
aan ons door! Hiervoor kunt u 
contact opnemen met SWOC 
via: 0485-574440 of infobalie@
swocuijk.nl. Wij, als huidige re-
dactie, hopen u jaren te voor-
zien van een seniorenpagina.
Peter, Lidwien, Louk, Josje, Ans 
en Silvia

De seniorenpagina is door de jaren heen flink veranderd. 
(foto: eigen foto)


