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Hobbycentrum Cuijk is ook een sociaal ‘gebeuren’ 
Er waren enthousiastelingen 
genoeg om Hobbycentrum Cuijk 
op poten te zetten. Het grootste 
probleem was een geschikt en 
betaalbaar pand te vinden. Het is 
een groot compliment aan 
woningbouwvereniging Mooiland 
dat zij de panden Molenstraat 47 
en 49 hiervoor aanboden. 
Mooiland heeft zich achter het 
sociale idee van een hobbycen-
trum geschaard, en laat op die 
manier duidelijk haar maatschap-
pelijke betrokkenheid zien. 

Door Josje Goos

Anka Cranen en Lidwien Buné 

kenden elkaar van een boetseer-

cursus in Beugen. Toen die ophield 

is Anka met boetseren verder 

gegaan bij Hobbycentrum 

Boxmeer. Anka: “Op een gegeven 

moment vroeg ik me af: waarom 

zou ik helemaal naar Boxmeer 

moeten? Er is volgens mij in Cuijk 

genoeg animo om hier een 

Hobbycentrum te starten.” Dit 

speelde in mei 2019 en het balletje 

ging rollen. Tijdens het eerste 

gesprek van Lidwien Buné en Anka 

Cranen schoof echtgenoot Hans 

Cranen aan. De eerste stap naar de 

realisatie van dit goede idee was 

gezet. Er werd meteen actief 

gepolst of er mensen waren die 

graag in clubverband hun hobby 

wilden beoefenen. Die waren er 

genoeg en dat was de stimulans 

om door te gaan met het opzetten 

van de ‘Stichting Hobbycentrum 

Cuijk’ (HC). Het had heel wat 

voeten in de aarde om subsidie en 

vergunningen te regelen. Ook 

vonden ze dat er een vierde 

persoon bij het bestuur moest 

komen. Uiteindelijk zijn dat er 

meer geworden, het bestuur 

bestaat nu uit zes personen: Hans 

Cranen is voorzitter, Anka Cranen 

secretaris en Geert Jans penning-

meester, Lidwien Buné, Peter 

Schouten en Martien Peters de 

overige bestuursleden. Lidwien: 

“Vanaf oktober 2020 zijn we al 

bezig om de vergunning rond te 

krijgen. Het was hard nadenken en 

overal informeren, maar uiteinde-

lijk is het gelukt een fijne ruimte te 

krijgen om in te werken. Dat is een 

hele opluchting, want: geen 

ruimte, geen hobbycentrum. Voor 

de panden Molenstraat 47 en 49 is 

een contract getekend voor de 

huur van vijf jaar en dat staat vast. 

Er kan worden ingericht!” Peter 

Schouten: “En ik heb zojuist een 

traplift op de kop weten te tikken 

zodat ook de mensen die wat 

moeilijker ter been zijn, goed naar 

boven kunnen!”

De hobby’s 

In de panden van Hobbycentrum 

Cuijk worden de ruimtes ingericht 

voor het in clubverband beoefe-

nen van diverse hobby’s: boetse-

ren, houtbewerken, tekenen en 

schilderen, sieraden maken 

(stenen slijpen), mozaïek, glas-in-

lood, linoleum snijden, diverse 

textiele werkvormen als borduren, 

haken, breien, appliqueren, etc., 

net wat de mensen komen doen. 

Anka: “Het gaat natuurlijk niet in 

één keer, het moet groeien, 

evenals de hoeveelheid apparatuur 

en gereedschap die er voor nodig 

is om de hobby’s te kunnen 

uitoefenen. Het is de bedoeling 

dat de mensen zelf hun basisma-

teriaal meenemen; de organisatie 

zal ervoor zorgen dat er o.a. grote 

tafels, werkbanken, een keramiek-

oven en diverse gereedschappen 

als zagen, lijmklemmen, scharen, 

messen en al dies meer, aanwezig 

zijn.

Het hobbycentrum zal elke 

werkdag ‘s middags open zijn en 

een avond voor hobbyisten die 

overdag moeten werken. Het is 

nog niet geregeld, maar er is een 

idee om de ruimten ‘s morgens 

voor de zorgsector open te stellen. 

Er zal een schema opgesteld 

worden wanneer er welke hobby’s 

aan de beurt zijn. Heel belangrijk is 

het koffiekwartiertje, waarin de 

hobbyisten kunnen bijkletsen. 

Want dat is een ander en zeker een 

heel belangrijk aspect van deze 

opzet: het sociale ‘gebeuren’. Zo 

ontstaan waardevolle contacten 

tussen mensen met een gelijke 

belangstelling die anders niet 

zouden plaatsvinden. Men leert 

van elkaar: “Hé, hoe doe jij dit en 

hoe gaat dat, en wat een goed 

idee, dat ga ik ook eens proberen.”

Het duurt nog wel even
Het opzetten van de Stichting 

Hobbycentrum Cuijk vraagt veel 

tijd: oprichten van een stichting, 

aanvraag vergunning, inschrijven 

bij de Kamer van Koophandel, 

daarna kan er een bankrekening 

geopend worden, er moeten 

fondsen worden aangeboord door 

een ‘bureau fondsenwerving’, want 

niets gaat zonder een volle beurs. 

Dat duurt maanden. Als dat alles is 

geregeld kan men pas beginnen. 

Anka: “De panden zullen moeten 

worden klaargemaakt voor 

gebruik, dus… we weten nog niet 

wanneer we kunnen gaan draaien 

voor de meer dan honderd 

enthousiaste hobbyisten die zich al 

hebben aangemeld. Ook moet er 

iedere middag iemand aanwezig 

zijn die de deur open maakt en 

weer sluit en die zorgt voor de 

keuken en de koffie met een lekker 

koekje er bij. Maar het komt er aan, 

we kunnen en willen niet meer 

terug.”

Inlichtingen
Denkt u: dat is echt iets voor mij, 

daar wil ik wel aan meedoen, vraag 

dan inlichtingen via info.hccuijk@

gmail.com of via telefoonnummer 

0485-320179. Hier kunt u zich ook 

al aanmelden. De bijdrage die u 

gevraagd wordt, is 75,00 euro per 

jaar. 

Iedereen kent het klooster in St 
Agatha van naam en weet ook 
meestal wel dat er een tuin bij is. 
Wie er nog nooit geweest is, weet 
niet wat hij of zij mist.

Door Ans Stoub

Dit oudste klooster van Nederland 

bestaat dit jaar 650 jaar en vanaf de 

17e eeuw hoort de tuin erbij. Jaren 

voorzag de tuin de in het klooster 

wonende Kruisheren van hun eigen 

voedsel in de vorm van groente, 

fruit, eieren, vis, honing, melk en 

vlees dat ze zelf produceerden. 

Tegenwoordig wonen er niet zoveel 

Kruisheren meer in het klooster en 

zijn het kloostergebouw en de tuin 

sinds 1998 in eigendom en beheer 

van de Stichting Sint Aegten.

De indeling van de tuin is al die 

eeuwen hetzelfde, omzoomd door 

de oorspronkelijke muur en een 150 

jaar oude taxushaag. Daarbinnen is 

het deel van de vroegere moestuin 

en koeien wei nu ingezaaid met 

luzerne om de terugkeer van de 

geelgors te stimuleren. Via de paden 

van de verbindingstuin met de in 

mei/juni prachtig bloeiende 

Tulpenboom uit 1880, komt men in 

het deel met de wandelpaden en de 

twee vijvers waar men op bankjes 

kan genieten van de rust en de 

natuur. Daarnaast ligt het derde 

deel, de ‘Semper Virens’ ofwel het 

altijd groenblijvende deel van de tuin 

dat destijds speciaal aangelegd is 

om zonder afleiding in te brevieren, 

religieus te mediteren.

Elke dinsdagochtend komt een 

enthousiaste groep vrijwilligers naar 

de tuin om het vele werk te 

verzetten. Ze zijn onmisbaar voor 

het beheer en er is voor iedereen 

altijd wel iets te doen in de 2,5 

hectare tuin. Alleen al het snoeien 

van de vele struiken en het onkruid-

vrij houden is ‘monnikenwerk’. De 

koffiepauze is tevens een fijn 

moment om het werk door te 

nemen, bij te praten en ervaringen 

uit te wisselen.

De tuin komt nu uit de winterslaap, 

is rolstoelvriendelijk en kan, ook nu, 

elke dag tussen zonsopgang en 

-ondergang (gratis) bezocht 

worden. Als het weer mag, is de 

tentoonstelling rond het 650 jarig 

bestaan van de tuin zeker het 

bezoeken waard. De onderwerpen 

zijn kloostergeschiedenis, klooster-

tuinontwikkeling en de rijke 

boekcultuur. In de poort naar de tuin 

is voor 3 Euro een boekje over 650 

jaar Klooster Sint Agatha te koop. 

www.kloostersintagatha.nl/bezoek

Bezoek nu de kloostertuin van Sint Agatha
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De zeer gewaardeerde vrijwilligers, die iedere dinsdagochtend aan het 

beheer van de grote kloostertuin werken, tijdens de koffiepauze.
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verschijnt elke laatste 

dinsdag van de maand.

Prik, ik heb je
Daar lag ie dan op de deurmat: de prikbrief. 

Eindelijk. Zoiets als lang gewacht, stil gezwe-

gen, nooit gedacht en toch gekregen. ’t 

Hoogkoor in Boxmeer bleek de plaats waar ik 

werd verwacht. Alweer Boxmeer! Het nieuwe 

gemeentehuis daar en nu ook nog een 

priklocatie, dat lijkt wel erg overdreven. Enfin, op 

de aangegeven eerste datum erheen. Langs drie 

loketten met brief en legitimatie, vervolgens in de 

wacht. Rustig blijven en nadenken! Gedachten de vrije prikloop. 

Na jaren van de griepprik inmiddels ruim voldoende eelt op de ziel en 

een dikke huid, wat voor geprik natuurlijk minder aantrekkelijk is. Kan niet 

schelen. Ondertussen in mijn fantasie: een leger prikkandidaten dat zich 

met tegenzin richting Boxmeer begeeft met de snelheid van de Echter-

nachse processie: drie stappen naar voren, twee naar achteren. Nee, nog 

erger. Een fluistering deelt mee dat er zelfs kandidaten met vaccinatiefo-

bie bestaan die bij het zien van de inrichting van de hal onthutst beslui-

ten: “Vóór het prikken ’t Hoogkoor uit!” En dat met grote snelheid. Een 

visioen komt voorbij: als manneke van negen op school in de zenuwenrij 

op de trap naar het kamertje van de prikzuster vanwege mogelijke 

pokken, difterie, tetanus of god weet wat.

“Neemt u daar maar plaats,” wijst een duidelijk gemotiveerde prikkologe 

mijn stoel, “u bent zo aan de beurt.” Gelukkig, het kan maar klaar zijn. Een 

bemoedigend woord en een prik later mag ik zegge en schrijve een 

kwartier uit voorzorg in quarantaine vanwege mogelijke complicaties. 

Een toezichthouder vraagt empathisch waar ik vandaan kom en onder-

houdt me vervolgens 15 minuten lang over de geneugten van de nieuwe 

fietsbrug bij Katwijk. Die kan ik nu centimeter voor centimeter uittekenen.

Kijk, dat zijn nu de zegeningen van het geprik: coronapandemiebestrij-

ding en toeristische info. Ik kan niet wachten op de tweede ronde!

Van Veldeke


