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Het Hobby Centrum in Cuijk is erg aantrekkelijk voor veel senioren
Het Hobby Centrum in de Molen-
straat in Cuijk is nu drie maanden 
volledig aan het draaien. Hoe gaat 
het en wat zijn de plannen voor de 
toekomst? Een gesprek met 
bestuursvoorzitter Hans Cranen 
ter plekke.

Door Ans Stoub

Een uitgebreide rondleiding door 

het pand, dat uit twee gekoppelde 

woonhuizen bestaat, geeft een 

goede indruk van de vele hobby’s 

die er uitgeoefend kunnen worden 

door de deelnemers. Overal ‘eigen’ 

ruimtes per bezigheid met bijvoor-

beeld kleitafels, naaimachines, een 

keramiek-oven, timmergereed-

schap, kunstschildermateriaal en 

fijn gereedschap voor de sieraden-

makers.

Bij de oprichting van de stichting 

hadden Hans en vooral zijn vrouw 

Anka al veel kennis over, en 

ervaring met, een hobby centrum 

doordat Anka samen met vriendin 

Lidwien Buné al zoiets kenden, het 

hobbycentrum van Boxmeer. Anka 

was ook degene die Hans over 

heeft gehaald om samen over de 

haalbaarheid van een hobby 

centrum in Cuijk na te denken. 

Aangevuld met Peter Schouten, 

Gerrit Jans en Martien Peters is 

toen een ‘initiatiefgroep’ aan de 

slag gegaan om het project te 

realiseren.

Hans: “Voor Cuijk zijn we eerst 

gaan onderzoeken waar behoefte 

aan was en hebben toen apart met 

de geïnteresseerden per dezelfde 

hobby de ideeën en vragen 

doorgesproken. Toen bleek dat er 

genoeg belangstelling was, zijn we 

gaan zoeken naar een locatie. Dat 

viel nog niet zo mee, mede omdat 

het niet de hoofdprijs mocht 

kosten aangezien we maar een 

Stichting met vrijwilligers zijn. Na 

een jaar zoeken en in samenwer-

king met de gemeente kwam 

Mooiland met een mooi voorstel 

om dit pand, dat al meer dan tien 

jaar niet in gebruik was, voor vijf 

jaar te huren.”

Dat betekende niet dat het centrum 

meteen geopend kon worden: 

Hans: “Voor we erin konden moest 

er wel een hoop aan gebeuren. Al 

die onbewoonde jaren was er geen 

onderhoud gepleegd en de 

basisvoorzieningen waren ook niet 

optimaal meer. Met het bestuur en 

al diverse vrijwilligers hebben we 

het toen opgeknapt en ingericht 

naar de behoefte van de verschil-

lende hobby’s.” Dat moet naast 

inspanning ook geld gekost 

hebben. Hans: “Vanwege de 

maatschappelijke functie is er 

vanuit diverse fondsen en lokale 

maatschappelijke organisaties geld 

gekomen en ook de lokale 

ondernemers sponsorden. Daar 

zijn we heel blij mee. Men erkende 

dat het goed voor Cuijk zou zijn.”

Wie zijn nu de hobbyisten die 

gedurende de werkdagen van 13 

tot 16.30 uur gebruik maken van de 

mogelijkheid hun hobby uit te 

oefenen? Hans: “Voor het grootste 

deel zijn het senioren, wel 90%, en 

de rest zijn iets jongere mensen die 

genieten van de mogelijkheden. 

Het gaat vaak niet uitsluitend om 

die hobby, ook het sociale contact 

is belangrijk. In totaal hebben we 

nu 80 deelnemers en we willen 

nog graag groeien naar 100+.”

“Elke groep heeft tijdens het 

betreffende dagdeel een eigen 

begeleider” gaat Hans verder, “een 

‘betere hobbyist’ die de andere 

deelnemers kan helpen. En er is 

elke dag iemand die de taak van 

conciërge voor het hele gebouw 

op zich neemt. Die persoon moet 

in principe uit de deelnemers 

komen maar daar moet het 

bestuur, ook allemaal vrijwilligers, 

ook regelmatig bijspringen.”

Het is achter de schermen best wel 

een hele onderneming. Hans: “Het 

is een grote verantwoordelijkheid 

om alles goed te laten verlopen. 

Inkopen, onderhoud, planning van 

de ‘diensten’ bijvoorbeeld. Maar 

ook aan de veiligheid moet 

gedacht worden, we hebben een 

AED en er moet altijd een EHBO-er 

of BHV-er aanwezig zijn en de 

CO-meters en brandblussers 

moeten in orde zijn.”

Wat is de toekomst van Hobby 

Centrum Cuijk? Wat gaat er 

gebeuren als het vijfjarige huurcon-

tract afloopt? “Daar maak ik me wel 

wat zorgen over” is het antwoord 

van Hans. “Gezien de huidige 

ontwikkelingen qua huurprijs en 

mogelijkheden voor reguliere 

objecten in de omgeving en de 

hoge energiekosten zie ik daar wél 

een uitdaging. Eén van de moge-

lijkheden is dat in Cuijk ook een 

oplossing te vinden is zoals 

bijvoorbeeld in Mill. Daar krijgt het 

hobbycentrum nieuw onderdak in 

een deel van Myllesweerd/

leeggekomen gemeentehuis. 

Wellicht is er voor ons straks ook 

plaats in het gemeentehuis of 

bijvoorbeeld een deel van het 

politiebureau, of op de bovenver-

dieping van het MFA in de Valuwe.”

Voorlopig zitten ze nog goed in de 

Molenstraat nummer 47. De fietsen 

kunnen achterom in de tuin 

geparkeerd worden en er is nog 

plek om te groeien qua deelne-

mers. Hans: “De bijdrage zal wel 

iets hoger moeten worden door de 

stijgende energiekosten maar het 

doel is laagdrempelig te blijven.” 

Voor een bijdrage van 75 euro per 

jaar kan men 2 hobby’s beoefenen. 

De koffie kost weinig en de 

gezelligheid kost helemaal niets.

Meer informatie en inschrijfformu-

lier: www.hobbycentrumcuijk.nl

Van vellenkip en 
kraamschudders- 
wegge
Voor Guus Middag zijn taal en in 
het bijzonder poëzie een levens-
vervulling. In het tijdschrift Onze 
Taal schreef hij tussen april 2012 en 
december 2020 in de rubriek 
Raarwoord 86 korte stukjes over 
rare woorden. Vorig jaar zijn die 
columns gebundeld en uitgebracht 
als boekje  .

Door Van Veldeke

Zoals het woordenboeken betaamt 

begint het werkje met de A., in dit 

geval de A van Aire en eindigt het 

met de Z van zwouten. Er bestaat 

meer van zulk intrigerende taalvirtu-

ositeit. Wat had u bijvoorbeeld 

gedacht van De encyclopedie van 

nutteloze feiten. Ik heb volledig het 

idee dat al die literatuur ons is 

gegund om op z’n tijd de tijd 

zorgeloos door te brengen in een 

verrukkelijk zomerzonnetje. Vast een 

kleine huisvlijtoefening? Zie hier: 

Ook tijdens het horen van harbalo-

rifa teisterde vellenkip de zwoutende 

bamboeseur en behangenees bij het 

vanwege hun koeienhonger 

verorberen van de kraamschudders-

wegge. Natuurlijk, taal is ook 

gewoon leuk!

VerpleegThuis

Oudere mensen die lijden aan een 
vorm van dementie of andere 
hersenziekte wensen hun leven te 
blijven leven. Teun Toebes, student 
zorgethiek, heeft een speciale 
studieplek gezocht. Hij vond een 
kamer in een gesloten geriatrische 
afdeling van een verpleeghuis om 
te midden van mensen met 
dementie en het daar werkende 
zorgpersoneel te studeren en 
observeren.

Door Lidwien Buné

In zijn boek ‘VerpleegThuis’ staan 

korte verslagjes over zijn buren. 

Omdat hij geen zorg verleent heeft 

hij alle tijd zijn buren beter te leren 

kennen. Enkele medebewoners 

worden vrienden. Hij ziet hoe pijnlijk 

het tegenwoordige zorgsysteem kan 

zijn omdat regels, tekort aan tijd en 

personeel het dagritme bepalen. 

Door gesprekken ontdekt Teun de 

mensen die schuilgaan achter de 

dementie. Deze unieke persoonlijk-

heden worden door het systeem als 

gelijken behandelt in de zorg en 

activiteiten die aangeboden worden. 

Zijn conclusie: geef meer maatwerk 

in de zorg.

Twee boekbesprekingen door de redactie

Seniorenpagina

Zou in ‘VerpleegThuis’ het woord ziektehelling worden gebruikt? De 

betekenis staat in het ‘Verklarend zakwoordenboekje van rare woorden’.

Lekker je hobby uitoefenen met mede liefhebbers in het Hobby 

Centrum en tegelijk gezellig in contact zijn.

Colofon 
Silvia Beuving

Peter Hendriks

Lidwien Buné

Josje Goos

Ans Stoub
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Zwaanstraat 7

5431 BP Cuijk

www.swocuijk.nl
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De seniorenpagina 

verschijnt elke laatste 

dinsdag van de maand.

Samenwonen
Bij een rondgang door de tuin werd ik onlangs 

door mevrouw Van Veldeke, toegewijd CEO-

tuininspectie, -beheer en -onderhoud, gewezen 

op een bijzonder fenomeen. In de schoot van de 

vlinderstruik bleek een fors exemplaar van het 

vingerhoedskruid te zijn geboren. De vlindertak-

ken bogen zich als armen empathisch om de 

kunstig neergevlijde bladeren van de vingerhoed-

plant, waarvan de bloemen zich kalm en kleurig 

koesterden in de overvloedige lentezon. Je zou hier met gemak kunnen 

spreken van een bijzonder opvallende botanische knuffel.

Om een helder beeld te krijgen van wat er aan de hand kon zijn, werd het 

de hoogste tijd om met behulp van de immer aanwezige computer de 

alwetende Florawinklerpedia te raadplegen. Dat leverde behoorlijk veront-

rustende informatie op: de bladeren van het vingerhoedskruid zijn giftig! 

Onmiddellijk kwam de vraag op of zo’n vlinderstruik dan wel op de hoogte 

is van wat die in huis heeft gehaald? Kunnen we hier wellicht spreken van 

een overval of van een bezetting? Je weet het maar niet in de onheilspel-

lende tijden van tegenwoordig!

Ook moest ik hierbij denken aan het gedicht Keuvelend met verliefde 

kronen van Simon Vestdijk. (Ja, Vestdijk. Weet u nog? Die van o.a. de roman 

De dokter en het lichte meisje (1951). Jawel, ook toen al over grensover-

schrijdend gedrag en machtsmisbruik.) Het gedicht vertelt over een beuk en 

een berk die ogenschijnlijk harmonieus zijn gaan samenwonen “als lotgeno-

ten van elkander”. Echter, op het poëtische eind staat te lezen: ”Maar lager, 

diep onder de aarde,/Daar heerst de nijd van ’t voorgeslacht,/Dat water-

druppelen vergaarde/Met harig zuigende overmacht”. En verder: “Elkaar 

verdringend, moord beramend,/In zulk een schennis van ’t verbond,/Dat elk 

der wezens zich zou schamen,/Wanneer ’t kon schouwen in zijn grond”.

Nee, in de wereld van de flora is het niet altijd overal een lolletje. En daar 

niet alleen, maar dat wist u natuurlijk al.

Van Veldeke


