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door Josje Goos

“Ik heb altijd veel aandacht voor ‘buitenshuis’ gehad, vroeger 
al en nog steeds, maar tegenwoordig is er ook meer aandacht 
voor mijn familie. En op mijn leeftijd is er vooral veel afscheid 
nemen”, zegt Hans van de Graaf.

CUIJK - Hans van de Graaf is in 
1943 geboren in Brakkenstein, 
Nijmegen als enige jongen 
tussen negen (!) zussen. Als 
klein manneke zat hij al bij de 
welpen en was hij misdienaar. 
Hij werd lid van de internatio-
nale organisatie Tochtgenoten 
van St. Frans, die tochten orga-

niseerde voor mensen van alle 
leeftijden, waaronder veel jon-
geren, met de bedoeling vrede 
te bewerkstelligen door middel 
van discussiegroepen met het 
thema Vrede. Deze beweging 
heeft een grote invloed op zijn 
leven. Hij leerde er in de jaren 

60 zijn vrouw Carla kennen. 
Nu nog komt een vaste groep, 
de leden verspreid over het 
hele land, om de zes weken bij 
elkaar.
Het echtpaar woonde eerst in 
een flat in Dukenburg, later 
woonde het gezin eerst in Mo-
lenhoek en vervolgens in Cuijk. 
Hans is altijd in Nijmegen blij-
ven werken. “Op de kweek-
school bleek al gauw dat ik 
grote affiniteit had met leerlin-
gen die extra aandacht nodig 
hadden. Ik werd onderwijzer 
op de LOM-school. De laatste 
15 jaar ben ik, door de opgeda-
ne ervaring, ambulant begelei-
der geworden op de scholen in 
Nijmegen om deze kinderen te 
helpen op hun ‘gewone’ lage-
re school. Zij hoefden daardoor 
niet naar een aparte school. 
In mijn vrije tijd heb ik altijd 

jeugdwerk gedaan. Jeugdclubs 
vingen kinderen in hun vrije 
tijd op met spelletjes, knutse-
len en sport en in de zomer-
vakantie werden er kampen 
georganiseerd. Ik was vaak St. 
Nicolaas om geld in te zamelen 
voor deze kampen. Ook heb ik 
meegewerkt aan kampen die 
werden georganiseerd voor 
politiekinderen. Vanaf mijn 
achttiende jaar was ik bij de 

scouting op de St. Maartenskli-
niek, ook daar organiseerden 
we zomerkampen. Je leerde 
er tevens hoe je met deze kin-
deren moest omgaan. Ik ging 
dus elke zomervakantie alleen 
maar ‘op kamp’.”
Toen Hans in Cuijk kwam, 
werd hij al snel gevraagd om 
in het bestuur van de Christus 
Koningschool te komen. Hij 
had, omdat hij zelf onderwijzer 

was, de onderwijskundige za-
ken onder zijn hoede. “Ik heb 
dat altijd met plezier gedaan 
en ik heb de indruk dat het ook 
gewaardeerd werd.”
Verder was Hans actief in de 
Martinusparochie onder de 
pastores Toebes en Van Bree-
men bij de communie- en 
vormselcatechese. Met pastor 
Van Breemen kwam de werk-
groep liturgie tot ontwikke-

ling met als doel als leek voor 
te kunnen gaan in vieringen. 
“Door dat alles leerde ik vele 
en diverse mensen kennen. 
Ik werd gevraagd voor het 
bestuur van de beeldentuin, 
waar ik ruim tien jaar secreta-
ris ben geweest. Ook heb ik me 
ingezet voor de opzet en het 
onderhoud van de heemtuin 
en was ik lange tijd beheerder 
van het pakhuis. Dat doe ik niet 
meer. Wel ben ik nog actief bij 
‘Eropuit op zondag’ waar ou-
deren hun zondagmiddag op 
een gezellige manier kunnen 
doorbrengen: praten over een 
thema of wat men meemaakt, 
maar het kan ook een spelletje 
zijn. Gemiddeld komen er zo’n 
13 mensen. Deze middagen 
geven veel voldoening. Daar-
naast ben ik actief bij Sociom 
als taalcoach. Nu wil ik meer 
tijd hebben voor de kinderen 
en voor ontspanning: ik lees 
veel, maak bronzen beeldjes 
en ga naar de badminton voor 
ouderen. Het is leuk interesse 
te hebben in andere mensen. 
En waar ik zeker ook graag tijd 
voor wil hebben is wandelen, 
zoals bij de ‘Tochtgenoten’ 
vroeger, en fietsen met mijn 
vrouw.”

‘Als je vraagt, vertelt men graag’
Meer aandacht voor familie

Hans van de Graaf: "Ook na mijn pensioen is mijn leven gevuld met leuke en zinvolle dingen." (foto: Van de 
Graaf)‘HET IS LEUK 

INTERESSE TE 
HEBBEN IN 
ANDERE MENSEN’

De leraar
VAN VELDEKE

Hij was een klein en nogal corpulent 
mannetje, onze leraar Nederlands in 
de vroege jaren zestig. Dagelijks kwam 
hij in zijn veel te wijde witte Wartburg 
aanrijden, het hoofd fier geheven, zo-

dat hij net het stuur te boven kwam. Wij 
verdachten hem ervan op de zitting van 

zijn stoel drie telefoonboeken te hebben ge-
plaatst (telefoonboeken waren toen heel dik) om toch nog enig 
uitzicht te hebben op het verkeer rondom hem.
Na de zoemer beende hij ons lokaal binnen, de deur opvallend 
openlatend. Ondertussen wierp hij zijn aktetas (leraren hadden 
toen aktetassen) op de lessenaar (je had toen lessenaars met zo’n 
klep én op een troon). De jongen in de eerste bank stak voorzich-
tig zijn vinger op: “Mijnheer, mag die deur dicht?” De pedagoog 
deed hierna een paar vervaarlijke passen richting de vraagsteller 
en met een priemende wijsvinger baste hij: “Nee, die gaat niet 
dicht!” Onze klasgenoot schrompelde ineen.
Dreigend vervolgde hij: “Ik heb hier de uitslag van het proefwerk 
stijlfiguren. De volgende nietsnutten hebben daarvoor een on-
voldoende: Whimpysinger, De Moraatz, Neutebeum, Nittikson, 
Kiekertak, Peert, Punselie, Bolmikolke en Klotterbooke. Helemaal 
knudde is het werk van Van der Karbargenbok. Daarom komt Van 
der Karbargenbok zaterdag terug van twee tot zes.”
“Je vader jarig?” reageerde hij bruut tot hilariteit van de klas. “Van 
der Karbargenbok komt ook zaterdag terug van twee tot zes en 
van zeven tot tien. Men dient in het zweet zijns aanschijns te 
zwoegen. Ik eis een stalen tucht. Dit geslacht is té bandeloos.” De 
klas was ademloos en verbijsterd. Onze leraar Nederlands draaide 
zich hierna om en verschanste zich met een cynische grijns achter 
zijn lessenaar. Hierna herpakte hij zich en begon vergoelijkend uit 
te leggen de teksten geciteerd te hebben uit de novelle Bint van 
ene Mr. F. Bordewijk. Nou, van die stalen tucht en al helemaal 
van die geslachtelijke bandeloosheid wilden wij natuurlijk wel 
eens het fijne weten. En zo kreeg onze neerlandicus zijn pubers 
aan de literatuur. Het leraarschap is een vak en eigenlijk is het ook 
een ambacht, om niet te spreken van een roeping. Nu heel even 
een vraagje: hoe staat het tegenwoordig toch met de maatschap-
pelijke waardering voor dat ambt?

Regionale 
Korenmiddag 
voor senioren
CUIJK - De jaarlijkse Korenmid-
dag in het Land van Cuijk staat 
weer gepland. Op donderdag 
4 oktober zullen verschillende 
koren uit het Land van Cuijk 
optreden voor de geïnteres-
seerden ouderen uit de regio. 
De middag wordt georgani-
seerd door de Stichting Welzijn 
Ouderen Gemeente Boxmeer 
(SWOGB) en de Stichting Wel-
zijn Ouderen Cuijk (SWOC) en 
vindt plaats in mfc Het Kruis-
punt aan het Kerkplein 6 in 
Beugen.
Deelnemende koren zijn: Ons 
Genoegen uit Cuijk, Vreugde-
zang uit Haps, Maasecho uit 
Boxmeer, Zangersvreugd uit 
Rijkevoort en Maaslands Glorie 
uit Beugen. Alle geïnteresseer-
den zijn van harte welkom om 
een kijkje te komen nemen. De 
toegang is gratis.

Colofon
Silvia Beuving
Peter Hendriks
Lidwien Buné
Josje Goos
Mieke Heijmans

Redactieadres
Seniorenpagina SWOC
Zwaanstraat 7
5431 BP Cuijk
www.swocuijk.nl
www.sociom.nl
De seniorenpagina verschijnt 
elke laatste dinsdag van de 
maand.

Mfa De Valuwe: 
‘Iedereen is welkom!’
Onlangs is de Jozefkerk in 
Cuijk-Noord omgetoverd tot 
een nieuwe locatie: mfa De 
Valuwe (multifunctionele 
accommodatie).

Door Lidwien Buné en Mieke 
Heijmans
 
CUIJK - Het centrum bevat ver-
schillende ruimtes waar talloze 
activiteiten plaatsvinden. Max 
Muzelman (bedrijfsleider mfa) 
vertelt: “Veel instanties maken 
inmiddels fanatiek gebruik van 
het centrum zoals: KBO, GGZ, 
Intercultureel centrum Safina, 
Fysiotherapie voor ouderen, de 
wijkwinkel en de Zondags, ook 
wel woorddienst genoemd.

Problemen
Het GGZ (geestelijke gezond-
heidszorg) biedt mensen met 
psychische problemen ruim-
te aan voor inloopochtenden. 
Daar kan men elkaar ontmoe-
ten en aan diverse activiteiten 
deelnemen. Ook Safina heeft 
een nieuw onderkomen waar 
allochtone vrouwen taalles 
krijgen, contact hebben met 
elkaar en een maal per maand 
koken. Iedereen kan dan ko-
men eten.

Ouderen
Voor ouderen organiseert het 
KBO in de grote ruimte heel 
wat activiteiten. Er wordt on-
der meer gekaart. De ouderen 
doen bijvoorbeeld aan rikken 

en klaverjassen. Ook wordt er 
gekiend en qua handwerken is 
het aanbod ook groot. Zo kun-
nen de ouderen breien, haken 
en borduren. De opbrengst 
gaat naar goede doelen, gym, 
koersballen en nog veel meer.

Winkel
In mfa kan men kopieren, 
postzegels en vuilniszakken 
kopen. Telefoneren behoort 
ook tot de mogelijkheden. 
“Veel ouderen maken hier ge-
bruik van”, zegt Max. “Ook de 
fysiotherapie is voor hen mak-
kelijk bereikbaar.”

Vaste medewerkers
Naast Max, die twee dagen 
per week aanwezig is, zijn Li-
sette en Lucy medebeheer-
ders. Hans Klomp, lange tijd 
in de wijkwinkel aanwezig ge-

weest, is nu vaste medewer-
ker. Max: “We zijn erg trots op 
dit centrum waar veel mensen 
belangeloos werk hebben ver-
richt en we hopen dat er veel 
mensen gebruik van zullen 
maken!”

Laagdrempelig
Mfa is iedere dag open van 
09.00 tot 18.00 uur en vrijdag 
tot 23.00 uur en iedereen kan 
binnenwandelen voor koffie of 
iets sterkers aan de bar. Max 
heeft hier speciaal zijn horeca-
diploma gehaald.

Vrijwillig
Heeft u interesse als vrijwilliger 
mee te helpen? Altijd welkom!
Informatie: Max Maselaman 
tel. O621201381
Email: beheer@devaluwe.nl
www.mfadevaluwe.nl.

Max Maselaman en Hans Klomp. (foto: persfoto)


