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Op 24 maart groep 1-2 aan de koffie bij St Walrick

Van de redactie

Stond bij menigeen het fietsje begin maart al klaar om aan het nieuwe fietsseizoen te
beginnen, bleek het die eerste weken maar niet droog te willen worden.
De regelmatigheidsrit op 10 maart werd afgelast en de zondag erop zag het er ook
niet veelbelovend uit. Desondanks stonden die dag de ware diehards onder ons te
popelen op de Markt, alsof Buienradar niet bestond.
Ach een keertje onderweg schuilen voor zo’n kletterende hagelbui heeft nu eenmaal
zijn charme en de dreigende Hollandse luchten die voortdurend overjoegen zaten er
gratis en voor niks bij. En bovenal bleek hoe gemakkelijk leden van de groepen 1,2
en 3 zich samenvoegden om er gezamenlijk een mooi tochtje van te maken. Van
groep 4 waren er meer dan genoeg present om in gesloten formatie op pad te gaan.
Maar afgelopen zondag waren de weergoden ons gunstiger gezind en konden we
dan toch weer in grote getale op pad.
Mededeling woensdaggroep:
Vanaf woensdag 3 april vertrekt de woensdaggroep weer om 8.30 uur
Oproep:
In deze nieuwsbrief vind je alleen de Schakel van Chris Kuijpers, voor de volgende
nieuwsbrieven hoopt de redactie natuurlijk op medewerking van alle leden om de
nieuwsbrief te vullen met hun ervaringen.
Daarom de oproep: Schroom niet en klim in de pen of beter beroer het toetsenbord
om de komende nieuwsbrieven meer leven in te blazen.
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De Schakel
Chris Kuijpers

Bedankt Henk, voor het doorgeven van de Schakel. Dat krijg je, als je samen lid wordt
van de fietsclub, jarenlang bij O.K.B. voetbalde en jarenlang bij UDI langs de zijlijn
staat.
Geboren in Oss 12 april 1957 in de Kortfoortstraat in de buurt van het oude
ziekenhuis. Op mijn achtste levensjaar verhuisd naar Uden omdat mijn vader in Uden
werkte bij transportbedrijf Van Grinsven op de markt ( naast café van Hannes van
Grinsven , tegenwoordig het Stulpke ).
De lagere school was de Pius X , mocht bij meester van den Dungen in de derde klas
aanschuiven en zat dus in de klas bij Hans van de Wetering, waar ik tot op de dag
vandaag nog over de vloer kom .
Na de lagere school de mavo gevolgd , waarnaar ik bij V & D ben gaan werken om na
de militaire dienst te beginnen bij de belastingdienst oftewel de Douane waar ik nu
bezig ben met mijn 42ste dienstjaar (nog 5 te gaan!).
Na de opleiding bij de Douane werd ik gestationeerd aan de grens bij Gennep,
waaronder de grenskantoren Ven Zelderheide (Hekkens), Siebengewald en de
Welsche Hut onder vielen (wie kent ze niet).
Het gebied van Gennep liep van het Reichswald tot aan het gebied richting Arcen.
De eerste jaren was er veel velddienst aan de grens en natuurlijk kon je het beste de
grens verkennen met de fiets (misschien is hier de latere hobby wel ontstaan ).
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Het Reichswald is dus goed bekend !
Na de opheffing van de grenzen in 1992 , terecht gekomen in Den Bosch, Oss,
Veghel en uiteindelijk gestrand in Eindhoven waar ik nu op de regiekamer zit en
helaas uitkijk op het PSV stadion (bijna).
Sportieve carrière is begonnen bij UDI’19 waar ik na de jeugd mocht aansluiten bij de
B-selectie (2e en 3e elftal). Hier heb ik nog mogen voetballen met good old Leo van
Berkel, die ik later bij de fietsclub weer tegen kwam . Na ernstige enkelblessures
gestopt bij UDI en overgestapt naar het vroegere “buurtvoetbal” O.K.B.’67 . Later is
het Recreatie Sport Uden geworden (onder de vlag van de K.N.V.B,). Bij O.K.B. fijne
jaren beleefd en diverse taken gehad o.a. als secretaris en vice-voorzitter.
Ook bij R.S.U. (Recreatie Sport Uden) taken bij het bestuur ( o.a strafcommissie)
uitgeoefend. Beoordelen van gele en rode kaarten en andere dingen die niet op een
voetbalveld thuis horen. Heerlijk, op zondag bij het voetballen zijn en aangevallen
worden waarom je iemand had gestraft!.
Na het uiteen vallen van deze competitie aangemeld (mede door Hans van de
Wetering) bij TTVUden. Na een jaar op de wachtlijst gestaan te hebben (echt waar,
toen bestond dat nog) , lid geworden in 2003. De groep waarin ik fiets, is altijd de Bgroep geweest of tegenwoordig groep 3 .
Tochten die ik o.a. gefietst heb : Limburgs Mooiste, tochten in Belgie , Jan Janssen
Classic, Vael Ouwwe en nog diverse, ambities om in de Alpen te gaan fietsen of
zoiets dergelijks heb ik eigenlijk nooit gehad, (te ver van huis , denk Ik ).
Het eerste jaar was de conditie het beste, dagelijks op en neer naar Eindhoven,
zaterdags met een clubje honderd km en zondags nog honderd km, een totaal iets
van 17000 km. Maar ja, elke dag om 06.00 uur op de fiets in weer en wind was ook
niet alles.
Inmiddels 38 jaar getrouwd , drie kinderen , waarvan de oudste Marc in Basingstoke ,
Engeland woont. Onze dochter Danique is geboren met syndroom van Down, en de
jongste Svenja heeft net een huis gekocht in Berkel-Enschot. In 2005 zijn we een
ouderinitiatief gestart met begeleid wonen
in het oude pand van Paalman aan de Vijfhuizerweg.
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Vanaf 2006 zijn ze er daadwerkelijk gaan wonen, onder de naam woongroep de
Blitz , nu dus weer bijna 13 jaar geleden.
Er wonen in totaal 12 jonge mensen met een verstandelijke beperking, en sommige
onder hen hebben ook nog een lichamelijke beperking (meervoudig gehandicapt
dus). Vanaf het begin ben ik er veel bij betrokken geweest. We wonen heel dichtbij
(om de hoek), dus ik was meestal de eerste die gebeld werd, bij klusjes e.d. Later ben
ik er officieel vrijwilliger geworden. Ik verricht er niet alleen klusjes, maar ben eigenlijk
met van alles en nog wat bezig. Van het uitzetten van fietstochten tijdens de jaarlijkse
feestweek, tot het bijhouden van de tuin.

Sinds 2007 ben ik vrijwilliger bij VTC de Vrijbuiters, een vrijetijdsclub voor mensen
met een beperking. Deze club bestaat uit ongeveer 55 leden en 20 vrijwilligers.
Wekelijks hebben we op donderdagavond de clubavond, waar verschillende
activiteiten worden ondernomen. Dit varieert van knutselen, muziekavonden,
spelletjes, bingo, disco (bij Lunenburg) en noem maar op. Sedert 2009 ben ik
voorzitter van deze club. Dit jaar bestaat de club alweer 48 jaar en dat vieren we met
een weekendje weg, waarmee we nu al druk mee bezig zijn. Het voorbereiden van de
activiteiten en alles wat er omheen komt, kost veel tijd, maar gelukkig krijg je er ook
weer veel energie van, als je ziet hoe de leden kunnen genieten.
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Op vrijdagavond kun je me over het algemeen vinden bij Kunst & Co, waarbij ik
assisteer bij het Sleutelorkest. Dit is een groep enthousiaste mensen met een
beperking (waaronder onze dochter), die onder de bezielende leiding van Cindy van
Groessen, keyboard spelen. Ze treden regelmatig op in Uden, zo ook op 17 maart in
de foyer van Theater Markant, bij Uden laat van zich horen.

De woensdag is gereserveerd voor mijn moeder. Aanvankelijk was die dag bedoeld
als vrije dag om ’s morgens ook te kunnen gaan fietsen, maar aangezien mijn moeder
gediagnosticeerd is met de ziekte van Alzheimer, is die dag langzaam haar dag
geworden. Mijn vrouw en ik gaan dan haar huisje poetsen, boodschappen doen,
regelen de zorgzaken etc. En daarna gaan we gezellig met haar frietjes eten in de St.
Jan, maar tussendoor kan ik gelukkig ook nog wat tijd voor mezelf vrijmaken door
naar gitaarles te gaan. Die tijd gebruikt mijn vrouw dan om te kunnen mantelzorgen
voor haar vader.
Zoals jullie kunnen lezen ben ik dus veel tijd kwijt met vrijwilligerswerk en dat doe ik
met veel plezier, vooral nu is onlangs de Vrijwilligerspenning van de Gemeente Uden
heb ontvangen, in de sector Maatschappelijke en Sociale zorg. Het is me niet om die
waardering te doen, maar het doet je wel goed.
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Bij het overdragen van de pen door Henk, stelde hij de vraag, hoe ik tijd overhield om
te gaan werken, met al die vrijwilligerstaken. Ik citeer mijn vrouw: “Hij heeft gewoon
een kôj vrouw, die hem het huis uitjaagt, dus dan moet je wel iets op een ander gaan
doen” .
Eerlijk gezegd, weet ik ook niet waar ik de tijd vandaan haal, maar onregelmatige
werktijden zijn soms ook handig, als je dingen moet regelen. Het is gewoon een
kwestie van goed je tijd verdelen en een vrouw die af en toe voor jou NEE kan
zeggen.
Als tip van Henk Marinussen wil ik de Schakel overdragen aan Guido Cayseele, ben
benieuwd hoe een geboren Hagenees in Uden terecht is gekomen.

Copy
nieuwsbrief

Heb je een bijdrage voor de nieuwsbrief: mailen naar famvandijk@home.nl
En nogmaals de vraag om bij het doorgeven van de Schakel iemand te kiezen die
niet direct voor de hand ligt om te voorkomen dat die teveel in een bepaalde hoek
blijft hangen.

