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SPECIAL

In gesprek met een Syrisch gezin
Plakboek: Groesbeekse Tehuizen

Elf maanden in coma. En dan?
Tonpraoter werd allround entertainer

VierdaagseFeest Cuijk

De Veldwachters 5 jaar
Voetbal in de Maasduinen

De Veldwachters 5 jaar

Tekst: Remi van Bergen Foto’s: Privé en Gennepnews
Sjaak aan. De Veldwachters hebben ook
biertje is samen met John van de Kamp

Toen ‘De Veldwachters’ vijf jaar geleden

gebrouwen en ook bij hem verkrijgbaar.

startte, kwamen ze eens per maand met

“Dit is een echt lekker biertje, de rest is

een nieuw filmpje. Deze werd uitgezon-

mar zeik op unne riek”, vult Hay aan.

den door destijds lokale omroep NIMA.

Genneps dialect

begint Hay. “‘De Veldwachters’ bestaat

De Veldwachters zijn erg geliefd, met

eigenlijk uit een team van mensen. Elke

name bij de wat oudere medemens in de

film werd in het begin gemaakt door Ab

gemeente Gennep. “In onze uitzendin-

de

“Ja, daar wil ik wel iets op zeggen”,

U heeft ze vast en zeker al eens voorbij zien komen.
Op tv, via social media, bij een bijzonder feest of
tijdens de jaarlijkse Mèrtzitting in Gennep: ‘De
Veldwachters’. Hay van Arensbergen en Sjaak van
Schaijk uit Gennep veranderen met grote regelmaat in Majoor Hè.nt en Kolonel Kobus. Ik
nodigde ze uit voor een gesprek bij mij
thuis in Milsbeek, of zoals de Veldwachters
het zelf liever zeggen ‘Op de Milsbèk.

Het is vrijdagmiddag 14.00 uur, nog geen

den.” De twee hebben hun sporen in hun

toch al elke zondag door het veld liepen

goede afspraken over gemaakt”, vertelt

Graaf,

Erik

Spikmans,

Wilfried

gen bespreken we herkenbare en actuele

Janssen, Pedro Martens, Petra van

items. Alleen dan met onze eigen humor

Geemert en Joris van Agt. Tegenwoordig

eroverheen gegoten. Soms met ook wat

grotendeels de mensen van Gennep

politieke plaagstootjes, maar wat wel

News. Zonder hen was er ook geen ‘De

toelaatbaar is. Voorbeeld, op de mooie

Veldwachters’. In het verleden werd er

nieuwe vlonder in Gennep staat geen

opgenomen in de studio van NIMA en

bankje, omdat het geld op was. Jawel dat

daar ook gemonteerd. Tegenwoordig

na € 800.000,-. Dus nog meer gedonder

nemen we op woensdagavond onze

om en op de vlonder, zegt Hè.nt. In onze

ideeën door, schrijven we het op don-

uitzending zijn we daar en zegt Kobus:

derdag uit en nemen het op vrijdag

zeg Hent, ik heb pien ien mien béén, ik

ergens op. Geen spiekbriefjes of andere

mot wel iefkes gaon zitte, collega. We

zaken, gewoon uit het hoofd, vertellen

hebben dan al genoeg gezegd en dege-

wat erin je opkomt, daarmee scoren we

nen die het aangaat weten voldoende.

veel kijkers.” Sjaak vult aan: “Nadat

Dat is ook het leuke van een typetje spe-

NIMA een nieuw bestuur kreeg waren

len, je kunt veel zeggen, waarbij het

De Veldwachters helaas en verbaasd

belangrijk is iedereen in zijn/haar waarde

overbodig. Onze filmpjes werden niet

te laten. En wat het allerbelangrijkste en

meer meegenomen in de programme-

daardoor hebben we waarschijnlijk ook

ring, door prikkelingen in het verleden

zoveel kijkers, alles is geheel in Genneps

binnen en vanuit de omroep. Men

dialect. We zijn ook niet te snel met onze

begon ineens over copyright en domei-

humor, soms moet men er wat langer

neigendommen, “wa unne poeha alle-

over nadenken, maar meestal snapt men

maol” zeggen ze beiden vrijwel tegelijk,

het wel. Ik zal een voorbeeld geven. We

het is lokale omroep en het is allemaal

‘Veldwachters’ te zien. Om 14.15 uur stopt

stad meer dan verdiend als actieve leden

en we nu naast de bestaande stadswach-

Hay. “We hebben een contract opgesteld

hebben de Vierdaagse doorkomst versla-

maar kwats, flauwekul en liefhebberij.

er een auto en jawel hoor, daar zijn de

in diverse verenigingen en organisaties. Ze

ten ook Gennep in konden om te zien of

bij zijn aftreden als Prins van ’t Bombakkes,

gen, waarbij we bij Brasserie ’t Geveltje

We hebben toen nog hulp ontvangen

heren. “We hadden op de TomTom ‘Op de

kennen iedereen en weten wat er

alles wel gaat zoals het hoort te gaan.”

waarin o.a. staat: Wanneer wij de jeep

stonden. In ons verslag zegt Kobus tegen

van Chris Smits, waarvan we de camera

nodig hebben is deze APK gekeurd,

Hent: als ze hier maar niet rechtdör gaon,

en het geluid konden lenen om er toch

getankt, rijklaar, zijn de banden op de juis-

want dan denkt men dat ze er al zijn. En

nog iets moois van te maken, en ons

Milsbèk’ ingetoetst, dat kende die niet,

speelt. “Toen Ab de Graaf van NIMA
ons destijds vroeg of wij geen

vandaar onze vertraging”, zegt Hay. Ik

In Den Bosch werden pakken aangemeten en in Dresden werden originele

te spanning en staat bij terugkomt een

ze motte dan nog 20 kilomèter! Op de

eigen team (Ab en Wilfried) zette het

helmen

echte

borrel voor ons klaar (door Willie ver-

kerk staat namelijk ‘Ik ben er’. De meeste

verhaal door. Uiteindelijk ontstond er

gekomen.” “Gij bedoelt Gennep?

‘Preußische Pickelhaube’ origineel

zorgd). Dat zijn toch goede afspraken?

ouderen weten dat dat op de kerk staat,

een disharmonie bij de omroep met een

Daar komme we net van af. We had-

gemaakt van buffelhuid. “En da

“Daarnaast mag Willie zijn jeep niet ver-

dus herkenbaar en daarom vindt men dat

onvolwassen besluit om ons zonder

den beter de G kunnen invullen, van

rúúkte!” zegt Sjaak. “Ja, en alle

kopen zonder onze toestemming”, vult

leuke humor.”

overleg aan de kant te gooien en niet

leuk idee hadden voor

geef als reactie: ”Dan heb je geluk gehad
dat je niet in de stad terecht bent

aangeschaft,

twee

énschaf ut eige knip!” zegt Hay.
In vroegere tijden was de koning

gesprek zal weinig serieus gaan wor-

van het land de baas over de veld-

We vinden het sowieso erg jam-

den. “Welkom heren, gaat u zitten.”

wachters. Kwam dat even goed uit

mer dat het nu zo rommelt bij
Laten we hopen dat er snel een
wijs besluit genomen wordt, en

ciële baas van het tweetal.

dat ‘De Veldwachters’ weer op

Veldwachters’ is vijf jaar geleden ontstaan
tijdens de traditionele zondagochtendwandelingen.

“Tijdens

het

wandelen

de buis komt. Onze trouwe kij-

Naast het vele wandelen verplaatsen
een satirisch programma, was één en één

kers kunnen tot die tijd via

de heren zich regelmatig op een tandem,

YouTube en social media kijken,

namen we vaak de week door en hadden

al snel twee. We bedachten zelf twee

op een ouwe bromfiets of in hun legerj-

daar zo altijd wel onze gedachten bij.

typetjes: Majoor Hè.nt en Kolonel Kobus,

eep. Deze jeep hebben ze geconfisqueerd

Vaak met een humoristische inslag die we

samen door het leven gaande als ‘De

van Willie Rutten van het gelijknamige

doelgroep toch nog wel het

weer gebruikten voor jaarlijkse buutavon-

Veldwachters’. Veldwachters omdat wij

autobedrijf in Heijen. “We hebben daar

gemakkelijkst”, aldus Sjaak.
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de lokale media in Gennep.

dat Gennep een eigen ‘Koning’
heeft. Hij werd dus benoemd tot offi-

Het alter ego van Sjaak en Hay, ‘De

ZATERDAG

meer uit te zenden. Erg jammer.

‘Gehucht de Milsbèk,” vult Sjaak
lachend aan. De toon is gezet, dit

Wandelen

4

Lokale omroep

hun eigen bier: ‘Veldwachters Pilske’. Dit

De Veldwachters
bestaan 5 jaar!

ZEVEN DAGEN FEEST!

maar gewoon op tv is voor onze

Nr. 3 2017

Nr. 3 2017

Laat je in de Vierdaagse-week verrassen door het enorm gevarieerde programma

5
Topic R e g i o mdat
a g ahet
z i n Comité
e
VierdaagseFeest Cuijk voor jong en oud heeft samengesteld. Van

vuurwerkshow. Donderdag kan iedereen
van

het

Vierdaagse

Orkest

en

het

Pontonniersbal genieten. En vrijdag is
natuurlijk zoals ieder jaar weer een hoogtepunt!

zaterdag 15 juli tot en met vrijdag 21 juli staat Cuijk op zijn kop; dat wil je echt

Gedurende de hele week zal er ook aan-

niet missen!

dacht zijn voor www.wensloterij.nl van
Make-A-Wish Nederland. Zij vervullen de

TOPIC Magazine
Topic Regiomagazine wordt uitgegeven door
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klantenpubliek in de regio.

Redactionele formule
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informatieve artikelen over wonen, mode,
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tussen 3 en 18 jaar die een levensbedreigende ziekte hebben.

Zondag gaan we na de twintigste editie

de show van het Orkest Koninklijke

van de Vierdaagse Zeskamp met Turn Up

Luchtmacht verwachten. Woensdag knal-

The 90’s terug in de tijd. Maandag is de

len we met The Guilty Six en onze bekende

Comité VierdaagseFeest Cuijk

CUIJK DOET, CUIJK
VIERT…

PRIMETIME CLASSICS DANCE NIGHT MÉT ABBA FEVER

Wat Cuijk bijzonder maakt is misschien voor u zo vanzelfsprekend dat u er niet

vloer gaan. Nee, hij wordt vergezeld door de dames van Abba Fever. Dancing Queen,

Zaterdag trappen we traditiegetrouw af met de Primetime Classics Dance Night. DJ Jan
zorgt voor een knallende show met hits uit de jaren ’70, ’80 en ’90. Dit jaar hebben we
daarnaast een verrassing! DJ Jan zorgt er namelijk niet alleen voor dat de voetjes van de
Mamma Mia en Waterloo: geen enkele ABBA-tophit wordt overgeslagen tijdens deze
show. Ook de echte fans worden verrast met enkele vergeten, maar prachtige album-

samen in beeld waarom de gemeente Cuijk een fijne en mooie plek is om te wo-

tracks. Het belooft een onvergetelijke avond te worden, want Abba Fever wordt gezien
als de beste ABBA-tribute act van Europa.

Interview

een voorstander van één nieuwe gemeen-

gezonde rivaliteit en dat is goed”, zegt

te Land van Cuijk waar Cuijk, Grave, Mill

Van Soest. De genoemde trots komt om

en Sint Hubert, Boxmeer en Sint Anthonis

de hoek kijken. “Dat zie je bijvoorbeeld

in samengevoegd worden. “Één Land van

bij de dorpen die in het verleden een zelf-

Cuijk is heel belangrijk. Het aantal over-

standige

Zoals

heidstaken neemt toe. Vaak zijn mensen

Vierlingsbeek en Overloon waar de voet-

bang dat de afstand tussen burgers en

balclubs Volharding en SSS’18 op hoogste

overheid te groot wordt. Ik denk dat het

niveau in de gemeente spelen, en bij der-

meevalt, want hoe vaak kom je nog op

gemeente

waren.

by’s op een sportieve manier elkaar het

een gemeentehuis. Door de digitalisering

leven zuur maken. Of in Sambeek, waar

regel je steeds meer thuis. Belangrijk is

bij puur lokale evenementen massaal de

het ook te weten dat de in het onlangs

oude gemeentevlag uitgestoken wordt.

verschenen rapport van Berenschot aan-

Sambeek hoort al sinds 1942 bij de

bevolen kernendemocratie de zelfsturing

met muziek, eten en drinken. Maar ook de

gen zijn welkom om samen met de

te Cuijk. Onder de vlag van CuijkDoet!

dagen ervoor viert Cuijk feest, mede dank-

gemeente van dit initiatief een gezamen-

20.00 uur | Locatie: VierdaagsePodium | Maaskade

gaan we de komende jaren aan de slag om

zij het comité VierdaagseFeestenCuijk en

lijk succes te maken. Wilt u ook graag uw

samen met ambassadeurs het moois van

de trouwe sponsoren! Ik heb het al eens

bijdrage hier aan leveren, stuur dan een

Cuijk te laten zien, te vertellen en te delen.

vaker gezegd. Ik noem de vierdaagse top-

mail naar info@cuijkdoet.nl. We nemen

ROOIE LOPERCONCERT VIERDAAGSE ORKEST

Aan elkaar en de rest van de wereld.
Gevraagd naar zijn verwachtingen
Hiervoor voor
komen acties, haken we aan bij
Topic Boxmeer zegt Karel van
Soest: “Ik
bestaande
gebeurtenissen en organiseren

sport voor “gewone mensen”. De wande-

dan contact met u op. Dit kan en mag dus

Het Vierdaagse Orkest 2017 trapt zijn tournee af met het Rooie Loperconcert in de

laars zijn mensen zoals wijzelf. Wandelaars

van alles zijn: een mooi verhaal, en bijzon-

Schouwburg in Cuijk. Er is door orkest, combo en zanggroep de afgelopen maanden

Tekst en foto’s: Jos Gröniger
kern hoort moet je in stand houden. Er is

CuijkDoet! is een initiatief van de gemeen-

vind het in zekere zin verrassend.
Het isevenementen.
we zelf leuke
knap in dat in een tijd dat kranten het

die elk hun eigen verhaal hebben, hun

der plekje, een creatief idee of een evene-

intensief gerepeteerd, waardoor ze weer een show brengen van hoog niveau. Laat je

eigen aanleiding om mee te doen. Dit jaar

ment waarin we samen kunnen optrekken.

verrassen door musical- en filmmuziek, maar ook door populaire Nederlandstalige num-

moeilijk hebben een nieuwMet
magazine
in willen we dit ‘Doen’ uitcampagne
onze gemeente verschijnt. stralen,
Ik denkerook
gebeurt hier immers van alles.
dat Topic wel in een behoefte
kan voorDit wordt
dan ook nog verder vertaald in

een speciaal shirt van CuijkDoet om zo als

Tot slot wens ik de wandelaars, de toe-

dagavond kun je ze op de Maaskade bewonderen.

ambassadeur, tijdens de vierdaagse, Cuijk

schouwers, de vrijwilligers, de sponsoren,

20.15 uur | Locatie: Schouwburg Cuijk

zien. Er is behoefte aan positief
anderenieuws,
werkwoorden; Cuijk Onderneemt,
de consument vindt dat prettig.
lezer Cuijk Leeft, Cuijk Woont,
Cuijk De
Werkt,

zit niet op slecht nieuws te wachten.”
Cuijk Viert….. De twee woorden sluiten
De burgemeester draagt deook
lezers
op het
prima
aan bij de VierdaagseFeesten
leven van de zonnige kant Cuijk.
te gaan
Zo zien.
is de Dag van Cuijk elk jaar een
“We dreigen uit elkaar tegeweldig
groeien. feest.
We Op die dag is er van alles te

gemeente Boxmeer.”

van de dorpen bevordert. Goed, er blijven

moeten meer aandacht voor
elkaar in
hebbeleven
Cuijk. Er is volop gezelligheid
ben. De samenleving verhardt, maar dat is

Boxmeer heeft zijn evenementen die de

misschien nadelen, en daar moeten we

niet waar we opzitten te wachten. Daar

gemeente op de kaart zetten. Het past

alternatieven voor aanbieden.”

worden we niet gelukkig van.”

4
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krijgen wandelaars uit de gemeente Cuijk

mers. Heb je geen kaartjes voor dit concert in de Schouwburg? Niet getreurd, donder-

op de kaart te zetten. Maar natuurlijk kan

het comité VierdaagseFeestenCuijk, de

dit shirt ook gedragen worden tijdens

Cuijkse Horeca en iedereen die straks op

andere evenementen!

zijn of haar manier deze 4daagse loopt of
viert hele mooie dagen toe!

TOTAL ECLIPSE

alleen van de gemeente is en blijft.

Tot ziens in Cuijk!

door Total Eclipse. De leden zijn ervaren muzikanten, maar hebben nog steeds de ener-

Integendeel.

Wim Hillenaar

gie van een stel jonge honden.

Burgemeester van de gemeente Cuijk

21.00 uur | Locatie: Het Grote Maasplein

Zo is het niet de bedoeling dat CuijkDoet!
Meedenkers,

partners,

enthousiastelingen, bedrijven, verenigin-

Van Nederlandstalig tot dance classics, van laatste hit tot metal. Hit na hit wordt gespeeld

Nr. 2 2017

Nr. 2 2017
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volgens de burgemeester in het recreatieve patroon. “Evenementen versterken de
onderlinge binding. De eeuwenoude
Boxmeerse Vaart en de Metworstrennen
zijn tradities die grote belangstelling trekken. Ook de wielerronde is belangrijk. De
mensen houden van zulke tradities, maar

Interview met burgemeester Karel van Soest

ze staan ook open voor nieuwe trends. Er

‘Ik ben trots op wat de
gemeenschap presteert’

meester verwacht dat hij goede dingen

komen ook steeds meer muziekfestivals.

over de gemeente vertelt. Ik ben niet zo

De jeugd vindt hier zijn vertier in.”

van het nölen.” Over de plaatsen waar hij

Op ander gebied heeft Boxmeer ook

als bestuurder werkzaam is geweest zegt

prima ‘exportproducten’. “We hebben

Van Soest: “Je leert waarderen hoe men-

met onder andere MSD, Marel Hendriks

sen op verschillende plaatsen zijn. Ik heb

Genetics en Nutreco vooraanstaande

van alle werkplaatsen een stukje meege-

industriële bedrijven. Mensen als Wim de

nomen.”

Körver hebben in de vorige eeuw belang-

In de eerste Boxmeerse Topic mag een interview met de eerste burger uit
de gemeente niet ontbreken. Burgemeester Karel van Soest ging graag in
op ons verzoek en praatte in zijn werkkamer met Topic openhartig over
tal van zaken. Onder andere over het gekozen burgemeesterschap, nieuwe media en de samenvoeging van gemeenten in het Land van Cuijk.

rijk werk verricht.”
Dan laat hij merken zich toch een
Boxmerenaar te voelen. In een werkka-

Ook in de zorgsector spreekt Boxmeer een

mer met een prachtige foto van regionale

woordje mee. “Er is hier al meer dan hon-

Gildefeesten en sjaaltjes van voetbalclub

derd jaar een ziekenhuis. De zusters van

Olympia’18 en een van de Metworstrennen

Julie Postel kwamen vanuit Frankrijk om

aan de kapstok zegt hij te genieten van de

hier mensen te verplegen. Inmiddels is de

trotsheid op de goede dingen. “En ik deel

derde

graag mee in lief en leed en wil dat ook

Maasziekenhuis. Het is overigens bijzon-

generatie

actief

in

het

De nu 65-jarige Karel van Soest was eerder

zen wordt, dat op politieke kleur en pro-

uitstralen. Ik ben trots op wat de gemeen-

der dat een dorp met 14.000 inwoners een

burgemeester in het Midden Limburgse

gramma zou moeten gebeuren. Ik heb dat

schap presteert. Neem nou de Truckrun in

ziekenhuis heeft”, zegt de burgemeester,

Heel. “Ik werkte er acht jaar. Daarvoor

standpunt onlangs verdedigd in een film-

september.

evenement,

die ook het aspect continuïteit aanstipt.

was ik wethouder in Waddinxveen’, zegt

pje dat bij het afscheid van burgemeester

zoals deze gemeente er veel meer heeft.

Het opleidingsniveau is medebepalend

de in het Zeeuwse Terneuzen geboren

Ton Rombouts in Den Bosch vertoond

Ik ben graag tussen de mensen. De

voor het vasthouden van ondernemers.

bestuurder. In 2003 streek hij neer in

werd.” Inmiddels is Karel van Soest veer-

gemeente Boxmeer heeft elf dorpen. Als

“We hebben hoogwaardige werkgele-

Een

prachtig

Boxmeer. “Ik was de vierde gekozen bur-

tien jaar burgemeester in de gemeente

er ergens wat te doen is moet je als burge-

genheid en daar moet het onderwijs op

gemeester van Nederland. Het was des-

Boxmeer. “De tijd is omgevlogen. Ik kwam

meester je gezicht laten zien. Je raakt als

toegespitst worden. Jongeren gaan nu

tijds een pilot, die na de achtste procedure

in 2003 in een politiek onrustig Boxmeer.

het ware ondergedompeld in de levendi-

elders studeren en keren dan niet meer

werd stopgezet.”

Ik kan wel zeggen dat het klimaat een

ge dorpen.”

terug in de gemeente. De bestaande

De ‘race’ om het burgemeesterschap werd

stuk opgeklaard is. Er zitten nu twee vol-

Bijzonder beroep

Tekst: Jan de Valk

Foto’s: Remi van Bergen
tafel zijn, noem maar op. Als alles goed verzorgd is, heeft leed niet het laatste woord,
maar de herinnering, in dankbaarheid. Daar
worden wij blij van. Daar doen we het voor.”
Lach en een traan
VVaak wordt er afscheid genomen met
een lach en een traan. John: “Ik kan me

onderwijsmogelijkheden zijn goed, maar

een

dienst

herinneren

op

ons

gewonnen door Karel van Soest, die ech-

ledige ambtsperiodes op, ik doe er graag

Zoals gezegd telt de gemeente Boxmeer

een opleiding op HBO-niveau zou het

ter geen voorstander van de procedure

nog een paar jaartjes bij.”

elf dorpen. Van Soest noemt zijn gemeen-

plaatje compleet maken”, zegt Van Soest.

Uitvaartcentrum Sion in Groesbeek. Een
ringen aan hem op. Zeker ook de mooie

vriend van de overledene haalde herinne-

te landstedelijk, met elf dorpen en toch

was. “Ik kon en kan me er niet in vinden.
Waarom werd ik gekozen? Om mijn blau-

Op de vraag of hij een Boxmerenaar

ook stedelijke voorzieningen. “Elk dorp is

Voor het uitbreiden van dergelijke voor-

we ogen? Ik ben nog steeds van mening

geworden is antwoordt de burgemeester

actief op zijn eigen manier. Iedere kern

zieningen is samenwerking in de regio

dat wanneer er een burgemeester geko-

‘diplomatiek’: “Er wordt van een burge-

heeft zijn eigen identiteit. Wat bij zo’n

belangrijk. De burgemeester toont zich

en grappige herinneringen. Die horen er
ook bij. Er werd volop gelachen tijdens de
dienst. De overledene had een mooi leven
gehad. Natuurlijk gaat zoiets makkelijker

4
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bij oude mensen, bij mensen van middel-

5

Begrafenisonderneming Jacobs uit Groesbeek

Presentatie
Bart’s
Tuintips

Interview

Bart’s

Topic Wijchen verschijnt in een oplage
van 16.500 exemplaren en wordt huis aan
huis verspreid in: Wijchen, Alverna, Balgoij,
Batenburg, Bergharen, Hernen, Leur en Niftrik).

Oktober

tuintips

* Omdat de bodemtempratuur nu nog een stuk hoger is dan in het voorjaar, kunt u nu nog
prima gazon zaaien. Binnen enkele weken heeft u een mooie groene grasmat
* Grasmaaisel kunt u het beste tijdens de laatste keer maaien gelijk afvoeren. In het najaar
breekt het gras namelijk niet goed af. Het gevolg is dat het maaisel een vrijwel ondoordringbare laag vormt voor lucht en water, waardoor het gras een viltachtige laag krijgt.
* Maak uw gazonmaaier na de laatste maaibeurt goed schoon en laat uw tuinmachine alvast
nakijken, slijpen en onderhouden. Zo is hij startklaar voor het nieuwe tuinseizoen begint.
* Oktober is de plantmaand van de vroegbloeiende bloembollen. Deze kunt u nu volop planten.
* Tijd voor de schoonmaakbeurt van uw vijver. Dit om bodemverzuring gedurende de wintermaanden tegen te gaan en alg groei in het vroege voorjaar te voorkomen.
* Heide en Rododendrons planten op een zure bodem. Bij het planten kan men wat tuinturf
door het plantgat mengen.

* Dek vaste planten af met bladeren of compost. Dit beschermt tegen bevriezing en bevordert de groei.
* Heesters en bomen kunt u, zolang het niet vriest, blijven snoeien.
* Stamrozen met een zware kroon kunnen tot de helft worden ingekort. Dit voorkomt het
breken van de takken tijdens storm of sneeuw.
* De Blauwe regen (Wisteria) kunt u nu snoeien. Van de oude takken snoeit u de zijtakken
terug tot ongeveer 10 cm.. vlak boven de knop.
* Wordt er vorst voorspelt, sluit dan tijdig de buitenkraan af om bevriezing van de leiding te
voorkomen.
* Op de afgevallen bladeren van rozen zitten vaak schimmels/sporen van roest en sterreroet.
Wanneer u de bladeren niet verwijdert zal dit het komende seizoen het vers blad onmiddellijk besmetten

Topic Heumen en Mook-Middelaar
verschijnt in een oplage van 11.000 exemplaren
en wordt verspreid in: Malden, Heumen,
Overasselt, Nederasselt, Molenhoek, Mook,
Plasmolen en Middelaar.
Extra verspreiding via diverse openbare
gelegenheden, wachtkamers, leestafels en
bedrijven.

allerliefste wens van kinderen en jongeren

weest. Dinsdag kun je een indrukwekken-

nen, te werken, te ondernemen, te genieten en natuurlijk te wandelen.

November

1. Topic is Luxe uitgevoerd, dus hogere
attentiewaarde van uw advertentie.
2. Goed gelezen magazine, dus goed
bekeken advertentie.
3. Topic is kwartaaluitgave, dus langere
houdbaarheid van uw advertentie.
4. Optimale gratis huis-aan-huis bezorging.
5. Gunstige advertentietarieven en
prima service.

Monday Movie Night terug van wegge-

Europa zaterdagavond op ons podium.

meer bij stil staat. Met CuijkDoet! willen we dat juist wel doen. Zo brengen we

Topic Berg en Dal verschijnt in een oplage
van 15.000 exemplaren en wordt verspreid
in: Beek, Berg en Dal, Breedeweg, De Horst,
Erlecom, Groenlanden, Groesbeek, Heilig
Landstichting, Kekerdom, Leuth, Millingen a/d
Rijn, Ooij, Persingen en Ubbergen.
Topic Cuijk verschijnt in een oplage van
11.250 exemplaren en wordt verspreid in:
Cuijk, Haps, Beers, Sint Agatha, Linden,
Vianen en Katwijk.

Zo staat de beste ABBA tribute-act van

Tekst Jos Gröniger foto’s Bas Delhij

Nashi peer of appelpeer
Een winterharde exotische fruitboom die in
het voorjaar een schitterende voorjaarsbloei heeft.
In het najaar heeft deze boom frisse en knapperig
vruchten. Een perensoort die eruit zit als een apvroege voorjaar.

Kiwi’s
Kiwi’s rijpen laat
en kunnen ook
wel tegen een
graadje vorst. Ze

hankelijkheid en vakbekwaamheid.

Wij nemen de
dood zeer serieus

Trends in de uitvaartzorg
Gemma: “De manier waarop we afscheid

jullie afscheid nemen is dan een belangrijke

boog om hem heen, anders ga ik dood.

waarin het rouwcentrum gevestigd is,

nemen van onze dierbaren is in beweging.

vraag. We leven mee met de familie.” John:

Tegenwoordig hebben we met iedereen

gekocht. De voormalige Gradus Majella

Er is sprake van trends in de uitvaartzorg
zoals natuur begraven, uitvaart op locatie(

heeft namens ons bedrijf van A tot Z contact

Zullen we als intermezzo in het gesprek,

Vierentwintig uur per dag staan ze voor u klaar, de mensen van

met de nabestaanden. De persoonlijke wen-

eens terug kijken op de geschiedenis van

sen van overledenen en nabestaanden zijn

het bedrijf?! Eind 1950 nam Joop Jacobs

voor ons een belangrijke richtlijn. Zij bepalen

het bedrijf over van de heer Van der Horst.

hoe de uitvaart er uit ziet en wij verzorgen een

In die tijd werden de uitvaarten vanuit

fenis/crematie in goede en vertrouwde handen. Maar er is meer!

“Alles moet tot in de puntjes verzorgd zijn.

contact als we een terrasje pakken of ker-

kerk is omgebouwd tot een volledig uit-

Van bloemstukken, de uitvaart zelf, het litur-

mis en carnaval vieren. En de mensen over-

vaartcentrum met goede mogelijkheden

in de tuin, op het voetbalveld, in een hore-

gieboekje. Wij zijn een verlengstuk van de

leven het nog ook, haha.”

voor uitvaartdiensten en koffie/condole-

cagelegenheid), milieuvriendelijk begra-

ance.” Gemma: “De tijd was er rijp voor.

ven, geen kist maar een lijkwade, rieten

Door de ontkerkelijking willen de mensen

kisten, bijzetten in een muur, in een heu-

familie rondom de uitvaart. Dezelfde persoon

uitvaart op maat. Wij nemen de dood seri-

huis verzorgd, het meeste werk werd

eus!” Gemma: “Het is een uitdaging alles

gedaan door de buren, de overledene

goed voor de mensen te regelen. Samen met

werd thuis opgebaard. Soms werd de

de nabestaanden zorgen voor een goed

overledene overgebracht naar de rouwka-

afscheid. Samen dragen maakt het werken en

pel van Huize Mariëndaal, waar de kloos-

leven aangenamer.” John: “Tijdens een dienst

terzusters

Begrafenisondernemer is een bijzonder vak.

van de gestorvene. Samen met John en

in ons Uitvaartcentrum Sion worden de men-

Begrafenisonderneming Jacobs werd een

Soms vliegen engelen op vleugels rond door

Gemma Jacobs nemen we een kijkje in het

sen al op de parkeerplaats door een medewer-

begrip in en rond Groesbeek. Kwaliteit,

de lucht, ‘she flies on strange wings’.

uitvaartwezen.

ker ontvangen. Hij of zij helpt met het zoeken

persoonlijke zorg en aandacht tot in de

Regelmatig valt er een schilderij van de muur

Afscheid nemen doe je maar één keer. John:

van een parkeerplaats. Binnen worden de

kleinste details waren toen ook al de ken-

hem

of

haar

verzorgden.

mensen keurig ontvangen, op de garderobe

merken van het bedrijf. Eind 1981 kwam

gewezen, liturgieboekjes worden aangereikt,

John in het bedrijf. De uitvaartbranche

bloemen aangenomen, mensen worden naar

maakte een snelle ontwikkeling door.

de zaal begeleid, na afloop kan er een koffie-

Mensen stelden steeds meer eisen aan

26-jarige international over haar jeugd en carrière.

42

Kika van Es werd op 11 oktober 1991 gebo-

leerzaam, zoals het hele traject.” Op

ren in Boxmeer waar zij tot haar tiende

sportpark De Heikant kreeg Kika de tijd
In een interview dertien maanden geleden zei ze over de Groesbeekse club:
“Deze club is familiair, en Achilles is groot
vanwege de manier waarop ze de dingen

voor de vogels. Deze

de

van

hier doen.” Nu als speelster van FC Twente

Olympia’18 uit Boxmeer. Bij de blauwhem-

zegt ze: “Achilles is goed geweest voor

verdragen. Ook laat hij zich

den bleef Kika tot haar zestiende voetbal-

mijn zelfvertrouwen en om weer mezelf

goed snoeien en is geschikt

len. “Ik speelde bij Olympia altijd met en

te worden, na een lange blessure is ver-

voor de meeste grondsoorten

tegen de jongens.” Van Olympia’18 ver-

trouwen het belangrijkste wat je een spe-

kaste Kika naar de ‘tricolores’ van het

ler kan geven.”

international

die

lid

werd
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Tilburgse Willem II. Inmiddels maakte zij
ook deel uit van de selectieteams van de

Vooruit kijkend is Kika van Es even

KNVB. “Ik doorliep er alle jeugdteams. Het

nuchter. Op de vraag wat haar eind-

was mooi en speciaal om voor je eigen

bestemming is zegt de international

de wonden ontstaan doordat

land uit te komen. Spelen voor Oranje,

relativerend: “Ik heb geleerd te

het plantensap door de wor-

daar doe je het eigenlijk allemaal voor.

genieten van elke dag. Natuurlijk

tels omhoog wordt gedrukt,

Ook als je jeugdspeler bent.”

heb ik ambities maar het belangrijkste
is je gezondheid en plezier, en dat gaat bij

en de snoeiwond breekt.

Van Achilles’29 naar Oranje

mij nu even voor.”

Kika van Es kwam twee jaren uit voor
Afgelopen zomer werd Kika van Es met

zoenen bij VVV-Venlo. Na vier jaar PSV

haar vriendin Lieke Martens en de overi-

kwam Kika bij het Groesbeekse Achilles’29

ge Oranje Leeuwinnen Europees kam-

Herfstpracht

terug van een zware blessure. Het werd

pioen. “Lieke en ik zijn al heel lang

een memorabel seizoen waarin zij haar

vriendinnen. Het maakt het

plaats in Oranje heroverde en een vaste

juist extra speciaal wat we

waarde werd op het EK in Nederland. Haar

samen hebben en hebben

Clerodendrum Trichotomum, Pindakaasboom

spel werd opgemerkt door FC Twente dat

kunnen bereiken.” Kika van Es

De Clerodendrum Trichotomum is een forse struik tot kleine boom

haar een contract aanbood.

geeft tot besluit die gouden

blad iets purperachtig uit. Het blad is eirond en lijkt que groeiwijze

Terugblikkend op de carrière in vogel-

de regio. Als eerste adviseert zij de meisjes

en bladvorm iets op een Catalpa (trompetboom). Bij het wrijven

vlucht zegt de tegenwoordig Hengelo

te genieten van het voetballen. “Plezier is

over het blad komt er een pindakaasgeur vrij. Deze struik bloeit in

wonende eredivisiespeelster. “Ik heb over-

het belangrijkste.” De tweede tip luidt:

augustus-september met witte geurende bloem met rode kelken.

al bijgeleerd. Op mijn zestiende speelde ik

Train hard en speel wedstrijden. Tot zegt

Nr. 1 2017

dag bezoek van familie aan een overlede-

gevoel op het afscheid terug kunnen kijken.

Willem II. Vervolgens speelde ze twee sei-

Topic R e g i o m a g a z i n e

aangesloten die zich kenmerken door onaf-

mensen zijn in de loop der jaren anders

re nabestaanden moeten met een goed

tips voor al de voetbalmeisjes uit

met een ronde kroon tot 3-4 meter hoog. In het voorjaar loopt het

26

Een rouwcentrum waarmee wij 24 uur per

”Dus moet een crematie of begrafenis op een

heester kan veel schaduw

een goede doorlatende tuingrond in de zon of halfschaduw.

kwalitatief goede uitvaartondernemingen

blieft niet te genieten van te voren. De

waardige wijze gebeuren. De familie en ande-

en ruimte te werken aan haar comeback.

Bart Voss

John: “Dat is altijd onze droom geweest.

liefde, humor en weemoed afscheid genomen

mijn vijfde ben ik gaan voetballen”, zegt

Na de bloei vormt de Clerodendrum mooie decoratieve grijsblauwe

de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg. Dit
waarborgt de kwaliteit. Bij de BGNU zijn

een keer op je pad, maar vergeet alsje-

stoet. Vaak wordt er een traan gelaten, en met

belangrijk als schuilplaats

vruchten die langzaam naar zwart verkleuren. Plant deze struik op

trum Mariëndaal. Vanaf die tijd heeft
Jacobs een eigen rouwcentrum, Sion.

als teken van afscheid. Een enkele maal loopt

het voetballen. “Eerder zwom ik maar op

stoppen, en de kans is groot

BGNU – leden worden jaarlijks getoetst door

bij.” John: “Sterven is doodgewoon, het
hoort bij het leven. Het komt bij iedereen

er bijna een blote man mee in de begrafenis-

naar het kerkdorp Groeningen. Al op

dat de plant dood bloed.

gebruik van de rouwkamer in zorgcen-

opgegroeide Kika van Es. In deze eerste Topic vertelt de (bijna)

jonge leeftijd raakte Kika verslingerd aan

De bloeding is nauwelijks te

Nederlandse Uitvaartondernemingen. De

komt de betrekkelijkheid van alles dicht-

Een van de Leeuwinnen is in Boxmeer geboren en in Groeningen

jaar woonde. Vervolgens verhuisde ze

bloeden steeds groter. Bloeden-

jaren ’90 kwam er een einde aan het

werd in augustus in Boxmeer en omstreken extra luid bejubeld.

struiken. Hierdoor zijn ze

maand. Anders wordt de kans op

BGNU, de Branchevereniging Gecertificeerde

jaar geleden borstkanker gehad. Dan

dierbare zijn. In 2011 hebben we het pand

dene en/of nabestaanden. Bij Begrafenisonderneming Jacobs is uw begra-

Is een van de weinige

* Buxus is potten kunnen gerust buiten overwinteren. Vergeet ze niet af en toe
water te geven. Groen blijvende planten blijven immers toch verdampen.
* De wintermaanden zijn geschikt om na te denken over de tuinopzet van het
komende jaar. U kunt rustig nadenken en eventueel een schets maken voor
de renovatie van de borders of tuin.
* Met pindaslingers, vetbollen en appels helpt u de vogels de winter door.
* Voor fruitbomen (behalve de kersenboom), is het nu de tijd om te snoeien.
(maar niet als het vriest)
* Laat uw vijver niet dicht vriezen, anders krijgen de vijverdieren te weinig
zuurstof. Laat daarom afgestorven rietstengels of biezen in de winter gewoon
in uw vijver staan. De holle stengels fungeren als rietjes en zorgen ervoor dat er
toch zuurstof in de vijver komt als deze dicht gevroren is.

garant voor kwaliteit. Ze zijn lid van de

de catering in het uitvaartcentrum. Eind

John Jacobs tegen kom, loop ik met een

wordt tot in de puntjes geregeld, geheel volgens de wensen van overle-

inheemse groenblijvende

Snoei druiven voor het eind van de

sen!” Begrafenisonderneming Jacobs staat

het anders zijn.” Gemma: “Ik heb twee

trouwd voelen voor de mensen. Hoe willen

te worden wanneer er

December

werken. Zij neemt de administratieve
taken voor haar rekening en de zorg voor

ne mogelijk maken. Mensen kunnen er

serieuze vorst dreigt, doorgaans pas eind november.

Druiven

Christendom. We zijn er voor alle men-

tegen het leven aan gaan kijken. Geniet
maar van het leven, in een seconde kan

overnachten, of in huiselijke sfeer bij hun

Om op smaak te komen laat u de kiwi nog een paar

Ilex Aguifolium, Hulst

open voor andere religies dan het

jaren ’90 ging Gemma Jacobs in het bedrijf

tegen de dood aan gaan kijken. Vroeger

‘Mijn voetballoopbaan
is een leerzaam traject’

hoeven pas geoogst

weken narijpen op een koele plek.

dens de dienst. Uiteraard staan we ook

Dorpsstraat naar de Kloosterstraat. Begin

John: “Ja, we zijn door ons werk anders

dacht men: als ik begrafenisondernemer

Voetbalster Kika van Es maakt tussenbalans op

Het prachtige Europees Kampioenschap van de Oranje Leeuwen

op een andere manier invulling geven aan
het afscheid. De mens staat centraal tij-

Eind jaren ’80 verhuisde het bedrijf van de

zwaar om daar een weg in te vinden.”

Overdoen is niet mogelijk.” Gemma: “Het eer-

Begrafenisonderneming Jacobs uit Groesbeek. Om er voor te zorgen dat u

peltje. Plant de Nashipeer in de late herfst of in het

dienstverlening, rouwbrieven en uitvaartdienst. De dood werd niet meer verstopt.

blijft in je herinnering hangen. Het is

ste telefoontje naar ons moet meteen ver-

goed afscheid kunt nemen van uw overleden dierbare(n). De uitvaart

Pyrus Pyrifolia Nashi

bare leeftijd is dat lastiger.” Gemma: “Het
overlijden van kinderen hakt er in. Dat

al in de Eredivisie, en daar leerde ik heel

ze: “Sta open voor verbetering als mensen

veel. Maar ook het jaar bij Achilles’29 was

willen helpen.”

Hovenier J&B Groenprojecten
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