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De voormalige leerlooierij Regouin aan het Tuigleerstraatje in 
Cuijk krijgt steeds meer de beoogde maatschappelijke be-
stemming. Het plan van ondernemersechtpaar Ingrid en 
Huub Niessen om op deze historische plek brede dagbeste-
ding aan te bieden, wordt met de dag concreter: “Hier hebben 
onze cliënten echt een veilige, warme plek.”

CUIJK - “Het plan ontstond 2,5 
jaar geleden toen onze ver-
standelijk en lichamelijk be-
perkte zoon Luuk uitstroomde 
vanuit de Werkenrodeschool 
in Groesbeek. Binnen een 
straal van tien kilometer van 
Cuijk was voor hem geen pas-
sende dagbesteding. We heb-
ben in Cuijk rondgekeken naar 
een geschikt pand. Samen 

met de toenmalige eigenaren 
van dit complex Wim Regouin 
en Jos de Kok hebben we alle 
vrijheid gekregen om ons hier 
te ontwikkelen. We begonnen 
met een bloemwinkel en een 
atelier voor creatieve activitei-
ten. Al snel daarna kwamen 
de panden van Sphinx en Ar-
nica vrij en hebben we daar 
een lunchroom en wasserette 
ingericht. Wel steeds met de 
gedachte om verder uit te 
breiden aan de Deken van den 

Ackerhof. Fondswerving mis-
lukte helaas maar onze 
crowdfundingactie was een 
geweldig succes. Binnen no 
time was er 160.000 euro bij 
elkaar. Om het ‘verhaal’ hier 
compleet te maken, starten 
we binnenkort nog met een 
nieuwe actie. De kracht van 
Stichting Dagbesteding Cuijk 
is de juiste mix van onderne-
merschap, ouder zijn van een 
zoon met een beperking en de 
onmisbare bevlogenheid.”
 
Van een paar cliënten dagbe-
steding in 2015 komen er nu 
wekelijks al vijftig: “Er zijn cli-
enten die negen dagdelen ko-
men maar sommige ook twee. 
Ze komen met heel veel ple-
zier hier naar toe uit het ge-
bied tussen Groeningen en 
Nijmegen. De leeftijd is tussen 
de 18 en 93 jaar. Het hele con-
cept is gebaseerd op dagbe-
steding voor cliënten vanuit 
de WMO of wet Langdurige 
zorg. Aantrekkelijk is dat hier 
het aanbod heel divers is. Bij-
voorbeeld een paar dagdelen 
in de tuinwinkel helpen en 

andere dagdelen creatief be-
zig zijn. Met een aantal cliën-
ten gaan we wekelijks naar de 
Zorgboerderij de 2 Linden in 
Linden en met een groenploeg 

onderhouden we de begraaf-
plaats bij de Martinuskerk en 
de tuin van de Oblaten. Alles 
onder leiding van professio-
neel personeel, stagiaires en 

vrijwilligers. Ook een aantal 
Wajongjongeren is hier actief. 
Dat is echt een maatschappe-
lijke win-win situatie.”
 
Nieuwe lunchroom
Na een ingrijpende verbou-
wing wordt zondag 7 mei tij-
dens de Foodtour een nieuwe 
lunchroom geopend: “De tuin-
winkel hebben we vorig jaar 
verplaatst. Het voormalige 
pand van stoffeerderij Jacobs 
is nu omgebouwd tot moder-
ne lunchroom met vergader-

locaties voor kleine en grote 
groepen. De wasserette blijft 
op zijn plek maar de huidige 
Looierijlunchroom wordt bak-
kerij. Verder ontstaat aan de 
Kerkstraat een leerbewerking-
satelier voor het maken van 
onder meer leren accessoires, 
riemen en tassen. Ook wordt 
het gedeeltelijk ingericht als 
leerlooierijmuseum. De ate-
liers voor creatieve activiteiten 
zoals schilderen, vogelhuisjes 
maken en mozaïeken blijven 
op de benedenverdieping.”

Dagbesteding in oude leerlooierij

Het ondernemersechtpaar Huub en Ingrid Niessen in de nieuwe lunchroom in het voormalige pand van 
stoffeerderij Jacobs. (Foto: Tom Oosthout)

Maatschappelijke invulling erfgoed

Rond de bouwvakvakantie worden de eerste en 
tweede verdieping van het Regouincomplex 
aangepakt. “Het concept wordt uitgebreid van dagbeste-
ding naar ook wonen voor mensen met een zorgvraag in 
de woonsituatie. Er worden circa 36 zelfvoorzienende 
studio’s gebouwd waar 24-uurs zorg aanwezig is. Medio 
2018 hopen we de eerste bewoners te verwelkomen.”

“Onder onze cliënten is 
ook behoefte aan 
theater, muziek en 
toneel. We zijn goed aan 
het rondkijken naar een 
ruimte om dit in de 
toekomst in de buurt te 
gaan verwezenlijken. We 
zijn trots dit alles met de 
fantastische hulp van 
enthousiaste medewer-
kers en vrijwilligers 
binnen ruim twee jaar 
gerealiseerd te hebben. 
De behoefte aan deze 
vormen van dagbeste-
ding is heel erg groot.”
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