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Beste Leden,  
 

Weer een nieuwe jaargang van onze nieuwsbrief, de 12e al. 
Januari, ook wel louwmaand genoemd. Januari is vernoemd naar de Romeinse god Janus, de 
god van het begin en het einde. Janus wordt afgebeeld met twee gezichten, elk een kant op 
kijkend. De god van het verleden en de toekomst, van de overgang van oud naar nieuw. 
Louwmaand  is waarschijnlijk afgeleid van het oud saksisch woord louwman; lui man. In januari 
is op het land niks te doen. Door de vorst en sneeuw is het een louwe boel. 
 

In deze nieuwsbrief de gebruikelijke activiteiten, informatie over films , activiteiten 
georganiseerd door andere organisaties, overige berichten en tot slot informatie over een nieuw 

op te richten hobbycentrum. 
 

Voor reacties en/of vragen: info@kbocuijkcentrum.nl. 
Uw bijdragen zijn ook van harte welkom! 

De nieuwsbrieven staan ook op onze website: www.kbo-cuijkcentrum.nl 
 

 

K.B.O. Cuijk - Centrum organiseert de volgende activiteiten: 
  

6 – 20 januari Prijs rikken, in ‘t Fort.  Aanvang 13.30 uur. Voor de eerste tien winnaars een leuk . Iedereen  
prijsje. Iedereen is van harte welkom. 

2 – 16 – 30 januari Dansen in ‘t Fort. Zaal open om 19.00 uur. Country dansen, foxtrot, Engelse wals 
en andere dansen. Kom eens een keertje kijken, het is er altijd heel gezellig. 

14 januari Kienen in ‘t Fort  met geldprijzen. Aanvang 14.00 uur. 

7-14-21-28 jan. Elke dinsdag wandelen we + 5 km. Vertrek 13.30 uur vanaf het Fort.  

613-20-27 januari Handwerkclub in het WOZOCO – gebouw Hof van Cuijk 1. Aanvang 14.00 uur. 
Inlichtingen Mien Dikmans tel 314260.  U kunt ook op deze middagen even 
binnen lopen, om te kijken of het handwerken iets is voor u. 

8.-15-22-29 jan. Elke woensdag: tekenen en schilderen in ’t Fort, o.l.v. Akki Holla.  
Aanvang 14.00 uur. Inlichtingen en aanmelden: tel.: 318362. 

5 januari zondag : Dansen voor 50 plus  aanvang 13.00 uur in ‘t Fort. 

  
 

Nadere informatie over de activiteiten: mail: mbmwillems@outlook.com, of bel:: 0485-314416. 
 

5- daagse excursie reis  Waldhotel Bärenstein 4 mei - 8 mei 2020 
Vanaf 30 personen: € 409,00 Per persoon Toeslag 1-persoonskamer € 70,00 Per persoon 
Inlichtingen en uitgebreide beschrijving van de excursies M.Willems 0485- 314416   
Woensdag 5  februari komt Dennis van de Brabantexpres naar het Fort, voor inschrijving. 

Diegenen die vorig jaar mee zij geweest, krijgen de  uitgebreide reis per mail toegestuurd 

Als u nog belangstelling hebt voor deze reis, kunt u zich opgeven en krijgt u ook bericht 
om in februari naar het Fort te komen. 

 

NIEUWSBRIEF DIGITAAL. 
De leden die eerder hebben aangegeven dat ze de nieuwsbrief voortaan digitaal (per e-mail) willen 
ontvangen krijgen deze uitgave alleen maar digitaal. (geen papieren versie meer) 
 

  

http://www.kbo-cuijkcentrum.nl/


Senioren expo Veldhoven. 14 t/m 19 januari 
2020. 

Er zijn helaas geen plaatsen meer in de bus met 
KBO leden die 15 januari naar de Expo gaan. 
Uiteraard kunt u wel met eigen vervoer 
Toegangsprijs op vertoon van KBO ledenpas € 
6,00 (i.p.v. € 10,00) We hebben nog enkele vrije 
toegangskaarten. (OP=OP)  
Inlichtingen M. Willems tel. 314416. 
 

Het ‘kapelkoor’ van Castella 
Wie komt ons versterken?? 

Het koor (65+) heeft dringend nieuwe leden 
nodig, zowel mannen als vrouwen. Het koor 
zingt regelmatig (vrijwel om de week) tijdens de 
eucharistievieringen op vrijdag om 19.00 uur in 
Castella / Citadel en repeteert op de 
donderdagmiddag (van 13.30–14.30 uur) 
daaraan voorafgaand. 
Is dit niet iets voor u? Kom eens vrijblijvend 
luisteren! Leden zijn geen professionals. Het 
plezier staat voorop. 
Lidmaatschap is gratis en na afloop van repetitie 
en viering staat de koffie klaar. In het najaar en 
voor kerstmis wordt een bedankmiddag 
georganiseerd. 
Informatie en aanmelden kan via Gerrie Broeren, 
telefoon 0485-312109 of Gina Jansen 0485-
315636, maar ook via Henk Ermers, coördinator 
informele zorg via: h.ermers@pantein.nl of 
telefonisch: 0485–844400 /0485-844478. 
 

Carnaval- Ouderenzitting 
Dit jaar valt carnaval vroeg, dus ook de 
ouderenzitting is vroeger en wel op zaterdag 8 
februari in de Schouwburg. Aanvang 14.00 uur.  
Entree € 9.00 euro. 
Inlichtingen en kaartjes bestellen,  bij A. Heijl 
Maasstraat 16, tel 317400 
 

Digitale vrijetijdsbesteding  
DOSCuijk en Biblioplus organiseren samen een 
themamiddag op 22 januari 2020 onder de titel: 
Digitale Vrijetijdsbesteding. Hoe blijf je bij en 
maak je keuzes uit alles wat voor handen is op 
het internet? Ook als je tijd en zin hebt om 

nieuwe terreinen te ontdekken biedt internet 
onbeperkte mogelijkheden. 
Er worden een aantal presentaties gegeven hoe 
je met internet nog meer plezier en inhoud kan 
geven aan je vrijetijdsbesteding en er is ook tijd 
om interactief ervaringen met elkaar uti te 
wisselen. 
Deze middag is uitermate geschikt voor ouderen 
die al veel gebruik van internet maken, maar ook 
voor allen die er graag wat meer ervaring mee 
willen opdoen. 
Aanvang 14.00 uur in MFA De Valuwe. 
U betaalt 5 euro entree bij binnenkomst (dit is 
incl. koffie en theeVooraf aanmelden is niet 
nodig. 
 

Film 1: Service Bioscoop Industry Cuijk 
Op vrijdag 10 januari 2020 vindt de volgende 
IndustryPlus plaats. Een filmmiddag speciaal 
voor de oudere generatie in Cuijk om op een 
rustig moment te genieten van een goede film, 
met een gratis kopje koffie/thee en iets lekkers. 
Dit alles voor een prijs van €7,80. Kaarten zijn nu 
al te koop via de website of telefonisch te 
reserveren (0485-232100). 
Deze keer draaien we een documentaire over 
Luciano Pavarotti, de bekendste en misschien 
wel meest getalenteerde operazanger ooit. Meer 
informatie over de film vind je op de website: 
https://cuijk.industrybioscoop.nl/industryplus. 
 

Film 2: Senioren Bios Malden 
Di 14 januari 2020: THE CHILDREN ACT 
Het huwelijk van rechter Maye met haar man 
staat op losse schroeven. Ze stort zich op een 
ingewikkelde zaak waarbij een doorzieke 17-
jarige jongen, gediagnosticeerd met kanker, 
behandeling weigert op grond van religieuze 
overtuigingen van zijn familie.Aanvang van elke 
film: 15.45 uur. Op vertoon van uw KBO-
lidmaatschapskaart geldt een gereduceerd 
tarief (€7,- i.p.v. €10,60). Het is noodzakelijk 
tevoren te reserveren (gratis); telefonisch via het 
nummer 024 - 622 13 46 of via internet 
www.cinetwins.nl). 

 

 

 

Weer is een jaar ons leven gepasseerd 
Wat hebben we in die 365 dagen niet alles geprobeerd 

Gegeven, genomen of geleend 
Ieder glimlach, iedere traan 

Verandert daar nooit meer iets aan 
 

  

https://biblioplus.op-shop.nl/2796/digitale-vrijetijdsbesteding/22-01-2020


Vogelexcursie Kraaijenbergse plassen. 

Een winterdag fietstocht 

Wat weet jij over eenden? Wil je wel eens in de 

winter een Brilduiker, een Smient, een Nonnetje 

of een Pijlstaart zien? Stap dan op zondag 19  

januari op de fiets en ga op ontdekkingstocht 

met IVN Cuijk De Groene Overlaat.  

We organiseren dan een vogelexcursie per fiets 

rondom de Kraaijenbergse Plassen. We 

verzamelen om 10.00 uur bij de parkeerplaats 

voor de kerk van Beers. De excursie duurt tot 

12.00 uur.  

Als je een verrekijker hebt, breng hem dan mee. 

Heb je die niet? Geen probleem, je kan er voor 

deze excursie een lenen. Vergeet ook je fiets niet!  

Om ca. 12.00 uur kunnen we in het IVN-gebouw 

aan de Grotestraat 14 te Beers onder het genot 

van koffie/thee en een koek lekker opwarmen en 

nog even napraten over wat we allemaal gezien 

hebben. De kosten bedragen € 2,00 per persoon, 

inclusief koffie/thee. 

Meer informatie nodig? Mail naar 

natuurwandelingen@ivn-cuijk.nl. 
 

Luisteren en kijken naar klassieke muziek  
Muziekkenner Hans Terra neemt je mee op een 
tocht door het rijk van de klassieke muziek. 
Programma in januari en februari: (maart en april 
volgen later) 
21 januari   De trompet, in de jazz en de 

klassieke muziek  

28 januari De mooiste koormuziek van 

Vivaldi en anderen 

4 februari De film As it is in heaven 

18 februari  De saxofoon, een veelzijdig 

instrument 

Tijd: 14.00 tot 16.00 uur. 
Kosten: € 5,00 per keer inclusief koffie/thee)

Belastinginvulhulp. 
De belastinginvulhulp is er voor u om u te 
helpen bij het invullen van de Belastingaangifte 
2019 en te helpen bij het aanvragen of wijzigen 
van huurtoeslag en zorgtoeslag. 
De belastinginvulhulp is een gecertificeerde, 
opgeleide deskundige, vrijwilliger van de KBO, 
die in samenwerking met de SWOC, alle 
senioren, in de gemeente Cuijk, die daarvoor in 
aanmerking komen, te helpen bij het invullen 
van de Belastingaangifte en bij het aanvragen 
of wijzigen van huurtoeslag en zorgtoeslag. 
Deze Belastingservice is bedoeld voor ouderen 
met een relatief laag inkomen: enkel AOW of 
AOW met een klein aanvullend pensioen.  
 

Als u in contact wilt komen met een 
belastinginvulhulp neem dan contact op met het 
centrale meldnummer via telefoon 0485 – 
574440 menu keuze 1 U kunt direct kiezen. 

  
 

Duurzaamheidswandeling centrum Cuijk 
Even een pauze tussen alle feestdagen nodig? 
Doe dan mee met de “gezonde” Cuijkse 
wandeling. 
Op zondagmorgen 15 december organiseren 
gidsen van IVN Cuijk De Groene Overlaat een 2 
uur durende wandeling door delen van Cuijk. 
Onderweg kijken naar en praten over alles wat 
bijdraagt aan een natuurlijke, mooie, gezonde en 
duurzame straat of buurt. Bomen, wadi’s, 
bermbeheer, energieneutraal bouwen, 
korstmossen en natuurlijke speeltuinen: van 
alles passeert de revue. 
Start om 10.00 uur op het plein voor de 
Martinuskerk, Kerkstraat 8, Cuijk.  
Deelname is gratis. 
Een vrijwillige bijdrage van 2 euro p.p. is welkom. 
Koffie na afloop in De Leerlooierij voor eigen 
rekening. 
 

 
 

 

Het is ons gelukt 
We hebben weer een nieuw jaar geplukt 
Dat kunnen we kneden zoals we willen 

Een jaar vol grillen 
Of een jaar van liefde en zon 

Wordt ook bepaald hoe jij het jaar begon 
 

  

mailto:natuurwandelingen@ivn-cuijk.nl


HOBBYCENTRUM   CUIJK    IN  OPRICHTING 
Enkele maanden geleden is een initiatiefgroep, met o.a. ook enkele bestuursleden van KBO Cuijk 
Centrum, gestart met het oprichten van een Hobbycentrum voor Cuijk. Inwoners uit Cuijk zijn 
aangewezen op goed functionerende hobbycentra in de regiogemeenten De initiatiefgroep wil ook in 
Cuijk een hobbycentrum op richten. De bedoeling is dat je in zo’n hobbycentrum terecht kunt voor o.a. 
hout- en metaalbewerking, boetseren, sieraden maken, schilderen; e.d. Wat het precies zal gaan 
worden hangt natuurlijk mede af van de wensen van de deelnemers. 
Maar vóór het zover is moet er nog veel gebeuren. zoals het kiezen van een organisatievorm (bijv. een 
stichting), het vinden van een geschikte ruimte, het verwerven van financiële middelen enz. En 
natuurlijk is het aan de voorkant van dit initiatief van groot belang dat er zicht is op de behoefte onder 
de Cuijkse bevolking aan een hobbycentrum in Cuijk.  
Vandaar dat de initiatiefgroep een INFORMATIEBIJEENKOMST houdt op maandag 27 januari om 16.00 
uur in MFA de Valuwe (Cuijk Noord). 
De bedoeling van deze bijeenkomst is dat men informatie krijgt over de stand van zaken tot nu toe. 
Maar zeker zo belangrijk is dat de initiatiefgroep op grond van het aantal aanwezigen kan beoordelen 
of voortzetting van het ontwikkelen van een hobbycentrum zin heeft en in een voldoende behoefte 
kan gaan voorzien. Tevens zal worden nagegaan om welke hobby’s het in hoofdzaak gaat. En tenslotte 
zullen de aanwezigen in de gelegenheid worden gesteld om zich zonder enige verplichting als 
deelnemer aan te melden (zowel voor een hobby alsook voor wat vrijwilligerswerk binnen het 
hobbycentrum).  
Indien u geïnteresseerd bent in bovenstaande ontwikkeling, dan bent u van harte welkom op 27 
januari om 16.00 uur in MFA de Valuwe. 
Als u verhinderd bent om naar die informatiebijeenkomst te komen, dan kunt u tóch uw belangstelling 
voor een hobbycentrum laten blijken door een bericht te sturen via info.hccuijk@gmail.com. 
 

KBO ACTIVITEITEN OVERICHT 2020 
 

KBO JAN FEBR MRT APRIL MEI JUNI 

              

RIKKEN            6 -20 3 -17      2 -16 -30      27-      11 - 25  8 - 22  

        

DANSEN           2 -16 -30             13 -27      12 -26        9 -23      7 -21     4 -18  

        

KIENEN               14 11 10 14 12 9 

       

              

              

              

  JULI AUG SEPT OKT NOV DEC 

            

RIKKEN        6  -20 -27          3 -10 -17 -31      14 -28       12 -26        9 -23     7 -21  

        

DANSEN            2 -16 -30          13 -27      10 -24        8 -22        5 -19   3 -17 -31 

        

KIENEN 14 11          8 13 10          8 

       

              

 JAARVERGADERING 17-03-20      

       

       

 


