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Beste Leden,  
 

Het eerste nummer van de nieuwe jaargang. 
Eerst de Kerstdagen vieren. Door corona helaas in (heel) kleine kring. 

Daarna de jaarwisseling. Het leven gaat door. 
We gaan samen proberen om er, ondanks de huidige beperkingen, een mooi jaar van te maken. 

 
 

 
 
 

De Contente Mens 
 

Er wordt wel gepraat over die goeie ouwe tijd maar inmiddels weten we dat 
het vroeger echt niet makkelijk was.  
Toch was het mogelijk tevreden te zijn. 
In het dorp Eersel in de Kempen staat een beeldje van De Contente Mens. 
Na zware onzekere landarbeid in armoedig bestaan, kijkt een oude man 
ontspannen rond en geniet van zijn oude dag. 
Binnen een halve eeuw is ons bestaan totaal veranderd.  

Overdadige luxe op allerlei gebied, zoveel mogelijkheden in de gezondheidszorg, zoveel 
apparatuur om ons leven te vergemakkelijken. Zijn we nu tevreden? Ja of nee, kies maar. 

Verschillende ervaringen: druk-druk-druk, meer-meer-meer willen, 
stress, profiteren van alle mogelijkheden of dankbaar zijn. 

 

Bij alle verwennerij ineens pats! Corona.  Dat opent de ogen. 
Het feestelijke leven is niet zo vanzelfsprekend meer. 

Beangstigend nog steeds de stijgende lijn besmettingen van het dodelijke virus. 
Waar houden we ons aan vast in vertrouwen dat het tij zal keren? 

Geloof, hoop en liefde zijn kernen waarbij zeker hoop belangrijk is. 
 

Een anker als symbool van standvastigheid. Door dat stevige anker laten we 
ons niet met de stroom meesleuren in boosheid, in verzet, of in 
zelfmedelijden maar blijven we vertrouwen dat het tij zal keren. 

Als het niet kan zoals het moet - moet het maar zoals het kan. 
 Dat moet kunnen. 

In liefde verdragen om elkaar niet te kunnen ontmoeten.  
We hebben veerkracht, denken aan elkaar, door de muren heen. 

 

Zo zijn we samen een Contente Mens. 
 
 

 

 

Als gewone dingen ineens niet meer gewoon zijn, 

besef je hoe bijzonder gewone dingen zijn. 
 

 

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


Omzien naar elkaar  
Soms is een klein gebaar al voldoende. Kerst is 
een tijd van bezinning. 
Een tijd van samenzijn. Door het coronavirus is 
dit jaar alles anders. 
Veel ouderen zullen vanwege corona de 
feestdagen alleen of met hun partner door 
brengen en niet op bezoek gaan bij familie of 
vrienden. Terwijl ze de afgelopen periode ook 
vaak minder bezoek kregen. 
Veel ouderen zien op tegen de komende 
feestdagen. Juist in deze donkere 
decemberdagen ligt eenzaamheid dan snel op 
de loer en  kan een klein gebaar van aandacht 
al een lichtpuntje zijn. Hieronder vindt u een 
aantal suggesties voor de komende 
kerstperiode.  
Een kaartje schrijven is een klein gebaar van 
persoonlijke aandacht, dat vaak erg wordt 
gewaardeerd. Stuur een (zelfgemaakt) 
kerstkaartje met een persoonlijke 
handgeschreven wens. Of nog mooier, breng 
het kaartje zelf langs.  
Kerst wordt ook wel het feest van licht 
genoemd. Kaarsjes verlichten de donkere 
dagen. Breng iemand een waxinelichtje voor 
de kerstdagen met een persoonlijke 
boodschap.  
Verras mensen met een klein persoonlijk 
kerstpakketje met daarin bijvoorbeeld 
chocolaatjes,  (zelfgemaakte) kerstkransjes, 
een kerstster of een kaarsje. Zo laat je op een 
warme manier weten dat je aan ze denkt. 
Breng het pakketje persoonlijk langs.  
 

Samen Kerstmis vieren 
We hebben aan elkaar gedacht, 
en zijn tezamen gekomen, zoals verwacht. 
Dit is belangrijk, vooral in de dagen van 
zegeningen en licht, 
van kerstboom, stalletje, lekker eten en een 
gedicht. 
Bij elkaar zijn met gelach en vreugd, 
dat doet toch eenieder die erbij is deugd. 

We lachen uitbundig, maar er is ook wel een 
tikje verdriet, 
om diegene die er niet bij is en ons niet ziet. 
We praten over het verleden, het heden en 
allerlei dingen. 
We maken grappen, we eten van al het 
lekkers en we zingen. 
Na afloop zeggen we, het was een fijne dag, 
eenieder gaat tevreden naar huis, 
met gegroet en gelach. 
Maar als we weer alleen zijn, zeggen we: 
het was vandaag wel geinig, 
we zien elkaar echter veel te weinig. 
Het is weer stil in de straat,  
maar binnen wordt er nog nagepraat. 
Het was weer fijn en hopen maar, 
op een volgende keer met elkaar. 
 

Activiteiten kalender. 

Op het einde van elk jaar zijn we gewend om 
een activiteiten kalender bij de nieuwsbrief te 
krijgen. Tot nog toe kunnen er nog geen 
activiteiten gepland worden. We hopen dat er 
in januari 2021 snel een vaccin komt, zodat we 
onze activiteiten weer op kunnen pakken.  

En we kunnen zeggen, dag 2020, hallo 2021! 
We gaan  naar een nieuwjaar met veel nieuwe 
en mooie momenten. 
 

Bodemprocedure Pensioenwet  
In onze vorige nieuwsbrief stond een artikel 
over de rechtszaak van KBO Brabant en de 
Stichting PensioenBehoud tegen de 
Nederlandse Staat over de Pensioenwet. De 
rechter heeft alle partijen op 27 november 
gehoord en komt op 12 februari 2021 met een 
uitspraak. 
 
Fraude bij bankieren, handige website 
Iedereen moet blijven oppassen met fraude, 
maar waar moet je allemaal op letten?  
Er is een website met handige 
informatie: https://www.veiligbankieren.nl/ 
 

 

 

Wat 2021 ons zal brengen 

weten we nog niet. 

Hopelijk ligt er voor ieder 

iets positiefs in het verschiet. 
 

  

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=d9f026f41a&e=194ed8ec7d


 

 
HET BESTUUR VAN KBO CUIJK CENTRUM 

WENST ALLE LEDEN 
MOOIE KERSTDAGEN 

EN EEN 
GELUKKIG, GEZOND 2021 

 

 
GELUKKIG NIEUWJAAR 
Ik wens je het komende jaar veel vreugde en 
zonneschijn. 
Zodat je elke dag opnieuw tevreden en 
gelukkig kunt zijn. 
Ik wens je een kerst vol vrede en een jaar 
zonder verdriet of tegenslag. 
Mogen de dagen, weken, maanden 
gevuld zijn met liefde en een lach. 
Vergeeft het afgelopen jaar, 
trek uw handen uit het haar. 
Want nu gaat het beginnen.  
In 2021 zullen we wel winnen. 
Gezondheid, liefde en geluk, 
je zal zien onze hoop kan niet meer stuk. 
Dat het nieuwe jaar rijk mag zijn aan mooie 
dagen, 
en veel liefde, voorspoed en geluk mag 
dragen. 

 

INDIVIDUELE BELANGENBEHARTIGING 
Deskundige ondersteuning. 
Hulp bij WMO- aanvraag? 
Daar zijn onze goed opgeleid 
Cliëntondersteuners en  Ouderenadviseurs 
voor. 
Belasting / Zorg-of huurtoeslag. 
Hulp bij het invullen van je belasting en hulp 
bij zorg- of huurtoeslag 
Daar zijn onze goed opgeleide 
belastinginvulhulpen voor. 
Administratie op orde brengen. 
Daar zijn onze goed opgeleide 
thuisadministrateurs voor. 
 
Heeft u behoefte aan ondersteuning. Aarzel 
niet en neem contact op met de IBB helpdesk. 
Telefoon: 0485 574440 menu keuze 1.  
E-mail: IBB.KBOSWOC@gmx.com 
 

 

 

 
 

 
 
Telt U mee?  
 
Eind januari is er weer een Nationale 
Tuinvogeltelling.  
Doet u mee? 
Meld u dan nu alvast aan op  
www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling/ 
voor informatie en handige tips in de speciale 
Tuinvogeltelling e-mails. Dan hebt u straks 
helemaal zoveel mogelijk vogels in uw tuin.  
Laat de voorpret maar beginnen! 

 
 

 

priKBOrd 

Dank aan alle inzenders van een reactie op de kerstattentie  
Mail uw bijdrage naar: info@kbocuijkcentrum.nl 

 

  

mailto:IBB.KBOSWOC@gmx.com
http://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling/
mailto:info@kbocuijkcentrum.nl
https://e.vogelbescherming.nl/1/5/1812/28/nOLy3GhpyZkNTUKIGcza6llfGJT9VS2QXIRTxCfUBa0WDDY3fRyUS4G2VGfsLsjoYb-yH88S3tFOk-okNKt5-iYDlurSkUW3MLUv8DgMqN6GlQ2NrK9HGCXzNTEridEwuRWPXTLxpyztAFCRPsIkWe5s6m-SzJXvYqxhdC8jsI4


KBO PUZZEL 
 

 
 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 katachtig roofdier 5 imitatie 10 sporthemd 11 gedeelte 13 grote bijl 14 boerenbezit 16 boom  
18 pausennaam 19 muzieknoot 20 troubadour 23 overdreven 24 dierentuin in Amsterdam 26 fut 27 snedig  
29 voorspoed 31 rustteken 32 afslagplaats bij golf 34 eikenschors 36 moerasvogel 37 grappenmaker 39 amfibie 
40 boomvrucht 41 gravin van Holland 42 kort geleden 43 Europeaan 44 loterijbriefje 46 woonboot  
48 huidverdikking 51 zoete lekkernij 53 moeder van Jezus 55 plechtige gelofte 57 luchtsprong 59 plus 60 fiets 
met hulpmotor 63 Eerste Kamer 64 muurholte 66 groet 67 Bijbelse priester 68 een zeker iemand 69 nauw  
71 vervallen woning 72 keukengerei 73 kampeerwagen. 

Verticaal: 1 speciale speelkaart 2 indien 3 Japans bordspel 4 pl. in Duitsland 6 werelddeel 7 a priori 8 slangvormige 
vis 9 Grieks eiland 10 slagvaardig 12 claxon 14 zienswijze 15 loofboom 16 stuk grond 17 drankadem 20 Chinees 
gerecht 21 scheepstouw 22 deel v.h. oor 25 schouwburg 28 vernieler 30 schoenvorm 31 ontvangkamer 33 pl. in 
Gelderland 35 opvulmiddel 36 incident 38 deel v.e. korenhalm 42 uit naam van 43 groot hert 45 snack met ham 
en kaas 47 gefrituurde vleesrol 49 claim 50 onverschrokkenheid 52 brandbaar mengsel 54 geestdrift  
55 in hoge mate 56 aanwijzend vnw. 58 mannenstem 61 woestijnbron 62 profeet 65 vruchtennat 68 glorie  
70 Frans lidwoord 71 knokploeg. 

 
 

 

Elke nieuwe dag is een cadeau 

Klaar om uitgepakt te worden. 
 


