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Beste Leden,
Februari nooit zo koud en fel, of het levert zijn drie lentedagen wel.
We zullen het zien. Ook zonder KBO activiteiten. Wel weer onze nieuwsbrief.
Samengesteld op een markant moment: 21 januari ’21, 21e eeuw, om 21.21 uur!
Uw bijdragen of reacties zijn welkom: info@kbocuijkcentrum.nl.

HUMOR
Is humor altijd geinig?
Nou nee niet als het kwetsend is, wel als we er samen om kunnen lachen.
Ieder van ons heeft een leeftijd waarin veel veranderde.
Ook in onze regio veranderde van alles.
Er komt nu een grote gemeente Land van Cuijk. Voorbij daardoor de rivaliteit tussen Boxmeer en
Cuijk: Waar kwam het ziekenhuis, waar de Middelbare School? In Boxmeer kwam het
Chrysostomuslyceum. Er gebeurde een ongeluk bij de school, fietser aangereden en gewond.
Politieagent maakte rapportage en vroeg aan de omstanders: waar zijn we hier?
Chrysostomuslyceumplein! Zijn radeloze schrikreactie om dit moeilijke woord: sleep hem eens
naar het station...Zou daarom de naam veranderd zijn in Elzendaalcollege?
Bakkers bezorgden brood aan huis.
Was er niemand thuis dan werd het brood buiten bij de voordeur gelegd.
Het stortregende. Op het brood stond met grote letters: MELKBROOD.
Een buurvrouw ontfermde zich over het in plastic verpakte brood en gaf het
later op de dag terug: ik heb het maar gered, het werd een WATERBROOD.
Belgengrappen zijn ook bekend. In Maastricht werd een lange tunnel gebouwd voor grensverkeer.
De Belgen zagen hun auto's verdwijnen naar het noorden, ze waren opgelucht dat er een
terugweg naast werd aangelegd zodat ze per ommekeer met vaart weer terug konden rijden.
Flauw was de grap van de condens strepen achter vliegtuigen: zo wisten de Belgen de weg terug.
Carnaval is het feest van de omgekeerde wereld, narren en gekken houden iedereen een
spiegel voor, massaal wordt gezongen:
Ik ben zo blij, zo blij, dat mijn neus van voren zit en niet opzij...
Een gedichtje van Godfried Bomans blijft actueel nu met een beetje galgenhumor:
Ik zit mij voor het vensterraam onnoemelijke te vervelen
Ik wou dat ik twee hondjes was dan kon ik samen spelen.

Humor is een verademend medicijn!

Humor is ….
wanneer men ondanks alles lacht.

VACATURES
Het bestuur van KBO Cuijk Centrum heeft geen secretaris. De werkzaamheden worden nu
waargenomen door onze ledenadministrateur, mevrouw Riky van Pinxteren.
Onze voorzitter, mevrouw Hennie Buné, wil in de loop van dit jaar ook stoppen. Ze wordt in
oktober 90 jaar!
We zoeken dus een nieuwe secretaris (spoed) en een nieuwe voorzitter.
Hebt U interesse, wilt u meer informatie, of weet u iemand in uw omgeving of
kennissenkring die één van deze taken op zich wil nemen, stuur dan een mail naar:
secretariaat@kbocuijkcentrum.nl, of bel naar Riky van Pinxteren, 0485-331051.

Ja
Vandaag wordt alles beter
De zon komt langzaam op
En helpt mij te vergeten
Hoe donker en zwaar het was
Ja
Gisteren was naar
Het wordt al bijna licht
De wind blaast al mijn zorgen weg
Ik voel weer zon op mijn gezicht
En kan weer in geluk geloven
Ja
De wolken drijven over
Activiteiten
Nog steeds is het Fort gesloten door een
strenge Lock Down. Alle activiteiten zijn
opgeschort tot zeker 7 februari 2021.
Vorig jaar waren we nu al bezig met de
vijfdaagse busreis te organiseren.
We denken dat we de reis weer moeten
uitstellen. In september hopen we, als
alles weer normaal is, weer samen op reis
te kunnen gaan.
Een kaartje sturen tijdens corona kan
even wat zonneschijn brengen in een
misschien moeilijke tijd. Voor ouderen,
opa en oma, hulpverleners of mensen die
gedwongen thuis moeten blijven is de
coronacrisis best heel heftig. Ook anderen
die dit als een moeilijke tijd ervaren
vinden het fijn om even een sprankje hoop
op de deurmat te ontdekken.

De belastinginvulhulp is er voor u om u te
helpen bij het invullen van de
Belastingaangifte 2020 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.
Oplichters in de periode van vaccinatie
tegen corona
Wij willen graag een ernstige vorm van
oplichting bij u onder de aandacht
brengen. Met name senioren worden
hierbij benaderd door oplichters. Het gaat
over een nepafspraak voor het
coronavaccin.
Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

De daders doen zich (bijvoorbeeld) voor
als ‘Team Thuiszorg’ of ‘GGD’. Of het is
zogenaamd een gezamenlijke actie van
huisartsen, Thuiszorg en GGD. Mensen
worden gebeld om een
(nep-)afspraak te maken voor vaccinatie
tegen corona. Er wordt geld voor
gevraagd. De daders hebben op elke vraag
een antwoord paraat. Ze beweren
bijvoorbeeld dat het slachtoffer nog een
brief ontvangt, maar er moet nu wel alvast
betaald worden via een digitaal
betaalverzoek. Er wordt beweerd dat de
verzekering het terugbetaalt.
Trap er niet in, want het zijn allemaal
leugens om mensen geld afhandig te
maken.
De coronatest en het vaccin zijn altijd
gratis!
Hoe het echt werkt:
De GGD’s vragen nooit geld voor
coronatesten of vaccinaties. Zodra u aan
de beurt bent voor het coronavaccin
ontvangt u een brief van de GGD. In die
brief staat een telefoonnummer, u belt
zelf naar de GGD om een afspraak te
maken.
Vertrouw altijd op uw ‘niet pluis gevoel’
Waar kunt u terecht?
KBO-Brabant wil u natuurlijk altijd te
woord staan maar soms moet er snel
gehandeld worden. Maak geen geld over,
hang op en meld het allereerst bij de
politie.
Heeft u wel geld aan oplichters
overgemaakt, bel direct uw bank.

Soms kunnen zij het betaalverkeer nog
stopzetten. Ook kunt u terecht bij de
fraudehelpdesk: 088-7867372.
Bij twijfel kunt u altijd de GGD bellen op
nummer 0800-1351. Zij zijn dagelijks (ook
in het weekend!) telefonisch bereikbaar
van 8.00 tot 20.00 uur.
Leven in coronatijd als je risico loopt
Leef je al lange tijd met een ziekte of
met een beperking? Dan kan corona
voor jou een extra risico zijn. Dat
geldt ook voor mensen die ouder zijn
dan 70 jaar. Mogelijk behoor jij tot
een van de risicogroepen van het
RIVM. Het kan zijn dat je bezorgd
bent en behoefte hebt aan
informatie over jouw situatie. Zodat
jij betere keuzes kunt maken over
wat wel of niet te doen Tips en
praktische informatie op de website.
www.vilans.nl/leven-in-coronatijdals-je-risico-loopt.
Collectiviteitskorting Centraal Beheer.
De afspraken over collectiviteitskorting
voor leden van KBO Brabant zijn afgerond.
Deze gelden ook voor al bestaande
verzekeringen bij Centraal Beheer.
Enkele voorbeelden: auto/ motor 10 %,
opstal / inboedel / aansprakelijkheid /
ongevallen 8%, rechtsbijstand /
doorlopende reisverzekering 5%
Nadere informatie op www.kbobrabant.nl/onsvoordeel en op de website
van Centraal Beheer. Vul bij collectiviteit
in: KBO Brabant.

Humor is geen kritiek,
Het is hoe je het opvat!

KBO PUZZEL

AASETER
AGEREN
ALBINO
BEULEN
BEWEGING
BORDES
CREATINE
DAGVLINDER
DELER
DOKKEN
DONATIE
DOORKOMEN
DRIEBANDEN
EICEL

GAREN
GOKJE
GRIET
HIAAT
HOGESCHOOL
HORIG
INBOETEN
IRRITANT
KOETSJE
KORAN
KRUISBOOG
LEESWOEDE
MELKDISTEL
NABLOEI

NOTIE
ONTZAG
ONZIN
PANTYKOUS
PARDON
PASEN
PERSEN
PICOBELLO
PIOEN
REGAAL
SANITAIR
STORTBUIEN
TOTAAL
ZUINIGHEID

HUMOR is de kunst
om drie zijden van de medaille te zien

