NIEUWSBRIEF
KBO CUIJK-CENTRUM
Jaargang 13, nr. 3

www.kbo-cuijkcentrum.nl

maart 2021

Beste Leden,
Maart, de lentemaand. Deze nieuwsbrief opent weer met een column van onze voorzitter.
We willen misschien ook weer op reis.
En we hebben hulp nodig!
Uw bijdragen of reacties zijn welkom: info@kbocuijkcentrum.nl

MORGEN
Gisteren was morgen vandaag. Over twee dagen is morgen gisteren.
Eergisteren was overmorgen vandaag. Dat is morgen weer zo.
Even laten doordringen. Alle dagen lijken nu op elkaar, feesten worden een jaar opgeschoven,
jubilea, verjaardagen, reünies, uitjes.
We leven in herhalingen met oude films, documentaires, wel leuk weer terug te zien.
Ook terugblik carnaval in Brabant en Limburg, en er zijn nieuwe grappen zoals het probleem met
ons kapsel.
Haren groeien door en wat doe je zonder kapper? Een carnavalsgrap: ga dan maar
naar een tuincentrum...
Is februari nu een nieuwe ijstijd?
Zoiets als in de hongerwinter van de tweede wereldoorlog?
Ook spertijd maar anders, toen was er geen straatverlichting, behelpen met een knijpkat.
Nu mag je hond jou uitlaten...
Het is weer hongerwinter, nu honger naar gezelschap, familie, vrienden, kennissen, honger naar
ontspanning samen in de KBO.
Heb je gevoel voor humor?
Koester dat, soms zijn er absurde opmerkingen zoals eens aan een lange riem een piepklein
hondje uitgelaten werd en een passant riep: kijk daar eens...een rat aan een touwtje... Fout is een
hond een malle naam te geven en door de straat te roepen: Schoffie kom hier!
Iedereen meteen beledigd omkijkend.
Heb je aanleg problemen op te lossen?
Dan is hier een probleem: een professor tekent een lijn op een bord. Hij geeft studenten opdracht
de lijn korter te maken zonder die aan te raken. Hoe doe je dat? Een pientere student tekende een
langere lijn onder de eerste lijn. Toen de langere lijn eronder stond léék de eerste lijn korter.
Je moet maar op het idee komen.
Kan je goed waarnemen?
Als iets waggelt als een eend en kwaakt als een eend is het vast een eend...
Aanleg, gevoel, waarnemingsvermogen verbinden met optimisme. Voorkom de
gedachte: laat de wereld maar doordraaien, ik ben het al.
Dan is het zo weer morgen....

5- DAAGSE EXCURSIE REIS NAAR DE
BELGISCHE ARDENNEN
Hallo allemaal,
Wij willen ons graag even voorstellen aan
jullie.
Wij zijn Diny ten Haaf en Karin van der
Cruijsen en wij hebben het organiseren van de
vijfdaagse reis van de KBO overgenomen van
Maria (Zus) Willems. Zus heeft 6 jaar de reis
met groot plezier en succes georganiseerd en
heeft nu dus het stokje overgegeven aan ons.
Wij zijn 5 van de 6 jaren mee geweest en
weten, dat het altijd goed geregeld en een
gezellige boel is. Deze traditie gaan wij nu
voortzetten. We willen, als corona het toelaat,
dit jaar met de bus naar de Ardennen afreizen
en wel naar een mooi hotel in Houffalize. Het
is een mooi en toegankelijk hotel waar ook
Nederlands wordt gesproken. We hebben er
elke ochtend een ontbijtbuffet en in de avond
een dinerbuffet met de drankjes inbegrepen.
Ook zijn er verschillende andere faciliteiten in
het hotel aanwezig.
We hebben een uitgebreid programma voor
jullie klaarstaan met verschillende excursies
die hopelijk voor ieder wat wils bieden. We
hebben ook rekening gehouden met de
leeftijd en mobiliteit van alle deelnemers dus
alles gaat in een rustig tempo. Twijfel je of je
mee kunt, neem dan even contact met een
van ons op.

Het belangrijkste is dat je zelfstandig de bus in
en uit kunt stappen. Rollators en evt.
rolstoelen kunnen allemaal mee, maar heb je
duwers nodig, dan is het de bedoeling dat je
daar zelf voor zorgt.
Mocht het zo zijn dat door de maatregelen de
reis niet door kan gaan dan wordt er gekeken
of we die eventueel kunnen verzetten. Zo niet
dan krijgt u uw geld terug.
De reis is gepland van 30 aug t/m 3 sept. a.s.
Voor deze 5 dagen (geheel verzorgd) wordt
een prijs gevraagd van € 449 euro pp
En wilt u graag een eenpersoonskamer dan
komt daar € 70 bij.
Meestal is er ook een informatie bijeenkomst
om meer details van de reis te bespreken met
Dennis van de Brabant Expres die de reis voor
ons regelt. De datum van die bijeenkomst is
nu nog niet bekend.
Geeft u even door dat u belangstelling heeft of
mee wil gaan, dan zorgen wij dat u alvast
informatie krijgt en kunnen we de datum
doorgeven als die bekend is.
Voor alle informatie en opgave kunt u terecht
bij Karin van der Cruijsen (06-24897517) of
Diny ten Haaf (06-57231296)
Omdat wij allebei nog werken, vragen wij u
b.g.g., of we u later mogen terugbellen.
Groetjes Karin en Diny

Belastingaangifte 2020
De belastingdienst heeft de verzoeken om aangifte te doen inmiddels verzonden.
Mocht u moeite hebben om het formulier in te vullen dan kunt u een beroep doen op een van onze
vrijwillige belastinginvulhulpen. Deze deskundig opgeleide mensen kunnen u ook helpen bij het
aanvragen of wijzigen van de huur- en zorgtoeslag. Loop geen toeslagen mis!
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 de SWOC/KBO
informatiebalie via telefoon 0485 – 574440 menu keuze 1.

Als je de hulp van een ander accepteert,
betekent dat niet dat je gefaald hebt.
Het betekent dat je er niet alleen voor staat.!

VACATURES
Beste leden,
Ook wij zijn geheel afhankelijk van actieve vrijwilligers om onze vereniging draaiende
te houden.
Heeft u wat tijd over om ons te ondersteunen?
Meld je dan nu aan bij een van onze bestuursleden.
Er worden op dit moment in ons bestuur door een paar mensen meerdere
functies tegelijk bekleed en dan is niet wenselijk.
Dus schroom niet en bel of mail.
Groetjes
Riky van Pinxteren, Ledenadministratie KBO Cuijk Centrum
Heggerank 96, 5432 CB Cuijk
E mail: ledenadministratie@kbocuijkcentrum.nl
 0485-331051

SENIORENBELEID
➢ Wil jij actief meepraten en meedenken
over het seniorenbeleid?
➢ Durf jij de uitdaging aan?
➢ Vind jij het interessant om betrokken te
zijn bij de ontwikkelingen die er in onze
gemeente plaatsvinden op gebied van
seniorenbeleid?
In een hoog tempo neemt het aantal senioren
toe en het is de bedoeling dat de senioren
zolang mogelijk thuis, in hun eigen
vertrouwde omgeving, kunnen blijven wonen
en ook thuis de zorg krijgen die ze nodig
hebben.
Ben je ook benieuwd hoe dat werkt “zorg
hebben om elkaar” en “zorg hebben voor
elkaar" als je langer thuis moet blijven wonen?
Vind jij het interessant om mee te praten en
mee te denken over de ontwikkelingen die te
maken hebben met het langer thuis moeten
blijven wonen en de gevolgen die dat met zich
meebrengt?
Of wil je graag als vrijwilliger meehelpen en/of
betrokken zijn bij het leiden en begeleiden van
allerlei activiteiten en diensten zodat alle
senioren zolang mogelijk betrokken blijven bij
het maatschappelijk gebeuren in het dorp of
in de wijk?
Daar is bij onze seniorenvereniging volop
ruimte voor.

Wij zijn op zoek naar mensen die mee willen
praten, mee willen denken, mee willen doen
bij de verdere ontwikkelingen op gebied van
Wonen – Zorg - Welzijn.
Wist je dat er in onze provincie ruim 125.000
senioren lid zijn van de seniorenvereniging
KBO Brabant. In Cuijk zijn ruim 1500 senioren
lid van één van de 6 afdelingen. (Beers-Linden,
Cuijk Centrum, Cuijk Noord + Heeswijkse
Kampen-Katwijk, Haps, St Agatha, Vianen)
Wij zijn lokaal, in diverse werkgroepen, bezig
met een aantal ontwikkelingen om te zorgen
dat de senioren nu en in de toekomst langer
thuis kunnen blijven wonen.
Deze afdelingen zijn het hart van de Noord
Brabantse seniorenorganisatie:
daar ontmoet je andere mensen, doe je
samen aan: ontspanning en sport; neem je
deel aan culturele en zingevingsactiviteiten;
en kunt je terecht voor individuele hulp en
ondersteuning.
Vooral de vrijwillige inzet van een grote groep
actieve leden maakt dit alles mogelijk.
Wil jij ook de handen uit de mouwen steken
en meehelpen met activiteiten of individuele
ondersteuning?
Dat kan! Meld je aan bij een van onze
afdelingen.

KBO PUZZEL

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel
verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende
letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.
AFSTOPPEN
ATOOM
BARITON
BESJE
DUIKLESSEN
EERSTEKLAS
FLANK
GEWAAD
GIEREN
GODEN
HALSTER
HANEKAM
HANGMAP
HAREM

JARIG
JEUKEN
KAKEN
KNOTTEN
KRAAMFEEST
MEELZAK
MOTIE
NAGELVAST
OORARTS
PERRON
RONDOM
SCENE
SCHUIFMAAT
SNEEUWEN

STAAR
TAALFOUT
TIKKEN
TOVERFLUIT
TURNER
ULAAN
VADEM
VEDEL
VOGELNEST
VUREN
WAAIERPALM
WEGENATLAS
ZEVEN
ZWEEFTREIN

Als ieder mens een ander mens gelukkig zou maken,
was de hele wereld gelukkig.

