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Beste Leden,  
 

De vakantie editie van de Nieuwsbrief, zoals gebruikelijk voor juni-juli. 
De maatregelen zijn iets verruimd. Afwachten hoe het verder gaat verlopen. 

De KBO activiteiten gaan nog steeds niet door. Hopelijk ondervinden jullie niet al te veel nadelen van 
alle beperkende maatregelen. En de basismaatregelen gelden nog steeds! 

Volhouden! 
Ondanks alles een fijne vakantie en een mooie zomer. 

 

 
Zinvol - onzin 

Dat is de eerste ZIN deze keer.    Zin in domme onzin: doe iets, doe iets stoms maar doe iets? 
Zin in onvolmaakte zin zoals: het is niet goed of het deugt niet? Bezint eer ge begint... 
Zinnig zintuigen inschakelen: zien - horen - ruiken - proeven - voelen. Slijtage bij ouder worden, 
jammer. Hulpmiddelen zijn een zegen maar bij het gehoor kan dit toch vreemde misverstanden 
oproepen. Dat ligt ook aan onze taal en aan wereldtalen die we leren kennen. 
 

Bij de Franse taal: Kent u het kerklied nog: Dank U voor deze nieuwe morgen? 
In een kerk werd dat luid gezongen en herhaald in steeds hogere tonen. 
Achter in de kerk lachten Franse jongeren want zij verstonden: Dans queue, dat begrepen ze als: 
In de staart. Of zoals ooit mode was: met een kussen achter onder een lange rok. 
Kent u de Amsterdamse markt van de Albert Cuijpstraat? Een Fransman vraagt naar de Kwiepstraat. 
 

Engels, what is in a name, stel je naam is Joke. Dat is een grap in Engeland. Of je heet Trees, 
dan kijk je verbaasd naar de vertaalde brief van je kleinkind uit Canada: lieve oma Bomen. 
 

Dat is niet erg, erger is, ergerlijk zelfs, als een naam vernedert. Ach die is er maar een van die. 
Er zijn namen die op de lachspieren werken, helaas ook namen die neerbuigend tot discriminatie 
leiden. Wie kent Jaap Kaas?  Jaap Kaas lijkt een onbeduidende naam, zal wel een onbeduidend persoon 
zijn.  Helemaal mis. Jaap Kaas was beeldhouwer, medailleur, schilder, tekenaar, graficus, tekenleraar 
bij middelbaar onderwijs. Zie internet. In Artis en overal in de stad Amsterdam staan prachtige door 
hem gebeeldhouwde wilde dieren. 
 

Duitse honden blaffen niet, zij bellen. In het centrum van Kleef is een kasteel met buiten twee 
openbare toiletten. Op de deuren staan letters: een D en een H. denk je aan dames en heren? of aan 
Duitsers en Hollanders? In Cuijk, in de Kaneelstraat, stond op een gevel een Duitse vloek: VERFLUCHT. 
Natuurlijk bij de verfwinkel. De Kaneelstraat is ook bekend als Via Canella. 
 

Wat kunnen we nog meer verzinnen? Dat Cuijk vergrijst? 
Ja dat klopt, zie de gevelkleuren in de Korte Molenstraat. 
 

Grijs of niet, hersengymnastiek houdt jong, zie via internet een eindeloos woord, 
volg de avonturen van Barbara: Rhabarberbarbara. Kan in het Duits of in het Nederlands 
 

Dit is de zinnigste zin deze keer: 
We hebben er zin in activiteiten van de KBO weer zinvol te starten, 
we blijven ons bezinnen op zingevende ontmoetingen. 
 

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


Dagtocht Smokkel- en commiezenroute langs de Berkel 
 

Eindelijk is het weer zover en hebben we een 
dagtocht georganiseerd en wel op woensdag 15 
september 2021. Lang is er niets mogelijk 
geweest maar nu lijkt er toch weer een 
mogelijkheid om een traditie nieuw leven in te 
blazen. 
Deze keer gaan we een hele dag op pad in het 
Nederlands/Duitse grensgebied waar 
smokkelen ooit een "way of life" was. Dit leven 
leverde spannende verhalen en anekdotes op 
waarover de gids u 's-middags uitgebreid zal 
vertellen. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
Bus 1: 07.45 uur vertrek vanaf het Valuweplein 
Bus 2: 07.45 uur vertrek vanaf het station 
8.00 uur: gezamenlijk naar Eibergen 
10.00 uur: aankomst in Eibergen, het 
Mulderhuis, waar we genieten van koffie en 
monchougebak. Aansluitend een bezoek aan 
museum de Scheper. 
12.30 uur: Terug bij het Mulderhuis voor een 
Mallumse koffietafel met kroket. Hierna is er 
gelegenheid om een bezoek te brengen aan de 
naastgelegen Mallumse Molen. 
14.00 uur: Drie uur durende smokkeltocht langs 
de Berkel onder leiding van een gids. Er wordt 
een stop gemaakt bij het bezoekerscentrum 
Zwillbrock en bij een kerkje met de bijnaam "de 
barokke parel van het Munsterland". 
17.00 uur: Terug bij het Muldershuis. Voordat 
we aan tafel gaan krijgt u een consumptie 
aangeboden namens het bestuur. We genieten 
van een driegangendiner: heldere 
tomatengroentesoep met oerbrood van de 
Mallumse Molen, hoofdgerecht van 24-uur 
gegaarde sukade met bijgerechten en tiramisu 
en/of koffie na. 
19.15 uur: vertrek huiswaarts 
21.30 uur: terugkomst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denk aan het meenemen van een paspoort of 
ID-kaart want we komen door Duitsland. 
Gedurende de dag zijn de consumpties, anders 
dan genoemd in het programma, voor eigen 
rekening. 
Kosten per deelnemer: 
€ 60,-- voor leden 
€ 70,-- voor niet-leden 
Opgeven voor deelname kan tot maximaal vier 
weken voor vertrek (19 augustus 2021). 
U kunt dit doen door onderstaand formulier in 
te vullen en in te leveren op de volgende 
locaties: 
Looiersgaarde 9 (bij Karin van der Cruijsen) 
Hof van Cuijk 17 (bij Bert van Elst) 
Vlierbes 4 in Cuijk (bij Johan van Hoof) 
Het Fort (alleen 8 en 22 juni van 13.30 tot 14.30 
uur) 
MFA (alleen op 15 en 29 juni van 13.30 tot 
14.30 uur) 
Betaling bij voorkeur via de bank op 
bankrekeningnummer NL67RABO0132845490 
t.n.v. KBO Cuijk-Noord, Heeswijkse Kampen en 
Katwijk. Uw inschrijving voor deelname is pas 
definitief nadat de betaling binnen is dus graag 
op tijd betalen. Mocht dit echt niet mogelijk 
zijn dan kan er ook met gepast geld contant 
betaald worden bij het opgeven.  
----------------------------------------------------------- 
Aanmeldformulier voor de dagtocht op 15 
september 2021 
 
Aantal personen die deelnemen:____________ 
 
Naam/namen:___________________________ 
 
Adres:_________________________________ 
 
Lidnummer:_____________________________ 
 
Tel.:___________________________________ 
 
E-mail:  
_______________________________________ 
Gebruikt u een rollator of 
rolstoel?:__________________________ 
Gewenste opstapplaats: Valuweplein/Station



Zomerfair 
Op 22 juli organiseert de KBO Brabant de Ons 
Zomerfair in Veldhoven. Op onze zomerfair 
exposeren KBO leden hun creaties. Van breiers, 
houtbewerkers en  schilders tot edelsmeden, 
keramisten, tekenaars en glazeniers. We hebben nu 
al 116 exposanten en het aantal groeit nog. 
Ze krijgen een podium, stand of kraam, waar ze hun 
kunsten kunnen exposeren, demonstreren  en 
(indien gewenst) verkopen. De Ons Zomerfair wordt 
een festijn waar we al tijden naar verlangen, met 
muziek, gezelligheid en vooral: met u.  
Natuurlijk: het coronavirus moet voldoende onder 
controle zijn, want het gaat alleen door als het veilig 
kan en mag. Als u met eigen gaat, kunt u zich 
telefonisch aanmelden tel 073-6444066. 
 

 Bestuursmededelingen 

Vanaf nu maakt Willem Elling de nieuwsbrief voor 
ons. Hebben jullie leuke stukjes die graag geplaatst 
zou willen zien, mail dan naar 
willemelling@kpnmail.nl 
Daarnaast willen we René Siroen bedanken voor zijn 
jarenlange inzet bij het maken van de nieuwsbrief. 
Hij gaat nu weer van andere hobby’s genieten. 
Zodra het kan nemen we op een gepaste manier 
afscheid van hem. Gelukkig blijft hij, samen met zijn 
vrouw, wel de Ons wegbrengen in een gedeelte van 
Padbroek. 
Mien Dikmans en Toon Roelofs zijn maandag 18 mei 
extra in het zonnetje gezet vanwege hun jarenlange 
inzet en hebben daarvoor een zilveren KBO speld en 
een mooie bos bloemen gekregen. Helaas konden 
we dit niet tijdens een ALV doen dit jaar, maar we 
halen dit zeker in als het weer mag. 
Conny Bus heeft besloten te stoppen als bestuurslid 
van de KBO Cuijk Centrum en gaat verder als 
vrijwilliger bij bv activiteiten. Ook zij is met een bos 
bloemen bedankt voor haar inzet. 
 
 
 
 
 
 

 
Zou u ons willen berichten wanneer een van onze 
leden langdurend ziek is. We denken aan de partner, 
familie of de buren die dit kunnen doorgeven, zodat 
we hem/haar kunnen bezoeken met een presentje. 
Ook graag doorgeven als er iemand overleden is. 
Maar natuurlijk ook niet vergeten als er iets te 
vieren is zoals een 25- 40 of 50 jarige bruiloft. 
 

Passiespelen 2021 gaan door! 
Première op zaterdag 3 juli 2021 
Driemaal is scheepsrecht! Na twee keer uitstel. 
Eindelijk! De Passiespelen 2021 gaan door! De 
eerste voorstelling staat gepland op zaterdag 3 juli 
2021 om 17.00 uur in Openluchttheater De Doolhof 
in Tegelen. In de periode van 3 juli t/m 5 september 
2021 kunnen wij u toch nog in totaal 36 
voorstellingen aanbieden. Coronaproof! We hebben 
er ontzettend veel zin in! 
De nieuwe data: 
▪️ zaterdag 3, 10, 17 en 24 juli 2021 
▪️ zondag 4, 11, 18 en 25 juli 2021 
▪️ zaterdag 7, 14, 21 en 28 augustus 2021 
▪️ zondag 8, 15, 22 en 29 augustus 2021 
▪️ zaterdag 4 september 2021 
▪️ zondag 5 september 2021 
Elke dag wordt er twee keer gespeeld. Op 
zaterdagen om 17.00 en 20.00 uur en op zondagen 
om 14.00 en 17.00 uur. 
Speciale voorstellingen 
▪️ De voorstellingen op zondag 4 juli en 8 augustus 
om 14.00 uur zijn met ‘audiodescriptie’ (met 
koptelefoon) toegankelijk voor blinden en 
slechtzienden. 
▪️ Op 15 augustus zijn speciale KBO voorstellingen. 
Leden (groepen en individueel) van KBO en KBO-
PCOB ontvangen bij reservering op deze data een 
speciale korting. Ook alle andere voorstellingen zijn 
beschikbaar voor KBO en KBO-PCOB. 
 
Het terrein is ook prima bereikbaar met de trein, 
richting Venlo, station Tegelen. 
 
Op dit webadres kunt u alles vinden over de 
passiespelen. 
https://www.passiespelen.nl

mailto:willemelling@kpnmail.nl


 
 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 
Horizontaal: 1 offertafel 5 familielid 10 vuile plek 12 onderhuids vet 14 iedere persoon 15 
Europeaan 19 een zeker iemand 20 muzieknoot 21 afvaardiging 23 buislamp 24 comfort 26 
schoolopgave 27 lompe vrouw 29 pl. in Duitsland 31 voorteken 32 vurig bewonderaar 34 
gestremde melk 36 vlaktemaat 37 glorie 39 volledig dronken 40 macht 41 krap 42 deel v.d. 
week 43 snijwerktuig 44 vogeleigenschap 46 insect 48 huldigen 51 uitroep van vreugde 53 
grasmaand 55 populaire groet 57 kort geleden 59 bazige vrouw 60 belang 63 heden 64 soort fee 
66 irriteren 67 cachot 68 luizenei 70 hoofdstad van Zwitserland 71 bedehuis 72 
provinciehoofdstad. 
Verticaal: 1 brede laan met bomen 2 waterdoorlatend 3 te koop 4 cirkelvormig rif 6 eeltachtige 
uitwas 7 Gedeputeerde Staten 8 pl. in Gelderland 9 interest 10 dodelijk middel 11 
landbewerking 13 ober 15 afkeer 16 troefkaart 17 lokspijs 18 afwisselende beweging 21 deel 
v.e. woning 22 lof 25 bedrijfsleider 28 vaccineren 30 telwoord 31 toetsinstrument 33 op de 
wijze van 35 vlezige vrucht 36 slangvormige vis 38 ik 42 ouderling 43 strijdgewoel 45 familie 47 
tennisterm 49 gebogen been 50 speciale speelkaart 52 roodbruin roofdier 54 verfplank 55 
tuinafscheiding 56 Europeaan 58 reusachtig 61 deel v.e. trap 62 omlaag 65 sprookjesfiguur 67 
ontkenning 69 tot en met 70 bustehouder. 


