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Teken en schilders cursus 
Op woensdag 6 oktober start de teken- en schilder- cursus weer in het Fort. Van twee tot vier uur. Onder begeleiding 
van mevr. Mini Jillesen. 
Als er onder onze leden belangstelling is om meer te leren over het tekenen of schilderen met olie, aquarel of acryl 
verf kom dan eens vrijblijvend kijken  op woensdag 6 oktober om twee uur, er  kunnen weer  nieuwe cursisten erbij. 

 

 

Van de redactie 
 
 
 

Helaas fietstas verloren 

Plezier met de oude dag? 

Nee, het was langer dan een jaar helemaal niets. Geen activiteiten. 
Onze reactie was: grapjes als opvulling van de nieuwsbrief en optimistisch blijven, 

Hoewel we de vijftig gepasseerd zijn wisten we niet waar Abraham de mosterd haalt. Eens vragen aan een 
geestelijke... 

Apostelen gingen het al uitvissen, wisten het niet hoewel zij bekend waren met netwerken. 
Een vader wil bij de tijd blijven en roept: Is er geen krant gekomen? 

Reactie van zijn zoon: Er was zeker geen nieuws vandaag... 
Later kwam de krant toch nog, bij lezers helpen lezers stond: fietstas verloren met broek met inhoud... 

En een kort spookverhaal viel op: ik kwam zojuist mijnheer Jansen tegen met zijn weduwe... 
Reactie bij rekruten zoals ooit een absurde kreet bij een Regiment Infanterie: 

Houd je mond als je tegen me spreekt! 
Eens proberen als er niet naar je geluisterd wordt? Als je lef hebt en wil meepraten? 

Maar dan geen woorden verdraaien of medeklinkers op een verkeerde plaats gebruiken. 
Bij het zien van een magere kleuter: hij heeft billespeentjes. Of bij de drogist: heeft u schattewijfjes? 

Reactie van jarige kleuter, uitgelaten blij dat hij cadeautjes gaat krijgen van tantes die op bezoek komen. 
moeder waarschuwt nadrukkelijk dat hij niet om een cadeautje mag vragen, pas op dat hoort niet! 

Als het bezoek binnenkomt vliegt het kind naar de tantes toe roepend: Attie vraagt niks hoor... 
Reactie door niet te reageren is ook mogelijk: twee oudere heren rusten na een wandeling uit in een café. 

Normaal is dat degene die wil vertrekken opstaat en afrekent. Ze blijven nu alle twee zitten... 
Een dame kijkt rond in een modezaak en ziet ineens haar zus die sprekend op haar lijkt. 

Verrast roept zij: He, wat leuk je hier te zien! Loopt naar haar toe...schokreactie...ziet zichzelf in een enorme 
spiegel... 

De nieuwsbrief wordt vol, iedereen blij, zoek een leuke activiteit uit om mee te doen, om bij ons te zijn! 
Plezier met de nieuwe dag! 

 

Rikken en Jokeren in het Fort activiteiten KBO Cuijk 
Centrum 
1. 12 oktober kienen aanvang 14.00 uur  
2. 7-21 oktober dansen in het FORT aanvang 7 uur. 
3. 4 oktober dansen in het FORT met D.J.Hans 

aanvang half twee. 
4. 4-11-18-25 oktober Handwerk club in het 

Wozoco-gebouw Hof Van Cuijk 1 aanvang 13.30 
uur inlichtingen tel. 314260  

5. 7-14-21-28 oktober Bridgen aanvang 14.00 uur 
tot half vijf 

 

M.F.A. activiteiten KBO Cuijk- Noord 
1.     Rikken 11-25 oktober aanvang 14.00 uur  
2.     Bridgen cursus 7-14-21-28 oktober aanvang 
        19.30 uur (alleen voor de deelnemers, die zich 
        opgegeven hebben) 
3.     5-12-19-26 oktober dinsdagmorgen half tien tot 
        half twaalf Koersbal  
4.     1 oktober eerste vrijdag van de maand kienen 
5.    6-13-20-27 oktober woensdag om half tien tot 
        half twaalf handwerken 

 



Stand van zaken omtrent de samenvoeging 
 

Beide afdelingen hebben zo’n 400 leden en de leden 
van deze afdelingen wonen door heel Cuijk verspreid. 
KBO Centrum heeft leden in Cuijk Noord en KBO Cuijk 
Noord heeft weer leden in Padbroek. Het is al eens 
voorgekomen dat de ONS bezorgers van de twee 
afdelingen, elkaar tegenkwamen in dezelfde straat!  

Momenteel worden de meeste 
activiteiten georganiseerd in ‘t Fort en 
MFA De Valuwe. Als er straks één 
afdeling zou ontstaan, kan deze ook in 
gesprek gaan met de andere 
buurthuizen en wijkraden. Dit, om eens 
te kijken wat men voor elkaar kan 
betekenen. In een later stadium zullen 
twee leden van onze 
KBO afdeling, de activiteiten gaan 
inventariseren in de Cuijkse buurt-
huizen. 
Ook zullen de beide afdelingen worden 
geïnventariseerd en een evaluatie zal 
dan volgen. Om verder alles goed op de 
rit te krijgen, worden we bijgestaan door 
KBO Brabant. 
De KBO is er ook voor de individuele 
Belangenbehartiging. Denk hierbij aan 

het invullen van de belastingen of het helpen met de 
thuisadministratie. 
Kortom, de belangen van de senioren in Cuijk staan bij 
beide afdelingen voorop en dat kan nog beter worden 
als er een krachtige senioren-vereniging zal ontstaan 
met een totaal van 800 leden! 

 
Waarom een A.L.V.? 

Omdat volgens de statuten het bestuur aan de leden  
mandaat moet vragen om de fusie aan te gaan van 
KBO Cuijk Centrum en KBO Cuijk Noord. De leden 
moeten dat beleid goedkeuren. 
Wij vragen daarom via deze nieuwsbrief (die bij alle 
leden wordt bezorgd) al dan niet in te stemmen met 
de volgende onderdelen: 
Het verlenen van een mandaat om te fusie verder uit 
te werken tussen Cuijk Centrum en Cuijk Noord. 
U kunt uw stem uitbrengen op het bijgevoegde stem- 
 

biljet. 
Omdat alleen leden van KBO Cuijk Centrum stem-
gerechtigd zijn, wordt verzocht om het lidmaat-
schapsnummer in te vullen. 
Op het stembiljet is ook ruimte voor de stem van uw 
partner, als zij/hij ook lid is van KBO Cuijk Centrum. 
Het stembiljet dient ingeleverd of afgegeven te 
worden vóór 10 oktober 2021 a.s. 
Het bestuur spreekt de hoop uit dat veel leden 
gebruik zullen maken van hun stemrecht. 

 
Verslag van de vijf daagse reis van 30 augustus t/m 3 september naar de Ardennen. 
Op  maandag kwart over acht stond de bus al te wachten bij het station. 
Nadat de koffers in de bus waren geplaats vertrokken we naar Maastricht voor de koffie met Limburgse vlaai  een 
goed begin voor deze mooie excursie reis. Daarna hadden we even vrij om het centrum van Maastricht te 
bezichtigen. Hierna vervolgden we onze reis naar de Belgische Ardennen en stopten we bij de Abdij van Val Dieu. 
De abdij van Val-Dieu is een van de meest opmerkelijkste religieuze gebouwen van het land van Herve. Een gids 
vertelde ons de historie vanaf het begin van de X111 eeuw.  
Daarna gingen we op weg naar ons Hotel Vayamunde Houffalize in  Houffalize met elke morgen een ontbijtbuffet 
en een zeer verzorgt diner buffet.   
De tweede dag starten we vlakbij het hotel in het Bastogne War Museum, heel indrukwekkend om met een 
audiosysteem door het museum te lopen. Decors, foto’s, geluid, documenten, 3-d ervaringen en alles op de  echte 
plek waar de slag plaats vond, in en rondom Bastogne. 
Na een lunch in het stadje Bastogne vertrokken we naar Achouffe voor een bezoek aan Brouwerij Achouffe na een 
tour door de brouwerij mochten verschillende biertjes proeven, heel gezellig. 
De derde dag hadden we een heerlijke tour dwars door de Belgische Ardennen. 

 



We maakten kennis met La Roche en Ardenne, en in het kleinste stadje ter wereld Durnuy, waar we een rondrit 
maakten met een toeristen treintje.  
De vierde dag bezochten we de watertuinen van Annevoie. Het water stroomt dankzij natuurlijke hoogteverschillen. 
De combinatie van diverse stijlen maakt deze tuinen uniek in haar soort. 
Middags brachten we een bezoek aan het atelier van Parfumerie Delforge. Met een rond leiding door een gids 
kwamen we alles te weten over, onderzoek, samenstelling, en de creatie van unieke geuren. 
De vijfde en laatste dag bezochten op de terugweg naar Cuijk de Alpacaboerderij met inclusief een brood maaltijd. 
De alpaca’s hebben een hoog knuffelgehalte en waren heel leuk om te zien. 
We sloten deze laatste dag af met een driegangen diner. Met dank aan onze gastvrouwen Karin en Diny die deze 
week altijd klaar stonden, sloten we de reis af.  Moe maar erg voldaan en zeker voor herhaling vatbaar, waren 
omstreeks half negen weer in Cuijk.  
 
Lieve allemaal, 
Wat een genot om na zoveel dagen, weken en jaren, elkaar weer te zien en heerlijk met de bus, georganiseerd 
door de K.B.O., een dagtocht te maken. Wat hebben we dat toch moeten missen! 
Zoals altijd, is dit weer een prachtige reis geworden. 
We werden welkom geheten door Johan en Karin, getooid met een mondkapje en stapten de bus in. 
Na een mooie route, kwamen we in Eibergen aan. Een mooie plaats hoor, waar we , in het Mulderhuis, heerlijk 
hebben genoten van lekkere kop koffie en een lekker stuk gebak. 
Daarna op naar het museum De Scheper. Omdat we eerst wat rondjes hadden gedraaid, waren we wat later bij 
het museum aangekomen. Het ging hier over het leven in Eibergen in vroegere tijden. 
Daarna gingen we lekker lunchen met de gebruikelijke kroket. Nadat we deze naar binnen hadden gewerkt, 
gingen we op pad met een gids. Deze vertelde op een leuke manier over de smokkelroute. Vooral zijn anekdotes 
waren grappig en het was bovendien een prachtige route , die we afgelegd hebben. 
We hebben ook nog een tussenstop gemaakt in Vreden, Duitsland, alwaar we de St Georg kerk hebben bezocht. 
Ook hier wist onze gids veel over te vertellen. In deze kerk worden nu nog concerten gegeven. 
Na de drie uur durende tocht, keerden we weer terug in het Muldershuis. Daar hebben we nog een rondje 
gelopen bij de Mallumse molen en zijn prachtige omgeving. 
Tot slot hebben we ook nog genoten van een heerlijk diner. Bovendien heb ik een heerlijk Mallums oerbrood 
meegenomen, uiteraard tegen betaling. Na het toetje stapten wij tevreden de bus in en gingen richting Cuijk. 
Met dank aan de reiscommissie, hopen we volgend jaar weer een mooie reis te maken! 
Blijf gezond allemaal.  Liefs Chita en Jeanne.
 
Sociaal concert “Grijs gedraaid” 
In de maand december vinden negen sociale concerten plaats verspreid over Brabant. Strijkorkest Kamerata Zuid, 
KBO-Brabant en stichting Vier het Leven hebben de handen ineengeslagen en bieden onder de naam Grijs gedraaid! 
een uniek programma waarbij muziek, beweging, creatie en ontmoeting centraal staan. Bent u of kent u een oudere 
voor wie de donkere decembermaand vaak extra eenzaam is, dan wijzen we u van harte op de sociale concerten bij 
ons in de buurt 
Drie data om te noteren: 
Dinsdag 21 december 2021 De Lievekamp Oss, 11.00 uur, ticketprijs € 19,50 
Donderdag 23 december 2021 Schouwburg Cuijk, 15.00 uur, ticketprijs € 24,50 
Zondag 26 december 2021 Markant Uden, 15.00 uur, ticketprijs € 24,50 
Kaarten bestellen in de voorverkoop 
Tot medio oktober kunt u kaarten bestellen via de website van KBO-Brabant: www.kbo-brabant.nl/grijsgedraaid of 
door te bellen naar KBO-Brabant: (073) 64 440 66. 
Daarna start de vrije verkoop en kunt u kaarten rechtstreeks bij de theaters bestellen.  
Op het inschrijfformulier van KBO-Brabant kunt u aangeven of u met een rollator of rolstoel komt, of u begeleiding 
in het theater nodig hebt, en of vervoer van huis naar theater en terug een probleem voor u vormt.  
Oproep vrijwilligers 
Wij zoeken voor elke uitvoering nog tien vrijwilligers per concert om te helpen bij de ontvangst, de coronacheck, zo 
nodig de begeleiding van minder mobiele deelnemers naar hun plaatsen en naar de creatieve activiteit in het 
theater na afloop van het concert. 
Bij interesse, meld u dan bij Jacquelien Cuppers via jcuppers@kbo-brabant.nl of (073) 64 440 66.  
 
Aanvragen van QR code voor een coronatoegangsbewijs.  

 

 

 

http://www.kbo-brabant.nl/grijsgedraaid
mailto:jcuppers@kbo-brabant.nl


In de bibliotheek van Cuijk zitten van ma t/m wo tussen 14-17 uur en op donderdag van 17-20 uur mensen klaar bij 
het Informatiepunt Digitale Overheid. 
Vind u het moeilijk om in te loggen met DigiD, of wilt u een QR code aanvragen voor een coronatoegangsbewijs, zij 
zitten voor u klaar. Zij helpen u verder of verwijzen u naar de juiste persoon. 
 
Op 18 november willen wij het 70 jarig jubileum vieren van KBO Cuijk Centrum. 
We gaan hiervoor naar de Schouwburg in Cuijk. De inloop is vanaf 12.15 uur tot 12.30 uur waar na het welkoms- 

woord u een diner zal worden aangeboden met aansluitend een 
optreden. 
Rond de klok van  17.00 uur is het afgelopen.  
De toegangsprijs is 7,50 pp. Graag opgeven door de  betaling over te 
maken op het banknummer  
NL63 RABO  0128 8979 53 
 
Ovv van uw naam en lidnummer (dit vindt u op uw ledenpasje). 
Degene voor wie het te moeilijk is om dit via de bank te regelen, is er  
1 inschrijfmiddag in ’t Fort op 6 oktober tussen 14.00 en 16.00 uur. 
Hiervoor brengt u onderstaand strookje mee, gepast geld en uw 
lidmaatschapspasje. 
Er is plaats voor 120 personen, dus geef u snel op. 
 
 

Naam 
 
Adres 
 
Lidmaatschapnummer(s) 
 
We hopen u daar te mogen begroeten. 
 
Rabobank Clubsupport Actie 2021. 
We hebben ons weer aangemeld en binnenkort kunt u weer stemmen bij de Rabo Clubsupport Actie 
Om te kunnen stemmen moet je o.a. klant zijn bij de Rabobank.  Hoe? Omdat je maar 2 stemmen mag geven aan 
1 vereniging is het ook fijn als je ook stemt op de andere KBO afdeling van Cuijk.  
Dat kan via de Rabo App of Rabo Online Bankieren. Wat het kost? Niets, alleen een paar seconden van je tijd. 
Laat je stemmen niet verloren gaan. Stemmen kan tussen 4 en 24 oktober, denkt u bij het stemmen ook aan ons. 
Alvast bedankt 
 
Wat als ik uitbehandeld ben? Wat is mijn leven waard als ik afhankelijk word? 
Met deze vragen word je soms geconfronteerd inzake je eigen gezondheid of die een naaste. Hierover worden in de 
bibliotheek van Boxmeer in oktober twee informatieve avonden georganiseerd. 
De eerste avond  heeft als onderwerp: Wat als verdere behandeling weinig zin meer heeft? Wil je zo lang als het 
kan alle medische mogelijkheden benutten of kies je voor palliatieve zorg, of euthanasie? Marlies van den Belt, 
huisarts in Boxmeer, kaderarts en betrokken in het netwerk palliatieve zorg, zal deze avond inleiden. 
De tweede avond draait om de vraag: Welke waarde heeft mijn leven nog als ik afhankelijk word? Wat als je het 
gevoel krijgt een last te worden voor anderen of als je bang bent de regie over je leven te verliezen? Aan deze avond 
zullen meewerken:  Hoa Bui en Mariet Rutten, resp. coördinator en vrijwilliger bij Sociom, Evelien Roode, geestelijk 
verzorger bij Pantein en Syntein en Ellen van der Hoff van VPTZ- de Cocon. 
Op deze avonden is er ook gelegenheid tot vragen en gesprek met elkaar. En er zullen boeken over het thema liggen 
om in te zien of te kopen. 
De avonden zullen zijn op 7 oktober en 21 oktober, tussen 20.00 en 22.00 uur. 
In verband met een maximum aantal deelnemers is het belangrijk om je aan te melden. Dit kan via de website van 
de bibliotheek: www.biblioplus.nl, zie agenda 
De volgende organisaties werken mee aan deze avonden: Biblioplus,  KBO- Brabant, Protestantse Gemeente 
Boxmeer, OLV parochie Boxmeer, Pantein, Sociom,  Syntein & netwerk palliatieve zorg Noordelijke Maasvallei, 
VPTZ, Zinnet- netwerk voor levensvragen.  

 

 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.biblioplus.nl%2F&data=04%7C01%7C%7C1f80a32c6094446ed64008d972108329%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637666237507524123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NaTQm11C5Lf8NnFlZjiQdPkrNi939lG%2BcDzTQd4fXxI%3D&reserved=0

