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Beste leden 
Bezitters van een iPhone kennen het notitieblaadje wel. Een digitaal velletje papier. Handig om allerlei dingetjes te 
noteren waarvan je bij voorbaat weet dat je ze onmiddellijk vergeet. 
Voor deze klus ook even gekeken op dat digitale papiertje. Een regeltje trok mijn aandacht: Voorwaarts leven, 
achterwaarts begrijpen. 
Zijn we niet permanent bezig ons geleefde leven te begrijpen; waarom, waarom niet? 
Lees maar wat de voorzitter te berde brengt. 

                                                                                 Terugkijken 
 
                  Vorige maand werd door de regionale TV een oude film uitgezonden: Cuijk 1968 - 1969. 
Verrassend weerzien van onderwijzers en leerlingen in Cuijkse scholen. Leerlingen van toen zijn nu jonge ouderen! 
                                            Wie heeft nog herinneringen aan de schooltijd? Serieus of grappig?  
                  In een schoolblad van MBO Cuijk 1992 bladzijde 20 staan handtekeningen van 20 leerlingen:  
                                                                Actie 2A voor zachter toiletpapier. 
                Een soeprecept is ook een vondst: benen een paar uur in water zetten, als het kookt laag zetten. 
                                                                Flauw?  neem een korreltje zout... 
 
                     Wordt nu geklaagd over ondeugende kinderen, vroeger waren wij ook niet altijd braaf: 
Een vader wandelend met zijn zoon ziet iets bijzonders: zag ik daar nou net niet zo'n bijna uitgestorven door de wet 
beschermd blauwwit gestreept kevertje dat bij vochtig weer in april uit het Veluwse blauwpaars heidestruikje 
kruipt om te paren?  
                                                           Nee pap er waaide een snoeppapiertje weg. 
 
Op bezoek bij familie schrikt een neefje ervan dat een oudoom af en toe een flinke teug uit een medicijnfles neemt. 
                                                    Geen zorg zegt een andere oudoom: het is een borrel. 
 
Jeugd kan ook verstrooid zijn, (waargebeurd) een knaap fietst in zichzelf gekeerd op klaarlichte dag ineens 
verschrikt in stikdonker. 
Hoezo? Een enorme verhuiswagen met uitgeschoven laadbaan...daar was hij domweg tegen een heuvel op- en 
ingereden. 
 
Voorzichtig zijn en blijven opletten allemaal, ook geluk hebben, er wordt nu intens gewerkt aan samengaan met 
KBO Cuijk Noord.  
                      Het gaat lukken, niet ineens maar denk aan het gelukcijfer zeven, hier is grapje daarover: 
Met ons tweeën na drieën vieren we met veel vijven en zessen dat we zeven achten. Bent u genegen te komen 
meedoen? 
Vul aan met de gouden vondst van Ramses Shaffy: Zing - Vecht - Huil - Bid - Werk - Bewonder....Niet zonder Ons. 
 
Ouderen blijven jong zoals clubs en verenigingen in hun naam hebben vastgesteld. In Cuijk dansgroep Hippe 
Ouderen,  
 
                    gemengd zangkoor Ons genoegen, in Grave: Blij bejaard - goud waard. Zoek of verzin zelf verder. 
 
                                                                                         Vooruitkijken!  

 

Als je praat, herhaal je alleen wat je al weet. Maar als je luistert, zou je iets nieuws kunnen leren 
 
Het weer zit niet mee, maar dat is altijd nog beter, dan dat het wéér niet meezit 
Wijsheden? 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten 
Activiteiten KBO Cuijk Centrum (het Fort) 

 6 en 20  september aanvang  14.00 uur (het Fort) 

 14 september kienen aanvang 14.00 uur (het Fort) 

 6, 13, 20 en 27 september Handwerk club in het Wozoco-gebouw Hof Van Cuijk 1 aanvang 13.30 uur inlichtingen 
tel. 314260  

 9, 16, 23 en 30 september Bridgen aanvang 14.00 uur tot half vijf (het Fort) 
 
Activiteiten KBO Cuijk- Noord in de M.F.A. 

 13-27 september Rikken en jokeren, aanvang 14.00 uur 

 Vanaf 16 september elke donderavond bridge cursus. Kosten 5 euro per avond 

 7-14-21-28 september dinsdag morgen half tien tot half twaalf Koersbal  

 3 september eerste vrijdag van de maand kienen 

 1-8-15-22-29 september woensdag om half tien tot half twaalf handwerken 

 

Open monumentendag 13.00 – 17.00 uur 
Op zondag 12 september 2020 is Klooster Sint Agatha van 13.00 tot 17.00 uur geopend tijdens Open Monumentendag. 
U kunt de kloosterkerk en de tentoonstelling bezoeken en heerlijk wandelen in de eeuwenoude kloostertuin. In het 
Poortgebouw kunt u terecht voor een kop koffie, een plak kloosterkoek of een kloosterbiertje. 

 

Digitale vaardigheden en sociale media in Bibliotheek Cuijk 
Onder begeleiding van een medewerker organiseert BiblioPlus de online cursussen van ‘Klik & Tik’. Wilt u graag meer 
met de computer doen, maar weet u niet goed hoe het werkt? Dan is ‘Klik & Tik. De basis’ iets voor u. Daarnaast 
wordt ook de online cursus ‘Klik & Tik. Het internet op’ aangeboden. Dit programma leert u beter gebruik te maken 
van de mogelijkheden van internet. Beheerst u de basisvaardigheden, dan kunt u de cursus ‘Klik & Tik. Samen op ’t 
web’ volgen. Hierin staat sociale media als Facebook en Twitter centraal. 
De cursussen vinden plaats op donderdag van 9.30 tot 11.30 uur. Het doorlopen van de cursus duurt, afhankelijk van 
welke cursus u volgt, gemiddeld zes tot tien bijeenkomsten. De cursussen kunnen aansluitend gevolgd worden en er 
kan voortdurend ingestapt worden. Kosten voor BiblioPlusleden zijn € 25,-, voor niet-leden € 35,-. Betalen kan tijdens 
de cursus. Er is een maximum van 5 deelnemers. Bel voor meer informatie of aanmelden: 0485-583500 

 

Cine Twins Seniorenbios Malden 
Lara (drama), dinsdag 14 september.  
Vandaag is het Lara’s zestigste verjaardag en de dag waarop haar zoon Viktor een pianorecital zal geven met een 
eigen compositie. Hij is echter het huis en zijn veeleisende moeder ontvlucht en laat ook die dag niets van zich horen. 
Haar pogingen tot contact worden tegengewerkt door familieleden die haar duidelijk maken dat ze Viktor met rust 
moet laten. Uit wanhoop koopt ze de laatste concertkaarten op en deelt die uit aan oude bekenden. 
 
The nest (drama en thriller) dinsdag 12 oktober.  
Op zoek naar nieuwe kansen verhuist de ambitieuze ondernemer Rory met zijn vrouw en kinderen van een veilige 
Amerikaanse buitenwijk naar een onbetaalbaar landhuis in het conservatieve Engeland van de jaren '80. Terwijl Rory 
zich compleet verliest in zijn werk, heeft Carrie problemen om zich aan te passen aan haar nieuwe omgeving. Hierdoor 
raken ze steeds verder van elkaar vervreemd en dreigt het ogenschijnlijk perfecte gezin uit elkaar te vallen. 
 
De films beginnen om 15.45 uur en op vertoon van uw KBO-lidmaatschapskaart geldt een gereduceerd tarief. Het is 
noodzakelijk tevoren te reserveren (gratis); telefonisch via het nummer 024 - 622 13 46 of via internet 
www.cinetwins.nl). Het adres van Cine Twins is Kerkplein 2b, 6581 AC Malden. In de buurt is volop 
parkeergelegenheid en de bus (lijn 83) stopt vlakbij. 

 

http://www.cinetwins.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 21 maart 2014 werd op de website van “bhic” 
(Brabants historisch informatie centrum) door Marilou 
Nillesen de vraag gesteld hoe Het Bijltje aan die naam 
is gekomen? 
 
De heer Eenennaam en mevrouw Eenennaam-Castel kenden het antwoord op deze vraag, en het staat hieronder. 
Wij hebben van maart 1961 tot juli 1973 in dit flatgebouw gewoond, helemaal links boven. 
Het heette niet, zoals u in de rubriek “Kijk naar toen” vermeldde HET BIJLTJE, maar ’T BIJLTJE. 
Wij weten hoe deze flat aan zijn naam is gekomen. 
Op 31 december 1960 nam burgemeester Jansen afscheid van Cuijk. Dan zeggen we wel eens: “Hij legt er het bijltje 
bij neer” en dat deed hij letterlijk tijdens een kleine plechtigheid op die dag. Helemaal links onder in het gebouw 
werd een koker ingemetseld met daarin een document en een bijltje. 
De sloop van het gebouw in 2009 werd ingeluid met een wat grotere plechtigheid, waarvoor wij ook uitgenodigd 
waren. Ik heb toen aan de autoriteiten verteld en aangewezen waar die koker ingemetseld was. Zover ik weet, is 
hij nooit gevonden. Zouden ze niet goed gezocht hebben?! 
Hoe beviel het wonen daar, wordt ons gevraagd. 
Wij kwamen uit een grote, koude eengezinswoning in een warme zonnige flat. Met een boodschappenlift en een 
vuilstortkoker. Wat een gemak! We stookten nog kolen en het hok stond op het balkon, wat betekende dat de kolen 
door de gang en de keuken aangevoerd moesten worden. Niet leuk, dus we maakten een kolenhok in de berging. 
 

Wie wil de wetenschap dienen? 
Mijn naam is Evi van den Elzen, ik ben werkzaam als Promovenda aan de Universiteit van Tilburg. Op het moment zijn 
wij bezig met een wetenschappelijke studie naar het herkennen en benoemen van bekende gezichten op basis van 
foto’s.  
 Wij zoeken hiervoor nog deelnemers met leeftijden van 60 jaar en ouder die online vragen willen beantwoorden over 
een set gezichten van de afgelopen decennia. Vandaar mijn e-mail; wellicht zijn er binnen de KBO nog mogelijke 
deelnemers die graag een bijdrage willen leveren aan onze wetenschappelijke studie.  
 Deelname gebeurt online via computer, laptop, of tablet, en duurt een kleine 30 minuten. Wellicht leuk om te 
vermelden is dat de reacties van deelnemers tot nu toe erg enthousiast zijn. De mensen vinden het leuk om deel te 
nemen, en dat vinden wij dan weer leuk om te horen. 
Misschien dat u mijn bericht wilt verspreiden binnen de KBO. Aanmelden voor onze studie kan hier: 
https://tilburgss.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_25cXW92cdX9zUfr. Een ieder die zich aanmeldt, ontvangt van mij 
binnen vijf dagen een e-mail met meer informatie en de vragen. Na afloop van deze studie worden deelnemers 
natuurlijk op de hoogte gebracht over de resultaten en hoe zij daaraan hebben bijgedragen. 
 Bij vragen of voor meer informatie, reageert u gerust op deze e-mail.  
 Alvast hartelijk dank, namens Dr. Ruth Mark, Prof. Dr. Yvonne Brehmer, Dr. Katrijn van Deun, en mijzelf,  
 Evi H. T. van den Elzen MSc 

 

IVN Cuijk organiseert op dinsdag 21 september een 
lezing over vleermuizen in de Kloosterhof, Grotestraat 14 
in Beers.  
De lezing begint om 20.00 uur en de entree bedraagt drie 
euro, dat is inclusief koffie of thee en koekjes. Opgeven 
via 06 57 23 01 54 of willemelling@kpnmail.nl 

 

Op de website van Toeristisch Land van Cuijk (info klik 
hier) vindt u een keur aan activiteiten. Dat gaat van natuur 
tot aan cultuur en alles wat daar tussen zit.  

 

Mevrouw J.Thijssen-Claassens wordt 24 augustus  
100 jaar 
 
Als ik loop te dwalen, 
wijs jij me dan de weg 
Als ik niet op woorden kom, 
vul jij dan aan wat ik zeg? 
 
Glimlach je naar me? 
Raak je me voorzichtig aan? 
Neem je me mee op pad? 
Herinner je me aan mijn bestaan? 
 
Als ik niet meer mezelf ben, 
Behandel je me dan nog als een mens? 
Wil je langs blijven komen? 
Eigenlijk is dat mijn grootste wens. 

 

https://tilburgss.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_25cXW92cdX9zUfr
https://www.landvancuijk.nl/agenda/activiteiten/
https://www.landvancuijk.nl/agenda/activiteiten/


Dat betekende wel dat mijn man in de winter met twee kitten kolen naar boven kwam, vier trappen op. Dat duurde 
niet lang, want er kwam al spoedig aardgas in Cuijk. We kochten een gashaard en Van der Heijden installeerde zijn 
eerste haard bij ons. 
Het uitzicht! Fantastisch! De weiden liepen van de Maas tot tegen het gebouw. Wat een rust! Zo nu en dan stond 
er wel eens een koe in de hal, maar ja, dat hoort bij de natuur. 
Maar de rust verdween, want de “Maasboulevard” werd aangelegd. Toen die klaar was, hadden we last van 
optrekkende vrachtwagens die van de Beerse Baan kwamen. Maar alles went en het prachtige uitzicht bleef aan 
beide kanten van het gebouw, want het was heerlijk om een balkon op het Oosten te hebben en een op het Westen. 
In 1973 zijn we, in verband met ons werk, naar Nijmegen verhuisd. 
De vraag blijft: waar is het bijltje gebleven? 
 
Kruiswoordpuzzel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 
Horizontaal: 1 godsspraak 5 vliegtuigloods 10 vermaak 12 teug 14 pl. in Gelderland 15 kleinkunst 19 via 20 natrium 
21 alleenrecht 23 selenium 24 godsdienst v.d. moslims 26 hulpzeil 27 interest 29 riv. in Duitsland 31 Chinees 
voedsel 32 platvis 34 nageslacht 36 hok met gaas 37 kuil 39 ijzerhoudende grond 40 niet overvloedig 41 Europeaan 
42 rekenteken 43 scheepstouw 44 varkentje 46 knaagdier 48 part 51 rijstgerecht 53 feitelijk 55 gesloten 57 
toetsinstrument 59 populair 60 lengtemaat 63 als onder 64 zandheuvel 66 benadelen 67 sluis 68 huldigen 70 
dierlijke uitwerpselen 71 omgeving 72 dringend. 
Verticaal: 1 babysit 2 hertje 3 reeds 4 enthousiasme 6 hoge stand 7 Gedeputeerde Staten 8 hoge berg 9 oxidatie 
10 de oudste 11 dameskleding 13 schaaldier 15 groepje muzikanten 16 buitenkans 17 vrouwenkleding 18 
dwingeland 21 maf 22 water in Utrecht 25 overgeleverd verhaal 28 land in Afrika 30 boomvrucht 31 eerste aanzet 
33 vrouwtjesschaap 35 gebouw in Amsterdam 36 gebogen been 38 grote papegaai 42 zeemacht 43 opgestelde rij 
45 geeuwen 47 bemoediging 49 eikenschors 50 seizoen 52 Engelse titel 54 reusachtig 55 bovenste deel 56 glorie 
58 voorzetsel 61 weelde 62 dikke kleverige stof 65 grijs gesteente 67 vreemde munt 69 namelijk 70 mij. 


