
AUGUSTUS 2021

Eindelijk is het dan weer zo ver!  We gaan weer starten met de meeste 
activiteiten!
Het koersbal en het handwerken zijn al eerder begonnen. In augustus gaan we
ook weer rikken, jokeren en kienen.
Vanaf 16 september start de cursus bridge en de dag daarvoor, vindt de bus-
reis plaats. (over beide activiteiten meer in dit Infobulletin)
Met de huidige regelgeving omtrent de corona, zijn er nog geen dansavonden 

mogelijk. Over de ontmoetingsdag en kerstviering moet nog een beslissing worden genomen.
Het jeu de boules hebben we even geparkeerd. Het aantal deelnemers bedroeg de laatste keren 5 
á 6 personen, inclusief de organisatie. Hopelijk kunnen we in de toekomst deze activiteit weer op-
starten.

Op woensdag 29 september vindt onze algemene ledenvergadering plaats.

Normaal wordt deze gehouden in de MFA, maar aangezien we daar op die datum niet terecht kun-
nen, hebben we de vergadering verplaatst naar t’Fort. De agenda vindt u in ons volgende Infobul-
letin. 

De activiteiten van augustus op een rijtje
MFA De Valuwe
Kienen: vrijdag 6 augustus, aanvang 14 uur
Rikken en jokeren: vrijdag 16 en 30 augustus, aanvang 13.30 uur
Koersbal: iedere dinsdag, aanvang 9.30 uur
Handwerken: iedere woensdag, aanvang 9.30 uur

t’ Fort
Kienen: dinsdag 10 augustus, aanvang 14 uur
Rikken: vrijdag 2, 9 en 23 augustus, aanvang 13.30 uur

Let op: zowel 2 en 9 augustus wordt er gerikt in t’Fort, daarna dus weer om en om met de 
MFA! Alleen in de MFA wordt gejokerd, deze start dus 16 augustus.

Alle activiteiten zullen georganiseerd worden met inachtneming van de, op dat moment, geldende 
coronamaatregelen.



Sentimenten aan de kant en samen vooruit!

De besturen van KBO Cuijk Centrum en KBO Cuijk Noord onderzoeken momenteel of er een basis
is, om tot een samenvoeging te komen.  
KBO Cuijk–Centrum bestaat straks 70 jaar en in 1973 is KBO Cuijk-Noord opgericht als een aparte
afdeling van KBO Brabant. De reden, waarom dit is gebeurd, is nauwelijks meer te achterhalen.

Veel activiteiten worden tegenwoordig al samen georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan de ontmoe-
tingsdag, de kerstviering en de busreis. 
In onze ogen is het dan ook vanzelfsprekend, dat de volgende stap, die gezet zou moeten worden,
of we een grote afdeling  kunnen verwezenlijken met ruim 800 leden.

In de toekomst zal nog meer de nadruk gelegd moeten gaan worden op de individuele belangen-
behartiging voor senioren.
De werving van nieuwe, vooral jongere senioren zal binnenkort noodzakelijk zijn om als KBO te 
kunnen blijven bestaan. 
Daarom  zal men meer aandacht moeten besteden aan het tot stand komen van nieuwe activitei-
ten, die aansluiten aan de behoeften van deze groep senioren.
Tevens zal er meer aandacht besteed moeten worden aan de werving van vrijwilligers. 
De huidige senioren zijn een stuk mobieler geworden dan in het verleden, men wil zich niet meer 
direct binden aan een bepaalde functie. Wel is men eventueel bereid om projectmatig ingezet te 
worden.

Rekening houdend met de bovengenoemde punten, zijn de beide besturen van mening dat dit het 
beste te realiseren is, als er één daadkrachtige vereniging voor senioren in Cuijk zal ontstaan.
Een afdeling die valt onder de paraplu van KBO-Brabant en die opkomt voor de belangen van se-
nioren, in het algemeen (collectieve belangen) en die van de leden in het bijzonder (individuele be-
langen).
De bedoeling is om het goede uit het verleden te behouden en te borgen en daarbij ook toekomst-
gericht bezig te zijn. 

De beslissing ligt uiteraard bij de leden, maar eerst zal een commissie, die bestaat uit bestuursle-
den van beide partijen, onderzoek doen of een fusie te verwezenlijken is.
Een plan van aanpak is hier de leidraad. Deze wordt stap voor stap gevolgd zodat er een definitief 
voorstel zal ontstaan
Dit voorstel zal dan ter goedkeuring voorgelegd worden aan de leden, tijdens een algemene leden-
vergadering.

Het project staat echter nog in een oriënterende beginfase en we zullen u volledig op de hoogte 
blijven houden omtrent de ontwikkelingen.

Dat gaan we doen via:
www.kbo-cuijkcentrum.nl,
www.kbo-cuijknoord.nl
Facebook: Kbo Cuijknoord

en natuurlijk via de maandelijkse nieuwsbrieven.

Bestuur KBO Cuijk – Centrum
Bestuur KBO Cuijk – Noord, Katwijk en Heeswijkse Kampen

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


MEER BEWEGEN VOOR SENIOREN………………...KOERSBAL!!

Koersbal is zeer geschikt voor iedereen die naast eenvoudig en rustig bewegen ook van een beet-
je wedstrijdspanning houden.

Koersbal is van oorsprong een Australische sport en lijkt enigszins op Jeu de boules. Omstreeks 
1980 is de sport overgewaaid naar Europa. Bewegen is gezond. Daarom wordt in het kader van 
Meer Bewegen voor Ouderen steeds meer koersbal gespeeld. 

Koersbal is een balspel dat binnen wordt gespeeld op een mat van 8 bij 2 meter.
De bedoeling van het spel is om de bal zo dicht mogelijk te rollen bij de jack, het witte doelballetje. 
De ballen rollen in een boog omdat het zwaartepunt van de koersballen niet in het midden zit.
Kom vooral een keertje kijken en meedoen. Bovendien is het ook nog gezellig!!

U bent van harte welkom!

Wanneer? Iedere dinsdag van  09.30 tot 11.30 uur. 

Waar? MFA De Valuwe, De Valuwe 1, 5431AV Cuijk    Voor vragen: kbocuijknoord@gmail.com

Beste Bridgecursisten,

Hier weer een berichtje van uw “bridgedocent” Don en zijn knappe
assistente Koosje.
Op dit moment wordt gelukkig volop gevaccineerd waardoor het
weer mogelijk wordt om een aantal activiteiten weer op te starten, zo
ook de cursus “leren bridgen” die verleden jaar na 4 cursusdagen he-
laas afgebroken moest worden.
Doordat de “Lockdown” zo lang geduurd heeft zal de tot op dat mo-
ment vergaarde kennis ongetwijfeld weggezakt zijn, dus zijn we voornemens de gehele cursus op-
nieuw te gaan doen, de eerste lessen wellicht wat versneld.
Aangezien de zomerperiode (dat we eindelijk weer weg kunnen) er aan komt, stellen we voor om 
de cursus 16 september om 19.30 uur weer opnieuw op te starten, in de MFA, zodat we voor de 
feestdagen de hele cursus kunnen afronden. Dit, natuurlijk als de corona niet weer ernstig op-
speelt.
Willen de cursisten even aan ons laten weten of zij nog verder willen en/of - kunnen door een mail-
tje te sturen aan d.w.mannem@gmail.com of even een belletje aan ons op nummer 0485- 218168,
nog niet alle cursisten hebben tot op heden gereageerd.
Het al betaalde cursusgeld wordt uiteraard verrekend, we gaan verder waar we gebleven waren.
Met de hartelijke groeten van de nog immer enthousiaste familie Mannem.

mailto:kbocuijknoord@gmail.com


Het Hobbycentrum

Zoals u eerder hebt kunnen lezen, is er een pand gevonden in de Molenstraat, alwaar het Hobby-
centrum zich zal gaan vestigen. De nodige vergunningen zijn inmiddels verstrekt door de gemeen-
te en de sleuteloverdracht zal op maandag 2 augustus plaatsvinden. 

Er moet dan nog veel gedaan worden om het pand geschikt te maken als hobbycentrum. Hiervoor 
zal een beroep gedaan worden op vrijwilligers, die bereid zijn om de handjes uit de mouwen te ste-
ken. U kunt zich hiervoor altijd aanmelden via het onderstaande E-mailadres of telefoonnummer.

Als alles mee zit, zal het Hobbycentrum in oktober haar deuren openen..
Van diverse mensen heeft men al gereedschap en ander materialen mogen ontvangen. 
De deelnemers wordt een jaarbijdrage gevraagd van 75 euro. 
We weten zeker, dat ook veel van onze leden dit initiatief toe zullen juichen en dankbaar gebruik 
gaan maken van het hobbycentrum.
Voor meer informatie of aanmelding mail naar info.hccuijk@gmail.com (of telefonisch 0485 
320179). 
______________________________________________________________________________
_

Burgerinitiatief voor CPO-plus woonproject levensloopbestendig gezamenlijk wonen van 
start op voormalig Merletterrein in Cuijk

Zelfstandig wonen maar ook samen bij “Wonen voor gevorderden Cuijk - De Maarle”
Lijkt het u ook fijn om te wonen in een kleinschalig complex waar u uw buren echt kent en waar on-
derling contact en naar elkaar omkijken gewoon zijn?
Wilt u samen met andere mensen bouwen aan een duurzame woonomgeving waar toekomstige 
bewoners niet alleen een eigen woning hebben maar ook gemeenschappelijke ruimtes en tuin de-
len? 

Meer dan alleen wonen: privacy en gemeenschappelijk en duurzaam
Wij zoeken mensen die samen met ons een woonomgeving willen creëren waar, met respect voor 
ieders privacy, het gemakkelijk is om contact te hebben met buren en waar burenhulp vanzelfspre-
kend is. Wij ontwikkelen en bouwen samen in eigen beheer. 
Het project bestaat uit 13 duurzame en levensloopbestendige koopappartementen, met privé bui-
tenruimte: 6 op de begane grond, 7 op de 1e verdieping. Ook is er één vrijstaande woning. 
Daarnaast komt er een aantal ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik. Hierbij denken we aan een
gemeenschappelijke tuin, ontmoetingsruimte met terras, een gezamenlijke fietsenstalling,   klus-/ 
logeerruimte. Door samen te wonen kunnen we o.a. (tuin)gereedschap delen. 
Meer informatie: 
Bestuur Wonen voor Gevorderden Cuijk - De Maarle
Emailadres: wonenvoorgevorderdencuijk@gmail.com 
Of via
Anja Kuipers (voorzitter) : 06-46487110
Arjo Janssen (penningmeester) : 06-18439668
www.de-maarle.nl
www.kilimanjarowonen.nl

mailto:info.hccuijk@gmail.com


Dagtocht Smokkel- en commiezenroute langs de Berkel

Zoals in de vorige nieuwsbrief al gemeld hebben we weer een dagtocht georganiseerd. Deze zal 
plaatsvinden 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.
We gaan 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:
07.30-7.45 uur vertrek vanaf verschillende opstapplaatsen
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 gelegen-
heid om een bezoek te brengen aan de naastgelegen Mallumse Molen.
14.00 uur: Drie uur durende smokkeltocht met de bus 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 aangebo-
den 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 reke-
ning.
Kosten per deelnemer: € 60,-- voor leden, € 70,-- voor niet-leden
Opgeven voor deelname kan tot maximaal 15 augustus 2021 maar wees er snel bij als u nog mee 
wilt.
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)
Vlierbes 4 in Cuijk (bij Johan van Hoof)
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:__________________________________



Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

Horizontaal: 1  spoedig  5  schootcomputer  10  dikke pap  12  Engelse edelman  14  Europeaan  15
ampul 19 Chinees gerecht 20 stoomschip 21 proefwerk 23 motorschip 24 meubelstuk 26 troefkaart
27 raafachtige vogel 29 deel v.e. fietswiel 31 echtgenoot 32 lof 34 domoor 36 heftig 37 kloosterzus-
ter  39 vlaktemaat  40 vloeistof  41 pl. in Gelderland 42 harteloos  43 hooghartige houding 44 loof-
boom  46  grond bij een boerderij  48  delfstof  51  deel v.e. trap  53  steekorgaan  55  ontkenning  57
geen uitgezonderd 59 compagnon 60 deel v.e. hoofdstuk 63 mij 64 dierenverblijf 66 menselijk 67
lage mannenstem 68 Noorse aardgeest 70 vroeg of laat 71 Europese vrouw 72 droombeeld.

Verticaal: 1 onherbergzaam 2 glorie 3 lectori salutem 4 wortelknol 6 vloeibare mest 7 buislamp 8
familielid  9  uitstekend  10  zending  11  herfstbloem  13  ontwerp  15  strijkinstrument  16
schrijfbenodigdheid 17 nachtvogel 18 boomvrucht 21 hertje 22 in hoge mate 25 beraad 28 bijdrage
30  zeker  31  vóór  alles  33  gebouw  in  Amsterdam  35  grappenmaker  36  sprookjesfiguur  38
ijzerhoudende  grond  42  sterkte  43  bovenste  halswervel  45  schoonheid  47  catastrofaal  49
opschudding  50  spelleiding  52  soort  fee  54  windrichting  55  Ned.  voetbalclub  56  tijdperk  58
tandglazuur  61  bloem met doornen  62  karakter  65  kilte  67  halsbont  69  Chinese munt  70  onder
andere.

Prijswinnaars vorige puzzel: Dhr H. Coenen en Mevr. L. Schuurmans.

Zij ontvangen tegelijk met de bezorging van de ONS de kadobon.

Dit was tegelijkertijd de laatste prijspuzzel, vanwege de te geringe inzendingen. De puzzel zal wel 
gewoon maandelijks gepubliceerd worden. Met deze puzzel is dus geen prijs te winnen.


