
NOVEMBER 2021

Stand van zaken omtrent de fusie

Onze leden zijn op de Algemene Leden Vergadering unaniem akkoord gegaan met het verzoek 
van KBO Cuijk Centrum ,of er eventueel een samenvoeging kan komen tussen de beide Cuijkse 
KBO afdelingen.
De commissie, bestaande uit de dames Riky van Pinxteren, Zus Willems, bestuursleden  van KBO 
Cuijk Centrum, en de heren Leo van den Bogaard en Martien Peters, van onze afdeling, kunnen 
nu flink aan de slag. Er is al veel voorbereidend werk verricht. Er zijn ideeën uitgewisseld en veel 
informatie verzameld. Ook KBO Brabant zal ons verder in dit traject begeleiden.
Men heeft het advies gekregen om KBO Cuijk Noord op te heffen en deze, onder bepaalde voor-
waarden, samen te voegen met KBO Cuijk Centrum. De reden is vrij eenvoudig; KBO Cuijk Noord 
heeft zich in 1973 afgescheiden van KBO Cuijk en komen nu dus weer terug. Kostentechnisch ge-
zien is dit ook een van de goedkoopste oplossingen. Maar, in principe, ontstaat er een nieuwe af-
deling, die een eigen zelfstandige koers zal gaan varen.

De voorwaarden, die Noord gesteld heeft, zijn o.a. een naamsverandering, een wijziging van de 
statuten en te gaan starten met een voorlopig samengesteld bestuur, met leden van zowel Noord 
als het Centrum. Men hoopt het voorlopige bestuur zo snel mogelijk bekend te kunnen maken, in-
dien men tot een akkoord is gekomen en aan de door ons gestelde voorwaarden is voldaan.
Ook is voorgesteld om de activiteiten tijdelijk zo te laten zoals deze op dit moment plaatsvinden. 
Een commissie zal, in een later stadium, gaan bekijken of er activiteiten aangepast dienen te wor-
den en er mogelijkheden zijn of er activiteiten in andere buurthuizen  gehouden kunnen worden, 
maar ook of men een samenwerking met de buurthuizen aan zal kunnen gaan.

Ook het gehele financiële gedeelte zal geregeld moeten worden en worden gecontroleerd door de 
beide kascommissies, zodat er een probleemloze overdracht kan plaatsvinden.
De contributie is natuurlijk ook besproken. Er ligt een prima voorstel op tafel, waar men geen nee 
tegen zal zeggen. Deze zal 20 euro per jaar gaan bedragen. 

Verder is ook de distributie van de ONS besproken. Er zullen nieuwe routes gemaakt moeten wor-
den. Het Infobulletin en de Nieuwsbrief zullen samengevoegd moeten worden. En zo zijn er nog 
veel meer zaken die de aandacht zullen opeisen. 

Het nieuwe bestuur zal zich ook vooral moeten richten op de vraag van KBO Brabant, hoe we 
meer jongere senioren bij de vereniging kunnen betrekken.



 

Verslag   ledenvergadering 29 september 2021  
Aanwezig: 30 leden

Afmeldingen: Piet en Gerda Buisman; Frans Cobussen; Pyta Linders; Antoinette Driessen

Opening door de voorzitter
De voorzitter heet iedereen welkom en staat stil bij zijn moeilijke beslissing om af te treden. 
Verder besteedt hij aandacht aan het overlijden van leden met een minuut stilte: dhr. 
Greven, mevr. Oct. A. Gall,dhr. v.d. Dungen,
C. Blonk,,mevr. Schaminee,
Mevr. Schipstal, mevr. Theunissen, mevr. S. Keunen, dhr. J. v.d. Cruijsen.

Vaststellen van de agenda
Geen wijzigingen.

Verslag van de kascommissie
Het commissielid dhr. van Boekholt leest een verklaring voor en verleent decharge aan de 
penningmeester, mevr. V. Duijnhoven. Zij wordt bedankt voor haar inzet samen met dhr. J. 
v.d. Cruijsen.

Benoeming van de kascommissie
Er hebben zich geen nieuwe commissieleden gemeld. Het voorstel wordt aangenomen om 
de huidige kascommissie te handhaven tot het moment van samenvoeging met KBO 
Centrum.

Vaststellen financieel verslag
Er is niet voor gekozen om het verslag te vermenigvuldigen en te verspreiden. Het 
financieel verslag kan op afspraak worden ingezien. Hiervoor moet een afspraak gemaakt 
worden via dhr. M. Peters.

Bestuurlijke zaken
Dhr. v.d. Bogaard treedt af als voorzitter en bestuurslid. Ook dhr. v. Gils treedt af als 
bestuurslid. De nieuwe bestuursleden, dhr. van Hoof en dhr. Schouten stellen zichzelf voor. 

Verkiezing nieuwe voorzitter
De leden aanwezig stemmen unaniem in met de benoeming van dhr. Schouten als nieuwe 
voorzitter. 

Goedkeuring samenvoeging met KBO Cuijk Centrum
Er was een verzoek van KBO Centrum om samen te gaan met onze afdeling. Wij hebben 
als bestuur hierop positief gereageerd waarna er een werkgroep is gevormd, bestaande uit 
2 leden van KBO Centrum en 2 leden van KBO Cuijk-Noord, Katwijk en Heeswijkse 
Kampen, die een onderzoek is gestart naar de mogelijkheid om te komen tot één afdeling 
voor Cuijk. Ook KBO Brabant, het cluster en de kring zijn geïnformeerd. 
In 1973 is er een afscheiding gekomen om redenen die niet meer van deze tijd zijn 
waardoor Cuijk-Noord is gevormd. Centrum bestaat dit jaar al 70 jaar.



Er ligt nu een voorstel om samen te gaan onder een aantal voorwaarden. Er lijken geen 
onoverkomelijke bezwaren. Zo zal onze afdeling op gaan in KBO het centrum en ontstaat 
er een afdeling van ongeveer 800 leden. Hiermee worden we een grote en krachtige 
organisatie en versterkt dit onze positie. We vragen de leden om in te stemmen met dit 
voorstel. Dit gebeurt ook bij KBO Centrum. Hierna zullen we moeten bepalen hoe om te 
gaan met de verschillen zoals b.v. de contributie (een verschil van 50 cent) en de financiële
middelen; hoe ziet het bestuur er uit; etc.. Als de leden goedkeuring geven kunnen we aan 
de slag en zal op redelijk korte termijn een definitief voorstel worden voorgelegd waarna 
we, na instemming, kunnen samengaan. (1 januari 2022???). Vanuit de vergadering zijn er 
geen bezwaren en wordt het voorstel goedgekeurd.

Wat verder ter tafel komt
Er is een voorstel om de kerstviering en de ontmoetingsdag, samen met het centrum, dit 
jaar samen te voegen. Geen bezwaren. Men is blij dat het weer kan plaats vinden.
Het afscheid van dhr. van Elst is een eigen keuze geweest die het bestuur heeft 
gerespecteerd.

Rondvraag
Er wordt een compliment uitgesproken , met de nodige bijval, voor de stukjes en inbreng 
van dhr. van Gils.

Tijdstip voor rikken is niet juist in infobulletin: moet 13.30 uur zijn.

Graag een overzicht van de overleden en nieuwe leden in het infobulletin.

Een verzoek om van de activiteiten een overzicht te geven, ook op klein formaat, voor in de
portemonnee. 

Nieuwe activiteiten vanuit de leden zijn welkom. Doorgeven via de secretaris of 
kbocuijknoord@gmail.com

Sluiting

Er wordt nog een keer stil gestaan bij het afscheid van dhr. van Gils. Tijdens dit moment 
wordt hij overvallen door de komst van zijn kinderen en de wethouder Jilissen, die hem de 
erepenning van de gemeente Cuijk voor vrijwilligers overhandigt.

Na de sluiting van de vergadering wordt nog een optreden verzorgd door Dennis Isidora. Dit 
optreden was zeer geslaagd. Hij bracht ons, met zijn muziek, naar de zonnige sferen van de 
Nederlandse Antillen. Bijna iedereen  bleef tot dat hij uitgezongen was. Zijn optreden was dus de 
moeite waard!



Liefhebbers van de kerst…..opgelet,  
Er zijn gelukkig al een heel aantal deelnemers voor de
dagtocht naar de kerstmarkt, maar er kan nog meer bij.
Opgeven kan dus nog altijd. Twijfelt u nog een beetje,
misschien kunnen we u dan met de volgende informatie
over de streep trekken.
We verzamelen op woensdag 8 dec om 9.00 uur aan de
achterkant van het station in Cuijk om daarvandaan te
vertrekken naar de kerstmarkt in Oberhausen.  Hier is de
kerstmarkt rondom een heel groot overdekt winkelcen-
trum dus ook bij minder mooi weer kunt u naar hartenlust
uw kerstinkopen doen.
Onderweg hebben we eerst nog een stop voor koffie/thee (2 kopjes) met heerlijke Limburgse vlaai.
De planning is dan om ongeveer12.00/12.15 uur aan te komen bij de kerstmarkt in Oberhausen. 
Hier hebben we dan tot 17.00 uur de tijd om rond te neuzen dus tijd genoeg.
Om 17.00 uur vertrekken we dan weer naar Cuijk, maar eerst onderweg nog een 3-gangen “win-
ters diner” zodat we ongeveer 21.00 uur weer voldaan aankomen.
Dit alles voor de prijs van € 47,50 per persoon.
Opgeven kan nog steeds bij
Johan van Hoof. Vlierbes 4, Cuijk. 06-13080431
Karin van der Cruijsen, Looiersgaarde 9. Cuijk. 06-24897517
Diny ten Haaf,             Looiersgaarde 35. Cuijk. 06-57231296

Let wel op, uw inschrijving is pas definitief als het bedrag (€ 47,50) is overgemaakt op rekening-
nummer NL67 RABO 0132 8454 90 t.n.v. KBO Cuijk-Noord, Heeswijkse Kampen en Katwijk o.v.v. 
“kerstmarkt 2021”
En vol is vol.
Doe dit liefst voor 24 november, zodat wij ook voor de bus nog alles kunnen regelen.

Hulp gezocht bij voorstelling Grijs gedraaid in december, zin om mee te doen?
Voor de negen concerten Grijs gedraaid - in december - zoeken we vrijwilligers. Per concert heb-
ben we tien personen nodig die ons assisteren om mensen die niet goed ter been zijn te helpen 
naar hun zitplaats. Na de voorstelling kunt u helpen bij de kunstworkshops.
Kamerata Zuid, Switch2Move, Stichting Stoute Schoenen, Stichting Vier het Leven en KBO-Bra-
bant hebben de handen ineen geslagen om een uniek programma te ontwikkelen voor ouderen. 
Samen met Kamerata Zuid zal Gerard van Maasakkers zijn liedjes ten gehore brengen. Danser 
Andrew Greenwood breekt het ijs en brengt de zaal in beweging. Jessica Donders van de Stichting
Stoute Schoenen faciliteert na afloop een ontmoeting, waar de concertbezoekers kunnen napraten
en deelnemen aan een kunstworkshop.
Vrijwilligers die zich aanmelden krijgen van ons uiteraard nog uitgebreid instructies. 
U kunt zich aanmelden als vrijwilliger bij Jacquelien Cuppers via jcuppers@kbo-brabant.nl of via 
(073) 644 40 66. U kunt zich voor onderstaande voorstelling opgeven:, 

23 december 2021 Schouwburg Cuijk 15.00 uur



Activiteiten KBO november  in ‘t Fort
Maandag 1-15-29 november rikken ,aanvang 13.30 uur
Dinsdag 9 november kienen ,aanvang 14.00 uur 
Zondag 7 november dansen in het FORT met D.J.Hans, aanvang 13.30 uur
Maandag 1-8-15-22-29 november Handwerk club in het Wozoco-gebouw Hof Van Cuijk 1, aan-
vang 13.30 uur inlichtingen tel. 314260 
Donderdag 4-11-18-23 november bridgen, aanvang 14.00 uur tot half vijf

Activiteiten KBO november in de MFA de Valuwe
Maandag 8-12 november rikken en jokeren, aanvang 13.30 uur
Vrijdag 5 november kienen, aanvang 14 uur
Dinsdag 2-9-16-23-30 november koersbal, aanvang 09.30 uur
Woensdag 3-10-17-24 november handweken, aanvang 09.30 uur
Donderdag 4-11-18-25 november, bridgecursus, aanvang 19.30 uur

Senioren expo Veldhoven. Een dagje uit.
Woensdag 19 januari 2022 heeft KBO Cuijk een bus gereserveerd voor de Senioren Expo Bra-
bant, die wordt gehouden in het NH Koningshof te Veldhoven. De Senioren Expo is de grootste 
beurs voor 50-plussers.
De Senioren Expo is een huishoudbeurs met ruim 100 stands. Men vindt er alles over sfeervol wo-
nen en leven, reizen, gezondheid, beweging, hobby en creativiteit. De Senioren Expo is alles on-
der één dak voor de 50-plussers. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u in een 
sfeervolle ambiance geniet van het optreden van senioren orkesten/koren en artiesten. Het vertrek 
is rond 9.00 uur en we vertrekken vanuit Veldhoven rond 15.00 uur weer naar huis. 
Let op: Er kunnen 50 leden mee.
KBO leden kunnen met een combinatie van gratis vervoer en een entreebewijs naar de expo 
voor € 7,00.
Inlichtingen en opgave voor Zus Willems, Markt 68,  Tel. 314416. 
Graag gepast geld in een envelop met je naam en lidnummer erop of opgeven door de  betaling 
over te maken op het banknummer NL63 RABO  0128 8979 53, vermeld bij de opmerkingen Expo,
je lidnummer alsmede de opstapplaats.
Er kan opgestapt worden bij het MFA de Valuwe en op de Markt. 
Als je met eigen vervoer gaat, kan je gratis toegangsbewijzen halen bij M.Willems Markt 68 of bij 
Johan van Hoof, Vlierbes 4, maar eerst van te voren bellen na 16 uur, naar 0613080431.
De definitieve opstaptijd komt in de nieuwsbrief van januari.

Foto van een textielwinkeltje bij ons in het dorp eind jaren 50. De mevrouw achter de toonbank be-
waarde de zondagse soep op de wc. “Daar is het altijd zo heerlijk fris”, vertelde ze haar klanten.



Puzzel maand november 2021

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

Horizontaal: 1 slang 6 klein kind 12 riv. in Italië 13 vette vloeistof 14 loofboom 16 pl. in Fle-
voland 18 scheepstouw 19 mislukking 21 luitenant 22 harde wind 24 per adres 25 in hoge
mate 26 onderdanigheid 27 Europeaan 28 tot afscheid 30 namelijk 31 water in Friesland
33 kiem 34 catastrofaal 37 inwonend 40 mager 41 ik 42 doorn 45 dartel 48 sint 49 circa 50
Chinese munt 51 als onder 53 geweldig 54 gewoon 56 bergweide 57 muzieknoot 58 slin-
gerplant 59 lidwoord 60 tijdperk 62 Chinees gerecht 63 metalen staafje 65 zangnoot 66
Scandinaviër 68 vleesstokje 70 hemellichaam 71 provinciehoofdstad.

Verticaal: 1 geraamte 2 snel 3 public relations 4 een zeker iemand 5 onzin 7 Europeaan 8
Bijbelse priester 9 bolgewas 10 snijwerktuig 11 jachtexpeditie 15 boetedoening 17 loop-
stok 18 toename 20 op elkaar 23 vanwege 29 innig samen 32 bloeiwijze 35 niet in werking
36 iedere persoon 38 afslagplaats bij golf 39 filmpersonage 42 flink en sterk 43 waterverf
44 onzin 45 nachtrust 46 pianospeler 47 tegoed 48 lijn 52 eiergerecht 55 moeder 61 gravin
van Holland 62 honingdrank 64 grappenmaker 65 droog (van wijn) 67 plus 69 overmatig.

“Wie in het dal blijft, ziet nooit de andere kant van de berg!”



Winkelen in de loop van de jaren
Vroeger, vlak na de oorlog, hadden mensen heel weinig te besteden. Daar schaamde men zich niet 
voor, want iedereen zat in hetzelfde schuitje. Ik denk niet dat een grote winkelstraat toen bestaansrecht 
had. Mensen kochten alleen, als het niet anders kon, kleding omdat iets niet meer te herstellen was bij-
voorbeeld.
Snoepen was niet aan de orde, de grootste zorg was dat er voor iedereen te eten was. De melkboer, 
groenteman, iemand met ‘garen en band’, ze kwamen allemaal langs de deur. Als er geen geld was, 
werd het opgeschreven. Het was dan een extra taak van de winkelier om te zorgen dat hij zijn geld 
kreeg. Niet iedereen leefde op de pof, het was voor sommigen een sport om te zorgen dat je met wei-
nig geld toch alles kon betalen.

Toen de mensen het financieel beter kregen, veranderde het koopgedrag. Het was een mooie tijd voor 
de middenstand. Volgens de verhalen was er op bijna iedere hoek wel een melkboer, groenteman of 
slager te vinden. Van shoppen was nog geen sprake in die tijd.
De huizen werden geleidelijk wat meer aangekleed met meer dan het hoogstnoodzakelijke. Eerst de 
mensen met geld, die een tv kochten waar de minderbedeelden mee mochten kijken. Een wasmachine,
een stofzuiger… niet meer voor te stellen dat dat luxe was. Later kon de ‘gewone man’ zich dat ook 
permitteren, meestal door op afbetaling te kopen. Het was wel zo, dat het zo snel mogelijk werd afbe-
taald. Lenen was eigenlijk een taboe.

Toen veel vrouwen ook gingen werken, en niet meer zoveel tijd hadden om dagelijkse boodschappen te
doen, kwamen er steeds meer supermarkten. Dit tot verdriet van de melkboer, de groenteman enzo-
voort. De kleine winkeltjes verdwenen. Andere winkels kwamen er voor terug: elektronica zaken, speel-
goedwinkels, kledingzaken (veel kledingzaken), schoenenzaken (veel schoenenzaken) en boekwinkels.
Er kon geld uitgegeven worden, omdat er werk genoeg was, en de salarissen hoger werden. 

Het probleem van welvaart kan zijn, dat je steeds maar meer wil… Er waren genoeg mensen die iets 
gingen kopen, omdat de buren het ook hadden:’Als zij een grotere tv kopen, dan is die kleine van ons 
eigenlijk ook aan vervanging toe.’ En als dat financieel gezien niet uitkwam, kon het ook op afbetaling 
gekocht worden.
Als dat met één artikel gebeurt, is het misschien nog te overzien. Maar veel mensen hadden veel te laat
in de gaten dat al die uitgestelde betalingen erg veel schuld betekende. Betalingen van boodschappen 
met de pinpas in plaats van contant geld, maakten het nog moeilijker om overzicht te houden.
Stille armoede ontstond, want er voor uitkomen dat je boven je stand leefde, dat was taboe. Hierdoor 
kwamen mensen steeds verder in de problemen, want hoe houd je geheim dat je bepaalde zaken niet 
meer kan kopen? Door te kopen met een creditcard, dan hoef je niet meteen te betalen. Duidelijk is, dat
het alleen maar erger wordt op die manier. Er was weer een lening bijgekomen, dus nog meer schuld.

En toen kwam de economische crisis. Opeens is krap zitten geen taboe meer. Er zijn genoeg tv-pro-
gramma’s waarin mensen uit de doeken doen hoe krap ze zitten, hoe groot de schuld is die ze in de 
loop van de jaren hebben opgebouwd.
De kringloopwinkels doen het goed. Nog geen tien jaar geleden was het eigenlijk alleen voor mensen 
die niet genoeg geld hadden om in gewone winkels te shoppen. Nu stapt iedereen (terecht!) vrolijk de 
winkel in, zonder enige schaamte, op zoek naar leuke koopjes. Nog steeds kopen we dingen die niet 
per sé noodzakelijk zijn, maar we letten beter op de prijzen.
Het scheelt vaak een hoop in prijs, of je in een fysieke winkel koopt, of gaat shoppen op internet. Lo-
gisch dat er daarom minder winkels bezocht worden. Minder bezoekers, minder omzet. En ook daarom 
ziet de winkelstraat er nu ook anders uit dan een aantal jaren geleden.
Jammer, maar vroeger is voorbij. We hebben ook geen melkboer meer op iedere hoek, ook dat lijkt me 
best gezellig. Het is niet rendabel meer.
Er komen ongetwijfeld weer nieuwe ondernemingen, die inspelen op de behoefte van deze tijd. Ik ben 
benieuwd!

Marieke van Tongeren 

https://mijndebitcard.nl/author/marieke
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