
OKTOBER 2021

U komt toch ook op 29 september op onze Algemene Leden Vergadering in t’Fort?
Aanvang 14 uur.

1. Opening door de voorzitter

2. Vaststellen van de agenda

3. Verslag van de kascommissie

4. Benoeming kascommissie. Nieuwe kandidaten kunnen zich tot voor de aanvang van de

    vergadering melden bij de secretaris

5. Vaststellen financieel verslag

6. Bestuurlijke zaken

    Aftredend zijn Leo van den Bogaard en Jan van Gils, beiden niet herkiesbaar

    Herman Theunissen en Bert van Elst hebben al eerder het bestuur verlaten

    Per 15 april nieuw in het bestuur: Peter Schouten en Johan van Hoof

7. Verkiezing nieuwe voorzitter, kandidaat: bestuurslid Peter Schouten

8. Goedkeuring samenvoeging met KBO Cuijk Centrum

9. Wat verder ter tafel komt

10. Rondvraag

11. Sluiting en een zonnig en feestelijk optreden van………

Dennis Isidora

Hij neemt je een zonnig uurtje mee naar de Nederlandse
Antillen !

Het repertoire bestaat uit Caribisch, Salsa, Ballads en
Nederlandstalig. 



Stand van zaken omtrent de samenvoeging

Beide afdelingen hebben zo;n 400 leden en de leden van deze afdelingen wonen in heel Cuijk ver-
spreid. KBO Centrum heeft leden in Cuijk Noord en KBO Cuijk Noord heeft weer leden in Pad-
broek. Het is al eens voorgekomen dat de ONS bezorgers  van de twee afdelingen, elkaar tegen-
kwamen in dezelfde straat! 
Momenteel worden de meeste activiteiten georganiseerd in t’ Fort en MFA De Valuwe. Als er straks
een 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 buurthuizen.
Ook zullen de beide afdelingen worden geïnventariseerd en een evaluatie zal dan volgen. Om ver-
der 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 be-
ter worden als er een krachtige seniorenvereniging zal ontstaan met een totaal van 800 leden!
Op onze Algemene Ledenvergadering gaan we de samenvoeging uitgebreid behandelen en u bent
dan ook in de gelegenheid om eventuele vragen te stellen. 29 september, aanvang 14 uur in t’Fort.
______________________________________________________________________________

Aanvragen van QR code voor een coronatoegangsbewijs. 

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 corona-
toegangsbewijs, zij zitten voor u klaar. Zij helpen u verder of verwijzen u naar de juiste persoon.

Dit jaar is het opnieuw mogelijk om 
mee te doen aan de Rabo Club Sup-
port Actie. Met het ontvangen van 

stemmen, kan onze afdeling een bedrag van de Rabo ontvangen. Bij deze roepen we iedereen 
graag op om mee te doen met deze actie en met simpelweg een stem  onze KBO te steunen. U 
dient wel lid te zijn van de Rabobank. Van 4 tot 25 oktober kunt u uw stem uitbrengen op onze 
KBO afdeling. DOET U MEE?



M.F.A. activiteiten KBO Cuijk- Noord

Rikken 11-25 oktober aanvang 14.00 uur 

Bridgen cursus 7-14-21-28 aanvang 19.30 uur (alleen voor de deelnemers, die zich opgegeven 
hebben

5-12-19-26 oktober dinsdagmorgen half tien tot half twaalf Koersbal 

1 oktober eerste vrijdag van de maand kienen

6-13-20-27 oktober woensdag om half tien tot half twaalf handwerken

t’Fort activiteiten KBO Cuijk Centrum

3 oktober op zondag dansen met medewerking van D.J. Hans aanvang 14.00 uur 

4-18 oktober rikken aanvangl 14.00 uur

6-13-20-27 oktober schilderscursus aanvang 14 uur

12 oktober kienen aanvang 14.00 uur 

7-14-21-28 oktober muziek in het Fort om naar te luisteren of te dansen

4-11-18-25 oktober Handwerk club in het Wozoco-gebouw Hof Van Cuijk 1 aanvang 13.30 uur in-
lichtingen tel. 314260 

7-14-21-28 oktober Bridgen aanvang 14.00 uur tot 16.30 uur

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. Hier-
over 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 eutha-
nasie? 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 le-
ven 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. 
______________________________________________________________________________

Wist u dat…...U met uw ledenpas een euro korting krijgt bij Industry Bioscoop Cuijk?

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


5 daagse reis naar Houffalize in de Belgische Ardennen.
Wat een gezellige en geslaagde reis hebben we weer gehad. Met volle koffers, stevige rollators en 
rolstoelen, maar vooral heel veel goede zin en mooi weer hebben we genoten van mooie uitstap-
jes, landschappen, stadjes en museums.
Maar vooral hebben we genoten van een goed gesprek, fijn gezelschap, elkaar helpen waar nodig,
plagen waar het kan, een goochelshow met een glibberige gast (brr wordt er opeens een slang in 
mijn nek gelegd), lekker eten en een lieve en competente chauffeur ( die bijna zijn nek brak over 
een loslopende stok).
Maar waar Diny en ik als organisatoren en reisleidsters nog het meest van genoten, was al die blije
snoeten, glimmende oogjes en hartverwarmende momenten tijdens de hele reis. 
Ook de opmerking “tot de volgende reis, reserveer maar vast een plekje” deed ons erg veel goed. 
Daar hebben we het tenslotte voor gedaan.
Kortom een zeer geslaagde reis en absoluut dat we volgend jaar weer een volgende gaan regelen.
Met veel dank aan onze chauffeur en al onze gasten
Maria (zus) dank voor je mooie verslag van de reis. (dit staat hieronder weergegeven) 

Groetjes Diny & Karin 

Verslag van de vijfdaagse 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 geplaatst vertrokken we naar Maastricht voor de koffie met Lim-
burgse 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 Arden-
nen en stopten we bij de Abdij van Val Dieu. De abdij van Val-Dieu is een van de meest opmerke-
lijkste religieuze gebouwen van het land van Herve. Een gids vertelde ons de historie vanaf het be-
gin 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 ervarin-
gen 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 rond- rit 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 we 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 we omstreeks half negen weer in Cuijk.  
Groetjes, Maria Willems



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 weden 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 Mulder-
huis,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 trij-
den.
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 smokkelrou-
te. Vooral zijn anekdotes waren grappig en het was bovendien een prachtige route , die we afge-
legd hebben.
We hebben ook nog een tussenstop gemaaktin 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 con-
certen gegeven.
Na de drie uur durende tocht, keerden we weer terug in het Muldershuis. Daar hebben we nog een
rondje gelopen bij de Mallumse mole 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.

Nu we het toch over Eibergen hebben…
Jan Roelof Floor (Floor was zijn achternaam) was vanaf 1894  tolgaarder in Eibergen. Hij stond 
daar in de volksmond bekend als Floor van  de Tol. Zijn hele leven was verweven met het Tolhuis. 
Hij was 27, toen hij daar ging wonen en is daar ook overleden. Hij was in eerste instantie tolgaar-
der, maar toen dit werd afgeschaft, is hij in het Tolhuis een café begonnen.

De toltarieven waren toendertijd niet erg hoog, hier enkele voorbeelden:
‘
Paard met kar 6 cent
2 paarden met een kar 9 cent
Een los paard 4 cent
Een koe 2 cent
De tol van en varken is nu niet meer bekend, evenals dat van een kip, geit of schaap.
De boeren, die naar hun land gingen waren vrij van tol.



En toen kwam het grote probleem, wat opgelost diende te worden!
Er kwam voor de eerste keer een heus automobiel aangereden,die gebruik wilde maken van de 
tolweg, wat overigens niets anders was dan een grindweg, dat via een bruggetje over de Berkel 
ging.
Nee, een automobiel stond niet vermeld in zijn boekje, concludeerde Jan Roelof. Hij had er toch 
wel wat moeite mee. Er werd een belangrijke beslissing van hem verwacht en dat besefte hij terde-
ge! 
Maar hij had de oplossing toch vrij snel gevonden! Je laat hem maar gratis gebruik maken van de 
grindweg.
Ook stond Floor van Tol bekend als een uitstekend kiezentrekker, maar of de behandeling pijnloos 
was, is ons niet bekend. We vermoeden van niet, zijn enige hulpmiddel was de knijptang. 
Hij was ook een grappenmaker. En schudde de ene na de andere mop uit zijn mouw. We nemen 
aan dat veel patiënten van Jan Roelof wel om zijn moppen gelachen hebben, maar dan als een 
boer met kiespijn.
Het tolhuis is in 1978 afgebroken. Een eindje verder, aan de andere kant van de Berkel, staat nu 
een modern restaurant wat ook de naam Het Tolhuis draagt.
Waarom dit verhaal over Jan Roelof Floor of te wel Floor van Tol?
Het is de overgrootvader van Marga Peters, lid van onze afdeling. Ze heeft hem nog gekend, hij  is
geboren in 1867 en overleed in 1953. 
Groet, Martien

Naar de Kerstmarkt

De dagtocht is ons zeer goed bevallen en de vraag rees om een tochtje te organiseren naar een 
kerstmarkt. Wij hebben dit idee direct opgepakt en hebben een regeling kunnen treffen met Bra-
bant Express.
We hebben een bus die ons naar de kerstmarkt in Oberhausen gaat brengen. Hier zijn veel kraam-
pjes van de kerstmarkt rondom een groot overdekt winkelcentrum. Dus bij wat minder mooi weer 
kunnen we altijd nog naar binnen vluchten om daar lekker warm en droog nog wat inkopen te doen
of rond te neuzen. Onderweg hebben we koffie/thee met een koek of misschien vlaai en een “ver-
rassingspakketje”. Op de terugweg een 3-gangen diner met winterkost.
We hebben alleen nog geen officiële offerte binnen van de prijs, maar ons is een prijs aangeboden 
nu van € 47,50 bij voldoende deelnemers.
Jullie kunnen je opgeven voor deze dagtocht bij Johan, Diny of bij mij maar let op, want vol is vol.
Meer definitieve info zal volgen in de volgende nieuwsbrief, maar opgeven kan dus nu al. 
Een telefoontje of briefje in de bus met je naam en adres en telefoonnummer en het aantal deelne-
mers is al genoeg om je op te geven. Als je belt,  wij werken alle
3 nog dus kunnen we overdag misschien niet altijd direct opnemen, probeer dan gewoon nog 
eens. Straks als we de prijs definitief weten krijgt u bericht van ons en dan is na de betaling uw in-
schrijving definitief.

Johan van Hoof Vlierbes 4 Cuijk  Tel 06-13080431
Karin van der Cruijsen Looiersgaarde 9 Cuijk. Tel 06-24897517
Diny ten Haaf             Looiersgaarde 35 Cuijk. Tel 06- 57231296

 Hopende op een gezellige club,
 Groetjes Johan, Diny en Karin



Voortrekkersrol KBO Cuik Noord, Katwijk en Heeswijkse Kampen

Wij hebben in overleg met de Cluster gemeente Cuijk, een voortrekkersrol op ons geno-
men wat betreft het organiseren van dagtochten of reizen. Momenteel hebben we een 
reiscommissie die bestaat uit Karin van der Cruijsen, Diny ten Haaf en onze secretaris 
Johan van Hoof. Zij gaan meerdere uitjes per jaar organiseren, met kennisgeving naar de 
andere KBO’s uit de gemeente Cuijk. Ook de leden van de andere vijf afdelingen kunnen 
dan deelnemen aan deze uitstapjes. Mocht u ideeën hebben, laat het onze secretaris dan 
weten. kbocuijknoord@gmail.com of telefonisch, tel: 06 13080834. 

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

Horizontaal: 1 linie 6 pl. in Overijssel 12 dikke vloeistof 13 dierlijke uitwerpselen 14 gard 16 eindbe-
drag 18 kreet 19 sluis 21 boven 22 telwoord 24 luitenant 25 teer 26 loon 27 vragend vnw. 28 slee
30 eerste kwartier 31 populair 33 reeds 34 deel v.e. geschrift 37 aldoor 40 tijdperk 41 een zeker ie-
mand 42 fakkel 45 zeemacht 48 senior 49 Oude Testament 50 vanwege 51 motorschip 53 kraan
54 verbond 56 kuil 57 rondhout 58 oxidatie 59 ingenieur 60 Turks bevelhebber 62 tochtje 63 eiken-
schors 65 op de wijze van 66 motto 68 melkklier 70 kracht 71 sieraad.

Verticaal: 1 werelddeel 2 pl. in Gelderland 3 nummer 4 lokspijs 5 vaste lezer 7 voortreffelijk 8 troef-
kaart 9 Gedeputeerde Staten 10 kopergravure 11 stijloefening 15 zangspel 17 bedevaartplaats 18
leemte 20 bijnaam 23 Japans bordspel 29 deel van Oostenrijk 32 land in Afrika 35 pausennaam 36
grappenmaker 38 glorie 39 naaldboom 42 laks 43 reiziger 

44deel v.d. keel 45 seinalfabet 46 hobbyist 47 tandglazuur 48 later 52 kuststrook woord 61
Engels bier 62 korte snelle beweging 64 einder 65 grote papegaai 67 daar 69 laagtij.

mailto:kbocuijknoord@gmail.com


Beste leden,
Kom woensdag 29 september naar onze zeer 

belangrijke Algemene Leden Vergadering.

Er moeten onder andere zeer ingrijpende beslis-
singen genomen worden over de toekomst van

onze afdeling!!

Aanvang 14 uur in t’ Fort, Cantheelen 6.20
En na afloop  volgt een zonnig optreden van

DENNIS ISIDORA


