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GEPLANDE ACTIVITEITEN juni, juli, augustus 2017
Agenda
• 20
• 29
• 02
• 20
• 01
• 15
• 27

juni
juni
juli
juli
aug
aug
aug

KBO-actief nr. 6 en Ons komen uit
Maasheggen-wandeling
Fietstocht
Wandeling Elsendorp
Bestuursvergadering KBO
KBO-actief nr. 7/8 en Ons komen uit
FIetstocht

Kienen in de aula van de Weijer:
22 juni, 6 juli, 20 juli, 3 augustus, 17 augustus, 31 augustus.
Aanvang 13.30 uur.
Kaarten in de aula van de Weijer :
29 juni, 13 juli, 27 juli, 10 augustus, 24 augustus.
Aanvang 13.30 uur.
Wegens vakantie is ’t Hoogkoor gesloten van
17 juli tot en met 27 augustus.
De wekelijkse inloopochtend gaat in deze periode dus niet door.
LIDMAATSCHAP KBO-BOXMEER
Wanneer u om welke reden dan ook uw lidmaatschap wilt beëindigen,
dient u vóór 1 december 2017 een bericht te sturen naar onze secretaris (telefoon 0485-573188) of naar onze ledenadministrateur: Mechelien
Verhees (telefoon 0485-211610).
Per e-mail (m.methorst@ziggo.nl) kan ook.
Kopij voor het juli/augustus-nummer 2017 (nr. 7/8) van KBO-actief
graag vóór 6 augustus aanleveren (liefst digitaal) bij de redactie.
Zie colofon pagina 1. De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden artikelen niet of eventueel verkort weer te geven.
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MAASHEGGEN-WANDELING
Op donderdag 29 juni lopen we de wandeling van station Vierlingsbeek naar Boxmeer.
Deze Maasheggen NS-wandeltocht is 11,5
kilometer lang en gaat door een zeer
afwisselend landschap. Na de wandeling is
het tijd voor een kop koffie in Boxmeer. We
gaan met de trein naar Vierlingsbeek. Vertrek om 09.15 uur vanaf spoor 2. Een kaartje
enkele reis kost 2,19 euro. We verzamelen om
09.00 uur bij het NS-station Boxmeer. Voor deze wandeling kunt u zich
opgeven tot uiterlijk woensdag 28 juni, 12.00 uur bij: Jan van de Bungelaar, telefoon 0485-521565 of bij Fien Spiekmans, telefoon
0485-573213. Alleen bij noodgevallen: 06-51513637.
FIETSTOCHT
Op zondag 2 juli 2017 is de tweede fietstocht gepland. De bestemming
is nog niet bekend. Aanmelden is niet verplicht. Vertrekpunt: Weijerplein
13.30 uur. Info: H. Cuypers telefoon 0485-571010 of M. Vloet
0485-574484.
WANDELING RONDJE ELSENDORP
Op donderdag 20 juli staat de wandeling
Rondje Elsendorp op het programma. Elsendorp heeft prachtige wandelpaden door een
afwisselend landschap met schitterende
bossen, heidevelden, vennetjes, rustig boerenland en het schilderachtige dorpje Vossenberg is een protestantse enclave. De wandeling is 11 kilometer lang. We vertrekken vanaf
het Weijerplein. Voor deze wandeling kunt u
zich opgeven tot uiterlijk woensdag 19 juli, 12.00
uur bij: Jan van de Bungelaar, telefoon 0485-521565 of bij Fien Spiekmans, telefoon 0485-573213. Alleen bij noodgevallen: 06-51513637.
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Voorjaarsreisje 17 mei

TUSSEN VLAAI EN BRUINKOOL
Een dagje naar het zonnige zuiden. Dat was de deelnemers van de
voorjaarsreis op 17 mei beloofd. En het klopte precies. Op de tot dan
toe mooiste dag van het jaar (volop zon en het kwik dik boven de 25
graden!) vertrokken we, twee bussen vol Boxmeerse KBO-leden, rond
half negen richting het bronsgroen eikenhout.
En wie Limburg zegt, zegt natuurlijk vlaai. Echte vlaai. Liefst een flinke
punt. De oer-Limburgse lekkernij, plus koffie of thee natuurlijk, stond
al kant en klaar bij onze eerste tussenstop van de dag: restaurant Aod
Thoear in Thorn, beter bekend als het witte stadje. De vlaai – in de
varianten appel, kers en abrikoos – ging er in als koek en na de
smakelijke pauze ging de reis verder.
Via een toeristische route arriveerden
we rond het middaguur in Vaals, om
precies te zijn bij De Wilhelminatoren,
een imposant bouwwerk van liefst 35
meter hoog op de Vaalserberg. De
toren uit 2011 – opvolger van twee
eerdere houten torens – biedt een
spectaculair uitzicht over Zuid-Limburg en een stuk Duitsland. Voor ons
was er een heel ander uitzicht voorbereid: een lunch inclusief een hartige hap in de vorm van een kroket,
geserveerd in het restaurant WilhelminaToren. Niet op grote hoogte, maar
gewoon op de begane grond.
Na de koffietafel ging de tocht verder.
Met in elke bus een gids, die ons
onder meer vertelde over ons volgenDe Wilhelminatoren
de reisdoel: de bruinkoolgroeven bij
het Duitse Inden, een dorp dat met zijn bewoners in feite verdween om
het afgraven van de bruinkool mogelijk te maken. Wat we op onze trip
langs de groeven van flinke afstand te zien kregen, was indrukwekkend.
Enorme diepten, een bijna surrealistisch landschap, waar op de bodem
gewerkt werd. Met graafmachines en vrachtwagens als dinky toys en
containers die nog kleiner leken dan luciferdoosjes.
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De bruinkoolgroeven bij Inden

Het is de bedoeling, zo kregen we te horen, dat het gebied na de
afgravingen weer teruggegeven wordt aan de natuur voor recreatie en
mogelijk opnieuw bewoning. Maar pas na 2045!!
Van de bruinkool ging het verder op Duitse bodem. In het nabijgelegen
stadje Düren hielden we halt op de Marktplatz. De reispauze mocht
iedereen naar eigen smaak invullen: shoppen in de winkels in de buurt
was een van de mogelijkheden, maar de aantrekkingskracht van een
terrasje was vele malen groter. Logisch bij dat fraaie weer.
Na het bezoek aan Düren brachten de chauffeur en de gids ons via
weer een mooie route terug naar de Vaalserberg, waar ons in
restaurant de WilhelminaToren als afsluiting van de dagtocht een
driegangendiner wachtte. Op de menukaart stonden tuinkruidensoep,
varkenssteak met diverse groenten en frietjes en als toetje ijs met chocoladesaus. De steak (maat XXL) was voor menigeen een toch wel erg
grote kluif om helemaal te verhapstukken!!In de vrolijke wetenschap dat
er die dag thuis geen aardappeltjes meer geschild hoefden te worden,
ging het na het diner weer richting Boxmeer, waar we rond 21.00 uur
afscheid konden nemen van de buschauffeur en van elkaar.
Het najaarsreisje van de KBO staat voor woensdag 27 september op
de kalender. Bestemming: richting Rotterdam.
5
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L E D E NVO O R D E E L

–

ONS PRIJZENFESTIVAL
‘Speciaal voor KBO-leden!’

Ons Ledenvoordeel geeft 285 prijzen weg
Om het succes van Ons Ledenvoordeel te vieren, pakken we samen
met onze partner en leveranciers groots uit met ‘Ons Prijzenfestival’.
We geven 21 verschillende prijzen en in totaal liefst 285 prijzen t.w.v.
ruim € 11.000,- weg. Zo maakt u meer kans om een mooie prijs te
winnen. Van een Puch e-bike, hotelarrangementen bij De Lederschans
in Aardenburg tot smartphones van General Mobile en vele, andere
mooie prijzen.

Een overzicht van alle prijzen en de actievoorwaarden vindt u op de actiewebsite!
Hoe werkt het?
✓
✓
✓
✓
✓

Als lid van KBO-Brabant is deelname aan Ons Prijzenfestival geheel gratis.
Schrijf u uiterlijk 30 juni eenmalig en eenvoudig online in op www.onsledenvoordeel.nl/prijzenfestival
Na inschrijving ontvangt u per e-mail een bevestiging.
U dingt automatisch mee naar een van de prijzen in de trekking op 12 juli.
Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht en worden rond 17 juli ook op de actiewebsite vermeld.

Komt u er niet helemaal uit? Neem dan contact op met de klantenservice van Ons Ledenvoordeel via
(085) 486 33 63 of klantenservice@onsledenvoordeel.nl. Wij helpen u graag!

Schrijf u
nu in!
t/m 30 jun

i

www.onsledenvoordeel.nl/prijzenfestival

KBO advertorial A4_05_2017.indd 2
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KERMISMAANDAG = ZILVEREN MAANDAG
Tijdens de Boxmeerse kermis,
het laatste weekeinde van
juni, wordt op 26 juni weer de
Zilveren Maandag gehouden.
Het altijd gezellige, muzikale
evenement op het plein bij het
gemeentehuis begint om 14.00
uur en duurt tot 17.30 uur. De
Zilveren Maandag is speciaal
bedoeld voor bewoners uit
de zorginstellingen in Boxmeer,
maar natuurlijk zijn ook thuiswonende ouderen van harte welkom. Zij
kunnen, onder het genot van een drankje, genieten van
Nederlandstalige meezingers en andere vrolijke muziek. De artiesten
die optreden zijn het smartlappenkoor De Harde Kern, Geert Remmen, Kees van den Heuvel en de
zanggroep Die van Carel. Natuurlijk
zal die middag de traditionele traktatie in de vorm van een oliebol niet
ontbreken. De Zilveren Maandag
wordt geopend door wethouder Willy
Hendriks-van Haren.

NIEUWSFLITSEN KBO-BOXMEER
Van ongeveer driehonderd leden van onze KBO-afdeling zijn bij het
bestuur de e-mail-adressen bekend. Via deze adressen stuurt het
bestuur soms een nieuwsflits, een zogenaamde nieuwsflash, door. Dit
gebeurt, omdat de laatste jaren steeds meer informatie van
interessante activiteiten of wetenswaardigheden binnenkomt, die te laat
binnen is om nog tijdig in de KBO-actief opgenomen te worden. Wilt
u deze nieuwsflitsen ook ontvangen, stuur dan uw e-mail-adres naar:
m.methorst@ziggo.nl
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VIJF DAGEN TOEREN IN HET HOGE NOORDEN
Welgeteld 45 leden plus een charmante chauffeuse vormden de
hoofdpersonen van de jaarlijkse, vijfdaagse busreis van de KBO
Boxmeer. Van maandag 29 mei tot vrijdag 2 juni toerde het gezelschap
door een zonovergoten Noord-Nederland en smulde volop van tal van
bezienswaardigheden, van de natuur en van de kleine dingen die het
leven aangenaam kunnen maken. Een verslag van vijf dagen genieten.
Dag 1: Koffie in Staphorst, dobberen op het Sneekermeer
Vakvrouw Ilse achter het stuur, twee doorgewinterde reisleiders en een
bus vol vrolijke vakantiegangers. Wat kan er dan nog mis gaan? Niets
toch, als je die ene laatkomer niet meetelt die met zijn tas onder de arm
een stevig sprintje moet trekken om nog net mee te kunnen. En dus
vertrekt de bus niet om 9.00 uur maar om 9.02 uur. Richting Friesland.
Met in onze bagage de hartelijke groeten van pastor Luc Janssens, die
ons per mail een mooie en gezegende reis toewenst.
Nauwelijks op de
A73 gaat al het
eerste zakje lekkers
(Haagse hopjes) de
bus rond. Er zullen
dit reisje nog diverse zakjes met drop,
zuurtjes en andere
versnaperingen volgen. Ergens achter
in de bus valt al het
woord ‘snoepreisje’.
Terrasje pikken in zonnig Sneek
Kort voor elven
arriveren we in Staphorst, waar bij restaurant ’t Centrum de geur van
verse koffie ons tegemoet komt. Na de tussenstop, inclusief gebak, gaat
het via het weidse landschap van de Noordoostpolder naar Sneek. Tijd
voor de lunch op een terrasje naar keuze. Met een smakelijk soepje of
een knapperige tosti achter de kiezen, worden de vakantiegangers vervolgens getrakteerd op een twee uur durende rondvaart op het Sneekermeer. Rond de klok van 17.30 uur bereikt het tevreden Boxmeerse
gezelschap het Friese stadje Wolvega en kunnen de koffers worden
uitgepakt in hotel Holland Inn, een voormalig verzorgingshuis, waar de
KBO-Actief juni 2017
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kamers heuse appartementjes blijken te zijn. Ruimte in overvloed dus.
Dag 2: Van Groningen naar vestingstadje Bourtange
Vakantiereisje? Ja, ja. Maar van uitslapen is geen sprake. Rond half
acht zit iedereen aan het uitgebreide ontbijt en een goed uur later kan
de trip naar het uiterste
randje van noordoost
Nederland beginnen.
De tocht brengt ons
deels langs het prachtige nationaal park De
Alde Feanen bij Eernewoude. We genieten
van de uitgestrekte
groene natuur en de
fraaie vergezichten. In
hoofdstad Groningen
Charmante uitleg in Bourtange
is er tijd voor de lunch
en naar believen een wandeling door het centrum. Een paar uurtjes
later, als we in het volledig in oude glorie herstelde
vestingstadje Bourtange zijn neergestreken, wanen we ons enkele
eeuwen terug in de tijd. Een interessante film vertelt ons de historie van
Bourtange en aansluitend worden we door in klederdracht uitgedoste
gidsen rondgeleid door het stadje. Op het centraal gelegen pleintje,
omgeven door een krans van lindebomen, genieten we op een van de
terrasjes nog even na van het leerzame uitstapje, waarna chauffeuse
Ilse ons weer keurig op tijd voor het diner aflevert bij ons logeeradres in
Wolvega.
Dag 3: De Afsluitdijk, Texel en de polonaise
Kilometers maken. Dat lijkt het motto van deze dag. Moet ook wel, want
op het programma staat een bezoek aan het eiland Texel en dat ligt niet
naast de deur. Iedereen is keurig op tijd voor het ontbijt en dus gaat
alles volgens schema. Dwars door Friesland toeren we naar de Afsluitdijk, voor diverse passagiers een eerste kennismaking met de bijna 85
jaar oude verbinding tussen Friesland en Noord-Holland. De overtocht
met de prachtige veerboot verloopt vlekkeloos en voor de meeste busreizigers onzichtbaar. Slechts een enkeling neemt even de gelegenheid
9
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te baat om een fotootje te maken, de rest blijft benedendeks in de bus.
Eenmaal op het eiland blijkt onze chauffeuse Ilse ook een uitstekende
gids. Tijdens de fraaie rondrit over het eiland, waar de schapen en lam-

Met z’n allen bij de vuurtoren van Texel

meren niet te tellen zijn, krijgen we allerlei wetenswaardigheidjes over
het grootste Waddeneiland te horen. Als onze gids voorstelt om even
uit te waaien bij de vuurtoren Eierland, op het noordelijkste puntje van
Texel, wordt spontaan het idee geboren voor een groepsfoto van het
hele Boxmeerse clubje.
De rondrit over Texel wordt afgesloten met een bezoekje aan ‘hoofdstad’ Den Burg, waar iedereen het in de volle zon badende, autoluwe
centrum mag bestormen. Hier en daar blijft een souvenirtje aan de
vingers plakken, maar vooral de uitbaters van terrasjes en eethuisjes
hebben geen klagen over de hongerige en vooral dorstige KBO-ers. Na
het aangenaam vertoeven, gaat het via de boot en de Afsluitdijk weer
richting Wolvega, waar na het diner nog een muzikaal toetje op het
menu staat. Ondanks de vermoeienissen van de dag wagen sommigen
zich toch op de dansvloer. De meeste gasten hebben rond de klok van
elven zelfs nog genoeg pit voor een heuse polonaise, maar daarna is
het toch echt bedtijd.
Dag 4: Mini-Elfstedentocht, kruidenbitter en valse kien
De voorlaatste vakantiedag brengt de Boxmeerse KBO-ers langs diKBO-Actief juni 2017
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verse stadjes die op de route liggen van de beroemde Elfstedentocht.
Schaatsers krijgen we niet te zien, evenmin als bevroren water. Maar
vervelen hoeven we ons geen seconde. Via het groene Gaasterland
en het kleine Sloten houden we halt in Stavoren voor een kopje koffie
in hotel De Vrouwe van Stavoren, op een steenworp afstand van het
beeld van de beroemde dame. Onze trip gaat verder naar Franeker,
waarbij we Hindeloopen net niet te zien krijgen, maar Workum en Harlingen wel passeren. De lunchtijd in Franeker is net iets te kort voor ook
nog een uitgebreid
bezoek aan het beroemde Planetarium
van Eise
Eisinga. In plaats
daarvan doen we
Bolsward aan, ook
een
Elfstedenstad, maar
voor ons nu even
niet. Wij gaan naar
de distilleerderij van
Sonnema Berenburg,

De productiehal van Sonnema Berenburg

waar we een beetje ingewijd worden in de geheimen van het beroemde
Friese kruidenbittertje. Vanzelfsprekend krijgen we te zien hoe in de
productiehal de volle flessen met tientallen tegelijk van de
lopende band komen en natuurlijk staat in de bezoekersruimte het bruine vocht voor ons klaar. Om te proeven. Onze laatste avond in Wolvega
staat na het slotdiner in het teken van een paar uurtjes kienen. En hoe!
Een nachtmerrie voor beroepskieners. De ene valse kien na de andere.
Eén rijtje? Nee, volle kaart. En tussendoor nog een even ongevraagd
als spontaan muzikaal solo-optreden. Een heuse smartlap met eindeloos veel coupletten. En maar lachen! Tot dik elf uur, want aan alles
komt een einde.
Dag 5: Via Giethoorn en de Veluwe weer terug bij af
Op de laatste dag van onze vijfdaagse vakantie mogen we iets wat tot
dan niet kon: uitslapen! De bus vertrekt immers pas om 10.00 uur en
zolang hebben we niet nodig om te ontbijten en koffers in te pakken.
Veel langslapers zijn er niet. Bang om de bus te missen? Wie weet.
11

KBO-Actief juni 2017

Eindbestemming Boxmeer is nog ver, zeker als je voor omwegen kiest.
En dat doet onze chauffeuse. Eerst nog rondneuzen in het
overbekende Giethoorn, waar meer Chinese toeristen lijken rond te
lopen dan schapen op Texel. De KBO’ers deert het niet. Sommigen
kiezen voor een terrasje, anderen voor een wandeling over de smalle paden en bruggetjes en een flink aantal laat zich verleiden tot een
rondvaart door de
grachten. Uiteindelijk
belandt iedereen toch
weer op het
afgesproken tijdstip
in de bus en gaan
we genieten van een
stukje Veluwe en later
in de middag van een
heerlijk
afscheidsdiner in
Hoenderloo. En dan,
ja, dan gaat het toch
huiswaarts. Met een
bus vol tevreden ge
zichten.
Bootje varen in Giethoorn

Rijbewijskeuringen
Onderstaande ons bekende artsen voeren rijbewijskeuringen uit:
• R. Jans, alleen op de 3e maandag v.d. maand in de Weijer.
Vooraf afspraak maken via de receptie , tel 0485 - 57 49 19
Kosten € 30,00 Keuring 19 sept. en 17 oktober.
• Huisartsenpraktijk Oploo, Vloetweg 37a, 5841 AS Oploo.
tel. 0485 - 38 18 00. Kosten € 50,00.
• Huisartsenpraktijk Oeffelt, Schoolstraat 4 te Oeffelt.
tel 0485 - 36 12 65. Kosten € 50,00.
• De heer B. Minken, Venrayseweg 40 te Wanssum.
tel: 0478 - 53 17 48. Kosten € 30,00.
Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het
landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen:
088 - 23 23 300
KBO-Actief juni 2017
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WAARDERING VOOR DE MANTELZORGER
(Een bijdrage van Ann Geelen van Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk)

De vijf gemeenten in het Land
van Cuijk delen jaarlijks een
waardering uit aan mantelzorgers
in hun gemeente. Zij waarderen de inzet voor de medemens
enorm en stellen daar een attentie tegenover. Die bestaat uit een
cadeaubon of een geldbedrag
van 100 euro. Dit is afhankelijk van de gemeente waarin de aanvraag
wordt ingediend. De waardering moet wel zelf worden aangevraagd. De
mantelzorgwaardering wordt verstrekt aan diegenen die op een meer
dan gebruikelijke, langdurige en intensieve manier zorg verlenen. Dit
gedurende meer dan drie maanden en voor minimaal acht of meer uren
per week. De leeftijd of de woonplaats van de mantelzorger is niet van
belang. Voor de waardering geldt ook dat de persoon aan wie de zorg
wordt verleend, de zorgontvanger dus, in de gemeente Boxmeer, Cuijk,
Grave, Mill en St. Hubert of Sint Anthonis moet wonen. Per zorgontvanger kan slechts één mantelzorger een waardering ontvangen.
De mantelzorgwaardering kan jaarlijks opnieuw worden aangevraagd
door de mantelzorger of door de zorgontvanger. Aanvragen kan vanaf 1
juni tot en met 15 december 2017 via het aanvraagformulier op de
website van het Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk
(www.mantelzorglvc.nl). Het formulier kan op de website worden
ingevuld en ingezonden.
Voor meer informatie: mail naar info@mantelzorglvc.nl of bel
0485-846739.
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LEZEN EN ONTMOETEN IN BIBLIOTHEEK MADELEINE
Op dinsdag 25 april 2017 opende de Bibliotheek Madeleine aan de
Velgertstraat 1 in Boxmeer officieel haar deuren. BiblioPlus en Pantein
bieden hiermee een nieuwe plek aan ouderen uit de buurt en mensen
met een zorgvraag om boeken te lenen en kranten en tijdschriften te
lezen. Meer nog is de bibliotheek de plek voor ontmoeting. Bezoekers
kunnen via spreekuren informatie krijgen over specifieke onderwerpen
die vaak iets met de zorg te maken hebben. Tot eind dit jaar draait
Bibliotheek Madeleine als proef.
Vrijwilligers gezocht
De bibliotheek is voorlopig geopend op dinsdag- en woensdagochtend
van 9.30 tot 12.00 uur en op donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.
Het streven is dat de bibliotheek in de toekomst dagelijks open is.
BiblioPlus en Madeleine zijn nog op zoek naar extra vrijwilligers om
dit mogelijk te maken. Belangstellenden kunnen voor meer informatie
contact opnemen met Jeanette Langen, coördinator informele zorg van
Madeleine, telefoon 06-12650512.
Meer informatie over de bijzondere Bibliotheek Madeleine is te vinden
op de website: www.biblioplus.nl/bibliotheekmadeleine
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In memoriam
Op zondag 25 juni gedenken wij om 10.30 uur in de
St.Petrusbasiliek:
Mevr. L. Jansen-Baltussen Weijerstaete 150
86 jaar
Om 10.30 uur in de kapel van Het Kasteel:
Zr. M. F. Janssen
Veerstraat 49
91 jaar
Zr. J. Schoenaker
Veerstraat 49
95 jaar
In de voorbije weken is afscheid genomen van:
Mevr. M. v. Els-Kellenaers
J. v.d.Heijdenstraat 2
Mevr. R. v. Es-Kremers
Julianastraat 20
Dhr. A. Wolvers
Pr. Margrietstraat 77
Mevr. N. Roozendaal-Ruiters
R. v. Rijnstraat 7
Mevr. A. v. Lier- de Hoog
Beugenseweg 2D

Nieuwe leden:
Dhr. L. Huijbers
Mevr. H. Maas-Mommersteeg

Tuinfluiter 12
Veerstraat 4

Ledenaantal: 1198
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77 jaar
79 jaar
88 jaar
85 jaar
89 jaar

