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GEPLANDE  ACTIVITEITEN  september, oktober 2017

Agenda

12  sept  Ons en KBO-actief  komen uit 
14  sept  Wandeling Mookerheide
20  sept  Sociaal Culturele Dag KBO 
22  sept  Themamiddag dementie – Wereld Alzheimer Dag
27  sept  Najaarsreis KBO-leden 
03  okt    Bestuursvergadering 
05  okt    Themamiddag De Wereld van Charles Darwin
10  okt    Ons en KBO-actief komen uit
12  okt    Seniorenwandeling bij De Vilt Beugen  

Kienen in de aula  van de Weijer:                                         
14 september, 28 september.  Aanvang 13.30 uur.

Kaarten in de aula van de Weijer :                                          
21 september, 12 oktober. 
Aanvang 13.30 uur.

De wekelijkse inloopochtend in ’t Hoogkoor is weer begonnen. U kunt 
op donderdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur deelnemen aan diverse 
activiteiten van en voor KBO-leden. Of u kunt een kopje koffie of een 
glaasje fris nuttigen.

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  oktober-nummer  2017 (nr. 10) van KBO-actief graag 
vóór 29 september 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.

KBO-Actief september 2017



3

WANDELING  MOOKERHEIDE EN OMGEVING
 
Op donderdag 14 september staat er voor de liefhebbers een wande-
ling op de Mookerheide op het programma. De route heeft een lengte 
van 10 kilometer.    
                          
De Mookerheide is een 80 hectare  groot natuurgebied, dat sinds 1926 
eigendom is van de Vereniging Natuurmonumenten. Ten noordoosten 
van Mook vindt u nog een stuk Mookerheide – bij het gelijknamige 
landgoed en jachtslot. Dit gedeelte is in de tweede helft van de vorige 
eeuw eigendom van Natuurmonumenten geworden. 

Tijdens de wandeling hebt 
u vanaf 60 meter boven 
NAP een adembenemend 
uitzicht op de Mooker-
heideplas, de Maasvallei 
en het Noord-Limburgse 
landschap. U staat hier 
boven op een stuwwal 
die zo’n 150.000 tot 
200.000 jaar geleden in 
de toenmalige ijstijden is 
gevormd. Destijds stuwde 
landijs vanuit Scandinavië 

zand- en grintafzettingen van Rijn en Maas in deze streek op. Deze 
natuurkrachten vormden het typische heuvellandschap zoals het nu te 
zien is. De Mookerheide is een fraai, 
geaccidenteerd terrein met gevarieerde heidesoorten. Aan de randen 
staan onder meer zomer- en wintereiken. Om de heide te behouden 
wordt deze begraasd door Schotse Hooglanders en Drentse 
heideschapen. Zij zorgen ervoor dat de heide niet meer overwoekerd 
wordt met dennen, berken, lijsterbessen en het pijpenstrootje. Veertig 
jaar geleden was dat nog wel het geval. 

We vertrekken om 09.30 uur met auto’s vanaf het Weijerplein.
Voor deze wandeling kunt u zich tot uiterlijk woensdag 13 september 
12.00 uur  opgeven bij: Jan van de Bungelaar, telefoon 0485-521565 
of bij Fien Spiekmans, telefoon 0485-573213. 
Alleen in noodgevallen: 06-51513637.
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WERELD ALZHEIMER DAG MET HELEEN VAN ROYEN

Elk jaar wordt op Wereld Alzheimer Dag aandacht gevraagd voor alle 
vormen van dementie, waaronder de ziekte van Alzheimer.
Ter gelegenheid daarvan organiseren Alzheimer Nederland Afdeling 
Land van Cuijk en Gennep, Steunpunt Mantelzorg en de bibliotheek 
Boxmeer op vrijdag 22 september vanaf 14.00 uur een thema-
middag rond dementie. De middag wordt gehouden in de bibliotheek 
en in cultureel centrum De Weijer.

Speciale gast is schrijfster en docu-
mentairemaakster Heleen van Royen. 
Zij maakte de film Het doet zo zeer, die 
tijdens de themamiddag wordt vertoond.
In deze film schetst Heleen van Royen 
een portret van haar moeder bij wie 
beginnende dementie is geconstateerd. 

Een portret van zeer dichtbij: Heleen 
bedient de camera grotendeels zelf. In 
een periode van ruim een jaar 
volgt ze haar moeder in alledaagse 

situaties en in de tocht langs artsen, zorginstellingen en klinieken. 
Moeilijke beslissingen over verhuizen, over euthanasie en kostbare 
momenten van samenzijn wisselen elkaar af. Een liefdevolle, 
herkenbare, pijnlijke en vaak bijzonder grappige ode aan het leven, 
met dank aan Heleens moeder. Het doet zo zeer ging in première bij 
het Internationaal Filmfestival Rotterdam en heeft al meer dan 33.000 
bezoekers getrokken.
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Aansluitend wordt Heleen van Royen (1965) geïnterviewd en 
beantwoordt zij vragen uit het publiek.

In 2000 debuteerde Heleen van Royen als romanschrijver met De 
gelukkige huisvrouw, waarin de zelfmoord van haar vader een grote rol 
speelt. Haar roman werd vertaald in elf landen, waaronder Engeland, 
Duitsland, Finland, Noorwegen en Zweden. Ook haar romans Godin 
van de jacht, De mannentester en De hartsvriendin veroverden de 
bestsellerlijsten. Zowel De gelukkige huisvrouw als De ontsnapping is 
verfilmd. 

Tijdens de themamiddag is er in de bibliotheek een informatiemarkt 
waar organisaties voor  hulp en advies bij dementie zich presenteren.

Ook wordt de Eerste Hulp Bij Dementie-koffer uitgereikt aan de heer 
Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus. Deze EHBD-koffer 
bevat folders en boeken over dementie en kan via de bibliotheken 
gratis worden geleend door mensen met dementie en betrokkenen.

Het programma van de themamiddag over dementie in de bibliotheek 
van Boxmeer en de Weijer ziet er als volgt uit:
14.00 uur:  Ontvangst in de bibliotheek met koffie/thee en start 
 informatiemarkt. 
14.30 uur:  Verzamelen in zaal De Weijer, uitreiking Eerste Hulp Bij  
 Dementie-koffer. 
14.35 uur:  Vertoning van de film Het doet zo zeer (kosten 3 euro). 
15.45 uur:  Vraaggesprek met Heleen van Royen en napraten 
 over de film. 
16.45 uur:  terug naar de bibliotheek voor koffie, thee, bezoek 
 informatiemarkt en een meet & greet met 
 Heleen van Royen. 
17.30 uur:  Sluiting informatiemarkt
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DE OMBUDSMAN VAN DE KBO BOXMEER  
 
Vrijwilligers. Zij zijn al jaren de onmisbare schakels in de maatschappij. 
Dat geldt misschien wel het meest in de wereld van de ouderen. De 
ene vrijwilliger bezorgt maaltijden aan huis, de andere speelt chauffeur 
bij het bezoek aan de dokter of  het ziekenhuis en een derde vrijwilliger 
maakt regelmatig een wandelingetje met een wat eenzame oudere 
of doet voor hem of haar de boodschappen. Aan de lange rij van 
vrijwilligerswerk komt bijna geen einde.
Toch zijn er ook vrijwilligers die niet zo vanzelfsprekend in die lange rij 
passen. Kees Kapteyns is er zo eentje. Zijn naam staat bij elke 
uitgave van het blad KBO-actief onderaan pagina 1. Compleet met 
titels en omschrijving van zijn vrijwilligerswerk: juridisch adviseur. 
“In 2002 heb ik een punt gezet achter mijn werkzaamheden”, vertelt 

Kapteyns. “Twee jaar later was ik er van 
overtuigd, dat er een geweldige taak lag 
voor de ouderenbonden. Ik ben naar de 
KBO gegaan en heb het bestuur erop 
gewezen dat veel ouderen behoefte 
hebben aan juridische hulp. Ik zei: ik wil 
dat als vrijwilliger graag doen. Zo zijn 
we aan de slag gegaan.”
De noodzaak van juridische hulp is voor 
Kapteyns zonneklaar. Hij somt op: 
“Ouderen weten meestal niet hoe ze 
problemen moeten aanpakken en waar 
ze moeten zijn. Ze zijn ook vaak bang 
om te protesteren tegen instanties als 
ouderenzorg, de gemeente, uitkerings-
instellingen, verzekeraars, verhuurders 
en noem maar op. Niet assertief genoeg, 

ja. En te veel ontzag voor autoriteiten. Neem bijvoorbeeld het recht op 
inzage in je medisch dossier. Dat recht heeft iedereen. Maar wat 
gebeurt er? Je krijgt te horen: kan niet. Dan durf je vaak niet aan te 
dringen, zeker niet als je ook nog afgeblaft wordt. En pak de mensen 
boven de tachtig. Vaak zijn dat alleenstaande vrouwen. Voor 
leveranciers, hulpverleners en noem ze maar op is dat een heel 
gemakkelijke doelgroep. Die ouderen worden zo maar geïntimideerd 
en ingepakt.” 
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Alarmerend vindt Kapteyns ook de problemen die ouderen hebben met 
de hedendaagse communicatiemiddelen. “Dat is de laatste jaren een 
steeds grotere zorg. Ouderen, die niet vertrouwd zijn met de computer 
en internet. De oudere generatie haalt die achterstand niet meer in, 
terwijl overheden en instanties er steeds meer gebruik van maken.”
In de jaren dat Kapteyns zich opwierp als de ombudsman van de KBO, 
heeft hij de meest uiteenlopende zaken en zaakjes op zijn 
bordje gekregen. Van problemen met het persoonsgebonden budget, 
de thuiszorg, conflicten over schadevergoedingen, moeilijkheden met 
het opzeggen van abonnementen tot het ‘eenvoudigere werk’: het 
invullen van belastingformulieren. Kapteyns: “Ja, regelmatig heb je 
met moeilijke tegenstanders te maken. Incassobureaus, postorder-
bedrijven die deurwaarders op je afsturen en op andere manieren 
dreigen. Ouderen zijn dan de zwakkere groep.”
Toch rinkelt de telefoon niet dagelijks bij de juridisch adviseur. “Mensen 
bezwijken voor dreigementen. Dat is zonde. Ze moeten niet denken 
dat ze me lastig vallen met hun probleem. Als ze er niet uitkomen of 
er wakker van liggen, dan kunnen ze bellen of mailen. Ik help ze graag. 
Ze durven vaak niet over de drempel, maar als ze over die drempel zijn, 
dan krijg ik ook alle vertrouwen. Ik durf te zeggen dat de meerderheid 
van de gevallen die ik behandeld heb, een 
positief resultaat hadden. Dat geeft meer 
voldoening dan de directeur van een grote 
onderneming adviseren.”

Mr. Ir. Kees Kapteyns
Leeftijd: 76 jaar. Geboren in Sint Michielsgestel, opgegroeid in Den Dungen. Studie: 
scheikundige technologie aan de toenmalige Technische Hogeschool in Eindhoven. 
Werk: natuurkundig laboratorium van Philips in Waalre, daarna arbeids- en milieuhy-
giëne bij Hoogovens in IJmuiden. Vanaf 1976 proces- en producttechnologie bij Rank 
Xerox in Venray. Behaalde in 1993 via thuisstudie bij Open Universiteit Heerlen de titel 
meester in de rechten. Verhuisde in 1991 naar Boxmeer. Werkte tot zijn pensionering in 
2002 nog als adviseur milieu- en arbozaken bij accountants- en adviesbureau Deloitte 
& Touche. Is sinds 2004 als vrijwilliger juridisch adviseur bij de KBO afdeling Boxmeer.  
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MET DE BOXMEERSCHE HARMONIE MEE 
 
Harmonie tussen Muziek en Theater. Dat is de titel van het bijzondere 
programma waarmee de Boxmeersche Harmonie haar 150-jarig 
jubileum afsluit. Na tal van andere muzikale activiteiten in het feestjaar 
gaat het Boxmeerse muziekgezelschap nu letterlijk de straat op en 
neemt het publiek met zich mee naar verschillende plekken in 
Boxmeer die van historische betekenis zijn. 
Dat gebeurt allemaal op zondag 17 september vanaf 13.00 uur.   
Jong en oud en ook rolstoelers zijn van harte welkom bij het muzikale 
evenement. De toegang is gratis. 
De muzikanten en het publiek verzamelen zich in het Weijerpark in 
Boxmeer. Na muziek en theater volgen de toeschouwers de spelende 
harmonie door de straten naar nog vier andere locaties in Boxmeer. 
Op iedere locatie zal er muziek gespeeld worden door een Boxmeers 

orkest. Alle deelnemende 
muziekgezelschappen 
vinden hun oorsprong 
bij de Boxmeersche 
harmonie. Behalve van 
muziek kan het publiek 
genieten van theater 
in de vorm van toneel, 
muziek en zang, waarbij 
steeds aandacht besteed 
wordt aan de historie van 
die betreffende locatie, 
aan Boxmeer in zijn 
algemeenheid en aan 
het jubileum. Bovendien 
zullen er op iedere 
locatie via een 
led-scherm beelden 

getoond worden, die het programma ondersteunen. 

Aan het muzikale evenement Harmonie tussen Muziek en Theater 
werken mee: Theaterspelers: Marita Bos, Anneke Derks van de Ven, 
Jos Wetzel, Elizardo Laclé en Jan Peters. Muzikale leiding: Harry 
Godtschalk (dirigent van de harmonie) en Michel van de Berg. 
Teksten en regie: Jan Peters. Regie-assistente: Riet v Lith. 
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Het programma van Harmonie tussen Muziek en Theater ziet er op 
zondag 17 september als volgt uit:

13:00 uur Locatie 1: Weijerpark. Publiek verzamelt zich in het 
Weijerpark. Daar spelen De Joekels. Start: 13:30 uur Er zal hier 
aandacht besteed worden via theater aan het ontstaan van De Weijer. 
Bovendien zal er in dichterlijke vrijheid aandacht geschonken worden 
aan de vele bijnamen, die er vroeger in Boxmeer waren. Onder de 
klanken van de harmonie loopt men in optocht naar locatie 2. 

14:30 uur Locatie 2: Kasteel op de Veerstraat. Muzikaal wordt het 
publiek hier onthaald door Femmes Kabaal. Er zal verteld worden over 
het ontstaan van Boxmeer op deze plek. Aan de orde zullen komen: 
Jan Boc van Meere en de vele andere bewoners van Het Kasteel. 
Onder de klanken van de harmonie gaat het hele gezelschap naar 
locatie 3. 

15:30 uur Locatie 3: Rustaltaar op ’t Zand. Orkest De 4e Hoedanig-
heid speelt hier toepasselijke muziek. De toneelspelers vertellen en 
zingen hier het verhaal van het ontstaan van het H. Bloed en de 
jaarlijkse Vaartprocessie. Onder leiding van de harmonie gaat het 
verder naar locatie 4. 

16:30 uur Locatie 4: Koningsrotonde bij de Bocstraat/Steenstraat. 
Muziek wordt hier verzorgd door De Liefhebbers en de bazuinblazers 
van Vereniging De Metworst. In kort toneelspel en zang hoort het 
publiek nog eens hoe de traditie van de Metworst en het Rennen in 
Vortum is ontstaan. Onder klanken van de harmonie loopt men naar 
locatie 5. 

17:30 uur Locatie 5: Wilhelminaplein bij Hotel Riche. Het publiek 
luistert hier onder meer naar een verhaal over de mooie gevels in de 
Steenstraat. Er zal ook een muzikale groet gebracht 
worden door alle genoemde orkesten. Het Boxmeers 
Volkslied wordt ten gehore gebracht. De Boxmeersche 
Harmonie zal het geheel afsluiten met enkele 
muziekstukken, waarna de voorzitter van de harmonie 
om 18.30 uur het jubileumjaar officieel afsluit.
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SENIORENWANDELING BIJ DE VILT – THEMA: HERFST  
 
IVN De Maasvallei organiseert samen met de KBO op donderdag 12 
oktober de laatste seniorenwandeling van dit seizoen. Dit keer gaan 
we de  ‘natte natuurparel’ De Vilt in Beugen bezoeken. Het thema is: 
herfstverschijnselen. 
Na de herstelwerkzaamheden van enkele jaren geleden ligt De Vilt er 
het hele jaar door prachtig bij. Nu de herfst is aangebroken is er een 
extra dimensie bijgekomen. De herfstkleuren variëren  van bruin naar 
rood en oranje en geel. Elke boom kent zijn eigen kleurschakering en 
weer variaties daarin. Vooral als de zon schijnt levert dat een geweldig 
gezicht op. Diverse boomvruchten en boomgallen worden zichtbaar, 
elk met een eigen verhaal.  Ook onder de grond gebeurt het een en 
ander. De paddenstoelen schieten als …. uit de grond. We zien zeker 
diverse soorten in vorm en kleur. En wat zijn paddenstoelen eigenlijk? 
Onze gidsen vertellen er alles over.

Is uw nieuwsgierigheid gewekt? Dan hopen wij u op donderdag 12 
oktober te ontmoeten bij deze gratis wandeling van IVN De Maasvallei 
en KBO-Boxmeer. We starten om 13.30 uur bij het informatiebord aan 
de Moerbaan in Beugen. Na afloop wordt u zoals gewoonlijk een gratis 
kopje koffie of thee aangeboden door KBO-Boxmeer. 

Voor inlichtingen kunt u bellen naar:
Maria van Bracht telefoon 06-10904580 of naar 
Piet Schoenmakers telefoon 0485-520876.
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DE WERELD VAN CHARLES DARWIN 

De wereld en de levensgang van Charles Darwin. Dat is de titel van 
een themamiddag die op donderdag 5 oktober gehouden wordt in het 
Parochiehuis aan de Van Sasse van Ysseltstraat 8 in Boxmeer. De 
middag zal verzorgd worden door Anton van Erve. De zaal is open om 
13.30 uur en de presentatie begint om 14.00 uur. Bezoekers worden 
ontvangen met een kop koffie of thee plus cake. Rond 14.45 uur is er 
een pauze. De themamiddag wordt om 16.00 uur afgesloten. 

De wereld van wetenschapper Charles Darwin (1809 – 1882) levert 
deze middag geen zware kost op maar een middag met veel plaatjes. 
Uitgebreid komt de beroemde 
wereldreis van Darwin aan bod, 
geïllustreerd met prachtige 
afbeeldingen. Verder wordt op 
luchtige wijze de ontwikkeling 
van de evolutiegedachte bij 
Darwin behandeld, onder meer 
onder invloed van de gedragin-
gen van de chimpansee Jenny. 
Ook wordt Darwins familieleven 
belicht en komen de 
gebeurtenissen tijdens Darwins 
laatste levensjaren ter sprake.

Kortom: een themamiddag waar iedereen wat van opsteekt.
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WOENSDAG 27 SEPTEMBER: NAJAARSREIS KBO-LEDEN  
 

In het augustus-nummer van KBO-actief 
is uitgebreid aandacht besteed aan het traditionele, 
eendaagse najaarsreisje voor de leden van de 
KBO Boxmeer. Het dagje-uit staat deze keer op 
woensdag 27 september op de agenda. Om 
08.30 uur vertrekken de deelnemers richting 
Rotterdam. Iedereen dient uiterlijk 08.15 uur 

aanwezig te zijn op de gekozen opstapplaats.

Op het programma van de ongetwijfeld boeiende najaarsreis staan 
onder meer: Koffie met gebak in Futureland, een interessante rondrit 
(onder leiding van deskundige gidsen) bij de beroemde Maeslantkering 
bij Hoek van Holland, een gezamenlijke lunch in Rotterdam, een rond-
rit door de Maasstad plus een bezoek aan de inmiddels overbekende 
Markthal en niet te vergeten: een heerlijk driegangen-diner op de 
terugweg naar Boxmeer. En dat allemaal voor 50 euro per persoon. 
Kortom: een niet te missen dagje-uit. 

De belangstelling voor de najaarsreis is groot, maar volgens de organi-
satoren zijn er nog enkele plaatsen vrij in de bus. Mocht u vergeten zijn 
het aanmeldingsformulier uit het augustus-nummer in te leveren en wilt 
u alsnog mee, wacht dan niet en neem vóór 22 september contact op 
met een van de organisatoren.

Aanmelden kan bij:
Truus van den Brand – Weijerstaete 74 – telefoon 0485-571053
Mechelien Verhees – Margrietstraat 79 – telefoon 0485-211610
Ger Verdijk – Jan Sluijterstraat 5 – telefoon 0485-572223
Gerrie van Kempen – Exportstraat 13 – telefoon 0485-571741
Of bij de receptie van Het Kasteel in Boxmeer

De Maeslantkering bij Hoek van Holland
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SAMEN NAAR BUITEN  
 

De Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer 
(SWOGB) zoekt vrijwilligers, die samen met iemand 
een blokje om willen lopen of een uurtje ergens heen 
willen gaan. Iemand die niet meer alleen naar buiten 
kan, kan met behulp van een rolstoel of rollator weer 
genieten van de frisse buitenlucht. En samen kun je 
plezier beleven aan elkaars gezelschap.

Voor meer informatie kun je bellen naar 
0485-700500 en vragen naar Dette Koenders.

SPREEKUUR GEBRUIK COMPUTER EN MOBIELTJE 
 

De Stichting Welzijn Ouderen Gemeente 
Boxmeer (SWOGB) heeft een inloopspreekuur 
voor vragen over het gebruik van laptop, tablet 
en mobieltje. Dit spreekuur wordt elke eerste 
dinsdag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur 
gehouden in de Leesserre van de bibliotheek 

in Boxmeer. Heeft u vragen, kom dan naar het spreekuur en neem uw 
opgeladen apparaat mee. De docent van de SWOGB kijkt samen met 
u wat het probleem is en hoe hij u verder kan helpen. Voor dit jaar zijn 
de data voor de spreekuren: 3 oktober, 7 november en 5 december.
U kunt voor meer informatie ook telefonisch contact opnemen met de 
coördinator, Peter Ermers, (06-20625198) of per e-mail:  
permers@ziggo.nl

RESERVE WIJKCONTACTPERSOON  
 

Vrijwillig(st)er als reserve wijkcontactpersoon 
(voor het bezorgen van Ons en KBO-actief en 
verjaardagskaarten).
Nadere informatie bij  Mechelien Verhees, 
telefoon 0485-211610 of m.methorst@ziggo.nl
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RIJBEWIJSKEURINGEN 
 
Onderstaande artsen voeren rijbewijskeuringen uit: 
• R. Jans, alleen op de 3e maandag van de maand in de Weijer. 
Vooraf afspraak maken via de receptie, tel 0485-574919 
Kosten € 30,00.
• Huisartsenpraktijk Oploo, Vloetweg 37a, 5841 AS Oploo.
telefoon 0485-381800. Kosten € 50,00.
• Huisartsenpraktijk Oeffelt, Schoolstraat 4 te Oeffelt.
telefoon 0485-361265. Kosten € 50,00. 
• De heer B. Minken, Venrayseweg 40 te Wanssum. 
telefoon 0478-531748. Kosten € 30,00.

Voor informatie en voor een afspraak belt u tijdens kantooruren naar 
het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijs-keuringen: 
088-2323300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl

De keuring is verplicht voor automobilisten die 
75 jaar of ouder zijn op het moment dat het 
rijbewijs moet worden verlengd en voor auto-
mobilisten met rijbewijs C/D/E. Soms is een 
bezoek aan een keuringsarts ook verplicht als de 
leeftijd van 75 jaar nog niet is bereikt. Of dat voor 
u geldt, kunt u nagaan op: www.keuringscheck.nl  
Zo kan worden voorkomen dat pas bij aanvraag 

van een nieuw rijbewijs blijkt dat een keuring nodig is. Ook worden op 
deze manier onnodige keuringen, met alle kosten van dien, voorkomen. 
Op de website wordt ook aangegeven welk van de drie keurings-
formulieren – de zogenaamde Eigen Verklaring – u nodig heeft.  
De Eigen Verklaring is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten en met 
DigiD via mijn.cbr.nl. Ook is het mogelijk het bureau Regelzorg te 
vragen u een Eigen Verklaring toe te zenden. Voor vragen over het 
invullen van de Eigen Verklaring kunt u contact opnemen met de 
medisch adviseur van Regelzorg. Verwerking en beoordeling ervan 
door het Centraal Bureau Rijvaardigheids-
bewijzen (CBR) kan tot drie maanden 
in beslag nemen. Daarom wordt 
geadviseerd om minstens vier maanden 
voor het verlopen van het rijbewijs een 
afspraak te maken voor een keuring.

KBO-Actief september 2017
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PUZZELPAGINA

Woordzoeker
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In memoriam 
 
In de voorbije weken is afscheid genomen van: 

Mevr. A. Sweep-Middeldorp  Bakelgeertstraat 17   85 jaar
Mevr. R. Centen-Veekens     Spoorstraat 48        83 jaar
Mevr. M. Arts-Hendrix    Carmelietenstraat West 28 83 jaar
Mevr. A. van Haren-Van Tol  Kasteel HO 19  90 jaar 

Nieuwe leden:

Mevr.H. Swaneveld               Rijksweg 9A  Afferden
Mevr. M. van Tol-Peters        Boterbloem 28
Dhr. A. van Tol                      Boterbloem 28
Dhr. R. van den Hoogen       Floralaan 82
Mevr. H. Verheijen                Keep 16

Ledenaantal: 1193

Oud-Boxmeer: Inzegening nieuwe R.K. Technische School voor Boxmeer en
Omstreken door pastoor A. van Rijswijk (januari 1950)


