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KBO afdeling Boxmeer – opgericht 16 juni 1955

Voorzitter         
Anton van Erve  Krekelzanger 8 - 5831 NM Boxmeer                         0485 - 57 81 50

Secretaris 
Henk Thuis    J. van Ruysdaelstraat 20 - 5831 CB Boxmeer      0485 - 57 31 88

Penningmeester
Wim Kuster  Bocstraat 12 - 5831 GV Boxmeer                          0485 - 57 20 36

Overige bestuursleden
Truus van den Brand     Weijerstaete  74 - 5831 ZZ Boxmeer   0485 - 57 10 53
Mechelien Verhees      Pr. Margrietstraat 79 - 5831 EZ Boxmeer                  0485 - 21 16 10
Jan Hendriks               van Odenhovenstraat 2 - 5831 GS Boxmeer  0485 - 52 12 04
Gerrie van Kempen      Exportstraat 13 - 5831 AJ Boxmeer                 0485 - 57 17 41

Bank                      Rabo Land. v. Cuijk & Maasduinen NL87RABO 010 87 15 701

Ledenadministratie
Mechelien Verhees                  Pr. Margrietstraat 79 - 5831EZ Boxmeer               0485 - 21 16 10     

Redactie                    
Wiel Vloet   Koorstraat 57a - 5831 GH Boxmeer   0485 - 57 37 32
Carel Thijssen  Koorstraat 68   - 5831 GH Boxmeer   0485 - 57 46 75

Website: www.kboboxmeer.nl  

Beheerder 
Wiel Vloet      Koorstraat  57a - 5831GH   Boxmeer   0485 - 57 37 32

Belangrijke telefoonnummers 
Acute noodhulp                        112  Ziekenbezoek leden   0485 - 57 10 53
Vrijwillige Hulpdienst                700500  Politie    0900 - 88 44            
Centrale huisartsenpost           0900-8880 Protestantse Gemeente       0485 - 21 25 81                                     
Onze Lieve Vrouwe Parochie  Het Parochiehuis     0485 - 57 32 77

           
Huisartsen     W. de Jager      0485 - 52 20 52            
   van de Belt, Felix, de Jong    0485 - 57 18 07            
   E. Davids, M. Oude Veldhuis     0485 - 52 12 25  
   Rijn, Willemsen, Duffhues    0485 - 57 14 72             
   A. Jansen, J. Paquay, H. Groenendal   0485 - 57 13 65 

Ouderenadviseurs
José Brienen                      0485 - 57 57 19
Gerard van Esch          Sweelinck 26     0485 - 57 43 58
Mechelien Verhees  Margrietstraat 79     0485 - 21 16 10
Wim van den Berg       Sweelinck 90                   06 - 23 65 67 73

Geestelijk adviseur Pastor Luc Janssens                                    0485 - 57 32 77    
                                    luc.janssens@karmel.nl

Juridisch adviseur      Mr. Ir. K. Kapteyns, Floralaan 47 - 5831 TC Boxmeer 
    keeskapteyns@ziggo.nl  0485 - 52 06 50  
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GEPLANDE  ACTIVITEITEN oktober, november 2017

Agenda

10  okt    Ons en KBO-actief komen uit
12  okt    Seniorenwandeling bij De Vilt Beugen
18  okt    Muzikaal avondje Symfonie
26  okt    Wandeling Mookerheide
07  nov   Bestuursvergadering KBO
08  nov   Middag Kasteel
14  nov   Ontvangst nieuwe KBO-leden in Pastoraal Centrum
14  nov   ONS en KBO-actief komen uit
15  nov   Amusementsavond bij Riche
17  nov   Vrijwillersavond bij ’t Vertrek

Kienen in de aula  van de Weijer:                                         
19 oktober, 2 november, 16 november, 30 november
Aanvang 13.30 uur

Kaarten in de aula van de Weijer :                                          
12 oktober, 26 oktober, 9 november, 23 november. 
Aanvang 13.30 uur.

De wekelijkse inloopochtend in ’t Hoogkoor draait weer volop. 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) 

Per e-mail (m.methorst@ziggo.nl) kan ook.Kopij voor het  november-nummer  2017 (nr. 11) van KBO-actief 
graag vóór 4 november aanleveren (liefst digitaal) bij de redactie. 
ie colofon pagina 1. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden 
artikelen niet of eventueel verkort weer te geven.
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SENIORENWANDELING BIJ DE VILT  
 
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. We starten om 13.30 uur bij het informatiebord 
aan de Moerbaan in Beugen. Na afloop is er 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.

MUZIKAAL AVONDJE SYMFONIE

Op woensdag 18 oktober is er in zorgcentrum 
Symfonie een muzikale avond, die verzorgd wordt 
door het duo Maestro & Co. De avond is speciaal 
bedoeld voor KBO-leden die wonen in Celesta en 
Musette. De bezoekers worden getrakteerd op
koffie of thee met ‘iets lekkers’. Het programma 
begint om 19.00 uur en de toegang is gratis.
Maestro & Co hebben hun optreden van ongeveer 
twee keer 40 minuten de titel Happy days are here 
again gegeven. De beide muzikanten begeleiden 
zichzelf op gitaar en accordeon en brengen een 

gevarieerd programma met mooie muziek, luisterliedjes en meezingers.  

AMUSEMENTSAVOND IN ZAAL RICHE

Op woensdag 15 november is de
jaarlijkse amusementsavond in de grote zaal 
van hotel Riche. Deze keer treedt het trio 
‘1 Miss en 2 Heren’ op. De muzikale avond 
begint om 19.30 uur. De zaal is vanaf 19.00 
uur open. De toegangsprijs is 5 euro, 
inclusief koffie en een consumptie. Kaartjes 
zijn te koop bij de bekende adressen:

Truus van den Brand, Weijerstaete 74, telefoon 571053 
Gerrie van Kempen, Exportstraat 13, telefoon 571741
Mechelien Verhees, Margrietstraat 79, telefoon 211610 
Ger Verdijk, Jan Sluiterstraat 5, telefoon 572223.
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DANK AAN IDA

Enige tijd geleden heeft ons bestuurslid Ida Tillemans te kennen 
gegeven dat ze, om persoonlijke redenen, wilde stoppen als bestuurs-
lid. Vandaar dat zij ook niet meer prijkt in het lijstje van bestuursleden 
aan het begin van ons blad KBO-actief. We willen hier graag haar 
verdiensten op een rijtje zetten.Ida Tillemans is vanaf het begin van  
haar lidmaatschap van de KBO-afdeling Boxmeer op een zeer geën-
gageerde wijze op veel fronten actief geweest. Op 2 april 1998 werd zij 

bestuurslid van onze KBO-af-
deling. Ze is dat tot een paar 
maanden geleden gebleven.
Als lid en voorganger van de 
ABC-groep (Activiteiten Bege-
leidings Commissie) droeg zij 
al meer dan 19 jaar, met het 
ABC-team, bij aan het goede 
verloop van veel activiteiten, 
zoals de Algemene Leden 
Vergadering, de 
themamiddagen, de 
kerstviering, de 
amusementsavond, de toneel-
middag, de middagen voor de 
bewoners van het Kasteel en 

Madeleine en het avondje in de Weijerdonck, nu Weijerstaete.  Hierbij 
werd gezorgd voor  de inrichting van de ruimte, de ontvangst van de 
gasten en deelnemers, die werden voorzien van de benodigde munten 
voor de consumpties, het uitschenken van de koffie of thee, enzovoort. 
Daarnaast was Ida deelnemer, maar vooral activator van een aantal 
activiteiten. Sinds 1998 tot begin dit jaar had ze niet alleen de leiding 
van de kien-commissie maar zorgde ze er ook tweewekelijks voor dat 
er weer om aantrekkelijke prijzen kon worden gekiend. Ze deed de 
inkoop van de prijzen en zorgde op zeer nauwgezette wijze voor het 
financieel neutraal draaien van deze activiteit. Bij het kaarten speelde 
ze eenzelfde rol. Ook hier zorgde ze met het team tweewekelijks voor 
de prijzen en voor de financiële zaken die daar bij horen. Bij de 
jaarlijkse KBO-viswedstrijden was ze naast enthousiast deelnemer ook 
actief bij de organisatie. Vanaf februari 2002 tot eind 2016 vervulde Ida 
de functie van wijkcontactpersoon voor rayon 27. Dit hield in dat ze de 
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bezorging van het KBO magazine ONS en het lokale informatie blad 
KBO-actief, de verjaardagskaarten, het kerstbrood en de KBO-kalender 
voor haar rekening nam. Tevens fungeerde ze als vraagbaak voor haar 
rayon.
In 2002 werd Ida door de Boxmeerse carnavalsvereniging De 
Geitenbok onderscheiden als Geit van het Jaar. En in 2014 werd zij Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau.

Bij geëigende gelegenheid zullen we nog officieel van Ida als 
bestuurslid afscheid nemen.

Ida, heel hartelijk bedankt voor alles wat je voor onze KBO-afdeling 
Boxmeer gedaan en betekend hebt.

In dankbaarheid,

getekend, 

Anton van Erve
voorzitter KBO afdeling Boxmeer
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SPELD VAN VERDIENSTE VOOR JOHAN VAN ETTEN 
 
Johan van Etten krijgt er weer een brok van in zijn keel als hij 
terugdenkt aan wat hem drie dagen eerder overkomen is. In de 
Weijerstate werd de 77-jarige vrijwilliger-pur-sang onderscheiden met 
de Speld van Verdienste van de gemeente Boxmeer. “Ik kon het echt 
niet droog houden”, geeft Johan ruiterlijk toe. “Ik was super overdonderd. 
Mijn zus Kela had het allemaal georganiseerd. Stiekem. Volgens mij 
wist heel Boxmeer het, behalve ik”. Begrijpelijk, al die emoties en 
vreugdetranen. Ga maar na. Het is burendag, als lid van de wijkraad 
heb je die dag mee-georganiseerd (“ik zat bij de uitgifte van de 
consumptiepenningen”) en dan word je opeens het middelpunt van 
debelangstelling. “We zaten gezellig buiten te buurten”, vertelt Johan. 
“Wordt het bestuur van de wijkraad naar binnen geroepen. Daar 
stonden een paar fotografen en Willy Hendriks, de wethouder. Ze pakte 
me bij m’n arm en zei: kom d’r eens bij staan. Ik kreeg allerlei lovende 

woorden over me 
heen. Ik werd er niet 
goed van. En toen die 
Speld van Verdienste. 
Van je eigen 
gemeente. Wat een 
geweldige eer. En dan 
allemaal 
handjes en kusjes. Ja, 
het was een 
onvergetelijk feest. Ik 
sliep ’s nachts om drie 

uur nog niet. Ik moest alles nog verwerken.
”Wie de indrukwekkende staat van dienst ziet, zal zich er niet over 
verbazen dat Johan de fraaie gemeentelijke onderscheiding heeft 
gekregen. “Maatschappelijk bezig zijn, dat doe ik het liefst”, benadrukt 
hij. “Vrijwilligerswerk, in contact zijn met andere mensen. Ik weet niet 
precies hoe lang ik al lid ben van de KBO, maar ik leef in de sfeer van 
de KBO”. Samen met Wil Franken organiseert Johan al jaren de 
meerdaagse reisjes voor de leden van de ouderenbond. En tafeltje-dek-
je is al sinds 2000 een van zijn favoriete vrijwilligerstaken. 
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‘Om de zes weken, een week lang. Ik doe het met veel plezier. Jammer 
alleen dat je niet aan de eigenlijke doelstelling van tafeltje-dekje komt: 
contact met de mensen, daar is helaas gewoon geen tijd voor.” Johan 
richtte, samen met Loet Vollenberg, ook het Hobby Centrum Boxmeer 
op. “We zitten in een bedrijfspand op de Valendries. Er was behoefte 
aan zo’n centrum. Mensen die gezamenlijk hun hobby uitoefenen. Van 
timmeren tot werken met glas-in-lood en van boekbinden tot boetseren. 
Noem het maar op”. Op de erelijst van Johan prijken ook nog enkele 
bestuurlijke bezigheden. Behalve dat hij bestuurslid is van de Wijkraad 
Oost, heeft hij ook een bestuursfunctie bij buurtvereniging 
Pastoorsbiest. En zeker het vermelden waard: Johan van Etten was 
liefst negentien jaar de penningmeester van Stichting St. Petrus, het 
schoolbestuur van het bijzonder onderwijs in Boxmeer. Is de Speld van 
Verdienste een reden om nu een punt te zetten achter al dat 
vrijwilligerswerk? Zijn ogen schieten vuur. “O jee, nee”, klinkt het bijna 
boos. “Ik denk er niet aan om te stoppen. Volgende week weer
tafeltje-dekje. Kom maar op”. 

 
Johan van Etten

Geboren in 1940 in Breda. Oudste kind van een gezin van tien 
kinderen. In 1943 verhuisd naar Boxmeer, waar vader werkte aan de 
ambachtsschool, indertijd vlakbij de ‘sokfabriek’ in de Spoorstraat. 
Doorliep de lagere school in Boxmeer, studeerde drie jaar aan het 
seminarie in het Twentse Zenderen en ging daarna naar de hbs in 
Boxmeer. Ging na zijn studietijd werken bij de Dienst Gemeentewerken 
Land van Cuijk. “Daar ben ik eeuwig gebleven. Ik heb alle rangen en 
standen doorlopen”.  Omschrijft zichzelf als ‘zo Boxmeers als de pest’.
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Najaarsreisje KBO:  
 

 
Twee sinaasappelkleurige touringcars, waarvan één dubbeldekker, vertrokken 
op woensdag 27 september rond kwart voor negen richting Rotterdam. Aan 
boord: 119 Boxmeerse KBO-leden en natuurlijk twee chauffeurs. 
De organisatoren van het jaarlijkse najaarsreisje hadden dus niet te klagen 
over gebrek aan belangstelling. De 180 kilometer lange rit naar het bijna 
uiterste puntje van Zuid-Holland verliep uitstekend. Geen files en chauffeurs 
die weten waar het gaspedaal zit. Het oorspronkelijke reisdoel, een bezoek 
aan de Maeslantkering bij Hoek van Holland, kwam door omstandigheden te 
vervallen. In plaats daarvan werden we aangenaam verrast met een rondrit 
door een minstens zo interessant gebied: de Tweede Maasvlakte. Het
ongeveer 2000 hectare grote uitbreidingsproject van de Rotterdamse haven 
is in zee aangelegd, aldus onze gids, die uitvoerig vertelde wat er allemaal te 
beleven viel op de Tweede Maasvlakte. Wij keken intussen onze ogen uit naar 
zoveel bedrijvigheid.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kolossale terminals met ontelbare aantallen containers, die – zonder dat er 
mensenhanden aan te pas komen – in immense schepen worden geladen. 
Zee-reuzen die tot wel 19.000 van die ‘vrachtwagen-dozen’ tegelijk kunnen 
vervoeren. Enorme opslagsilo’s voor olie en gas, distributiehallen waar 
gemakkelijk zeven voetbalvelden in kunnen en waar bijvoorbeeld alleen maar 
wegwerpaanstekers (!) opgeslagen liggen. En wat te denken van 
indrukwekkende buizen, in Limburg gefabriceerd, vandaar over het water 
vervoerd naar de Maasvlakte en bestemd als onderstel voor windmolens op 
zee. Ze zagen er, vanuit ons gezichtspunt, niet zo geweldig groot uit. Maar 
onze gids verzekerde ons dat die jongens toch een doorsnee van acht meter 
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hadden en dat we er dus gemakkelijk met onze touringcar doorheen zouden 
kunnen rijden! Het bezoek aan de Maasvlakte werd afgesloten met een verlate 
beker koffie en een reep chocolade. In plaats van gebak.                                      

 
Na een rit van een klein uurtje arriveerden we pal onder de beroemde 
Euromast in Rotterdam, waar in restaurant De Zwarte Zwaan de lunch voor 
ons klaarstond: belegde, niet besmeerde broodjes, een Haags bakje koffie, jus 
d’orange en… een overheerlijke, knapperige kroket.
Via een toeristische rondrit door hartje Rotterdam – met een ras-Rotterdammer 
als gids – belandden we bij nog een toeristische attractie: de Markthal met zijn 
prachtige wandschilderingen en zijn talrijke eet-, snoep- en smulkramen. Zeker 
een bezoekje waard, dat kleur- en calorierijke bouwwerk, al wilden de KBO’ers 
hun eetlust liever bewaren
voor het laatste adres: 
zalencomplex De Gouden Leeuw 
in Terheijden. Onderweg een 
beetje pech met files, maar toch: 
een uurtje later dan gepland ging 
het smakelijke drie-gangen-diner 
er alsnog in als koek. En toen we 
door donker Brabant huiswaarts 
koersten, werd er nog wel gezel-
lig na-gekeuveld. Maar niemand 
zong het overbekende lied ‘toen 
wij uit Rotterdam 
vertrokken…’  
 
 

 Koffie na het bezoek aan de Maasvlakte

De Markthal: kleur- en calorierijk
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WANDELING  MOOKERHEIDE EN OMGEVING 
 
Op donderdag 26 oktober staat er voor de liefhebbers een wandeling 
op de Mookerheide op het programma. De route heeft een lengte van 
10 kilometer. Deze wandeling stond oorspronkelijk in september op het 
programma, maar kon toen door omstandigheden niet doorgaan.                            
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 geworden 
van Natuurmonumenten. 
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 Hoog-
landers 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 25 oktober 
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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PUZZELPAGINA 
 

 
Woordzoeker: HERFST
Alle woorden zijn kriskras verborgen in het veld 
met letters. Als alle woorden in de lijst zijn 
doorgestreept, vormen de overgebleven letters 
een gezegde. Veel puzzelplezier !!! 
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In memoriam 
 
Op 15 oktober gedenken wij om 10.30 uur in de
Kapel van Het Kasteel: 
 
Zr. F. van de Riet                       Veerstraat 49                  98 jaar 
 
In de voorbije weken is afscheid genomen van: 

Mevr. H. Nissen-Arts                  ’t Pleintje 2                      89 jaar
Mevr. R. Reintjes-Koster            Weijerstaete 58               82 jaar

Nieuwe leden:

Dhr. J. Peters                               p/a Keep 16
Mevr. J. Verberkt-Peeters            Jan Bosboomstraat 8
Zr. C. Stortelder                           Veerstraat 49
Dhr. P. Hendriks                           Sweelinck 116
Mevr. Th. Jacobs-Franssen         Boc van Mere 34
Dhr. R. Jacobs                             Boc van Mere 34
 
Ledenaantal: 1195

Oud-Boxmeer: Grote brand bij de Hema (januari 1969)


