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KBO-Actief november 2017

GEPLANDE ACTIVITEITEN november, december 2017
14 nov
15 nov
17 nov
23 nov
05 dec
11 dec
11 dec
12 dec
14 dec

ONS en KBO-actief komen uit
Amusementsavond bij Riche
KBO-vrijwilligersavond bij ’t Vertrek
KBO-wandeling De Kuilen en Tongelaar Mill
Bestuursvergadering KBO
Ons en KBO-actief komen uit
Aanbieding kerstattentie en KBO-kalender 2018
Kerstviering bij Riche
Kerststukjes maken

Kienen in de aula van basisschool De Weijerwereld:
16 november, 30 november, 14 december, 28 december.
Aanvang 13.30 uur
Kaarten in de aula van basisschool De Weijerwereld :
23 november, 7 december, 21 december
Aanvang 13.30 uur.
De wekelijkse inloopochtend in ’t Hoogkoor is toegankelijk voor elk
KBO-lid. 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. In dit nummer vindt u een artikel
over de inloopochtenden.
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.Mechelien Verhees (telefoon 0485-211610). Per e-mail
(m.methorst@ziggo.nl) kPer e-mail (m.methorst@ziggo.nl) kan ook.
Kopij voor het december-nummer 2017 (nr. 12) van KBO-actief
graag vóór 1 december 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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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.
RONDJE DE KUILEN EN DE TONGELAAR MILL
Op donderdag 23 november is er voor KBO-leden weer een mooie
wandeling. Deze keer is gekozen voor een ongeveer 11 kilometer lange
route in Mill. Om precies te zijn: de omgeving van De Kuilen en van
kasteel De Tongelaar. Het is een wandeling met prachtige wandelpaden
door een afwisselend landschap van schitterende bossen, zwemwater
De Kuilen, rustig boerenland en het schilderachtig kasteel De Tongelaar, gelegen in een prachtig gebied.
We vertrekken om 09.30 uur vanaf het Weijerplein.
Voor deze wandeling kunt u zich tot uiterlijk woensdag
22 november tot 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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INLOOPOCHTENDEN VERDIENEN MEER BEZOEKERS
Sporthal ’t Hoogkoor. Een gewone donderdagochtend. Timmerlieden
werken ijverig aan de nieuwe, imposante entree van het sportcomplex.
Nog even en dan kunnen de bezoekers via de grote glazen ingang met
zijn indrukwekkende dakconstructie naar binnen. Nu nog even niet. Via
een rommelig gat pal naast de nieuwe ingang komen bezoekers binnen
in ’t Hoogkoor. Wie er de afgelopen
tijd, sinds de verbouwing, niet meer
geweest is, kijkt zijn ogen uit. Van de
‘oude’ hal is niets meer te herkennen.
Hooguit de toiletdeuren. Verder is alles
nieuw. En vooral mooi.
De grote open ruimte met zijn warme
laminaatvloer nodigt uit om even aangenaam te verpozen. Links, net voorbij de toegangen naar het overdekte
zwembad, is een keurige bar ingericht. Even verderop prachtig zitmeubilair - hoofdkleur rood - tegen de glazen wand van het bassin, waarin
een flinke groep oudere zwemmers volop geniet van het aqua-joggen.
Aan de overkant is door de glasdeuren van de sportzaal te zien hoe
lenige jongeren zich uitleven op de gymtoestellen. Aan die kant staan
moderne krukken rond
diverse hoge tafeltjes.
Ook hier is de
hoofdkleur rood. Zelfs
het laken van het
poolbiljart, verderop in
de hal, is rood. De royale
tafels in het middengedeelte van de grote
ruimte nodigen
bezoekers uit om plaats
te nemen. Ook KBO-leden. En die zijn er deze donderdagochtend opvallend weinig te ontdekken. Welgeteld één volle tafel met acht KBO-ers. De meesten hebben
net een uurtje zwemmen achter de rug en zitten vrolijk bij te praten
onder het genot van een bekertje koffie. Op een andere tafel wacht een
grote sjoelbak op liefhebbers. Tevergeefs, het speeltuig blijft
onaangeroerd.
KBO-Actief november 2017
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Is dat nu de wekelijkse inloopochtend van de KBO-Boxmeer? Het
antwoord is: ja, helaas. De ruimte is prachtig, de koffie goed betaalbaar,
alles nodigt uit voor een paar gezellige uurtjes. Kortom: alle ingrediënten voor een mooie inloopochtend zijn aanwezig. En toch, de donderdagmorgen in ’t Hoogkoor krijgt niet de KBO-bezoekers die hij verdient.
De aanwezige KBO-ers hebben diverse vermoedens, waarom de
belangstelling voor de inloopochtenden zo gering is. In de vakantieperiode lag de activiteit diverse weken stil en nu wordt er aan de voorkant
nog volop gewerkt aan de verbouwing van het complex. “Ik denk dat de
verbouwing meespeelt”, zegt een van hen. “Voor veel mensen is het, zolang er getimmerd en verbouwd wordt, onduidelijk of je wel of niet hier
terecht kunt. Sinds de vakantietijd komen de inloopochtenden moeilijk
op gang. Er zijn wat vaste klanten, die eerst een uurtje gaan zwemmen
en dan koffie drinken en een praatje maken.” Gesjoeld wordt er in ieder
geval niet. Jammer, vindt ook Wim
van der Meer, die betere tijden
heeft meegemaakt wat de inloopochtenden betreft. “Twee jaar
geleden zette ik altijd de sjoelbakken klaar en ook de kegelbanen
waren er nog. De mensen van
het zwemmen kwamen gezellig
even sjoelen of kegelen en koffie
drinken. We hadden zeker twaalf
tot vijftien vaste klanten. Nu nog
een stuk of zes. Het wordt steeds
dunner. En dan te bedenken dat
je hier zo’n prachtige, nieuwe
ruimte hebt, waar we gratis geWim van der Meer
bruik van kunnen maken. Zelfs de
sjoelbak wordt nu voor ons klaargezet.” Ook zwemmer en vaste klant
Toon Franssen vindt het doodzonde dat er niet meer animo is voor
de inloopochtenden. “In de kleine dorpen lukt het wel. Kijk maar naar
Beugen, Rijkevoort en noem maar op. Daar hebben ze één gemeenschapshuis, waar de mensen samen met allerlei activiteiten bezig zijn.
Dat moet hier toch ook kunnen. Misschien moeten de mensen van de
organisatie ook eens vaker aanwezig zijn. En misschien kan de directie
van ’t Hoogkoor ook iets meer activiteiten bieden.”
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DE KERSTATTENTIE VOOR KBO-LEDEN
Op maandag 11 december 2017
zullen de wijkcontactpersonen van
de KBO weer bij de leden het bekende kerstbrood bezorgen.
Het bestuur verzoekt alle leden om
deze dag thuis te zijn of zodanige
maatregelen te treffen dat de vrijwilligers de attentie kunnen afgeven.
De bezorgers brengen ruim duizend broden ‘aan de man/vrouw’ en
zullen uw voorzorgsmaatregelen zeer op prijs stellen.
Voor de goede orde: er wordt per postadres één brood afgeleverd.
Gelijktijdig met de kerstattentie ontvangen de leden ook de KBO-kalender voor het nieuwe jaar 2018. En natuurlijk ook de laatste KBO-actief
van 2017.
KERSTSTUKJES MAKEN
Op donderdagmorgen 14 december kunnen de leden van de KBO
weer een fraai kerststukje komen maken. De activiteit begint om 09.30
uur in sporthal ’t Hoogkoor. De planning is, dat alle kerststukjes uiterlijk 12.00 uur klaar zijn. Onder
leiding van Tine van den Boom uit
Afferden maken alle deelnemers
hetzelfde kerststuk. Tine brengt alle
benodigde materialen en bloemen
mee. Elke deelnemer wordt verzocht wel een eigen snoeischaar
mee te brengen. Natuurlijk neemt
iedere deelnemer zijn of haar zelfgemaakte kerststukje mee naar huis.
De eigen bijdrage voor het kerststukje maken is 17,50 euro, te voldoen
bij aanvang. Belangstellenden kunnen zich tot en met donderdag 7
december melden bij:
Truus van den Brand, Weijerstaete 74, telefoon 0485-571053 of bij Gerrie van Kempen, Exportstraat 13, telefoon 0485-571741.
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Bezoek ook onze website:
www.dekaaswinkel.nl
Steenstraat 61b, 5831 JC Boxmeer,
Tel 0485-574172, email: info@dekaaswinkel.nl
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KERSTVIERING KBO BOXMEER
Op dinsdag 12 december is de jaarlijkse kerstviering van de KBO
Boxmeer. Plaats van handeling is de grote zaal van hotel Riche aan de
Steenstraat. De entree is gratis. De zaal gaat om 13.45 uur open. Voor
de bezoekers staat de koffie of thee klaar.
Het eigenlijke programma begint precies om 14.30 uur en ziet er als
volgt uit:
Opening en welkomstwoord
Kerstoverweging door pastor Luc Janssens
Optredens van het Boxmeerse koor Vivace onder leiding van dirigent
Ad Voesten en van de Brabantse troubadour Gerard van Kol uit Liessel.
Vivace brengt speciaal ingestudeerde liederen – of a capella of met
volkszang. Troubadour Gerard van Kol tekent voor een speciaal kerstprogramma van unieke Brabantse dialectliedjes afgewisseld met
gedichten. Een en ander wordt op
feestelijke wijze aan elkaar
gepraat.
De middag van de kerstviering
wordt traditioneel afgesloten met
het aanbieden van een consumptie en van een worstenbroodje. De
bezoekers krijgen hiervoor twee
verschillende munten.
Het bestuur van de KBO Boxmeer
Troubadour Gerard van Kol
en de organisatie wensen alle
bezoekers een zalige kerstviering!
KERSTLUNCH - voorafgaande aan de kerstviering
Voorafgaande aan de eigenlijke kerstviering van dinsdag 12 december
organiseert de KBO – na het succes van vorig jaar – weer een kerstlunch. Dat gebeurt in de foyer van hotel Riche. Het begin van de lunch
is 12.30 uur precies. Aan de deelnemers aan de lunch wordt voor 12,50
euro het volgende
geserveerd: een kop soep,
een ‘warm item’,
bijvoorbeeld broodje
kroket of iets dergelijks,
KBO-Actief november 2017
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diverse gesmeerde broodjes en een dessert met yoghurt, fruit en/of
muesli. Dit alles inclusief koffie, thee, jus d’orange en/of melk.
De eigen bijdrage voor de kerstlunch kan voldaan worden bij het afhalen van de kaartjes. Die zijn verkrijgbaar bij:
Truus van den Brand, Weijerstaete 74, telefoon 0485-571053
Gerrie van Kempen, Exportstraat 13, telefoon 0485-571741
Mechelien Verhees, Prinses Margrietstraat 79, telefoon 0485-211610
De kaartjes kunnen tot uiterlijk vrijdag 1 december afgehaald worden.
Voor de kerstlunch zijn maximaal 80 plaatsen beschikbaar.
Bij het afhalen van de kaartjes kunnen eventuele dieetwensen aangegeven worden.

HET MOOISTE BRABANTSE KERSTGEDICHT VAN 2017
Op zaterdag 16 december wordt in Boxmeer de finale gehouden van de
wedstrijd om het mooiste Brabantse kerstgedicht van 2017. Het bestuur van de
KBO Boxmeer heeft besloten dit jaar het sfeervolle evenement te
ondersteunen. De deelnemersprijs, die jaarlijks uitgereikt wordt aan een van
de twintig finalisten, wordt deze keer gesponsord door de KBO. Op zaterdag 16 december
zal de zaal van hotel/restaurant ’t Vertrek aan
de Stationsweg in Boxmeer ondergedompeld
zijn in kerstsfeer. Om 14.00 uur komt de eerste
van twintig finalisten zijn of haar kerstgedicht
voordragen. Alle gedichten zijn geschreven in het
Brabantse dialect van de regio of plaats waar de
dichter(es) vandaan komt. De deelnemers komen traditiegetrouw uit alle windstreken van de
provincie Noord-Brabant. Bezoekers zijn van harte welkom om de finale mee
te beleven. Behalve de ongetwijfeld prachtige gedichten, staat er ook
Brabantse muziek in kerstsfeer op het programma. De zaal van ’t Vertrek is al
vanaf 13.00 uur open en de entree is gratis.
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EEN KIJKJE BIJ HET KAARTEN EN KIENEN
Kienen in de Weijer. Kaarten in de Weijer. Wie de jaarkalender van de
KBO doorbladert, komt het veelvuldig tegen. Steevast op
donderdagmiddag. De ene week kienen, de andere week kaarten. De
redactie van KBO-actief ging een kijkje nemen.
We worden bijna met open armen ontvangen. Bij het rikken hebben ze
één mannetje te weinig om zes tafels te vullen. Dus laat een van ons
zich overhalen om een middagje mee te kaarten. Och, waarom niet.
In totaal zijn er deze zonnige donderdagmiddag 37 kaartliefhebbers
naar de aula van basisschool De
Weijerwereld gekomen. Bij het rikken
(24 deelnemers) zijn de heren in de
meerderheid, aan de vier tafels waar
gejokerd wordt, winnen de dames
het. “Dat is meestal zo”, weet wedWedstrijdleider Tien Roelofs
strijdleider Tien Roelofs, die zelf niet
meespeelt. Daar is geen tijd voor. Tien houdt nauwkeurig de scores van
alle kaarters bij op de computer. Met een zelf ontworpen programma.
Daarnaast zorgt het manusje-van-alles dat de dames en heren kaarters
op tijd hun koffie of andere consumptie krijgen. “Op m’n zestigste ben ik
gestopt met werken. Sinds die tijd help ik met het kaarten en kienen bij
de KBO. Al elf jaar.”
Intussen wordt er in
gemoedelijke sfeer
aardig fanatiek gekaart.
De rikkers spelen drie
ronden van elk vijftien
spellen, de joker-spelers doen het met een
paar rondjes minder.
Alles voor 1,50 euro
inleggeld per persoon. En de besten (of de meest gelukkigen?) gaan
ook nog met een prijsje naar huis. Zelfs wie met lege handen
huiswaarts gaat, is tevreden over
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de kaartmiddag. “Och, ge bint van de straot, wâ”, en “zo bliefde onder
de minse”, klinkt het hier en daar vrolijk.
Een weekje later. Zelfde tijd, zelfde locatie. Een middagje kienen. Nu is
het de beurt aan het andere lid van de redactie om mee te spelen. Hij is
één van de twee heren, die het mogen opnemen tegen 33 dames. De
meesten met hun eigen ‘plaatjes’ om op de afgeroepen nummers op de
kaarten te leggen. Dat afroepen
is deze keer de taak van Mechelien Verhees. “Meestal doet Tien
Roelofs dat”, zegt ze. “Maar die
is mee met het Lourdes-reisje.”
Via een simpele druk op de knop
verschijnen de getallen één voor
één op een elektronisch schermpje, terwijl Mechelien het getal
Mechelien Verhees
afroept. Het tempo ligt – zeker
voor een onervaren kiener – aardig hoog. Eerst een vol rijtje voor een
prijsje, dan de volle kaart. Het is bijna muisstil in de zaal. Totdat iemand
‘kien’ roept. Links en rechts wordt er gezucht. “Ik zat op één nummer”.
Intussen controleren Mechelien en
Gijsje de Graaf of de ‘kien’ correct
was. “Kien is goed, u kunt vegen”,
klinkt het door de microfoon, waarna iedereen de kaarten weer blanco
poetst.
Gijsje de Graaf is een van de
drijvende krachten bij het kienen en
kaarten voor de KBO-leden. Zij zorgt
onder meer voor de rijk gevulde
prijzentafel, houdt de financiën bij en
assisteert ook bij de loting, wanneer
twee of meer deelnemers tegelijk ‘kien’ hebben geroepen.
Als na de pauze een van de dames voor de derde keer die middag in
de prijzen valt, is er niemand die jaloers kijkt. De dame-in-kwestie voelt
zich blijkbaar even ongemakkelijk. “Ik kan er toch ook niks aan doen dat
ik weer kien heb”, mompelt ze verontschuldigend.
En onze redacteur? Die gaat na een vrolijk middagje kienen naar huis
met twee pakken koffie en twee pakjes koekjes. Bingo!
11

KBO-Actief november 2017

In memoriam
Op zondag 19 november gedenken wij om 10.30 uur in de
Kapel van het Kasteel:
Zr. Th. Verstegen
Zr. H. Brunklaus

Veerstraat 49
Veerstraat 49

88 jaar
99 jaa

In de voorbije weken is afscheid genomen van:
Mevr. J. Kroezen-Zwiers
Dhr. J. Jans
Mevr. W. van Sambeek

Weijerstaete 21
Boc van Mere 27
Weijerstaete 76

86 jaar
72 jaar
77 jaar

Nieuwe leden:
Dhr. G. Bindels
St. Rochusstraat 7
Mevr. J. Bindels-Jacobs
St.Rochusstraat 7
Dhr. G. Coenen
Klompenstraatje 3
Mevr. J. Spronk-Lameé
Jan v. d. Capellestraat 1
Mevr. G. van Leusden-Daverveld Groenling 48
Ledenaantal: 1190

November 1993: Bij de intocht van Sinterklaas in Boxmeer heeft de schimmel van
de Goedheiligman in het Maasheggengebied de benen genomen.
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