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In memoriam

KBO afdeling Boxmeer – opgericht 16 juni 1955

In de voorbije weken is afscheid genomen van:

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
Mechelien Verhees
Jan Hendriks
Gerrie van Kempen

Weijerstaete 74 - 5831 ZZ Boxmeer
Pr. Margrietstraat 79 - 5831 EZ Boxmeer
van Odenhovenstraat 2 - 5831 GS Boxmeer
Exportstraat 13 - 5831 AJ Boxmeer

0485 - 57 10 53
0485 - 21 16 10
0485 - 52 12 04
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
Carel Thijssen
E-mail

Koorstraat 57a - 5831 GH Boxmeer
Koorstraat 68 - 5831 GH Boxmeer
wielvloet@ziggo.nl of carelthijssen@gmail.com

0485 - 57 37 32
0485 - 57 46 75

Dhr. W. Philips
Dhr. P. Hendriks

Weijerstaete 136
Marktstraat 45

86 jaar
70 jaar

Nieuwe leden:
Dhr. H. Toonen
Mevr. J. Sharpe-Swart
Dhr. R. Sharpe
Mevr. M. Geene-Geurts
Dhr. K. Geene

Mees 73
Stationsweg 18C
Stationsweg 18C
Bocstraat 20
Bocstraat 20

Ledenaantal: 1188

Website: www.kboboxmeer.nl
Beheerder
Wiel Vloet

Koorstraat 57a - 5831GH Boxmeer

Belangrijke telefoonnummers
Acute noodhulp
112
Vrijwillige Hulpdienst
700500
Centrale huisartsenpost
0900-8880
Onze Lieve Vrouwe Parochie Het Parochiehuis
Huisartsen

Ouderenadviseurs
José Brienen
Gerard van Esch
Mechelien Verhees
Wim van den Berg

December 1992: Drukte op het postkantoor in Boxmeer
bij het verwerken van de kerstpost
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Ziekenbezoek leden
Politie
Protestantse Gemeente

W. de Jager
van de Belt, Felix, de Jong
E. Davids, M. Oude Veldhuis
Rijn, Willemsen, Duffhues
A. Jansen, J. Paquay, H. Groenendal

0485 - 57 10 53
0900 - 88 44
0485 - 21 25 81
0485 - 57 32 77
0485 - 52 20 52
0485 - 57 18 07
0485 - 52 12 25
0485 - 57 14 72
0485 - 57 13 65
0485 - 57 57 19
0485 - 57 43 58
0485 - 21 16 10
06 - 23 65 67 73

Sweelinck 26
Margrietstraat 79
Sweelinck 90

Geestelijk adviseur

Pastor Luc Janssens
luc.janssens@onzelievevrouweparochie.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 december 2017, januari 2018
11
11
12
14
14
06
15
16
23

dec
dec
dec
dec
dec
jan
jan
jan
jan

ONS en KBO-actief komen uit
Aanbieding kerstattentie en KBO-kalender 2018
Kerstlunch en Kerstviering bij Riche
Kerststukjes maken
Wandeling Rondje Afferden
Start kaartverkoop pronkzitting voor KBO-leden
Alzheimer-café in De Weijer
ONS en KBO-actief komen uit
KBO-reisje naar Tweede Kamer in Den Haag

met verborgen spiegels, die voor een fascinerend diepte-effect zorgen.
Daardoor lijkt het alsof de kerstfiguren uit de achterliggende muur
tevoorschijn zijn gekomen.
In de crypte, de onderaardse gewelven van de basiliek, staan enkele
honderden kleine en soms iets grotere kerststallen en andere kersttaferelen opgesteld. Dankzij de sfeervolle aankleding en de warme verlichting biedt de crypte met al zijn tijdelijke bewoners een adembenemende

Kienen in de aula van basisschool De Weijerwereld:
14 december, 28 december, 11 januari, 25 januari.
Aanvang 13.30 uur
Kaarten in de aula van basisschool De Weijerwereld:
21 december, 4 januari, 18 januari.
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.
LIDMAATSCHAP KBO-BOXMEER
Wanneer u om welke reden dan ook uw lidmaatschap wilt beëindigen,
dient u 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 januari-nummer 2018 (nr. 1) van KBO-actief
graag vóór 4 januari 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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aanblik. Gewoontegetrouw zijn de vitrines ter hoogte van de preekstoelen in de basiliek ook weer gevuld met kerststalletjes en kerstattributen.
Uit Duitsland afkomstig serviesgoed met daarop kersttaferelen is maar
één voorbeeldje van de talloze, vaak unieke kerst-pronkstukjes.
De unieke kerststallen-tentoonstelling in de Petrus-basiliek in Boxmeer
is tijdens de openingstijden gratis toegankelijk voor bezoekers. Op diverse
plaatsen bij de grote kerststal zijn overigens
wel versteende engeltjes en andere figuren
te vinden. Zij hebben vaak een offerblokje in
de handen en zullen de giften van bezoekers
meestal goedkeurend knikkend in ontvangst
nemen.
11
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PETRUS-BASILIEK WEER VOL KERSTSTALLEN

MET DE KBO NAAR DE TWEEDE KAMER IN DEN HAAG

Sinds 9 december is in de Petrus-basiliek in Boxmeer weer de
jaarlijkse kerststallen-tentoonstelling te bewonderen. De indrukwekkende expositie is tot en met 1 januari dagelijks van 13.30 uur tot 16.30 uur
te zien. Een bezoek op afspraak is ook mogelijk.
De unieke collectie van verzamelaar en groot animator van de expositie
Kees Thijssen telt ongeveer 2100 kerststallen en kersttaferelen, maar
die kunnen bij lange na niet allemaal tegelijk tentoongesteld worden.
Bezoekers – ze komen uit heel Nederland en zelfs van over de landsgrenzen – kunnen dit jaar genieten van 450 kerststallen, afkomstig
uit vrijwel alle landen van de wereld.
Dankzij zijn enorme collectie kan
Kees Thijssen het publiek steeds weer
verrassen: elk jaar komt een gedeelte
van zijn verzameling aan de beurt
om tentoongesteld te worden, waardoor het zeker vijf jaar duurt voordat
dezelfde kerstfiguren weer mogen
aantreden.
Uiteraard is de immense kerststal in
de basiliek de grootste trekpleister.
Aan de kerststal en aan de uitstalling
van alle kleine stalletjes en voorwerpen waarop kerststalletjes zijn
afgebeeld, is drie weken lang bijna
elke dag keihard gewerkt door een
team van elf bouwers. Elk jaar, zo wil
de traditie, worden er een of meerdere
nieuwe elementen aan de
imposante kerststal toegevoegd.
Dit jaar zijn dat onder meer een
kleine uitgave van de Romeinse
brug bij Boxmeer, de orgelpijpen van de oude kerk van
Vortum-Mullem en het werkelijk
schitterende tafereel van
‘koningen op weg naar de stal
van het kerstkind’. Het schouwspel is, ter hoogte van een al lang in
vergetelheid geraakte biechtstoel, op ingenieuze wijze opgebouwd

Op uitnodiging van de CDA gaat de KBO Boxmeer op dinsdag
23 januari 2018 op bezoek bij de Tweede Kamer in Den Haag.
Met het reisje kunnen maximaal vijftig leden mee. Dus snel
aanmelden is gewenst, want vol = vol en op = op!
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Het programma ziet er als volgt uit:
Vertrek vanaf het Weijerplein
09.30 uur
11.30 uur
Aankomst Tweede Kamer + welkom
12.00-13.00 uur Lunch in het Pleinrestaurant
13.30-14.00 uur Gesprek met CDA-Kamerlid/leden onder wie Erik Ronnes
14.00-15.00 uur Rondleiding Tweede Kamer
15.00-15.30 uur Plenaire zaal (publieke tribune)
15.30 uur
Einde bezoek aan Tweede Kamer
16.30 uur
Vertrek vanuit Den Haag naar Boxmeer
ca.18.45 uur
Verwachte aankomst in Boxmeer
De kosten bedragen per persoon 25 euro voor de busreis en de lunch
in het Pleinrestaurant. Deze Statenlunch bevat: koffie/thee/melk, kopje
soep, broodje kroket, luxe mini sandwiches en vers fruit.
Verdere relevante informatie:
Neem niet teveel sieraden enz. mee;
iedereen moet door een digitaal poortje.
Vergeet de identiteitskaart niet. Bij het
instappen in de bus zal worden gecontroleerd of iedereen een legitimatiebewijs bij
zich heeft. Bij het kaartjes kopen moeten
deelnemers ook opgeven: voorletters –
geslacht m/v – achternaam (zoals op legitimatiebewijs) en geboortedatum. Een lijst met deze gegevens moet bij het bezoek aan de Tweede
Kamer overlegd worden.
Kaartjes (graag met gepast geld betalen!) zijn vanaf heden tot en met
vrijdag 22 december verkrijgbaar bij:
Truus van den Brand, Weijerstaete 74, telefoon 0485-571053
Gerrie van Kempen, Exportstraat 13, telefoon 0485-571741
Mechelien Verhees, Margrietstraat 79, telefoon 0485-211610
Ger Verdijk, Jan Sluitersstraat 5,
telefoon 0485-572223
3
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KERSTMIS
door pastor Luc Janssens o.carm.

Deze donkere tijd van het jaar maakt de wereld kleiner. We zijn meer
naar binnen gericht. We denken terug aan het bijna voorbije jaar. Dat
terugdenken is anders als het spontaan dankbaarheid oproept,
als er veel zegeningen te tellen zijn.
We denken anders terug wanneer we dit jaar voor moeilijke
beslissingen stonden of getroffen werden door groot verdriet. Je werd
onverwacht ziek en kon niet meer de dingen doen die je graag deed.
Je verloor je levenszin. Je zicht op de toekomst verduisterde.
Al het kunstlicht kan ons dan nog meer in het duister zetten.
We hebben geen zin in een kerstboom. We voelen ons moe en
hebben het gevoel dat het herstel maar niet komt.
Tegelijk zijn we extra gevoelig voor een teken van eerlijk medeleven.
Voor echt licht. Vaak zijn het mensen die zelf ook weet hebben van het
donker in hun leven. Soms ontvangen we die tekenen van medeleven
juist van mensen van wie we het niet verwachten. Zij zijn oases in de
woestijn, een warm vuur in een koude nacht.
En dan kan het zijn dat een kerstengel tegen je zegt:
Je mag opnieuw geboren worden
Je mag nieuwe vrede ervaren
Juist, jij, geraakt door het verdriet
Getroffen door het verschrikkelijke
In de donkere nacht van de pijn.
Jij mag opnieuw geboren worden
Nieuwe vrede vinden.
En dan kijkt die engel om zich heen.
Ziet zoveel herders en herderinnen en zegt:
Ook jullie die hoeden en warmte geven
Vrede, nieuwe moed, nieuw elan
Van harte gegund en gewenst.
Die omzien naar een ander.
In die zin wens ik u allen een Zalig Kerstfeest
KBO-Actief december 2017
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DAG 5
Smalspoormuseum, rondrit en bezoek turfstrooiselfabriek,
bezoek Zwolle en terugreis
We rijden naar het smalspoormuseum in Erica (gemeente Emmen).
Vanuit het museumgebouw vertrekt u voor een tocht door een prachtig
gebied, grotendeels over
een origineel traject, vroeger
gebruikt voor turftransport.
Tijdens de rit wordt regelmatig gestopt en uitleg
gegeven over het smalspoor
en het specifieke gebied waar
meer dan 70 soorten vogels
hun leefgebied hebben. Langs
het traject staat nog veel smalspoor-materieel opgesteld. De rit leidt
u ook naar de turfstrooiselfabriek. Het is de enige, in originele staat
behouden turfstrooiselfabriek in ons land. Na dit bezoek rijden we naar
Zwolle met zijn historische binnenstad met veel bezienswaardigheden.
Voordat we weer in Boxmeer arriveren, sluiten we de 5-daagse reis
onderweg af met een 3-gangen diner.
Hebt u zin gekregen om deze boeiende 5-daagse reis naar Drenthe
mee te maken, meldt u dan aan bij een van de organisatoren. U vindt
daarvoor elders in deze KBO-actief het inschrijfformulier.
WANDELING: RONDJE AFFERDEN
Op donderdag 14 december staat de wandeling ‘rondje Afferden’ op
de agenda. De herkomst van het dorp Afferden is niet met zekerheid bekend. Sommige
bronnen spreken van ‘Afara’ – een verwijzing
naar een nederzetting bij een beek die in de
Maas uitmondde. In het plaatselijke dialect
heet Afferden nog ‘Offere’. De wandeling is
12 kilometer lang. Een stukje van de route gaat langs het mooie gebied genaamd Het Quin. We vertrekken ook nu weer om 09.30 uur
vanaf het Weijerplein naar het startpunt. Liefhebbers kunnen zich tot
13 december uiterlijk 12.00 uur opgeven bij: Jan van de Bungelaar,
telefoon 0485-521565 of bij: Fien Spiekmans, telefoon 0485-573213.
(alleen in ‘noodgevallen’ 06 51 51 36 37).
9
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DAG 3
Rozentuin Winschoten en bezoek Appingedam met rondvaart
Allereerst brengen we een bezoek aan de rozentuin in Winschoten. Het
Rosarium is een prachtige rozentuin in het stadspark waar in de
zomermaanden 320 verschillende
soorten rozen bloeien. Daarna
rijden we naar Appingedam. Het
vele water en de haven brengen
sfeer in de stad. We maken een
rondvaart want Appingedam is bij uitstek een plek die je heel goed
vanaf het water kunt verkennen. De imposante Nicolaikerk en het
raadhuis, in 1630 gebouwd in
renaissancestijl, de monumentale
Solwerderstraat en natuurlijk het
Damsterdiep met de mooie bruggetjes en hangende keukens zijn
de belangrijkste trekkers van
Appingedam.

Beste leden van KBO-Boxmeer

DAG 4
Cruisescheepswerf Meyer Werft in Papenburg (Duitsland)
Bezoek aan de Meyer Werft, een scheepswerf met enorme cruiseschepen en innovatieve scheepsbouw. U maakt een rondgang onder
leiding van een Nederlands sprekende gids. Scheepsmodellen en
voorbeeldcabines zijn te bewonderen in het bezoekerscentrum waar de
modernste schepen worden gebouwd. Vanaf de bezoekersgalerij kijkt u
‘over de schouders’
van de medewerkers
tijdens hun werk
op de werf. Na dit
bezoek heeft u in
Papenburg de tijd om
de lunch te gebruiken, te winkelen en
de stad te bekijken.
Via een mooie route
rijden we terug naar
het hotel.

RIJBEWIJSKEURINGEN
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Ook dit jaar hebben we u tijdens
veel activiteiten mogen ontmoeten. Het bestuur hoopt er ook
volgend jaar weer voor u te zijn. We zijn alweer in december van
2017 beland en daarom wensen wij u allen en uw naasten een
Zalig Kerstfeest en een voorspoedig maar vooral gezond 2018 toe.
Het bestuur

INNING CONTRIBUTIE
Medio januari 2018 wordt de incasso-opdracht aan de RABO-bank verstrekt voor de inning van de contributie van 21 euro per lid voor het jaar
2018. De leden die geen machtiging voor automatische incasso hebben
afgegeven, ontvangen de factuur ook medio januari en worden vriendelijk verzocht deze voor eind januari te betalen.

Onderstaande artsen voeren rijbewijskeuringen uit:
R. Jans, alleen op de derde maandag van de maand
in De Weijer. Vooraf afspraak maken via de receptie,
telefoon 0485-574919. Kosten 30 euro.
Huisartsenpraktijk Oploo, Vloetweg 37a, 5841 AS
Oploo, telefoon 0485-381800. Kosten 50 euro.
Huisartsenpraktijk Oeffelt, Schoolstraat 4, Oeffelt,
telefoon 0485-361265. Kosten 50 euro.
B. Minken, Venrayseweg 40, Wanssum, telefoon 0478-531748.
Kosten 30 euro.
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 automobilisten
met rijbewijs C/D/E.

5
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PRONKZITTING 2018 (VOOR SENIOREN KBO-LEDEN)

VAN 4 T/M 8 JUNI 2018: 5-DAAGSE REIS NAAR DRENTHE

Onder de titel ‘Wanne Zooi!’ worden twee weken voor carnaval weer de
jaarlijkse pronkzittingen van de Boxmeerse Carnavals Vereniging De
Geitenbok gehouden.
De zittingen zullen in de grote zaal
van hotel Riche plaatsvinden op
vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag
28 januari 2018. De zondagmiddagzitting is speciaal bedoeld voor
senioren en KBO-leden. Tijdens
deze zitting zal traditiegetrouw,
op voordracht van de KBO, de
Boxmeerse Geit of Bok van het Jaar uitgeroepen worden. Al met al
belooft het weer een gezellige middag te worden met veel humor en
spektakel.

DAG 1
Heenreis en bezoek museumdorp Orvelte
Om 09.00 uur vertrek vanuit Boxmeer richting Drenthe. Onderweg
wordt een stop gemaakt voor koffie met gebak. ‘s Middags rijden we
naar Orvelte, een schitterend Drents esdorpje,
dat op weergaloze wijze is
gereconstrueerd en
gerestaureerd aan de
hand van een kadastrale
kaart uit ongeveer 1830.
Het verleden is hier tot
leven gekomen: er wonen
en werken mensen,
kinderen gaan er naar
school. Juist dat levende
verleden maakt Orvelte zo uniek. Geniet van nieuwe en oude ambachten in gastvrije bedrijfjes en winkeltjes. Vervolgens rijden we naar hotel
De Oringer Marke in Odoorn voor het inchecken. Na het inchecken
staat het diner klaar.

De pronkzittingen op vrijdag en zaterdag beginnen om 19.30 uur.
De zaal is open vanaf 18.45 uur. Op zondag begint de voorstelling
om 13.30 uur en is de zaal open vanaf 12.45 uur. Voor de pronkzitting
geldt voor de senioren KBO-leden een gereduceerde prijs van 11 euro
per kaartje. De kaartjes worden op nummer verkocht, dus iedereen is
verzekerd van een vaste plaats in de zaal.
Ook is er dit jaar voor de KBO-leden weer een beperkt aantal kaartjes
beschikbaar voor de zitting op de vrijdagavond. De toegangsprijs voor
KBO-ers is dan ook 11 euro. De organisatoren van de pronkzitting van
BCV De Geitenbok willen graag weten wanneer een toegangskaartje
bestemd is voor een rolstoelgebruiker, zodat met extra ruimte in de zaal
rekening gehouden kan worden. Als dat het geval is, kunt u dat bij de
aankoop op het voorverkoopadres bekend maken.
De voorverkoop van de kaartjes voor de vrijdag- en zaterdagvoorstellingen start op zaterdag 13 januari bij hotel Riche.
Speciaal voor de senioren KBO-leden start de verkoop voor de
vrijdagavondzitting en de zondagmiddagvoorstelling al op zaterdag
6 januari 2018 bij Truus v.d. Brand, Weijerstaete 74, telefoon
0485-571053. Per ‘langskomende’ persoon kunnen maximaal vier
kaartjes afgenomen worden. Iedereen wordt dringend verzocht
gepast te betalen.
KBO-Actief december 2017
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DAG 2
Natuurtocht Geopark de Hondsrug met schaapsherder,
hunebedden en edelstenen
Na het ontbijt maken we een mooie natuurtocht. Via de essen van
Odoorn rijden we naar het dorp Exloo. Hier heeft u de mogelijkheid iets
te drinken op de gezellige brink of een souvenir te kopen. Natuurlijk
bezoeken we de schaapskudde met zijn herder. ’s Middags maken we
een rondrit door het Hondsruggebied, een koffiestop in het bos of
bij het grootste hunebed (drankjes wel voor eigen rekening) en
vervolgens bezoeken we
expositieboerderij met edelstenen ‘Versteend Leven’.
Onderweg ziet u hunebedden en gletsjerdalen,
Saksische boerderijen en
prachtige oude brinken.
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NIET VERGETEN: PASPOORT OF ID-KAART MEENEMEN OP DE REIS

Wil Franken, Michiel de Ruyterstraat 11 5831 KE Boxmeer – telefoon 0485 – 571592

Johan van Etten, Zandpaadje 2, 5831 HR Boxmeer – telefoon 0485 – 572330 of bij

Formulier, 1 exemplaar per persoon, ingevuld en ondertekend uiterlijk 26 februari inleveren bij:

Datum………………………………...Handtekening………………………………………….

0 telefoon thuisblijvers………………………………………………………………………….

0 bijzonderheden (bv. dieetwensen)………………………………………………………….

0 wenst kamer te delen met……………………………………………………………………

0 wenst 1-persoonskamer; toeslag 60,00 euro

Reservering in volgorde van aanmelding

Reissom bedraagt 340,00 euro (bij 40-44 deelnemers) betaling via BETUWE EXPRESS

Reissom bedraagt 350,00 euro (bij 35-39 deelnemers) betaling via BETUWE EXPRESS

Geeft zich op voor deze 5-daagse reis

E-mail……………………………………………………………………………..

Telefoon………………………………………………………………………….

Geb. datum………………………………………………………………………

Postcode…………………………………………………………………………

Adres……………………………………………………………………………..

Roepnaam……………………………………………………………………….

Dhr/mevr…………………………………………………………………………

Vertrek vanaf Celesta – Verblijf in hotel De Oringer Marke in Odoorn

Van maandag 4 juni t/m vrijdag 8 juni

5-daagse reis naar Drenthe en Duitsland

KBO BOXMEER – INSCHRIJFFORMULIER REIS 2018

