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GEPLANDE ACTIVITEITEN januari, februari 2018
16 jan
16 t/m 21 jan
23 jan
25 jan
26 en 27 jan
28 jan
06 febr
07 febr
07 febr
09 t/m 12 febr
13 febr
19 febr

ONS en KBO-actief komen uit
Senioren Expo Veldhoven
KBO-reisje naar Tweede Kamer in Den Haag
Wandeling Afferden
Pronkzitting bij Riche
Pronkzitting voor ouderen bij Riche
Bestuursvergadering KBO
Tweede KBO-reisje naar Tweede Kamer
Liedjesavond voor ouderen bij Riche
Carnaval
ONS en KBO-actief komen uit
Alzheimercafé Bibliotheek Gennep

Kienen in de aula van basisschool De Weijerwereld:
25 januari, 8 februari, 22 februari.
Aanvang 13.30 uur.
Kaarten in de aula van basisschool De Weijerwereld:
18 januari, 1 februari, 15 februari.
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 februari-nummer 2018 (nr. 2) van KBO-actief graag
vóór 1 februari 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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WANDELING: RONDJE AFFERDEN
Op donderdag 25 januari staat de wandeling ‘rondje Afferden’ op
de agenda. Deze wandeling zou eerder gehouden worden op 14
december, maar toen lieten de weergoden de wandelliefhebbers in de
steek.
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
11 kilometer lang. Een stukje van de route
gaat langs het mooie gebied Het Quin.
We vertrekken ook nu weer om 09.30 uur vanaf het Weijerplein naar
het startpunt. Liefhebbers kunnen zich tot woensdag 24 januari 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).
LEZING OVER HET (BOEREN)LEVEN VAN VROEGER
In Woonzorgcentrum Sint Anna aan de Veerstraat 49 in Boxmeer wordt
op zondag 28 januari 2018 een lezing gegeven over het boerenleven
in de vorige eeuw. De lezing wordt verzorgd
door Piet van Gerwen en duurt van 14.30
uur tot 16.00 uur. Ook niet-bewoners van het
woonzorgcentrum zijn van harte welkom.
De lezing vertelt het verhaal over het leven
zoals dat in de vorige eeuw gewoon was. De
invloed van de katholieke kerk en kloosters en
de macht van de pastoor waren groot. De gezinnen waren groot en er
was veel aandacht voor kloosterorden,
processies en onderwijs. Vooral op de
kleine boerenbedrijfjes heerste veel
armoede. De ongetwijfeld boeiende
lezing wordt afgesloten met een lied
van volkszanggroep Kwartjesvolk uit
het Brabantse Zeeland.
3
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DE KBO GAAT TWEE KEER NAAR DE TWEEDE KAMER!
Op uitnodiging van het CDA gaat de KBO Boxmeer liefst twee keer op
bezoek bij de Tweede Kamer in Den Haag. Voor het reisje van dinsdag
23 januari aanstaande bleek zoveel belangstelling, dat de bus binnen
een mum van tijd volgeboekt was en er een flinke wachtlijst ontstond.
Het bestuur heeft alsnog een tweede reisje kunnen regelen.
Op woensdag 7 februari is opnieuw een gezelschap van maximaal
vijftig leden welkom in Den Haag. Ook nu geldt: snel aanmelden is
gewenst, want vol = vol en op = op! Er staan inmiddels al ruim dertig
liefhebbers op de reservelijst, maar ook anderen kunnen zich nog
aanmelden.
Diegenen, die op de reservelijst stonden van het reisje van 23 januari,
komen als eersten aan de beurt om mee te gaan op 7 februari. Zij
moeten zich dan wel zo spoedig mogelijk melden bij het kaartverkoopadres om hun kaartjes af te halen en te betalen.
Een kaartje kopen voor het reisje van 7 februari kan vanaf heden
tot en met maandag 22 januari bij Truus van den Brand,
Weijerstaete 74, telefoon 0485-571063.
De kosten voor het reisje naar Den Haag bedragen 25 euro.
Behalve de busreis is bij dat bedrag ook een lunch inbegrepen.
Deze ‘Statenlunch’ wordt genuttigd in het Parlementsrestaurant.
Op de menukaart staat: koffie/ thee/ melk, kopje soep, broodje kroket,
luxe mini sandwiches en vers fruit.
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Het programma voor 7 februari ziet er als volgt uit:
09.30 uur
11.30 uur
12.00-13.00 uur
13.30-14.00 uur
14.00-15.00 uur
15.00-15.30 uur
15.30 uur
15.30 uur
ca.18.00 uur

Vertrek vanaf het Weijerplein
Aankomst Tweede Kamer + welkom
Lunch in het Pleinrestaurant
Gesprek met CDA-Kamerlid/leden
onder wie Erik Ronnes
Rondleiding Tweede Kamer
Plenaire zaal (publieke tribune)
Einde bezoek aan Tweede Kamer
Vertrek vanuit Den Haag naar Boxmeer
Verwachte aankomst in Boxmeer

Verdere belangrijke 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.

HERINNERING VOOR DEELNEMERS REISJE 23 JANUARI
Diegenen, die op dinsdag 23 januari meegaan naar de Tweede Kamer
in Den Haag dienen om 09.15 uur op het Weijerplein aanwezig te zijn.
De bus vertrekt uiterlijk 09.30 uur. Vergeet de identiteitskaart niet.
Die is zeker nodig bij het bezoek aan de Tweede Kamer.
5
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LIEDJESAVOND VOOR OUDEREN
Op woensdag 7 februari houdt de Boxmeerse Carnavals Vereniging
(BCV) De Geitenbok weer de jaarlijkse liedjesavond voor ouderen.
Plaats van handeling is zoals gebruikelijk de feestzaal van hotel
Riche. Het programma begint om 19.30 uur en de zaal is al om
19.00 uur open voor het publiek. Toegangskaartjes zijn vanaf maandag
29 januari verkrijgbaar bij Truus van den Brand, Weijerstaete 74,
telefoon 0485-571053. Een kaartje kost 3,50 euro.

Foto’s van de liedjesavond voor ouderen in 2017

Tijdens de altijd gezellige liedjesavond treden tal van plaatselijke
zangers en artiesten op. Natuurlijk is ook de Boxmeerse carnavals
schlager van het jaar te horen. Naast vooral zang is er ook dans en kan
er weer volop
gelachen worden om de altijd spitsvondige
tonpraters. De gezelligheid wordt uiteraard
nog groter als bezoekers
verkleed naar de
liedjesavond
komen.
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SENIOREN EXPO IN VELDHOVEN
Van dinsdag 16 tot en met zondag 21 januari wordt in het Conference
Centre Koningshof in Veldhoven de grootste beurs voor 50-plussers in
Brabant gehouden. Het is dit jaar de zestiende keer dat de Senioren
Expo wordt georganiseerd. De openingstijden van de beurs zijn dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur. Een toegangskaartje kost 10 euro, maar
leden van ouderenorganisaties, zoals de KBO, betalen 6 euro entree op
vertoon van hun ledenpas.
De Senioren Expo is een complete
huishoudbeurs met ruim honderd stands.
De bezoekers vindt er alles over sfeervol
wonen en leven, reizen, gezondheid en beweging, hobby en creativiteit.
De Senioren Expo is alles voor de 50-plusser onder één dak.
Bezoekers kunnen bovendien, eventueel onder het genot van een
hapje en een drankje, genieten van optredens van senioren orkesten,
koren en artiesten.
RIJBEWIJSKEURINGEN
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.

7
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TWEE TROTSE METWORST-OPA’S
Voor Gerrit Verberkt en Jan Broeren waren de beroemde Boxmeerse
Metworstrennen vorig jaar wel heel bijzonder. De nu 82-jarige Gerrit,
zelf liefst vier keer (!) koning van de Metworst, stond juichend bij de
finish in het Vortums Veld: zijn bloedeigen kleinzoon Rens won de
finale en mocht zich laten kronen tot kunning. Jan Broeren (81),
Metworstkoning in 1962 en 1964, was eveneens in de wolken. Zijn
kleinzoon Tim Hendriks won de altijd spectaculaire knollenfinale.
De twee trotse
Metworst-opa’s Gerrit
en Jan, beiden ook
lid van de KBO,
blikken terug op
carnavalsmaandag
27 februari 2017, toen
hun kleinzonen
bijzondere Metworstgeschiedenis
schreven.
Gerrit Verberkt (links) en Jan Broeren

“Natuurlijk ga ik elk jaar naar Vortum, maar vorig jaar voelde het toch
apart”, herinnert Gerrit zich nog als de dag van gisteren. “Ik had die
nacht slecht geslapen. D’r broeide iets, ik weet niet wat het was”. Kleinzoon Rens deed voor de vijfde keer een gooi naar de kunningstitel,
maar een uitgesproken favoriet was hij volgens opa Gerrit niet. Gerrit:
“Ik heb zelf vier zoons. Twee van hen, Paul en Peter, hebben vaak
meegedaan, maar nooit gewonnen. Dan denk je: zal het dan nooit meer
lukken? Ik ben zelf vier keer koning geweest. Had ik maar een keertje
minder gewonnen en een van m’n eigen jongens een keer.”
Wat zijn vier zoons niet lukte, dat kreeg kleinkind Rens, zoon van
Peter Verberkt, wel voor elkaar. Welgeteld 56 jaar nadat opa Gerrit als
26-jarige Boxmeerse jonggezel voor de vierde keer als winnaar over
de eindstreep ging in het Vortums Veld, bracht de 18-jarige Rens de
koningstitel weer terug bij de familie Verberkt.
Maar het ging vorig jaar niet vanzelf, weet ooggetuige Gerrit. “Rens
had de zwaarste loting. Tegen favoriet Roy van Eck en tegen Ramon
Zeegers. Ik stond 60 meter van de finish. Zaten ze nog met z’n drietjes
KBO-Actief januari 2018
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bij elkaar. Toen schoot dieje van ons d’r tussenuit. Ik dacht: nou kan ’t
niet meer kapot. Als je de eerste rit kunt winnen van de topfavoriet, dan
gaat het goed”.
En inderdaad, het
ging goed. Gerrits
oogappel won in
de halve finale van
oud-koning Levi
Hinke en als kroon
op het werk klopte
kleinzoon Verberkt
in de grote finale
nota bene titelverdediger Gijs
Snijders. Dat
gebeurde allemaal
onder de goedkeurende blikken
Een juichende opa Gerrit
van grootvader.
Gerrit ziet vol trots weer de hele film terug: “Bij de finale ben ik achter
de finish gaan staan, bij de uitloop. Een beetje gespannen, maar ik kon
er goed mee leven. Ik dacht: as ge wint, jongen, dan ben-de de mijne.
Dan ben ik het eerste bij ‘m. Ja, en toen won-ie. Ik stond helemaal
alleen op het fietspad met m’n wandelstok te zwaaien”.
Voor opa Jan Broeren was het die gedenkwaardige carnavalsmaandag
ook volop genieten in het Vortums Veld. Toegegeven, de hoogste eer
van de Metworst is natuurlijk de koningstitel, maar als je kleinzoon
Tim Hendriks – ’n menneke van amper 13 jaar - de finale van de
knollenrit wint, mag grootvader best apetrots zijn. “Tim heeft er hard
voor gewerkt”, verzekert Jan Broeren. “Een van zijn vriendjes wilde
meedoen aan de knollenrace. Die vroeg steeds aan Tim of die ook zin
had. Maar z’n moeder was er niet zo wild op. Toen heb ik als opa gezegd: dan zul je toch paardrijden moeten leren. Als dat goed gaat, mag
je meedoen. Tenminste als je moeder het dan ook goed vindt”.
Opa Jan liet z’n ‘menneke’ niet in de steek. “We hebben een Belse knol
gezocht en gevonden bij Cor Gerrits in Oploo”, vertelt Jan. “Cor doet er
veel voor. Hij stelde als voorwaarde: drie maanden lang drie keer in de
week trainen. Anders gaat het niet door. Nou, ik ben steeds mee
geweest. Elke keer. Dat doe je toch voor zo’n jongen”.
9
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De samenwerking tussen opa en kleinkind was perfect, al ging het in
Vortum niet helemaal volgens planning. “Tim zei nog: opa, ge blieft bij
mien. Gij moet me op het paard helpen”, lacht Jan. “Maar ik moest
achter de hekken blijven. Ik mocht
niet in het startvak. Maar het is
allemaal goed gekomen. Tim won
eerst de halve finale. En toen de
finale met drie. Waar ik was? Vooraan, bij de start. Daar ben ik blijven
staan. En maar luisteren naar de
omroeper. Nee, ik heb m’n kleinzoon
niet zien finishen. Maar het waren
later bij de finish en bij de Belaste
Hoeve wel mooie momenten. Het
Opa Jan knuffelt kleinzoon Tim
jong huilde van spanning en van
blijdschap. Als opa heb je dan toch de dag van je leven”.
Diezelfde ervaring had Gerrit Verberkt na afloop toen de
traditionele Metworstprijzen en natuurlijk de lauwerkrans werden
uitgereikt aan zijn kleinzoon Rens. “Dan is het doel bereikt”, zegt Gerrit.
“Het was heel apart, daar bij de Belaste Hoeve. Veel publiek en mooie
toespraken”. De beloning voor opa Verberkt? Een ereplaatsje bij de
huldiging op het Wilhelminaplein. Naast koning Rens, natuurlijk.
Of dat feest zich over een paar weken herhaalt? Gerrit durft er geen
voorspelling op los te laten. “Rens heeft een goed paard. Maar de
Metworst winnen, dat doe je niet zo maar even”.
Jan Broeren zal nog minstens een jaar moeten wachten op een
mogelijke koningstitel van zijn kleinzoon. “Tim wil nog graag een keer
met de knollen meedoen. Met zijn vriendengroep heeft hij vorig jaar
veel schik gehad. En
hij heeft weer hetzelfde
paard. Dus wie weet.
We willen er in Vortum
in ieder geval weer bij
zijn. Om zes uur
’s morgens wordt
hier in huis de
reveille geblazen. En
dan gaan we echt niet
meer naar bed”.
Trotse oud-koning Gerrit met koning Rens
KBO-Actief januari 2018
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Vanzelfsprekend komen bij de trotse Metworst-opa’s na al het feestgedruis van 2017 nog even de herinneringen naar boven, toen zij zelf
koning van de Metworst werden. Beiden beamen dat het er in hun
gloriejaren toch een beetje anders aan
toe ging in het Vortums Veld. Gerrit
(koning in 1951, 1953,1954 en 1961),
herinnert zich nog haarscherp hoe hij
voor de allereerste keer won. “Ik had
toen, in 1951 al een volbloed. Jan Verdijk
had twee keer achter elkaar gewonnen,
dus die stond op het keizerschap. In de
finale moesten we met vijf man starten,
vier halfbloedjes en ik op een volbloed
zo’n twintig meter daarachter. Zie je het
vóór je: een muur van paarden. Aan de
ene kant viel een gaatje. Nee, hekken
waren er nog niet. Ik kon er maar net
langs. Jan Verdijk kwam nog Gerrit
Verberkt, koning in 1951 wel dichtbij,
Gerrit Verberkt, koning in 1951
maar hij kreeg me niet meer te pakken”.
Ook Jan Broeren denkt nog met veel plezier terug aan zijn Metworstjaren. “Ja, ik had toen ook een
volbloed. De meeste jongens zochten
zelf een paard. Volbloeds waren er in
Boxmeer bijna geen. En daar moest je
voor betalen. Honderd gulden was
voor ons veel geld. Als je dan verloor,
was de carnaval voorbij”.
Het belangrijkste verschil tussen toen
en nu vinden beide oud-koningen wel
de veiligheid. “Sinds er een dikke laag
zand op de baan ligt, kun je echt met
een goed paard komen”, vinden de
twee. “En hekken natuurlijk, dus geen
publiek op de weg. En valhelmen voor
die jongens. Ja, het is allemaal veel
veiliger. Voor paard en ruiter. En voor
het publiek. Dat is het belangrijkst”.
Metworstkoning Jan Broeren
11
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In memoriam
Op 21 januari gedenken wij om 10.30 uur in de basiliek
Dhr. H. Cöp en Mevr. Cöp-van Casteren
Adriaan van Ostadestraat 11

84 en 85 jaar

In de voorbije weken is afscheid genomen van:
Mevr. R. Olieslagers-Peeters
Mevr. T. Cuijpers-de Kruijff

Weijerstaete 115
Marktstraat 29A

85 jaar
76 jaar

Nieuwe leden:
Mevr. M. Lemmens
Mevr. L. van de Geest-van der Poel
Mevr. M. van Kempen
Dhr. G. Verberkt
Dhr. A. Walraven
Dhr. B. Nabuurs
Mevr. M. Cremers-Kuipers

Weijerstaete 83
Bocstraat 27
Weijerstaete 31
Weijerstaete 219
Marktstraat 31B
Duifkruid 9
Boterbloem 2

Ledenaantal: 1185

Boxmeer 1967: Kinderen van buurtvereniging De Roskam staan klaar
om als kleine Pipo’s mee te doen aan de carnavalsoptocht.
KBO-Actief januari 2018
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