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OP VERTOON VAN UW KBO-PAS ONTVANGT U 

15% KORTING
OP EEN COMPLETE BRIL OF BRILLENGLAZEN*

Daarnaast kunnen wij ook direct 
uw bril- of lensvergoeding declaren 

bij uw zorgverzekeraar. 
Dat maakt het wel zo makkelijk!

Steenstraat 120 in Boxmeer
T (0485) 571 812 

E boxmeer@campsoptiek.nl
*Niet in combinatie met andere aanbiedingen of acties.
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GEPLANDE  ACTIVITEITEN  februari, maart 2018 

13  febr  ONS en KBO-actief komen uit
18  febr  Uit op zondag Woonzorgcentrum St. Anna
19  febr  Alzheimercafé  Bibliotheek Gennep 
22  febr  Wandeling Staatsbossen St. Anthonis  
06  mrt  Bestuursvergadering
13  mrt   Ons en KBO-actief verschijnen
15  mrt Algemene ledenvergadering ’t Vertrek 
26  mrt  Belastingservice aangifte 2017   Parochiehuis
27  mrt  Belastingservice aangifte 2017   Parochiehuis

Kienen in de aula van basisschool De Weijerwereld:                                         
22 februari, 8 maart, 29 maart.
Aanvang 13.30 uur.

Kaarten in de aula van basisschool De Weijerwereld:                                          
15 februari, 1 maart, 22 maart.
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 maart-nummer  2018 (nr. 3) van KBO-actief graag vóór 
1 maart 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 februari 2018
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RUUD NABUURS BOK VAN HET JAAR 2018

Ruud ‘Horleman’ Nabuurs is tijdens de pronkzitting voor ouderen 
uitgeroepen tot Bok van het Jaar 2018. Hij kreeg de carnavaleske 
onderscheiding voor al zijn vrijwilligerswerk dat hij voor de Boxmeerse 
gemeenschap heeft gedaan en zelfs nu nog op beperkte schaal doet.

De 78-jarige Ruud, 
geboren en getogen 
in Boxmeer en al 
meer dan vijftig jaar 
getrouwd met zijn 
eveneens loep-
zuiver Boxmeerse 
Elly, runde tot 
1999 de bekende 
‘Horleman’-winkel 
in huishoudelijke 
artikelen, ijzerwaren 
en gereedschappen. 

Hij had de zaak, gevestigd in Ruuds geboortehuis aan de Steenstraat, 
overgenomen van zijn ouders.
Naast dat werk zette Ruud zich als vrijwilliger op tal van terreinen in 
voor Boxmeer. In de jaren 60 en 70 was hij penningmeester van 
jongerenorganisatie KJM, hij was tien jaar lid van de Raad van Elf van 
BCV De Geitenbok en bijna vijftig jaar collectant in de Petruskerk. Ook 
de Boxmeerse Vaart droeg en draagt hij een warm hart toe. Jarenlang 
zorgde Ruud er met zijn zoon voor dat bij de processie de geel-witte 
en rood-witte vlaggetjes vrolijk langs de route  wapperden. Bovendien 
was hij in de processie meer dan veertig jaar een van de vier dragers 
van de baldakijn voor het Heilig Sacrament. Ook voor het Lourdesfonds 
zette hij zich met plezier en belangeloos in. Liefst 34 keer begeleidde 
hij als vrijwilliger de zieken die per trein naar het Franse bedevaartoord 
gingen. Na zijn pensionering was Ruud vijftien jaar lang chauffeur van 
de buurtbus. 
Ook nu nog is hij volop actief. Voor de jaarlijkse wielerronde brengt 
hij de affiches rond en zorgt hij dat de medewerkers op tijd hun natje 
en droogje krijgen. Ook is Ruud elk jaar te vinden aan de kassa van 
de overdekte ijsbaan. Voor de KBO brengt hij, samen met zijn vrouw, 
maandelijks de bladen KBO-actief en ONS rond en ook het parochie-
blad stopt hij regelmatig in tal van brievenbussen.

KBO-Actief februari 2018



6

KBO OP BEZOEK BIJ POLITIEK DEN HAAG

Vijftig politiek nieuwsgierige KBO-ers stapten dinsdagmorgen 23 januari 
op het Weijerplein in Boxmeer in de bus. Reisdoel: het Binnenhof en de 
Tweede Kamer in Den Haag, ofwel ’s lands regeringscentrum in al zijn 
statigheid. De reizigers hadden keurig netjes hun identiteitskaart, 
paspoort of rijbewijs in de binnenzak of in de handtas. Want je komt 
niet zo maar binnen in de gebouwen van het nationale parlement. Dat 
moesten de vrolijk gestemde KBO-ers al direct ervaren bij de onverbid-
delijke detectiepoortjes, die een beroepsmatige hekel hebben aan 
vrijwel alles wat naar metaal riekt. Dus moesten broekriemen (met 
metalen gesp!), horloges en zelfs muntstukken ‘tijdelijk ingeleverd’ 
worden.. Nadat de KBO-leden deze eerste hindernis hadden genomen, 
werden ze onthaald op een smakelijke lunch. Op het menu stonden 
onder meer soep, broodje kroket, diverse belegde sandwiches, 
vegetarische lekkernijen en – als toetje – een gezond hapje fruit. 
Genoeg om van te smullen dus. Het echte bezoek aan de Haagse 
politieke tempel kon beginnen.
In de fractiekamer van het CDA, dat voor de Boxmeerse gasten twee 
gidsen had geregeld, werd het gezelschap ontvangen door dorps-

genoot en Tweede 
Kamerlid Erik Ronnes. 
Hij vertelde de bezoekers 
hoe zijn politieke werk-
week er uit ziet. Op 
maandag en vrijdag 
voorbereidingen treffen 
en werkbezoeken buiten 
de deur, op dinsdag 
fractievergadering en 
onder mee het bekende 
vragenuurtje en woens-
dag en donderdag 
vergaderen in de Twee-

de Kamer of in een van de vele commissies. Soms per trein naar Den 
Haag en als de beraadslagingen doorgaan tot in de kleine uurtjes, dan 
gewoon overnachten in de Hofstad. Aldus het leven van een Boxmeers 
Kamerlid in Haagse kringen.
Een natuurlijk interessant onderdeel van het bezoek aan Den Haag 
was een kijkje in het centrum van de macht: een half uurtje vanaf de

KBO-Actief februari 2018
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publieke tribunes van de Tweede Kamer kijken en luisteren naar de 
politieke beraadslagingen. De KBO-ers vielen bijna met de neus in de 
boter: een volle Kamer, die 
kritisch de manier volgde 
waarop minister van 
Justitie Grapperhaus zijn 
moties en plannen 
verdedigde. Met als extra 
toegift voor de bezoekers 
ook nog hoofdelijke 
stemmingen. Heel anders 
dan thuis voor de buis.
Het Boxmeerse 
gezelschap bracht ook 
nog een bezoekje aan de 
vergaderzaal van de Eerste Kamer  en kreeg van CDA-senator Sophie 
van Bijsterveld tekst en uitleg over de werkzaamheden van de Eerste 
Kamerleden.
Het laatste programmapunt voor de KBO-ers was een bezoek aan de 
indrukwekkende Handelingenkamer, een vier verdiepingen hoge ruimte 
zonder vensters of ramen, waar in talloze boeken en banden alles 
bewaard wordt wat in de Eerste en Tweede Kamer gezegd is. Het 
parlementaire archief van Nederland dus. 
Als extraatje trakteerde de KBO de vijftig leden tenslotte nog op een 
geurig (niet-Haags) kopje koffie. Een tactisch tijdsplannetje om zo op de 
terugweg files te vermijden. En dat lukte nou net niet. De bus arriveerde 

niet om 19.00 uur 
maar om 21.30 uur 
weer in Boxmeer. 
Maar dankzij die 
lange reis met 
hindernissen 
hadden de reizigers 
wel veel extra tijd 
om na te praten 
over het 
interessante en 
leerzame bezoek 
aan politiek 
Den Haag.   
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ALGEMENE LEDENVERGADERING KBO BOXMEER

Het bestuur nodigt alle leden van de KBO uit tot het bijwonen van de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering die gehouden wordt op 

donderdag 15 maart 2018 in de zaal van 
hotel-restaurant ’t Vertrek, Stationsweg 
12 in Boxmeer. De vergadering begint om 
14.00 uur. De zaal is vanaf 13.30 uur open 
voor een kopje koffie of thee.
In deze vergadering legt het bestuur 
verantwoording af voor zijn beleid in het 

afgelopen jaar. Een aantal bestuursleden is periodiek aftredend. Op 
een na hebben zij zich herkiesbaar gesteld. Er wordt door het bestuur 
iemand voorgesteld om het bestuur te versterken. 
De vergadering is een uitgelezen kans voor de leden om wensen en 
op- of aanmerkingen naar voren te brengen.
Na afloop worden de leden uitgenodigd voor een gezellig samenzijn.
Op het losse infoblad in deze KBO-actief is de agenda voor de 
algemene ledenvergadering te vinden.

HUIDIGE KBO-LEDENPASSEN NOG EVEN GELDIG

De huidige KBO-ledenpassen blijven voorlopig nog even geldig, ook als 
er niet ‘2018’ op staat. De leden kunnen de 
pas dus gewoon bewaren en gebruiken.
In de Algemene Vergadering van KBO-
Brabant van 28 juni 2018 wordt een besluit 
genomen over de geldigheidsduur van 
nieuwe ledenpassen. Deze nieuwe 
ledenpassen worden van hard plastic 
(bankpas kwaliteit) en zijn dus duurzamer 
dan de huidige. De verwachting is dat alle leden in september 2018 
deze vernieuwde ledenpassen zullen ontvangen. In de tussenliggende 
periode zullen voor nieuwe leden passen worden gemaakt met de 
vermelding ‘tijdelijke pas 2018’. Dit geldt ook voor eventuele vervangende 
passen. Dit zullen passen zijn zoals ze bij de leden bekend zijn.

KBO-Actief februari 2018
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HULP VOOR KBO-LEDEN BIJ BELASTINGAANGIFTE

Binnenkort moeten weer veel KBO-leden het aangifteformulier voor de 
inkomstenbelasting invullen over het jaar 2017.
De directie van Bol Accountants heeft toegezegd ook dit jaar hierbij 
assistentie te willen verlenen. De aangiften zullen worden verzorgd in 
het Parochiehuis, Van Sasse van Ysseltstraat 8.
Anders dan op de KBO-kalender vermeld staat, wordt de assistentie 
niet op 27 en 28 maart verleend, maar op maandag 26 maart en 
dinsdag 27 maart 2018.
Om voor deze gratis hulp in aanmerking te komen, gelden de volgende 
voorwaarden:  
U moet gepensioneerd zijn.
U moet lid zijn van KBO Boxmeer en woonachtig zijn in Boxmeer. Uw 
inkomen bestaande uit aow + aanvullend pensioen en eventueel ander 
inkomen mag niet meer zijn dan 35.000 euro voor een alleenstaande 
en 50.000 euro voor gehuwden of daarmee gelijkgestelden. 

U heeft een aangifte-
brief met machtigings-
code ontvangen van 
de belastingdienst. Als 
na invulling blijkt dat 
niet volledig is voldaan 
aan de genoemde 
voorwaarden, zal Bol 
Accountants alsnog 
een rekening toesturen.

Belangstellenden kunnen zich vanaf nu tot en met  vrijdag 9 maart 
voor de belastingservice aanmelden bij Gerard van Esch, Sweelinck 
26, telefoon 0485-574358. Er zal worden gevraagd om een  machti-
gingscode. Deze zal Gerard van Esch aanvragen.
De mogelijkheid bestaat dat u na uw aanmelding  bericht ontvangt van 
de fiscus dat u geen aangifte hoeft te doen. In dat geval wordt u ver-
zocht bovenstaand telefoonnummer te bellen, zodat wellicht een ander 
van de belastingservice gebruik kan maken.
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WANDELING DOOR DE STAATSBOSSEN

Op donderdag 22 februari staat een wandeling door de Staatsbossen 
in Sint Anthonis op het programma. De wandeling is ongeveer 10 
kilometer lang. De deelnemers starten bij de ingang aan de kant van 

Wanroij en lopen dan 
door de Staatsbossen 
richting Sint Anthonis en 
langs de schaapskooi 
richting Odilapeel terug 
naar het startpunt. Na 
afloop van de tocht is er 

een lekkere kop koffie bij Markant in Sint Anthonis.                            
We vertrekken om 09.30 uur met auto’s vanaf het Weijerplein.Voor deze 
wandeling kunt u zich tot uiterlijk woensdag 21 februari 12.00 uur 
opgeven bij: Jan van de Bungelaar, telefoon 0485-521565  of bij Fien 
Spiekmans, telefoon 0485-573213 (alleen in ‘noodgevallen’ bellen 
naar 06 51513637).

VIJFDAAGSE REIS NAAR DRENTHE EN DUITSLAND

In het december-nummer van KBO-actief was een uitgebreide voor-
beschouwing te lezen van de 5-daagse 
vakantiereis voor KBO-leden. De reis is dit 
jaar van maandag 4 juni tot en met 
vrijdag 8 juni. Reisdoel is hotel De 
Oringer Marke in Odoorn, Drenthe. Van 
daaruit staan tal van uitstapjes gepland 
naar onder meer het museumdorp 
Orvelte, een natuurtocht naar Geopark de 
Hondsrug, de Rozentuin van Winschoten, een bezoek aan de scheeps-
werf Meyer Werft in het Duitse Papenburg en bezoeken aan het 
smalspoormuseum in Erica en aan de historische binnenstad van Zwolle. 
Voor de reis is nog een tiental plaatsen vrij in de luxe touringcar. 
Belangstellenden kunnen zich nog tot uiterlijk 26 februari aanmelden. 
Dat kan met het formulier uit het december-nummer. Wie dat niet meer 
heeft, kan ook contact opnemen met reisleiders Johan van Etten 
(telefoon 0485-572330) of Wil Franken (telefoon 0485-571592).

KBO-Actief februari 2018
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UIT OP ZONDAG: SMARTLAPPEN EN LUISTERLIEDJES

In Woonzorgcentrum Sint Anna in Box-
meer wordt op zondag 18 februari een 
vrolijke, muzikale middag 

gehouden. De activiteit is niet alleen toegankelijk voor de bewoners 
van Sint Anna, maar ook voor andere belangstellenden. De muzikale 
middag begint om 14.30 uur in zaal De Boomgaard.

Op het programma staat een uitgebreid optreden van het smartlappen-
koor ‘Vur Sles’ uit 
Rijkevoort. Het koor 
werd in 2005 opgericht 
en heeft inmiddels ruim 
dertig actieve leden, 
die het allemaal heerlijk 
vinden om gezamenlijk 
levens- en luister-
liedjes en smartlappen 
te zingen uit het rijke 

Nederlandstalige repertoire. Het gezelschap treedt gemiddeld acht keer 
per jaar op in een van de verzorgingshuizen in de regio en op diverse 
smartlappenfestivals.
De bezoekers van het middagje ‘Vur Sles’ in het woonzorgcentrum in 
Boxmeer betalen geen entree. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld.

ZITDANSGROEP ZOEKT NIEUWE LEDEN

Onder de vleugels van de SWOGB (Stichting Welzijn Ouderen 
Gemeente Boxmeer), is een klein groepje 55-plussers iedere dinsdag-
ochtend van 11.00 uur tot 11.45 uur actief met zitdansen. Dat gebeurt in 
het zaaltje van De Weijerdonck in Boxmeer. De zitdansgroep is op zoek 
naar nieuwe leden, die zin hebben in bewegen en ‘dansen’ op muziek 
vanuit de stoel. De kosten voor deelname zijn 15 euro per drie 
maanden. Meer inlichtingen over de zitdansgroep zijn verkrijgbaar bij 
leidster Annie van Diessen, telefoon 06 20140185.
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IN MEMORIAM  IDA TILLEMANS

Ida Tillemans is vanaf het begin van  haar lidmaatschap van de 
KBO-afdeling Boxmeer op een zeer geëngageerde wijze op vele 
fronten actief geweest. Op 2 april 1998 werd zij bestuurslid van onze 
KBO-afdeling en dat is zij tot een aantal maanden geleden gebleven.
Als lid en voorganger van de ABC-groep (Activiteiten Begeleidings 
Commissie) droeg zij al meer dan 19 jaar, met het ABC-team, bij tot het 
goede verloop van veel activiteiten, zoals de algemene 
ledenvergadering, de themamiddagen, de kerstviering, de 
amusementsavond , de toneelmiddag, 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 gas-
ten en deelnemers, die 
werden voorzien van de 
benodigde munten voor 
de consumpties, het uit-
schenken van de koffie 
of thee, enzovoort.
Daarnaast was Ida 
deelnemer, maar vooral 
activator van een aantal 
activiteiten. Sinds 1998 
tot begin 2017  had zij  
niet alleen de leiding 
van de kien-commissie 

maar zorgde ze er tweewekelijks voor dat er weer om aantrekkelijke 
prijzen kon worden gekiend. Zij deed de inkoop van de prijzen en zorg-
de op zeer nauwgezette wijze voor het financieel neutraal draaien van 
deze activiteit. Bij het kaarten speelde zij eenzelfde rol. Ook hier zorgde 
zij tweewekelijks met het team voor de prijzen en voor de financiële 
zaken die daar bij horen. Bij de jaarlijkse KBO-viswedstrijden was zij 
naast enthousiast deelnemer ook actief bij de organisatie. Van februari 
2002 tot eind 2016 vervulde Ida de functie van wijkcontactpersoon voor 
rayon 27. Dit hield in dat zij de bezorging van het KBO-magazine ONS 
en het lokale informatieblad KBO-actief, de verjaardagskaarten, het 
kerstbrood en de KBO-kalender 

KBO-Actief februari 2018
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voor haar rekening nam. Tevens fungeerde zij als vraagbaak voor haar 
rayon. In 2002 werd  zij door de Boxmeerse carnavalsvereniging 
onderscheiden als Geit van het Jaar. In 2014 werd zij Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau.
Enige tijd geleden had Ida Tillemans te kennen gegeven dat zij, om 
persoonlijke gezondheidsredenen, wilde stoppen als bestuurslid. 
Vandaar, dat zij sinds kort ook niet meer prijkte in het lijstje van 
bestuursleden aan het begin dit blad.
Op zaterdag 2 december jl. hebben wij, met de meeste 
KBO-bestuursleden aanwezig, en in aanwezigheid van de gehele 
familie van Ida, haar thuis de zilveren KBO-speld en bijbehorende 
oorkonde overhandigd. Zij was daar zichtbaar door aangedaan.
In herinnering danken wij Ida heel hartelijk voor alles wat zij voor onze 
KBO-afdeling Boxmeer gedaan en betekend heeft. Vooral ook voor 
de manier waarop zij alles deed. Maar bovenal voor wíe zij was, voor 
iedereen.
Een goed mens is van ons heengegaan. Dat zij moge rusten in vrede.

Anton van Erve – voorzitter KBO Boxmeer
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In memoriam 
 
Op zondag 18 februari gedenken wij om 10.30 uur in de 
basiliek 
Mevr. I. Tillemans-Vervoort      Jozef Israëlstraat 13            78 jaar
 
In de voorbije weken is afscheid genomen van: 

Dhr. J. Biermann              Emmastraat 8                                  82 jaar
Dhr. K. Heiligers               Rembrandt van Rijnstraat 30C        73 jaar
Dhr. F. Arends                  Kasteel/SO 23                                 81 jaar

Nieuwe leden:  Ledenaantal: 1187

Mevr. T. van de Lockant-Jans  Jan Tooropstraat 75
Dhr. J. van de Lockant Jan Tooropstraat 75
Dhr. W. van Scheppingen Le Blancstraat 9
Dhr. J. van den Boom Kanarie 27
Mevr. R. van den Boom-Rijnen Kanarie 27
Mevr. L. Kusters-van Maris    Pieter Brueghelstraat 10
Mevr. W. Kusters-van Maris Emanuel de Wittestraat 11
Mevr. R. Bouwmans-Willems Pieter Poststraat 6
Mevr. T. Dekkers-Cuijpers Pieter Poststraat 4
Mevr. Th. Canjels-Gerrits Emanuel de Wittestraat 7 

Pronkzitting 2018 van De Geitenbok: Pastor en geestelijk adviseur van de KBO 
 Luc Janssens weet van toeten en blazen  
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Bezoek ook onze website: 
 

www.dekaaswinkel.nl 
 

Steenstraat 61b, 5831 JC Boxmeer, 
Tel 0485-574172, email: info@dekaaswinkel.nl

Multicopy Nijmegen 
Kerkenbos 10-15h 
6546 BB Nijmegen 

 
Tel: (0)24 - 373 37 29 

Mail: nijmegen@multicopy.nl
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St. Petrus Boxmeer
(aan kruising Carmelietenstraat-West/Begijnenstraat/Hoogeweg)

is opnieuw geopend sinds 1 maart 2007

R.-K. Begraafplaats 

Inlichtingen verkrijgbaar via
0485 - 57 81 50 of 0485 - 57 11 73

OPENINGSTIJDEN

Maandag t/m donderdag
08:00 - 18:00 uur

Vrijdag 08:00 - 19:00 uur

Zaterdag 08:00 - 17:00 uur

Beugenseweg 61a  •  5831 LR Boxmeer


