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GEPLANDE ACTIVITEITEN  maart, april 2018  

13  mrt  Ons en KBO-actief verschijnen
15  mrt   Algemene ledenvergadering ’t Vertrek
18  mrt  Muziekmiddag St. Anna
19  mrt    Alzheimercafé Op ’t Hoogveld  St. Anthonis
22  mrt   Wandeling Landgoed De Hamert
26  mrt  Belastingservice aangifte 2017   Parochiehuis
27  mrt  Belastingservice aangifte 2017   Parochiehuis
05  apr Themamiddag  gaat niet door
10  apr Bestuursvergadering
17  apr Ons en KBO-actief verschijnen
18  apr    Voorjaarsreis
22  apr   Fietstocht  KBO Boxmeer

Kienen in de aula van basisschool De Weijerwereld:                                         
29 maart, 19 april.
Aanvang 13.30 uur.

Kaarten in de aula van basisschool De Weijerwereld:                                          
22 maart, 12 april, 26 april.
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 april-nummer  2018 (nr. 4) van KBO-actief graag vóór 
4 april 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 maart 2018
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WANDELING LANDGOED  DE HAMERT 

Op donderdag 22 maart staat een ongeveer elf kilometer lange 
wandeling op landgoed De Hamert op het programma.
Dit oude landgoed in de gemeente Bergen maakt deel uit van het 
Nationaal Park De Maasduinen. Het is een heel gevarieerd natuur-
gebied met naald- en loofbossen, uitgestrekte heidevlakten, vennen, 
oude akkers en weilanden. De Hamert is circa 900 hectaren groot, wat 
overeenkomt met wel 1800 voetbalvelden. Bezienswaardig op de 

Hamert is onder 
meer het Vorsten-
graf,  een van de 
grootste nog 
bewaard gebleven 
grafheuvels van 
Nederland. Deze 
grafheuvel heeft 
deel uitgemaakt 
van een omvangrijk 

grafveld, dat in de jaren dertig van de vorige eeuw grotendeels verloren 
is gegaan door ontginning en afgraving. Het Vorstengraf dateert uit de 
midden-bronstijd, zo’n 3.500 jaar geleden. De doorsnede van de graf-
heuvel is 25 meter, de hoogte bijna 3 meter. Gelet op de afmetingen 
moet hier een belangrijk persoon begraven zijn. De grafheuvel is in 
1992 gerestaureerd. Het eigenlijke graf is onaangeroerd gelaten. 
Op de Hamert is ook een oorlogsmonument te vinden. Het herdenkt 
de zeven verzetsstrijders die hier tijdens de meistaking van 1943 
door de Duitsers gefusilleerd zijn. Aan de zuidkant van de Hamert 
ligt het Gelderns-Nierskanaal. Dit is in 1770 gegraven en diende als 
afwateringskanaal voor op Duits gebied gelegen landbouwgronden. 
Het loopt vanaf Geldern richting de Maas. Aan de Duitse kant van de 
grens is het een echt kanaal, maar bij de Hamert is er meer sprake 
van een grillig verlopende, snelstromende beek. 
 
We vertrekken om 09.30 uur met auto’s vanaf het Weijerplein.
Voor deze wandeling kunt u zich tot uiterlijk woensdag 21 maart 
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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VOORJAARSREISJE: TULPENVELDEN EN RONDVAART

Op woensdag 18 april zullen er voor de leden van de KBO Boxmeer 
weer twee touringcars klaar staan voor het jaarlijkse voorjaarsreisje. 
De organisatoren van de dagtocht hebben dit keer gekozen voor een 
kleurrijke trip, die de deelnemers ongetwijfeld in een vrolijke lente-
stemming zal brengen. 

Wat te denken bij-
voorbeeld van een 
rondrit door de uit-
gestrekte Flevopolder 
met als prachtige 
blikvangers de 
bloeiende tulpenvelden 
in de omgeving van 
Dronten en Emmeloord. 
De toer eindigt in het 

oude stadje Elburg aan het Veluwemeer.  Het stadje is vooral bekend 
vanwege zijn middeleeuwse vesting met een nagenoeg volledig recht 
stratenplan. Ooit was Elburg een vissers- en handelsplaatsje dat 
rechtstreeks op de Zuiderzee uitkeek. In restaurant De Haas worden de 
busreizigers getrakteerd op een koffietafel/lunch. Uiteraard zal de 
traditionele kroket niet ontbreken. 
Na de lunch ligt in de haven van 
Elburg een rondvaartboot klaar voor 
een tochtje van bijna een uur op het 
Veluwemeer. Dat betekent, zeker bij 
mooi lenteweer, heerlijk uitwaaien op 
het water.
Met de wind nog in de haren gaat het 
vervolgens richting Harskamp, waar 
de KBO-leden een smakelijk drie-gangen-diner wacht. 
Rond de klok van 20.30 uur zullen de touringcars weer terugkeren in 
Boxmeer. 

Zin om mee te gaan?  
Lever dan het aanmeldstrookje in dat midden in deze KBO-actief te 
vinden is.

KBO-Actief maart 2018
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PREMIEPLAN OUDEREN VAN KBO-BRABANT

De KBO-Boxmeer organiseert veel activiteiten voor haar leden. Het zal 
duidelijk zijn dat hier ook veel kosten aan verbonden zijn. We 
zijn er echter tot heden, mede dankzij de tomeloze inzet van talrijke 
vrijwilligers, in geslaagd dit kostendekkend te doen. Het bestuur zou 
graag nog meer activiteiten voor de leden willen organiseren. 

De KBO-Boxmeer heeft via 
KBO-Brabant aanvragen ingediend om 
gebruik te maken van het Premieplan 
Ouderen. Het principe achter dat 
Premieplan is dat door het stimuleren 
van geldinzamelacties met een zo groot 
mogelijk bereik ook het welzijn van 
ouderen breed onder de aandacht wordt 

gebracht. Het komt er in het kort op neer dat als de Afdeling Boxmeer 
geld inzamelt om een bepaalde activiteit te bekostigen, dit bedrag door 
Premieplan wordt verdubbeld. De maximale premie is 2.000 euro.  De 
afdeling mag meerdere activiteiten aanvragen in het jaar, maar de 
maximale premie is 2.000 euro. De KBO-Boxmeer heeft drie aanvragen 
ingediend: voor de voorjaarsreis, de najaarsreis en de kerstviering.
De KBO-Boxmeer organiseert hiervoor telkens een loterij met mooie 
geldprijzen. Elke deelnemer aan de voorjaarsreis van woensdag 
18 april krijgt een 
lot. De prijs van 
dit lot (5 euro) is 
inbegrepen in de 
prijs van de 
voorjaarsreis. 
De trekking van 
de loterij zal 
plaatsvinden 
tijdens het diner in 
partycentrum 
De Molen in 
Harskamp.

Door onze 
deelname aan het Premieplan van KBO-Brabant lukt het ons nog meer 
activiteiten voor onze leden te organiseren.
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INSTRUCTIEDAG VOOR SCOOTMOBIEL EN E-BIKE 

De Stichting Welzijn Ouderen 
Gemeente Boxmeer (SWOGB) is van 
plan om samen met Veilig Verkeer 
Nederland (VNN) en met steun van de 
gemeente Boxmeer en de provincie 
Noord-Brabant, in september een 
instructiedag/opfriscursus te 
organiseren voor en over het gebruik 

van scootmobielen in het verkeer. Het doel van deze dag is bezitters 
van een scootmobiel veiliger en met meer plezier aan het verkeer te 
laten deelnemen. De cursus zal, afhankelijk van het aantal deelnemers, 
in Boxmeer en/of  Overloon plaatsvinden. 
Deelname is gratis. Op deze dag zal 
er aandacht geschonken worden 
aan de kennis van de verkeers-
regels. Ook het oefenen met het 
gebruik van de scootmobiel in de 
praktijk staat op het programma.
Belangstellenden kunnen zich vóór 
15 april aanmelden bij Jan van Dijk. 
Zijn e-mailadres is: 
janm.vandijk@gmail.com onder 
vermelding ‘scootmobieltraining’ 
met de volgende gegevens: 
man/vrouw, leeftijd, naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.
De gegevens kunnen ook per post gestuurd worden naar: 
J. van Dijk, Sint Janslaan 1C, 5836 AX  Sambeek.
Eind juni of begin juli krijgen de kandidaat-deelnemers bericht of de 
instructiedag (half september) doorgang vindt.

Ook wil de SWOGB in september een instructiedag/opfriscursus 
organiseren voor en over het gebruik van fiets/e-byke in het verkeer. 
Een belangrijke reden voor de instructiedag is het stijgende aantal 
ongevallen onder fietsende senioren. Deze cursus zal afhankelijk van 
het aantal deelnemers in een van de grotere kernen plaatsvinden. 
Deelname is gratis.
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Tijdens de instructiedag komen de verkeersregels aan de orde en wordt 
er geoefend met de fiets of e-byke op een uitgezet behendigheids-
parcours. Er zal een lokale 
rijwielhandelaar aanwezig zijn voor de 
nodige technische vragen/opmerkingen.
Bovendien is er aansluitend nog een 
fietstocht waaraan alle ‘cursisten’ 
kunnen deelnemen. 
Ook voor de fiets- en e-biketraining 
kunnen liefhebbers zich tot 15 april 
aanmelden bij Jan van Dijk. Voor 
aanmelding (onder vermelding van 
‘fiets/e-biketraining’) gelden dezelfde 
regels als hierboven vermeld staan bij de sccootmobiel-instructiedag. 
Eind juni of begin juli krijgen belangstellenden bericht of de fiets-en 
e-biketraining doorgaat.

SPREEKUUR RIJBEWIJSKEURING IN BOXMEER

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten 
die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen 
hiervoor op 6 april terecht in De Driewiek, Jeroen Boschstraat 49 in 
Boxmeer. 
Voor senioren kost de keuring 35 euro en voor chauffeurs tot 75 jaar 
met rijbewijs C/D/E zijn de kosten 50 euro.

Belangstellenden kunnen voor informatie 
en een afspraak tijdens kantooruren 
bellen naar het landelijke afsprakenbureau 
van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 
088 - 2323300.
Zelf een datum plannen kan via de 
website www.regelzorg.nl
Geadviseerd wordt om tenminste vier 
maanden voor het verlopen van de gel-

digheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Veel 
gemeenten verstrekken geen keuringsformulieren (Eigen Verklaring met 
Geneeskundig Verslag) meer en verwijzen naar het CBR. De Eigen 
Verklaring is echter ook verkrijgbaar bij Regelzorg en kost 41 euro.
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REGIONALE SENIORENBEURS IN MILL

De KBO Kring Land van Cuijk en de KBO Kring 
Mill en Sint Hubert organiseren op vrijdag 6 en 
zaterdag 7 april 2018 een groots opgezette 
Regionale Seniorenbeurs.
Het tweedaags evenement wordt gehouden in City 
Resort Events, voorheen Party- en 
Evenementencentrum Fitland, in Mill. Het adres is: 
Hoogveldseweg 1, 5451 AA Mill.

De openingstijden van de beurs zijn:
Vrijdag  6 april van 14.00 uur - 22.00 uur
Zaterdag  7 april van 10.00 uur - 17.00 uur

De entree bedraagt 2 euro per persoon, inclusief 1 consumptie.

Het thema van de seniorenbeurs is ‘Wonen, met of zonder zorg’.
De Brabantse bevolking gaat krimpen én tegelijkertijd neemt de 
vergrijzing en het aantal eenpersoonshuishoudens toe. Iedereen wil in 
principe zo lang mogelijk in het eigen huis blijven wonen, sterker nog: 
dat moet ook van de overheid. Het is belangrijk om vroegtijdig na te 
denken over toekomstige woonwensen. De seniorenbeurs biedt 
bezoekers de mogelijkheid hun woonwensen op een rijtje te zetten.

Inmiddels hebben zich talloze, wonen en zorg gerelateerde, bedrijven 
en instanties aangemeld voor een stand op de beurs.

Kijk voor meer informatie ook even op de website:  
www.regionaleseniorenbeurs.nl

KBO-Actief maart 2018
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SMARTLAPPENKOOR VAN HEURE ZINGE BIJ SINT ANNA

In Woonzorgcentrum Sint Anna in 
Boxmeer wordt op zondag 18 maart 
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 en duurt tot 16.00 uur. Op het programma 
staat een optreden van het smartlappenkoor ‘Van Heure Zinge’ uit 
Vierlingsbeek.  De smart is meestal ver te zoeken bij ‘Van Heure Zinge’. 

Optredens van het koor zijn 
het best te omschrijven als 
uitbundig, dynamisch en 
vrolijk. Onder leiding van di-
rigent Frenk van Aggelen en 
met begeleiding van pianist 

Joop Verbeeten en accordeoniste Marjan Geurts maakt dit koor van elk 
optreden een feestje. De bezoekers van het middagje ‘Van Heure Zinge’ 
in het woonzorgcentrum in Boxmeer betalen geen entree. 
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

BEDEVAART NAAR BEAURAING (BELGIË)

De vierdaagse bedevaart van NBC ‘Pro 
Maria’ afdeling bisdom Den Bosch is van 
21 t/m 24 april 2018. Opstappen kan in 
Schaijk en Eersel. 
De eigen bijdrage: vanaf  280 euro.
Opgave uiterlijk zes weken vóór vertrek.

De dagbedevaart is op zondag 22 april 2018. Opstapplaatsen zijn 
Nijmegen, Mill, Helmond, Eersel, grensovergang Bergeijk. 
De eigen bijdrage is 35 euro.
Opgave uiterlijk vier weken vóór vertrek.
Dat kan bij: A. van Beusekom-van Mil, Rembrand van Rijnstraat 34, 
5831BC Boxmeer, telefoon 0485 - 571328 of direct bij 
het secretariaat: Rina Senders , Schapendries 16, 5521 LH Eersel, 
telefoon 0497 - 682296.

KBO-Actief maart 2018
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KBO PRESTEERT PRIMA BIJ BRIDGEKAMPIOENSCHAP

KBO-Brabant organiseerde vorig jaar, samen met het kader van de 
Landelijke en Lokale Nederlandse Bridge Bond-organisaties, het 
KBO-Brabant Bridgekampioenschap 2017. 
Er waren vier voorrondes in de regio’s van KBO-Brabant met in totaal 
zo’n 120 deelnemende bridgeparen. 
In de regio Noordoost was de voorronde op vrijdag 6 oktober 2017 in 
hotel-restaurant Riche in Boxmeer. Het was een goed georganiseerde 
en gezellige middag. 
Het resultaat van deze eliminatieronde was dat er drie paren van de 
KBO-afdeling Boxmeer zich plaatsten voor de grote finale.
Deze finale vond vorig najaar plaats op dinsdag 14 november  
in Berlicum. Daar streden in totaal zo’n dertig paren om de prijzen. 
Marijke Reijnders en Mari Nabbe werden uiteindelijk verdienstelijk 
zesde. Het echtpaar Marijke en Frans van Diepenbeek eindigde op 
de vijftiende plaats en het gelegenheids-bestuurs-koppel Gerrie van 
Kempen en Anton van Erve belandde op de 24ste plaats. Waarlijk een 
geweldig resultaat! 
Ook in 2018 zullen er weer bridgekampioenschappen worden 
georganiseerd.

KBO-Actief maart 2018
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PAAS – PRIJS – PUZZEL

Hieronder vindt u tien woorden, die er vreemd uitzien. In elk woord zit 
een plaatsnaam in Nederland verborgen. Zet van elk woord de letters in 
de goede volgorde. Neem van de tien gevonden plaatsnamen de eerste 
letter en u vindt een woord. Dat is de oplossing van de paas-prijs-puzzel.

1. DRUMPEREN 
2. HERMAN 
3. OMELLA 
4. ANGSTHIAAT 
5. SLOPENDER
6. TINTEER
7. LEEGTEN
8. DOLJAARPUIN
9. MOEDERMOL
10. BAKMEES

Stuur de oplossing en uw naam en adres via de mail naar: 
wielvloet@ziggo.nl
Of schrijf de oplossing en uw naam en adres op een briefje en stop dat 
in de brievenbus bij Wiel Vloet, Koorstraat 57a, 5831 GH Boxmeer. Uw 
oplossing moet uiterlijk dinsdag 27 maart bij de redactie binnen zijn.
Onder de goede inzendingen worden drie leuke prijsjes verloot.

Veel puzzelplezier!
De redactie van KBO-actief wenst alle lezers
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In memoriam 
 
Op zondag 18 maart gedenken wij om 9.00 uur in de kerk 
van St. Jan de Doper te Sambeek
 
Dhr. W. Gijsbers Tapuit 9                           82 jaar 

Om 10.30 uur in de Kapel van het Kasteel 
Zr. B. Brouwers  Veerstraat 49   93 jaar
Zr. A. Nelissen Veerstraat 49        97 jaar

In de voorbije weken is afscheid genomen van:
Dhr. M. Willems                  Weijerstaete 147      88 jaar
Mevr. T. Dijkman-Loonen   Elzenstraat 17         94 jaar

Nieuwe leden: 

Zr. G.Joosten                      Veerstraat 49

Ledenaantal: 1187

Boxmeer 1979: opening van de midgetgolfbaan in het Weijerpark
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Persoonlijke aandacht

Reparaties klaar terwijl u wacht

Afspraken in avonduren ook mogelijk

Pastoor Kerstenstraat 40 - 5831 EW Boxmeer - 0485 - 576 877 - www.tppboxmeer.nl



Stationsweg 16 Boxmeer - tel: 0485- 57 86 60
www.fietsplusrob.nl

Stationsweg 12  
5831 CR  Boxmeer  

0485 - 57 70 17 
www.tvertrek.nl

Bezoek ook onze website: 
 

www.dekaaswinkel.nl 
 

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


