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GEPLANDE ACTIVITEITEN  april, mei 2018 

15  mei     Ons en KBO-actief verschijnen
23  mei     KBO-reis naar de Tweede Kamer  Den Haag
24  mei     Wandeling KBO Maasheggen Beugen Oeffelt
04  juni     Vijfdaagse vakantiereis KBO-leden
07  juni     Wandelen IVN-KBO Bomen in Boxmeer
14  juni     KBO op bezoek  in ’t Hoogkoor
12  juni     Bestuursvergadering KBO Boxmeer
18  juni     Alzheimercafé  Bibliotheek Gennep
19  juni     Ons en KBO-actief verschijnen
 

Kienen in de aula  van basisschool De Weijerwereld:                                         
24 mei,  7 juni,  21 juni.
Aanvang 13.30 uur.

Kaarten in de aula van basisschool De Weijerwereld:                                          
17 mei, 31 mei,  14 juni,  28 juni. 
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 deel-
nemen 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  juni-nummer  2018 (nr. 6) van KBO-actief graag vóór 
6 juni 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 mei 2018



3

WANDELING MAASHEGGENGEBIED BEUGEN-OEFFELT

Op donderdag 24 mei houden de KBO-leden een wandeling door 
het Maasheggengebied langs Beugen richting Oeffelt en vervolgens 
lamgs de Oeffeltse en Beugense Vilt via Beugen terug naar de 
startplaats van de wandeling. De lengte van de route is ongeveer elf 
kilometer. De deelnemers verzamelen om 09.30 uur op het 

Weijerplein. Vandaar gaat het met 
auto’s naar de parkeerplaats bij het 
onbemande tankstation Tango tussen 
Boxmeer en Beugen. Daar start de 
wandeling. Liefhebbers kunnen zich tot 
woensdag 23 mei uiterlijk 12.00 uur 
opgeven bij: J. v. d. Bungelaar  telefoon 

0485-521565 of bij F. Spiekmans telefoon 0485-573213. Alleen in 
noodgevallen: 06-51513637.

FILM KIJKEN BIJ SINT ANNA

Op zondag 27 mei wordt in woonzorgcentrum Sint Anna de
muzikale film The Greatest Showman
vertoond. De film (met Nederlandse 
ondertiteling) begint om 14.30 uur en duurt tot 
ongeveer 16.00 uur. Behalve de bewoners 
van Sint Anna zijn ook andere 

belangstellenden welkom. De film is een muzikaal spektakel over 
het ontstaan van de showbusiness.

KEURINGEN VOOR HET RIJBEWIJS

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten 
die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, 
kunnen hiervoor op 1 juni terecht in De Driewiek, Jeroen 
Boschstraat 49 in Boxmeer. Voor senioren kost de keuring 35 euro; 
chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E betalen 50 euro.
Belangstellenden kunnen voor informatie en een afspraak tijdens 
kantooruren bellen naar het landelijke afsprakenbureau van 
Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088 2323 300. Zelf een datum 

www.regelzorg.nlplannen kan via

KBO-Actief mei 2018
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WANDELING IVN EN KBO: BOMEN OVER BOMEN

In 2012 heeft het IVN (Instituut voor Natuureducatie), samen met de 
KBO, de eerste bomenwandeling in het centrum van Boxmeer 
gehouden. Er is sindsdien al weer 
veel veranderd. Mooie en 
karakteristieke bomen zijn helaas 
verdwenen en  nieuwe bomen zijn 
aangeplant. Dit zal altijd in 
beweging blijven: bomen kunnen 
omwaaien, te oud worden en 
aanwonenden kunnen klagen over 
afvallende takken, enzovoort. 
Maar zeker ook:  straten kunnen 
worden heringericht en daarmee 
kan ook de beplanting aangepast 
worden. Tijdens de
seniorenwandeling passeren de 
deelnemers  de meeste bomen in 
het centrum van Boxmeer. IVN-
gidsen vertellen er alles over. 
De 2 uur durende wandeling, 
georganiseerd door IVN en KBO, 
wordt gehouden op donderdag 7 
juni. De deelnemers vertrekken om 13.30 uur bij de ingang van 
De Weijer. De route gaat uitsluitend over verharde paden en 
trottoirs met minimale obstakels, zodat  de wandeling 

rolstoelvriendelijk is. 
Duwkracht zal wel zelf 
geregeld moeten worden. Na 
afloop wordt er gezellig 
nagepraat bij het genot van 
een kopje koffie of thee, 
aangeboden door de KBO 
Boxmeer. Meer informatie 
over de bomenwandeling is 
verkrijgbaar bij Juul de Bont, 
telefoon 0478-631800, of bij 
Piet Schoenmakers 
telefoon 0485-520876.Bloeiende paardenkastanjes bij de Weijergracht

Amberboom aan de Koorstraat

KBO-Actief mei 2018
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KBO KRIJGT RONDLEIDING IN VERNIEUWD HOOGKOOR

Het kan niemand in Boxmeer ontgaan zijn: sportcomplex ’t 
Hoogkoor heeft zowel van binnen als aan de buitenkant een ware 
gedaanteverandering ondergaan. 
Vooral de indrukwekkende turnhal, 
vanaf het Rochusplein al vol in 
beeld, heeft de accommodatie een 
totaal ander aanzien gegeven.
Maar niet alleen de turnhal is een 
blikvanger. Ook de vernieuwde 
hoofdingang presenteert zich als 
een modern visitekaartje. Eenmaal 
binnen is duidelijk dat de grote hal, 
tussen het nog wel herkenbare 
zwembad en de sportzaal, een 
volledig nieuwe look heeft gekregen. En niet te vergeten: op de 
plaats van de vroegere kegelbanen kunnen liefhebbers zich nu 
vermaken met een bowlingbaan-nieuwe-stijl en een andere, even 
spannende als hippe attractie: het glowgolf, ofwel midgetgolf in een 

futuristische 
omgeving.
Tijd om al dat 
nieuws eens te 
gaan bekijken. 
Beheerder 
Optisport zet, 
speciaal voor de 
leden van de KBO 
Boxmeer, de 
deuren wagenwijd 
open. Dat gebeurt 
op donderdag 14 
juni. Vanaf 10.00 
uur worden 
geïnteresseerde 

KBO’ers in ’t Hoogkoor ontvangen met koffie met gebak. Om 11.00 
uur staat een uitgebreide rondleiding op het programma, waarbij alle 
nieuwe attracties te zien zijn en ook – via de lift – een bezoekje 
gebracht kan worden aan de splinternieuwe turnhal. Zelfs een kijkje 
in de moderne nieuwe keuken staat op het programma.

Blikvanger van ’t Hoogkoor: 
de splinternieuwe turnhal

De nieuwste attractie: glowgolf. Zelfs het beroemde 
‘zweefdoelpunt’ van Robin van Persie is er te zien. 

KBO-Actief mei 2018
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VOORJAARSREISJE KBO: VEEL ZON, WEINIG TULPEN

Niet een, niet twee, maar liefst drie touringcars vol Boxmeerse KBO-
leden zetten op woensdagochtend 18 april koers richting de Veluwe 
en Flevoland. Ondanks het vroege uur liet een vrolijk lentezonnetje 
zich al volop zien. En bij een vrolijk zonnetje horen vrolijke 
gezichten. Die waren er dan ook volop. Welgeteld 149, de drie 
chauffeurs van de bussen niet meegerekend.
De eerste etappe, grotendeels via snelwegen, verliep vlotjes. Binnen 
anderhalf uur was de eerste tussenstop bereikt: het fraai gelegen 
restaurant De Loreley, net buiten de bebouwde kom van Epe. Op en 
top Veluwe dus. In de grote zaal van het etablissement stonden de 

kannen met heerlijke, verse 
koffie al op de reizigers uit 
Boxmeer te wachten. En de 
smakelijke stukken appeltaart 
lachten de bezoekers van alle 
kanten toe. Of dat nog niet 
voedzaam en calorierijk genoeg 
was, gingen de serveersters 
ook nog rond met bordjes vol 
slagroom. Veluwse verwennerij, 

zogezegd. Wat tijdens de rit naar Epe niet gebeurde op de 
snelwegen, dat gebeurde wel in het restaurant: filevorming. Bij de 
damestoiletten. Een verschijnsel dat zich later op de dag, bij de 
lunch in Elburg, zou herhalen. 
Na de koffie met taart ging de reis verder richting de Noord-Oost-
polder en de Flevopolder. Op zoek naar kleurrijke tulpenvelden in de 
buurt van Dronten en 
Emmeloord. Een tochtje over 
kaarsrechte wegen met 
indrukwekkende vergezichten, 
maar de speurtocht naar 
bloeiende tulpen was minder 
succesvol. Moeder Natuur had 
blijkbaar de rem gezet op de 
groei van de bolgewassen, dus 
viel er slechts sporadisch te 
genieten van een kleurig schouwspel. En door het ruitje van een 
rijdende bus een mooi plaatje schieten, was voor elke fotograaf een 
pittige opgave.

Koffie met appeltaart in Epe

Toch nog tulpenvelden in de polder

Bloeiende tulpenvelden in de polder

KBO-Actief mei 2018
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De koffietafel als afsluiting van de rondrit door de polders was er 
een om de vingers bij af te 
likken. In een grote zaal van 
restaurant De Haas in het oude 
vestingstadje Elburg waren de 
lange tafels rijkelijk gedekt voor 
de hongerigen uit Boxmeer. 
Van diverse soorten brood, 
vlees- en kaasbeleg tot zelfs 
hagelslag. En natuurlijk 
ontbraken een heerlijk 

groentesoepje en een smakelijk 
kroketje niet. Het smuluurtje kon beginnen.
Ruim een uur later lag, aan de andere kant van Elburg, de 
passagiersboot te wachten op de KBO-leden voor een rondvaart 
van een dikke drie kwartier over het Veluwemeer. Met de zon hoog 
aan de strakblauwe hemel en nauwelijks een verfrissend windje, 
werd het een behoorlijk warm tochtje over het water. Enkele 
slimmeriken hadden zich goed voorbereid en dus was het insmeren 
geblazen tegen de koperen ploert. Van een wandelingetje door het 
mooie stadje kwam het bij de meesten niet na afloop van de 
rondvaart. De diverse terrasjes en een koel glaasje wonnen het 
glansrijk van een uurtje op 
de kuierlatten. 
Rond de klok van half vijf 
werden de bussen weer 
gestart voor een mooie rit 
over de Veluwe naar het 
laatste tussenstation, 
Partycentrum De Molen in 
Harskamp. Daar werden de 
KBO’ers nog eens extra
verwend met een prima 
driegangen-diner, dat erin 
ging als koek. 
Klokslag acht uur draaiden de 
touringcars de weg op richting Boxmeer. Volgeladen met tevreden 
reizigers die nog even konden uitbuiken en na konden genieten van 
een geslaagd voorjaarsreisje.

Meer foto’s zijn te vinden op de website van de KBO Boxmeer

En natuurlijk: de traditionele kroket

Een volle boot in de volle zon op het 
Veluwemeer
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BILJARTVERENIGING ZOEKT NIEUWE LEDEN

Een ochtend of een middagje per week gezellig biljarten. Niet in een 
café maar in een mooi biljartzaaltje van een sporthal. Bijna 120 
senioren, vooral uit Boxmeer en Sambeek, buigen zich wekelijks 
een paar uurtjes over de groene lakens in het zaaltje van de 
Warandahal in Sambeek, het thuishonk van biljartvereniging ’t 
Tweespan. 
Het lijkt veel, 120 leden, maar toch kan ’t Tweespan nog best 

aanwas 
gebruiken. “We 
hebben acht 
teams, die op 
vijf middagen 
en drie 
ochtenden hun 
onderlinge 
competitie 
spelen”, vertelt 
secretaris 
Tonny Jacobs. 
“We zijn 

recreatieve biljarters. De meesten hebben vroeger in het café 
gespeeld of ze hebben het op kostschool een beetje geleerd. Bij ons 
staat het sociale gebeuren voorop.” 

Naast de recreatieve competitie op vijf middagen en drie ochtenden, 
kunnen de leden van ’t Tweespan ook drie keer per week vrij
biljarten in Sambeek. Jacobs: “Iedere 55-plussers uit de gemeente 
Boxmeer kan bij ons lid worden. De contributie is 50 euro per jaar, 
dus dat mag geen probleem zijn. Je moet alleen zelf voor een keu 
zorgen. Maar mensen kunnen ook gewoon eerst eens een kijkje 
komen nemen en op de vrije tijden een partijtje meespelen. 
Daarvoor hebben we spelmateriaal hier van de vereniging.

Belangstellenden kunnen voor meer informatie contact opnemen 
met secretaris Tonny Jacobs, telefoon 06-30537612 of per e-mail:
apj.jacobs@home.nl

’t Tweespan heeft ook een website: http://ttweespan.weebly.com/

Leden van ’t Tweespan in actie in de fraaie biljartzaal

KBO-Actief mei 2018
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DE PALMWUIFSTER

(Waar gebeurd tijdens een Vaartprocessie in Boxmeer midden jaren ’50) 

Ons An liep de processie mit
As palmwuifster, môj ien ’t wit 

’n Grote groep van knappe meide
Die ’t Heilig Sacrament begeleidde

Achterstevörre gong veurop
Soeur Stanislaaf, zweet op de kop
Die zong ’t hardst en sloeg de maot

Zo ging ons An mit dör de straot
Ze zonge lof ân Ons Lief Heer

En zwaaide ammôl hin en weer
Mit hunne palmtak ien de haand
Vlak langs de minse ân de kaant

’t Was ’n vroluk zingend koor
Kort achter hun liep de pastoor

Mit de monstrans en mit Ons Heer
De minse knielde Hum ter eer

Sloege ’n kruus, áf gong d’n hoed
Vör Ons Lief Heer en ’t Hellig Bloed

En apetrots, zo liep ons An
De palmtak zwaaiend, links veurân

Ze zwaaide keurig ien de maot
Wâ verderop stond ân de straot
Ien vol ornaat unne pliesieman
Die lette nie goed op ons An

Die zwaaide dör en trof ’m vol
De pliesiepet vloog van d’n bol

De minse lachte nor ons An
Mâ die kreeg d’r ’n kleurke van

Al docht ze stiekum wel misschien
Det ’t toevallig zo mos zien

Ok unne pliesie is niks meer
Die pet mos af, vör Ons Lief Heer

KBO-Actief mei 2018
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OPLOSSING PRIJS-PUZZEL BOXMEERSE ZAKEN

De prijs-puzzel van het april-nummer van KBO-actief, waarin op 
cryptische wijze werd gevraagd naar een aantal Boxmeerse zaken, 
leverde aardig wat reacties op. De ‘zaken’ die 
gevonden moesten worden waren: 
1. Metworst 2. Bokkeschieters 3. Olypiaan 4. 
Haarhuis 5. Gentiaan 6. Edelknaap 7. 
Maasheggen 8. Binnenweg 9. Daags na de Tour 
10. Vaartprocessie 11. Roekenbos 12. 
Geitenbok 13. Rochus 14. Gemeentehuis. 
De letters in de verticale rij gaven als oplossing 
het woord WILHELMINABOOM.

Onder de goede inzendingen zijn drie prijzen 
verloot. De namen van de gelukkige winnaars:
Ad Vloet, Tien Roelofs en Tineke van den Akker.
De winnaars hebben hun prijsje inmiddels ontvangen.

RUIMTE VOOR HALVE 

PAGINA (2 X ¼)

ADVERTENTIES
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PRIJS-PUZZEL: DE BOXMEERSE VAART

Twee weken na Pinksteren, op zondag 3 juni, staat Boxmeer weer in het 
teken van de Vaartprocessie of H. Bloedprocessie. Onze puzzelmaker 
kwam op het idee om een aantal woorden, die passen bij deze Boxmeerse 

traditie te verstoppen in onderstaande 
woordzoeker.  Aan u de uitdaging om deze 
woorden te vinden. Ze staan van voren naar 
achteren en andersom en zowel diagonaal 
als horizontaal en verticaal. Als u alle 
woorden hebt weggestreept, blijft er een 
aantal letters over, die samen de oplossing 
van deze woordzoeker vormen. Stuur de 

oplossing  met uw naam en adres vóór 31 mei a.s. via de mail naar 
wielvloet@ziggo.nl of schrijf de oplossing en uw naam en adres op een 
papier en stop dat in de brievenbus bij Wiel Vloet, Koorstraat 57a, 5831 
GH, Boxmeer. Onder de goede inzendingen wordt een prijsje verloot.

De oplossing:

De verborgen woorden:
BEIEREN – BIDDEN – BLAUWMENNEKE – BRUIDJE –
EDELKNAAP – ENGELEN – HARMONIE – MARIABEELD –
MISDIENAAR – PELGRIM – PROCESSIE – RELIKWIE –
RUSTALTAAR – STROOISEL – VAARTMOPPEN – WIEROOK –
ZINGEN

W O N P R O C E S S I E
E J D I U R B D E R K V
S E L E I W K I L E R A
T N E H A R M O N I E N
R G E D E L K N A A P B
O E B O X P E L G R I M
O L A M E M Z I N G E N
I E I E W I E R O O K R
S N R U S T A L T A A R
E V A A R T M O P P E N
L L M I S D I E N A A R
B E I E R E N E D D I B
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IN MEMORIAM

Op zondag 27 mei gedenken wij om 10.30 uur in de 
kapel van het Kasteel:

Zr. B. Janssen                            Veerstraat 49                       86 jaar

In de voorbije weken is afscheid genomen van:

Dhr. T. van Dijk                          De Wingerd 12                    68 jaar
Mevr. G. Verheijen-v.d. Meulen Pastoor Kerstenstraat 24     85 jaar
Dhr. P. Stigter                            Lange Heggen 9                  79 jaar

Nieuwe leden:

Dhr. P. Verhoeven                      Marktstraat 10
Mevr. M. Verhoeven-Driessen  Marktstraat 10
Dhr. A. Janssen                          Pieter Poststraat 10

Ledenaantal: 1172

Boxmeer ± 1965: Palmwuifsters in de Vaartprocessie 
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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




