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KBO afdeling Boxmeer – opgericht 16 juni 1955
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Kopij voor het september-nummer 2018 (nr. 9) van KBO-actief graag 
vóór 1 september aanleveren (liefst digitaal) bij de redactie. Zie co-
lofon pagina 1. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden 
artikelen niet of eventueel verkort weer te geven.

KBO-Actief juli/augustus 2018

GEPLANDE ACTIVITEITEN augustus, september 2018 

23 aug  KBO-Wandeling Overasseltse vennen
26 aug  Fietstocht 
01 sept  Wandel- en/of fietstocht vanaf De Heksenboom
04 sept  Bestuursvergadering
11 sept  Ons en KBO-actief verschijnen
13 sept  IVN wandeling Stuw Sambeek
17 sept  Alzheimercafé in de Weijer
26 sept  Najaarsreis
26 sept  Sociaal-culturele dag KBO in Mill
 

Kienen in de aula van basisschool De Weijerwereld: 
16 augustus, 30 augustus, 13 september, 27 september 
Aanvang 13.30 uur.

Kaarten in de aula van basisschool De Weijerwereld: 
23 augustus, 6 september, 20 september
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 Henk Thuis (telefoon 
0485-573188) of naar onze ledenadministrateur Mechelien Verhees 
(telefoon 0485-211610). Per e-mail (m.methorst@ziggo.nl) kan ook.
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WANDELING BIJ DE OVERASSELTSE VENNEN

De omgeving van de Overasseltse Vennen. Daar staat voor donderdag 
23 augustus een wandeling gepland voor de KBO-leden. De wandeling 
is ongeveer tien kilometer. De Overasseltse vennen vormen een uniek 

natuurgebied. In de ondergrond 
zit een ondoorlaadbare leemlaag, 
ooit afgezet door de Maas. In 
het gebied komen bijzondere 
plantensoorten voor, zoals 
veenmos, veenbes, wollegras, 
snavelbies, zonnedauw en 
steenbreek. Verder zijn er diverse 

soorten kikkers, padden, salamanders, hagedissen en libellen. De 
deelnemers aan de wandeling vertrekken om 09.30 uur met auto’s 
vanaf het Weijerplein. Liefhebbers kunnen zich tot uiterlijk woensdag 
22 augustus tot 12.00 uur opgeven bij: Jan van de Bungelaar, telefoon 
0485-521565 of bij Fien Spiekmans, telefoon 0485-573213. Alleen in 
‘noodgevallen’: 06 51513637.

WANDELEN LANGS STUW SAMBEEK EN MAASHEGGEN

Het IVN en de KBO hebben voor donderdag 13 september een 
seniorenwandeling georganiseerd door de Maasheggen en langs de 
Maas en het stuwencomplex in Sambeek. De wandeling start om 13.30 
uur op de parkeerplaats bij de stuw/sluis. Ruim 100 jaar geleden begon 
de aanleg van het stuw- en sluizencomplex Sambeek om zo de Maas 
bevaarbaar te maken voor vrachtschepen tot 2.000 ton laadvermogen. 

Tijdens de wandeling gaan de 
deelnemers door het gebied dat 
het stuw- en sluizencomplex 
omsluit en kunnen ze beleven wat 
er in de afgelopen eeuw is 
veranderd. De gidsen vertellen 
over de historie van het gebied 
terwijl de wandelaars genieten van 
de prachtige Maasheggen, die 

onlangs door de Unesco erkend zijn als werelderfgoed. Deelname aan 
de wandeling is gratis, ook voor niet-leden. Na afloop trakteert de 
KBO-Boxmeer op koffie en thee. 

Stuw- en sluizencomplex Sambeek
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WOENSDAG 26 SEPTEMBER: NAJAARSREISJE KBO 

Een dagtochtje per luxe touringcar door delen van de Gelderse 
Achterhoek, langs de IJssel en door het kastelengebied tussen Vorden 
en Ruurlo. Inclusief een bezoek aan de CactusOase met zijn grote 
verzameling cactussen, landbouwwerktuigen uit vervlogen tijden en 
zelfs een modelspoorbaan. En onderweg lekker smikkelen en smullen.
Zo ziet – in vogelvlucht – het programma er uit van het traditionele 
najaarsreisje voor leden ven de KBO afdeling Boxmeer. Op woensdag 
26 september staan om 08.15 uur de bussen klaar voor de 
deelnemers aan het najaarsreisje. Klokslag 08.30 uur wordt de motor 
gestart en gaat het, grotendeels over de snelweg, naar Terwolde, waar 

in brasserie KriebelZ koffie en 
gebak klaar staan. Het dorp ligt 
aan de linker-oever van de rivier 
de IJssel, ongeveer 4 kilometer 
onder Deventer. 
Na de koffie volgt een tochtje over 
de mooiste weggetjes door het 
achterland van Terwolde, waarbij 
de deelnemers kunnen genieten 
van de schitterende uitzichten 
langs de IJssel, terwijl de gids 

vertelt over het gebied. De rondrit eindigt in Terwolde, waar in dezelfde 
brasserie KriebelZ een koffietafel/lunch geserveerd wordt. Uiteraard 
zal het gebruikelijke kroketje niet ontbreken. Na de lunch krijgen de 
KBO-leden een mooie route voorgeschoteld door het interessante 
kastelengebied tussen Vorden en Ruurlo, midden in de Gelderse 
Achterhoek.
In Ruurlo staat een bezoek op het programma aan Belevingspark 
CactusOase, een overdekt kassencomplex van 6.000 vierkante 
meter met duizenden soorten bijzondere en kleurrijke cactussen, 
nostalgiehuisjes, een indianen-expositie, oude landbouwwerktuigen, 
400 vierkante meter modelspoorbaan dwars tussen de cactussen 
door, en een vogeltuin met zingende en kletsende vogels. Na 
ontvangst met koffie en uitleg over de CactusOase, kunnen de KBO-
leden zelf alles bekijken. Als afsluiting van het bezoek krijgt iedereen 
een potje met een cactusje mee naar huis.
Rond de klok van 16.30 uur vertrekken de bussen voor de terugreis 
naar Boxmeer, maar onderweg wacht nog wel een drie-gangen-diner 

Brasserie KriebelZ in Terwolde
Brasserie KriebelZ in Terwolde
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in een horecagelegenheid in 
Millingen aan de Rijn. Als extra 
gang tijdens het diner staat er 
voor de KBO-leden nog een 
loterij op het menu. In de bus 
op weg naar huis is nog volop 
gelegenheid om na te tafelen 
over het najaarsreisje 2018. Rond 
21.00 uur worden de deelnemers 
terug verwacht in Boxmeer. 

Zin om mee te gaan met deze dagtocht? Vul dan het 
aanmeldingsformulier in dat u midden in deze KBO-actief vindt. Alvast 
een prettige reis gewenst.

RABOBANK CLUBACTIE: UW STEM IS GELD WAARD

De KBO afdeling Boxmeer heeft zich dit jaar weer aangemeld voor de 
Rabobank Clubkas Campagne. De leden van de Rabobank Land van 
Cuijk & Maasduinen bepalen met hun stem welke clubs een bijdrage 
krijgen. Hoe meer stemmen, des te hoger het bedrag.
Leden van de Rabobank krijgen per post een unieke code waarmee 

ze kunnen stemmen en ze krijgen 
informatie via welke website 
dat moet gebeuren. Van 10 tot 
en met 28 september kan er 
gestemd worden. Ieder lid krijgt 
vijf stemmen, waarvan maximaal 
twee stemmen op dezelfde 
vereniging mogen worden 
uitgebracht. 

Het bestuur vraagt alle leden van de KBO-afdeling Boxmeer, die lid 
zijn van de Rabobank, om mee te doen. Voor eventuele hulp bij het 
stemmen kunnen leden contact opnemen met penningmeester Wim 
Kuster, telefoon 0485-572036.

De CactusOase in Ruurlo
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BRIDGE-KAMPIOENSCHAP VAN KBO-BRABANT

Dit najaar organiseert KBO-Brabant samen met de BridgeBond 
opnieuw het KBO-Brabant Bridgekampioenschap. Vorig jaar was het 
evenement een groot succes. KBO-Brabant hoopt dat er in 2018 nóg 
meer mensen meedoen. Er zijn in oktober vijf voorrondes door heel 
Brabant heen. De finale is op 
13 november in Berlicum.
De enige voorwaarde is dat 
u lid bent van een KBO-
Afdeling. U moet uw KBO-
ledenpas laten zien. De 
kosten bedragen 14 euro per 
paar, van tevoren te voldoen.
De vijf voorrondes zijn in: Zevenbergen (zaterdag 6 oktober, 13.30 uur), 
Den Dungen (woensdag 10 oktober, 13.30 uur), Boxmeer (vrijdag 
12 oktober, 13.30 uur), Waalre (donderdag 18 oktober, 13.30 uur) en 
Berkel-Enschot (dinsdag 23 oktober, 13.30 uur).
U kunt zich opgeven via de website van KBO-Brabant 
(www.kbo-brabant.nl) en kiezen voor een voorronde bij u in de buurt. 
Als de datum niet uitkomt en u wilt tóch meedoen, geeft u zich dan op 
voor een andere locatie, op een dag dat het u wél uitkomt.

WANDELEN OF FIETSEN VANAF DE HEKSENBOOM 

Op zaterdag 1 september is natuurpoort de Heksenboom in Sint 
Anthonis het startpunt voor een wandel- of fietstocht, georganiseerd 
De KBO Sint Anthonis en de KBO-Brabant. 

Deelname is gratis en aanmelden 
is niet nodig. De afstanden van de 
fietsroutes variëren van 25 tot 40 
kilometer, die van de wandelroutes 
van 4 tot 8 kilometer. Starten kan 
tussen 10.00 en 14.00 uur. KBO-
leden en/of ANWB-leden krijgen, 
op vertoon van de ledenpas, 
een attentie. Voor kinderen die 

meedoen, is er een lekkere verrassing. Wie dat wil kan wandelen met 
een gids of meefietsen met een vrijwilliger van de ANWB. 
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SOCIAAL CULTURELE DAG VAN DE KBO

Op woensdag 26 september wordt in City Resort Events (voorheen 
Fitland) aan de Hoogveldseweg 1 in Mill de jaarlijkse sociaal culturele 
dag gehouden van de KBO-Kring Land van Cuijk en de KBO-Kring 
Gemeente Mill en Sint Hubert. 
De zaal is om 09.30 uur geopend en het programma begint om 10.00 
uur. De dag wordt om 16.30 uur afgesloten.

Leden van de KBO afdeling Boxmeer kunnen zich voor 
de sociaal culturele dag vóór 1 september aanmelden 
bij Mechelien Verhees, Prinses Margrietstraat 79 in 
Boxmeer, telefoon 0485-211610. De kosten van de 
dag bedragen 25 euro per persoon. Bij dat bedrag is 
een drie-gangen-diner inbegrepen.

Het informatieve ochtendprogramma ziet er als volgt uit:

09.30 uur Zaal open en ontvangst gasten met koffie/thee.
10.00 uur Opening door kringvoorzitter Noud van Vught en 
  overdracht aan dagvoorzitter Ton Ermers.
10.15 uur Openingswoord door Frans van Spreeuwel, oud-pastor  
  van Sint-Anthonis. Aansluitend koffie/thee.
10.45 uur  Lezing door Henk Geene uit Wanroij: ‘Wonen en zorg  
  voor senioren in de toekomst’. 
11.15 uur Kennismaking met Leo Bisschops, de nieuwe voorzitter  
  van KBO-Brabant.
12.00 uur Drie-gangen-diner in buffetvorm.

Het culturele middagprogramma ziet er als volgt uit:

14.00 uur Seniorenshow ‘Michel en 
  Samantha op dreef’.
  Een gevarieerd programma met  
  zang, spelelementen en   
  humoristische acts speciaal voor  
  senioren. 
16.30 uur  Kringvoorzitter sluit de dag.
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BREIEN EN BABBELEN TUSSEN DE BOEKEN 

In Bibliotheek Madeleine aan de Velgertstraat 1 in Boxmeer is sinds 
een half jaartje breiclub De Grijze Pennen actief. Met succes. Eén 
ochtend in de week is iedere belangstellende welkom. Dus ook onze 
verslaggever.

Donderdagmorgen kwart over tien. Op dit tijdstip wordt er tussen de 
boeken van Bibliotheek Madeleine niet gelezen. Ja toch, op een hoek 
van een van de grote tafels in het midden van het zaaltje verdiept een 
niet meer zo piepjonge heer in zijn rolstoel zich in de krant die voor 
hem ligt. Hij heeft geen oog voor de dames die links en rechts van 
hem ijverig de breipennen hanteren. Elf breisters, inclusief de twee 

begeleidsters, zijn deze ochtend aangeschoven voor de wekelijkse 
sessie. Her en der liggen grote bollen wol, in alle kleuren van de 
regenboog, op de tafels. De een werkt aan een warme sjaal in de 
nationale driekleur, een ander laat de pennen tikken voor een vestje, 
weer een ander is druk doende met een trui (‘maar het kan ook een 
vest worden, dat weet ik nog niet’) en een vierde toont trots haar pas 
voltooide werkstuk: een grote gehaakte, driepuntige stola. 

Breiclub De Grijze Pennen is elke donderdagochtend actief in Madeleine
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“We wilden meer activiteiten in de bieb dan alleen lezen”, vertelt 
vrijwilligster/begeleidster Mieke van Dijk over het ontstaan van de 
breiclub. “Zo kwamen we op het idee van een handwerkclub. Het 
heet wel breiclub, maar je mag hier van alles doen. Breien, haken, 
kilten, borduren, alles wat maar 
met handwerken te maken heeft. 
Maar mensen die gewoon gezellig 
komen kletsen en koffie drinken, 
zijn natuurlijk ook welkom”.
Volgens Mieke van Dijk draait het 
clubje verrassend goed. “Laatst 
waren we zelfs met zeventien 
deelnemers. De bewoners van 
het verzorgingscentrum komen 
uit zichzelf en we halen ze ook 
op van de afdelingen van Madeleine. Vaak komt de helft van de 
deelnemers zelfs van buiten Madeleine. Gewoon ergens uit Boxmeer. 
Zo is de bieb een mooie ontmoetingsplaats”.
Meedoen met de ‘breiclub’, elke donderdagochtend van half tien 
tot twaalf uur, is gratis. Mieke van Dijk: “Onze materialen krijgen we 
vaak via donaties in natura, zoals wol, garen en breipennen en soms 
krijgen we spullen uit het faillissement van een winkel. Van wat er is 
gemaakt, worden ook spullen verkocht, zoals gebreide knuffelbeesten 
of een omslagdoek. De opbrengst besteden we aan nieuw materiaal. 
De deelnemers hoeven dus zelf niks mee te brengen, tenzij ze voor 
zichzelf iets speciaals willen maken. Maar verder krijgen ze er ook nog 
een paar kopjes koffie bij. Voor de gezelligheid”.
Die gezelligheid is rondom de tafels goed merkbaar. Al breiend 
wordt er vrolijk op los gebabbeld en worden de laatste nieuwtjes 
uitgewisseld. Eén dame heeft haar handwerk toch even op de tafel 
gelegd om de gesprekken goed te kunnen volgen. Ze is bezig met het 
haken van een omslagdoek. Volgens een telpatroon. En ja, breien en 
praten gaan dan wel goed samen, het wordt toch lastig als je er ook 
nog bij moet tellen.

Meer weten over De Grijze Pennen? Neem dan contact op met 
Bibliotheek Madeleine (0485-582626). Of loop gewoon binnen op de 
donderdagochtend. 

Breien aan een sjaal in rood-wit-blauw
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OPLOSSING PRIJS-PUZZEL DE BOXMEERSE VAART

Bij de redactie kwamen tientallen 
oplossingen binnen van de prijs-
puzzel van het juni-nummer. 
De woordzoeker, met allemaal 
verborgen woorden over de 
Boxmeerse Vaart, scoorde 
daarmee tot nu toe het hoogst 
wat aantal inzendingen betreft. 
Wie alle woorden goed had 
weggestreept, kreeg als juiste 
oplossing: WONDER VAN BOXMEER.

Uit de tientallen goede inzendingen werden drie prijsjes verloot. De 
gelukkige winnaars waren: Nellie van Workum, Diny Kersten en Betsie 
Smits. Zij hebben hun prijsje inmiddels ontvangen.

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

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
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PRIJSPUZZEL: KROEGENTOCHT IN BOXMEER

Onze puzzelmaker ging op kroegentocht. Kriskras door Boxmeer. 
Hij bezocht horizontaal, verticaal en diagonaal liefst 24 horecazaken, 
waarvan er een aantal zelfs niet meer bestaan. Aan u de taak de 24 
verdwenen en de nog springlevende kroegen te vinden. De namen 
staan onder de woordzoeker. Streep ze één voor één weg. De letters 
die overblijven vult u in op de balk onder de woordzoeker. U leest dan 
wat onze puzzelmaker zei ná zijn kroegentocht.
Stuur de oplossing met uw naam en adres via de mail naar 
wielvloet@ziggo.nl of schrijf de oplossing en uw naam en adres op 
een papier en stop het in de brievenbus bij Wiel Vloet, Koorstraat 57a, 
5831 GH Boxmeer. Uw oplossing moet vóór 1 september binnen 
zijn. Onder de goede inzendingen verloten we weer drie prijsjes. Veel 
puzzelplezier tijdens uw kroegentocht!

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

De verborgen kroegen: BESSEM – BOCK – CAMBRINUS – 
CENTRUM – DOUAIRIERE – DRUMMERKE – DUBBUS – EBBEN - 
GEITENBOK – GEMINI – GOUDENVOGEL – LOERANGEL – 
MAZENBURG – NOGUS – OSSEKOP – PIEK – PUBESSER – RAD – 
RICHE – ROSKAM – VEERHUIS – VERTREK – WESTERLAKEN – 
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Oud Boxmeer:
Café De Roskam

WITTEBRUG
IN MEMORIAM

Op zondag 19 augustus gedenken wij om 10.30 uur in de 
Sint Petrusbasiliek:

Mevr. J. van der Westerlaken-Verdijk  Velgertstraat 1  88 jaar

En om 10.30 in de kapel van het Kasteel:

Zr. A. Huijbers  Veerstraat 49  86 jaar

In de voorbije weken is afscheid genomen van:
 
Dhr. W. Repkes  Hoogstraat 29  75 jaar
Mevr. F. Pieters-van den Heuvel  Pr. Margrietstraat 61  97 jaar
Dhr. P. Arts  Weijerstaete 90  93 jaar
Mevr. M. van Bree-Verdijck  Pr. Margrietstraat 27  88 jaar
Dhr. C. Hendriks  Rembrandt v. Rijnstr 34D  85 jaar
Dhr. L. v. d. Wijdeven  Molendijk 13  87 jaar
Mevr. W. Peters-van der Meulen  Carel Fabritiusstraat 8  79 jaar

Nieuwe leden:

Mevr. R. Kesseler  Julie Postelsingel 61
Mevr. C. Kennis-Hoek v an Grotenhuisstraat 7
Dhr. H. Kennis  van Grotenhuisstraat 7
Mevr. A. van Dijk  Beugenseweg 25D

Ledenaantal: 1163

Binnenwerk_augustus1.indd   12 8-8-2018   11:26:46



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

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
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www.eetwinkel.nl 
 

Steenstraat 98
 boxmeer,  5831 JJ 

Nederland

Telefoon: 0485 573377

Multicopy Nijmegen 
Kerkenbos 10-15h 
6546 BB Nijmegen 

 
Tel: (0)24 - 373 37 29 

Mail: nijmegen@multicopy.nl
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