
KBO-actief 
Nieuwsblad KBO Boxmeer

Jaargang 37 (nr. 9) september 2018



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



11

KBO afdeling Boxmeer – opgericht 16 juni 1955

Voorzitter 
Anton van Erve Krekelzanger 8 - 5831 NM Boxmeer 0485 - 57 81 50

Secretaris 
Henk Thuis J. van Ruysdaelstraat 20 - 5831 CB Boxmeer  0485 - 57 31 88

Penningmeester
Wim Kuster Bocstraat 12 - 5831 GV Boxmeer  0485 - 57 20 36

Overige bestuursleden
Truus van den Brand     Weijerstaete  74 - 5831 ZZ Boxmeer  0485 - 57 10 53
Mechelien Verhees      Pr. Margrietstraat 79 - 5831 EZ Boxmeer 0485 - 21 16 10
Jan Hendriks van Odenhovenstraat 2 - 5831 GS Boxmeer  0485 - 52 12 04
Gerrie van Kempen      Exportstraat 13 - 5831 AJ Boxmeer  0485 - 57 17 41
Gerrit Vos  De Hazelaar 8 - 5831 RA Boxmeer  0485 - 57 51 90

Bank Rabo Land. v. Cuijk & Maasduinen NL87RABO 010 87 15 701

Ledenadministratie
Mechelien Verhees Pr. Margrietstraat 79 - 5831 EZ Boxmeer  0485 - 21 16 10     

Redactie
Wiel Vloet  Koorstraat 57a - 5831 GH Boxmeer  0485 - 57 37 32
Carel Thijssen Koorstraat 68   - 5831 GH Boxmeer  0485 - 57 46 75
E-mail wielvloet@ziggo.nl  of  carelthijssen@gmail.com

Website: www.kboboxmeer.nl  

Beheerder 
Wiel Vloet     Koorstraat  57a - 5831GH   Boxmeer  0485 - 57 37 32

Belangrijke telefoonnummers 
Acute noodhulp 112 Ziekenbezoek leden   0485 - 57 10 53
Vrijwillige Hulpdienst 700500 Politie  0900 - 88 44            
Centrale huisartsenpost   0900-8880 Protestantse Gemeente   0485 - 21 25 81                                     
Onze Lieve Vrouwe Parochie  Het Parochiehuis  0485 - 57 32 77

Huisartsen  0485 - 52 20 52            
 0485 - 57 18 07            
 0485 - 52 12 25  
 0485 - 57 14 72             
 0485 - 57 13 65 

Ouderenadviseurs
José Brienen  0485 - 57 57 19
Gerard van Esch           0485 - 57 43 58
Mechelien Verhees  0485 - 21 16 10
Wim van den Berg       

W. de Jager 
van de Belt, de Jong 
E. Davids, M. Oude Veldhuis 
Rijn, Willemsen, Duffhues A. 
Jansen, J. Paquay

Metworstlaan 28
Sweelinck 26 
Margrietstraat 79 
Sweelinck 90 06 - 23 65 67 73

Geestelijk adviseur Pastor Luc Janssens     0485 - 57 32 77    
luc.janssens@onzelievevrouweparochie.nl

Juridisch adviseur      Mr. Ir. K. Kapteyns, Floralaan 47 - 5831 TC Boxmeer 
keeskapteyns@ziggo.nl  0485 - 52 06 50  

KBO-Actief september 2018



2

GEPLANDE ACTIVITEITEN  september, oktober 2018 

13  sept  wandeling Maas Sambeek
17  sept   Alzheimercafé in de Weijer
18  sept   Opening Geheugenhuis in bibliotheek
26  sept   Najaarsreis KBO
26  sept   Sociaal-culturele dag KBO in Mill
27  sept   KBO-wandeling bosgebied Gennep
02  okt     Bestuursvergadering
04  okt     Voorlichting Computerveiligheid
04  okt     Wandeling  Herfst rond het Peelven
06  okt     Maestro-concert Boxmeersche Harmonie
09  okt     Ons en KBO-actief verschijnen
11  okt     Bezoek KBO-leden aan voetbalstadion PSV
23 en 30 okt  Opfriscursus verkeersregels

Kienen in de aula van basisschool De Weijerwereld:                                         
13 september, 27 september, 18 oktober. 
Aanvang 13.30 uur.

Kaarten in de aula van basisschool De Weijerwereld:                                          
20 september, 4 oktober, 25 oktober.
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 Henk Thuis (telefoon 
0485-573188) of naar onze ledenadministrateur Mechelien Verhees 
(telefoon 0485-211610). Per e-mail (m.methorst@ziggo.nl) kan ook.

Kopij voor het oktober-nummer  2018 (nr. 10) van KBO-actief graag 
vóór 28 september 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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WANDELEN IN BOSGEBIED BIJ GENNEP

Voor de leden van de KBO staat er op donderdag 27 september
een prachtige wandeling door het buitengebied van Gennep op het 

programma. De ongeveer 11 
kilometer lange route gaat 
onder meer over een stukje 
Looierheide en 
Genneperheide en over de 
oude spoorlijn, die nu een 
wandel- en fietspad is van 
Gennep richting Duitsland. Via 
de Heijense bossen komen de 

wandelaars bij Grand Café De Stadsherberg, waar de tocht 
afgesloten wordt met een kopje koffie of thee.    
De deelnemers vertrekken om 09.30 uur met auto's vanaf het 
Weijerplein naar het startpunt. Liefhebbers kunnen zich tot 
woensdag  26 september voor 12.00 uur aanmelden bij: Jan van 
de Bungelaar, telefoon 0485 - 521565 of bij Fien Spiekmans, 
telefoon 0485 -573213. Alleen in 'noodgevallen’:  06 51513637.

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.
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GEHEUGENHUIS IN BIBLIOTHEEK BOXMEER

Op dinsdag 18 september wordt in Bibliotheek Boxmeer het 
Geheugenhuis geopend. Het Geheugenhuis is een ontmoetingsplek 

rond het geheugen en beslaat het hele 
spectrum van onthouden en vergeten: van 
leuke thema's zoals begrijpen en het 'fit 
houden' van het geheugen tot serieuze 
onderwerpen zoals dementie en mantelzorg. 
Bezoekers vinden er een collectie boeken en 
spelmaterialen en kunnen er ook terecht 

voor ontmoeting en met vragen. Er worden regelmatig activiteiten 
georganiseerd waarbij het geheugen centraal 
staat.
Voorafgaand aan de opening verzorgt José 
Franssen om 15.00 uur een lezing naar 
aanleiding van haar boek Hou me maar vast,
een persoonlijk verhaal over de twaalf jaren 
die zij zorgde voor haar moeder met de 
ziekte van Alzheimer.  De lezing is gratis 
toegankelijk. Belangstellenden worden 
verzocht zich wel vooraf aan te melden via 
www.biblioplus.nl
Na de lezing wordt het Geheugenhuis om 
16.00 uur officieel geopend door Henk 
Thuis, secretaris van de KBO afdeling 

Boxmeer. Belangstellenden zijn ook hierbij van harte welkom.

THEMA-AVOND: FINANCIËLE ZAKEN BIJ DEMENTIE

Het Alzheimer Café Land van Cuijk verzorgt op 17 september vanaf 
19.30 uur een thema-avond over het regelen van geldzaken bij 
dementie. Een notaris zal onderwerpen aan de orde stellen als: wat 
als de pincode steeds vergeten wordt, wanneer moet de familie 
zaken overnemen of iemand in bescherming nemen, is de  
handtekening van de patiënt nog wel rechtsgeldig bij de diagnose 
dementie, enzovoort. De thema-avond is gratis toegankelijk. 
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KBO OP BEZOEK BIJ LANDSKAMPIOEN PSV
                                           

Even zelf het gras voelen, in de dug-out zitten, door de 
spelerstunnel lopen, een kijkje nemen in de kleedkamers, 
rondneuzen in het clubmuseum en als afsluiting een drankje.
De voetballiefhebbers (en ook zij die dat niet zijn) kunnen dat 
allemaal meemaken in en rond het voetbalstadion van 

landskampioen PSV in Eindhoven. 
De KBO, afdeling Boxmeer, heeft een 
exclusief bezoek georganiseerd aan 
het hypermoderne sportpaleis van de 
club uit de Lichtstad. 
De PSV Stadiontour wordt gehouden 
op donderdag 11 oktober.
Deelnemers verzamelen om 12.15 uur
op het Weijerplein in Boxmeer. 

Vandaar vertrekt het gezelschap om 12.30 uur met de bus naar 
Eindhoven. Om 14.00 uur krijgen de Boxmeerse bezoekers een 
rondleiding door een gids met onder meer een bezoek aan de 
kleedkamers, de tribunes, de dug-out, de bestuursloge en de 
persruimte. Tijdens de rondleiding vertelt de gids anekdotes en 
wetenswaardigheden over PSV. Om 15.00 uur staat een bezoek 
gepland aan het PSV 
Museum, waar de rijke 
voetbalgeschiedenis van 
de club beleefd kan 
worden en waar vooral 
ook de talloze bekers en 
andere belangrijke
trofeeën te bewonderen zijn.
Na afloop van het museumbezoek kunnen de gasten nog een gratis 
drankje nuttigen in eetcafé De Verlenging, waar bovendien voor 
iedereen een PSV-souvenir klaar ligt.
Liefhebbers voor de PSV Stadiontour kunnen zich tot en met 
zaterdag 30 september aanmelden bij Truus van den Brand,
Weijerstaete 74, telefoon  0485-571053 of bij Gerry van Kempen,
Exportstraat 13 telefoon 0485-571741. Deelname aan het reisje kost 
25 euro per persoon, inclusief busreis, een consumptie en een 
souvenir. 
Ook supporters van Ajax, Feyenoord of andere clubs zijn welkom 
voor deze sportieve middag.
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MAESTRO-CONCERT VAN BOXMEERSCHE HARMONIE

De Boxmeersche Harmonie verzorgt op zaterdag 6 oktober een 
bijzonder concert, dat geïnspireerd is op het succesvolle 
televisieprogramma Maestro. Het concert begint om 20.00 uur in de 
grote zaal van hotel Riche in Boxmeer en zal tot ongeveer 23.00 uur 
duren. 
Omdat dit concert mede is bedoeld om geld in te zamelen voor 
nieuwe, eigentijdse kleding voor de leden van de harmonie, zal er 

deze keer entree gevraagd 
worden. Kaartjes voor het concert 
kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar 
bij boekhandel Van Dinther, 
herenmodezaak Jansen en Jansen 
en bij Hotel Riche. Verder kunnen 
er ook kaarten gekocht worden bij 
de leden van de Harmonie.

Tijdens het Maestro-concert gaan, 
net als bij het tv-programma, 
deelnemers zonder dirigent-
ervaring de uitdaging aan om voor 
een orkest te staan. De harmonie 
heeft een aantal prominente 
Boxmerenaren bereid gevonden 
aan het concert mee te werken. De 
‘gastdirigenten’ zijn burgemeester 

Karel van Soest, zakenman Pierre Hermans, directeur van 
Scholengemeenschap Metameer Berita Cornelissen, student Jesse
Nabbe en opticien en bestuurslid van de BOC Fabiënne van Wely. 
Zij zullen op de bok plaatsnemen om te proberen de echte dirigent 
van de harmonie, Harry Godtschalk, te evenaren.
Een vakjury zal de prestaties van de gastdirigenten beoordelen. De 
deskundigen zijn Hans Cranen, oud-dirigent van de harmonie 
(tevens juryvoorzitter), saxofoonleraar Luc Jansen en Lieke Geurts, 
muziekdocente op het Elzendaalcollege. Ook het publiek zal een 
gezamenlijke stem uitbrengen.

Meer informatie over het Maestro-concert van de Boxmeersche 
Harmonie is te vinden op de website van het muziekgezelschap:  
boxmeerscheharmonie.nl

KBO-Actief september 2018



7

VOORLICHTING OVER COMPUTERVEILIGHEID 

Op donderdag 4 oktober verzorgt computerdeskundige Koert 
Smedema twee bijeenkomsten waarin voorlichting wordt gegeven 
over het veilig omgaan met de computer of laptop.
Vóór de middag is er van 10.00 tot 12.00 uur een bijeenkomst in De 
Pit in Overloon, na de middag kunnen belangstellenden van 14.00
tot 16.00 uur terecht in hotel Riche in Boxmeer.
De bijeenkomsten, opgezet door de gemeente in samenwerking met 

de KBO-afdelingen 
Boxmeer en 
Overloon, zijn 
bedoeld voor alle 
50-plussers van de 
gemeente 
Boxmeer. Ook niet-
leden van de KBO 
hebben gratis 
toegang.

Er zal uitgebreid voorlichting gegeven worden over actuele 
computerdreigingen en hoe de computergebruiker zich daartegen 
kan wapenen. 
Onder meer komen onderwerpen aan de orde als valse rekeningen 
die verstuurd worden via de pc, oplichting door webwinkels, fraude 
op Marktplaats, (pin)pasfraude en het vergrendelen van de 
computer door vreemden, die geld eisen om die blokkade weer op 
te heffen.

Deskundige Koert Smedema zal ook ingaan op zaken als 
identiteitsfraude en datingfraude. Ook zal er uitgebreid voorlichting 
worden gegeven over het gebruik 
van veilige wachtwoorden, wat te 
doen als een wachtwoord is 
‘gelekt’ en hoe wachtwoorden het 
best onthouden kunnen worden. 
Tenslotte zal worden besproken 
welke zoekmachines veilig zijn, 
of er ongewenst ‘meegekeken’ kan worden en hoe dit voorkomen 
kan worden.
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CURSUS OVER DE VERANDERDE VERKEERSREGELS

Veilig Verkeer Nederland verzorgt samen met de SWOGB (Stichting 
Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer) een tweedaagse cursus over 
(nieuwe) verkeersregels. Deze gratis ‘opfriscursus’ wordt gehouden 
in Overloon op de dinsdagen 23 en 30 oktober, telkens van 09.30
tot 11.30 uur. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor (ervaren) 

automobilisten uit de hele 
gemeente Boxmeer. Onder het 
genot van een kopje koffie of thee 
zal een gecertificeerde 
rijinstructeur de cursisten bijpraten 
over alle verkeersregels die in de 
loop der jaren veranderd zijn.
Deelnemers kunnen zich ook 

vrijblijvend aanmelden voor een individuele praktijkrit in de eigen 
auto. Informatie hierover zal tijdens de cursus gegeven worden.
Belangstellenden kunnen zich tot 15 oktober inschrijven via de 
speciale website van Veilig Verkeer Nederland 
(www.vvn.nl/opfrisboxmeer). Bellen tijdens kantooruren kan ook 
naar telefoonnummer 088-5248850. Kandidaat-deelnemers 
ontvangen ruim voor aanvang van de cursus een bevestigingsbrief 
met gegevens over het precieze adres waar de cursus wordt 
gegeven.

KEURINGEN RIJBEWIJS

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten 
die voor verlenging van hun rijbewijs gekeurd 
moeten worden, kunnen hiervoor op 5 oktober
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 is het 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 plannen kan

www.regelzorg.nlvia
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WEEK VAN DE VALPREVENTIE: HUP, IN DE BENEN!

Onder het motto ‘Hup, in de benen’ wordt van 1 tot en met 7 oktober 
de valpreventieweek gehouden. In deze week worden in de 
gemeente Boxmeer  verschillende activiteiten rondom dit thema 
georganiseerd.
Op woensdag 3 oktober is er van 14.00 tot 16.00 uur een 
inloopmiddag bij fysiotherapiepraktijken in 
de regio. Tijdens deze middag kunnen 
bezoekers kennis maken met de 
valpreventiecursus. Diegene die deze 
cursus al gevolgd hebben kunnen 
herhalingsoefeningen doen.
De deelnemende praktijken zijn: 
Fysiotherapiepraktijk Van Dongen in 
Vierlingsbeek, Van Iersel & Schreurs in 
Overloon en Rijkevoort en
Advies en BewegingsCentrum Maassen in Boxmeer.
Een dag later, op donderdag 4 oktober wordt er van 14.00 tot 16.30 
uur  een  valpreventiemarkt gehouden in de Weijerstaete in 
Boxmeer. De markt is georganiseerd door Sociom, KBO, SWOGB, 
Pantein en fysiotherapie Maassen. Belangstellenden kunnen een 
kijkje komen nemen, informatie verzamelen, een kopje koffie of thee 
drinken en anderen ontmoeten. Tijdens de markt kunnen bezoekers 
een valrisico-inventarisatie ofwel een valtest laten doen.

WEEK VAN DE ONTMOETING: VOORLEESLUNCH

Op vrijdag 5 oktober wordt van 11.30-13.00 uur de Nationale 
Voorleeslunch gehouden in het restaurant van Pantein Madeleine
aan de Velgertstraat 1 in Boxmeer. De lunch heeft plaats in het 

kader van de Week van de 
Ontmoeting. Belangstellenden 
kunnen  onder het genot van een 
heerlijke lunch luisteren naar het 
Nationale Voorleeslunchverhaal. 

Dit verhaal is dit jaar geschreven door Yvonne Keuls. Leerlingen van 
scholengemeenschap Metameer lezen het voor. De kosten voor 
deelname aan de lunch zijn 5 euro per persoon. Aanmelden kan tot 
en met 3 oktober via j.langen@pantein.nl
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OPLOSSING PRIJS-PUZZEL KROEGENTOCHT

De puzzelliefhebbers zijn afgelopen weken massaal op 
kroegentocht gegaan om de oplossing 
van de woordzoeker van het juli/augustus-
nummer van KBO actief te vinden. Dus 
raakte de brievenbus en de mailbox bij de 
redactie behoorlijk vol. Ondanks een klein 
foutje (de naam van een van de kroegen 
was per abuis versprongen naar de 
volgende pagina) kwamen er tientallen 
goede oplossingen binnen. Wie alle 24 
kroegen gevonden had, kon als oplossing lezen:

GEEF MIJ NOG EEN PILSJE

Uit de tientallen goede inzendingen werden drie prijsjes verloot. De 
gelukkige winnaars waren: Riet Hermers, zr. Cecilia Stigt en Jan en 
Wilma Weijmans. Zij hebben hun prijsje inmiddels ontvangen.

HALVE PAGINA 

ADVERTENTIES

Café Dubbus
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PRIJS-PUZZEL: VIND DE WEG IN BOXMEER

De puzzelliefhebbers mogen deze keer een wandeling maken door 
Boxmeer. Onze puzzelmaker liep door dertien straten in Boxmeer en 
husselde de letters van elke straatnaam door elkaar. Het resultaat 
staat hieronder: dertien (onzin)woorden. De opdracht luidt: zet de 
letters van elk woord in de juiste volgorde en de straatnamen komen 
tevoorschijn. Lidwoorden (de, het, ‘t) zijn weggelaten. De beginletter 
van de dertien straatnamen (al genummerd van 1 t/m 13) vormen 
samen de oude naam van een straat in Boxmeer. De straat bestaat 
nog steeds, maar de naam is lang geleden veranderd. Die 
verdwenen straatnaam is de oplossing van de puzzel. 
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 dat in de brievenbus bij Wiel Vloet, Koorstraat 
57a, 5831 GH Boxmeer. Uw oplossing moet vóór 23 september
binnen zijn. Onder de goede inzendingen verloten we weer drie 
prijsjes. Tipje: gebruik bij deze puzzel de blokjes van het 
scrabblespel of knip van papier zelf ‘letterblokjes’.
Veel puzzelplezier!

De door elkaar gehusselde straatnamen zijn:

1. PARKDEK                        
2. OKER 
3. MATRASTEAM        
4. LEUTIG 
5. TJIELPEN 
6. STREEK 
7. SLIJTER 
8. SINGER 
9. MISKAART 
10. BRIES 
11. KASTEELDIRK 
12. HOTLAF 
13. PATUTI
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IN MEMORIAM

In de voorbije weken is afscheid genomen van:

Dhr. T. Peters                          Veerstraat 11 91 jaar
Dhr. W. de Bruijn                     Daniël Mijtenstraat 10           75 jaar
Mevr. W. Reijnen                     Veerstraat 49                     89 jaar
Dhr. B. Miggiels                       Rapenstraat 18 74 jaar
Mevr. B. Jansen-Talsma Weijerstaete 224    80 jaar

Nieuwe leden:

Mevr. Th. van Benthum           Molenstraat 5         Beugen
Mevr. E. Bruinen                      Weijerstaete 243
Mevr. M. Vermeulen Weijerstraat 34
Mevr. G. Heijmans                    Merel 10

Ledenaantal: 1165

Oud Boxmeer: luchtfoto uit de jaren zeventig van sporthal ’t Hoogkoor met 
midden boven het speelveld van handbalclub UVG en rechts boven het 
terrein waarop later het appartementencomplex en de supermarkt van Jan 
Linders is gebouwd.
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Stationsweg 16 Boxmeer - tel: 0485- 57 86 60
www.fietsplusrob.nl



Stationsweg 12  
5831 CR  Boxmeer  

0485 - 57 70 17 
www.tvertrek.nl

www.eetwinkel.nl 
 

Steenstraat 98
 boxmeer,  5831 JJ 

Nederland

Telefoon: 0485 573377

Multicopy Nijmegen 
(0)24 - 373 37 29 

nijmegen@multicopy.nl

Multicopy Venray 
(0)478 - 820 429 

venray@multicopy.nl

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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