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GEPLANDE ACTIVITEITEN  oktober, november 2018 

11  okt     Bezoek KBO-leden aan voetbalstadion PSV
18  okt     KBO-Wandeling Staatsbossen Sint Anthonis
23 en 30 okt Opfriscursus Verkeersregels
24  okt     Avondje Symfonie met Mia Dekkers
25  okt     Themamiddag over slaapproblemen
26  okt     Workshop schrijven
06  nov    Bestuursvergadering
07  nov    Middag kasteel
13  nov    Ons en KBO-actief verschijnen
14  nov    Amusementsavond bij Riche 

Kienen in de aula van basisschool De Weijerwereld:                                         
18 oktober, 1 november, 15 november. 
Aanvang 13.30 uur.

Kaarten in de aula van basisschool De Weijerwereld:                                          
25 oktober,  8 november, 22 november.
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 november-nummer  2018 (nr. 11) van KBO-actief 
graag vóór 1 november 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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WANDELING  STAATSBOSSEN SINT ANTHONIS 

Op donderdag 18 oktober staat er een wandeling in de 
Staatsbossen van Sint Anthonis op het programma. De totale lengte 
van de wandeling is ongeveer tien kilometer.
De route begint bij de ingang van de 
bossen aan de kant van Wanroy. Door 
de Staatsbossen lopen de deelnemers 
dan richting Sint Anthonis en langs de 
schaapskooi richting Odilapeel gaat het 
terug naar het startpunt. Na afloop wordt 
bij Markant aan de Brink in Sint Anthonis 
een kop koffie of thee geserveerd. 
De deelnemers aan de wandeling vertrekken om 09.30 uur met 
auto's vanaf het Weijerplein. Belangstellenden kunnen zich tot
uiterlijk woensdag 17 oktober 12.00 uur aanmelden bij Jan van de 
Bungelaar, telefoon 0485 - 521565 of bij  Fien Spiekmans,
telefoon 0485 - 573213. Alleen in 'noodgevallen' kan gebeld worden 
naar 06 5151367.

AVONDJE SYMFONIE MET MIA DEKKERS

In zorgcentrum Symfonie wordt op woensdag 24 oktober van 19.00
tot 21.00 uur weer een ‘Avondje Symfonie’ gehouden. De activiteit 
is georganiseerd door de KBO en is met name bedoeld voor de 
bewoners van het zorgcentrum. Op het programma staat een 
optreden van Mia Dekkers uit Overloon. Zij zal de avond met 
anekdotes en muziek opluisteren. Zangeres/verteller Mia Dekkers 
weet het publiek te vermaken met gezellige verhalen, kostelijke 
grappen en zinspelingen. Tussen haar vertelsels door zingt ze 
warme, vaak zelfgeschreven liedjes waarbij ze zich begeleidt op 
haar gitaar.

MUZIKALE MIDDAG VOOR BEWONERS SINT ANNA

De bewoners van woonzorgcentrum Sint Anna aan de Veerstraat 
kunnen op woensdag 7 november genieten van een vrolijke, 
muzikale middag. Op het programma, dat om 14.30 uur begint, 
staat een optreden van het muziekgezelschap Senioren Expres. De 
middag is georganiseerd door de KBO Boxmeer.
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WILHELMINA VERBEEK-BROUWER 100 JAAR

Felicitaties van de burgemeester, een schriftelijke gelukwens van de 
Commissaris van de Koning, cadeautjes, bloemen en nog meer 
bloemen en natuurlijk een prachtig verjaardagsfeest met de 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen en andere gasten.
Voor mevrouw Wilhelmina Verbeek-Brouwer waren het begin vorige 

maand drukke 
dagen. Ja, als je 
honderd jaar 
wordt, moet dat 
wel even gevierd 
worden. Met de 
eeuweling als 
stralend 
middelpunt. 
Wilhelmina 
Verbeek geniet er 
nog zichtbaar van. 
Een week na al 
die gezellige 
drukte komt
secretaris Henk 
Thuis namens de 
KBO nog even 
een attentie – een
chocolade 
felicitatiekaart! –
aanbieden aan 
het 100-jarige 
KBO-lid. 
De eeuweling 
werd geboren in 
Arnhem. Ze 
verhuisde 69 jaar 
geleden naar 
Boxmeer, waar 
haar man Bernard 

een standplaats aangewezen kreeg als gerechtsdeurwaarder. Ze 
woonden eerst op de Stationsweg en de Bilderbeekstraat, waarna 
het deurwaarderskantoor en het gezin verkasten naar de 

De 100-jarige Wilhelmina Verbeek krijgt van KBO-secretaris 
Henk Thuis een chocolade felicitatiekaart aangeboden
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Bakelgeertstraat. Het paar had zes kinderen, vier meisjes en twee 
jongens. Wilhelmina zorgde voor het drukke huishouden en was 
daarnaast ook nog de rechterhand van haar man. Op zijn kantoor 
was zij de secretaresse die alle brieven en de complete 
administratie verzorgde. In 2003 overleed haar echtgenoot Bernard. 
Vanaf haar 95ste tot haar 99ste woonde Wilhelmina Verbeek op de 
Weijerstaete, waar ze ook op die hoge leeftijd nog altijd graag haar 
grote hobby uitoefende: het zelf naaien van haar kleding. En 
natuurlijk genieten van de kinderen en de dertien klein- en zeven 
achterkleinkinderen, die bij toerbeurt in de weekenden op bezoek 
kwamen en komen. Ook al wonen ze in Velp, Woerden, Amsterdam, 
Zuid-Duitsland en Finland, het bezoek aan moeder en oma staat 
regelmatig op hun agenda.
Sinds dit voorjaar woont Wilhelmina Verbeek in woonzorgcentrum 
Sint Anna, waar ze het prima naar haar zin heeft. Over haar 
gezondheid kan de honderdjarige kort zijn. “Ik mankeer niks. 
Medicijnen? Och hooguit een keer een paracetamol.” Ziek zijn, daar 
heeft ze een hekel aan. “Nee, ik ben nooit ziek geweest. Ja, 
misschien een griepje. Maar niet langer dan een dag”.  

AMUSEMENTSAVOND MET GERARD VAN KOL

Op woensdag 14 november wordt in de zaal van hotel Riche de 
jaarlijkse amusementsavond van de KBO Boxmeer gehouden. Als 

muzikale gast zal de 
Brabantse troubadour Gerard 
van Kol optreden. De zanger 
uit Liessel verzorgde 
afgelopen jaar voor de KBO 
ook al een optreden tijdens de 
kerstviering. De 
amusementsavond begint om 
19.30 uur. De zaal is open 
vanaf 19.00 uur. De 

toegangsprijs bedraagt 5 euro per 
persoon, inclusief een kop koffie of thee en een consumptie. 
Kaartjes zijn te koop bij Truus van den Brand, Weijerstaete 74, 
telefoon 0485-571053, Gerrie van Kempen Exportstraat 13, telefoon 
0485-571741, Mechelien Verhees, Margrietstraat 79, telefoon 0485-
211610 en Ger Verdijk, Jan Sluijtersstraat 5, telefoon 0485-572223.

Gerard van Kol
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NAJAARSREISJE KBO: GENIETEN IN GELDERLAND

Woensdagmorgen 26 september. Klokslag tien uur draaien twee 
luxe touringcars het parkeerterrein van brasserie KriebelZ op. De 
eerste etappe van het najaarsreisje van de KBO zit er op. Zonder 
problemen ging het van Boxmeer naar het dorpje Terwolde in noord-
oost-Gelderland. In de grote zaal van de brasserie wacht de koffie 
met appelgebak al op de 109 KBO-ers die zich verheugen op het 
dagje uit. De traktatie gaat er in als koek, de sanitaire stop zorgt hier 
en daar voor kleine files, maar na pakweg drie kwartier kunnen de 
bussen gestart worden voor reisdoel twee: een zonnige rondrit door 
de wijde omgeving van Terwolde. Een interessante toer, zo blijkt al 
snel. De welbespraakte gids vertelt op boeiende wijze. We genieten 
van fraaie vergezichten met eindeloze rijen populieren, weilanden 
vol rood- en zwartbonte koeien, hier en daar vangen we een glimp 
op van de kronkelende IJssel, ontdekken we statige, eeuwenoude 
boerderijen met ommuurde tuinen en hobbelen we over smalle 

bruggetjes over sloten en 
weteringen. Als we over de 
800 meter lange, 
indrukwekkende 
stuwenbrug bij het 
‘kozakkendorpje’ Veessen 
rijden, vertelt de gids over 
de kolossale 
hoogwatergeul, die de 
bewoners van het gebied 

moet beschermen tegen extreem hoogwater van de rivier de IJssel. 
Maar hij vertelt ook over de dappere kozakken die de inwoners van 
Veessen in lang vervlogen tijden te hulp schoten en de soldaten van 
de legers van Napoleon op de vlucht joegen. Via het kleine Oene, 
ooit rijk aan klompenmakers, en langs het Apeldoorns kanaal bij 
Heerde, keren we terug bij de brasserie in Terwolde, waar de tafels 
al gedekt zijn voor de lunch. Een smakelijke lunch, met de 
traditionele kroket, geserveerd door een vliegensvlugge ober.
Goedgemutst nestelen de KBO-ers zich kort voor tweeën weer in de 
bus, op weg naar de volgende halteplaats: de CactusOase in 
Ruurlo. Daar arriveert het gezelschap ruim een uur later na een 
mooie route door de Achterhoek met zijn dan weer groene 

Over de stuwenbrug bij Veessen
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panorama’s, dan weer bosrijke plaatsen en dorpjes, waar het soms 
passen en meter is op de smalle klinkerwegen.
Ook de CactusOase blijkt een prima keuze van de organisatoren 
van het reisje. Na een uitvoerige voordracht van gastvrouw Anny, 
mogen de KBO-ers rondneuzen in het 6.000 vierkante meter grote 
kassencomplex. De collectie cactussen is enorm en hier en daar 

doemen de meest 
merkwaardige namen 
en bijnamen op: van 
‘koningin van de nacht’ 
tot ‘kanniedood’ en 
‘hottentottenbilletjes’. 
Menigeen neemt ook 
even een kijkje in de 
opvallende piramide, 
opgebouwd met talloze 
goudkogelcactussen. 
Niet alleen de stekelige 
plantjes zijn het bekijken 

waard. In de kassen zijn ook de nodige vierkante meters ingeruimd 
voor antieke gereedschappen en landbouwwerktuigen uit 
overgrootvaders tijd. Zelfs veelkleurige tropische vogels schreeuwen 
in grote volières letterlijk om aandacht. In een ander gedeelte van 
het complex rijden modelspoortreintjes en locomotiefjes met lange 
slierten wagons hun rondjes 
tussen de cactussen en 
rotspartijen. Menig man voelt 
zich weer even kind. Met een 
gratis mini-cactus als 
cadeautje stapt iedereen rond 
half vijf weer in de bus voor de 
belangrijke rit naar een 
smakelijk drie-gangen-diner in 
hotel Millings Centrum in 
Millingen aan de Rijn.
Eenmaal terug in Boxmeer, kort voor negen uur, zijn er in het 
schemerdonker alleen maar tevreden gezichten te bespeuren.

Meer foto’s vindt u op de website van de KBO Boxmeer.
Ga naar de rubriek ‘voor de leden’ en klik dan op ‘activiteitenfoto’s’.

Een kijkje bij de piramide van cactussen

Nog even een gratis mini-cactus uitzoeken
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THEMAMIDDAG  OVER SLAAPPROBLEMEN 

Onder het motto ‘Slapen kun je leren’ verzorgt KBO-lid Roy  Sharpe 
op donderdag 25 oktober een themamiddag over slaapproblemen. 
De bijeenkomst wordt van 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur 
gehouden in het Parochiehuis aan de Van Sasse van Ysseltstraat 
8 in Boxmeer. De zaal is open om 13.30 uur. Bezoekers worden 
ontvangen met een kop  koffie of thee en een versnapering. 
Slaapproblemen komen op grote schaal voor. Onderzoeken wijzen 

uit dat naar 
schatting 20 tot 
40 procent van 
de volwassen 
Nederlanders 
last heeft van 

een verstoorde nachtrust. Gezondheidsdeskundige Roy Sharpe gaf 
in het verleden al bij de GGD Noord- en Midden-Limburg 
slaapcursussen, uitgaande van het feit dat slapen valt te leren. In 
zijn lezing probeert hij zoveel mogelijk duidelijk te maken dat men 
zonder medicatie slapeloosheid kan voorkomen.

WORKSHOP ‘SCHRIJVEN OVER JE LEVEN’

In het Parochiehuis aan de Van Sasse van Ysseltstraat 8 in
Boxmeer verzorgt Femke Ronnes-van der Linden op vrijdag 26 
oktober de workshop ‘Schrijven over je leven’. De bijeenkomst 
begint om 9.30 uur en duurt tot
12.00 uur. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden bij de
secretaris van de KBO, Henk 
Thuis (henk.thuis@gmail.com of
0485-573188). De workshop is 
voor leden van de KBO gratis.
In de workshop ‘Schrijven over je leven’ vertelt Femke Ronnes over 
het schrijven van levensverhalen. De deelnemers gaan vooral zelf 
aan de slag met enkele inspirerende schrijfopdrachten, om zo te 
komen tot een verhaal uit hun eigen leven. Deze workshop is voor 
iedereen, schrijfervaring is niet nodig om mee te kunnen doen.
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DINSDAG 27 NOVEMBER: STAMPPOTREISJE KBO

Smikkelen en smullen van overheerlijke winterkost. Dat kunnen de 
KBO-leden, die op dinsdag 27 november meegaan met het 
stamppotreisje van de KBO afdeling Boxmeer. Op het hoofdmenu 

staan: boerenkoolstamppot,
zuurkoolstamppot en hutspot, 
geserveerd met rookworst, 
gebakken spek, 
gehaktballetjes, jus, 
appelmoes of stoofpeertjes en 
mosterd.
Maar er staat nog meer op het 
menu van de stamppottocht. 

De deelnemers kunnen om 09.45 uur opstappen op een van de 
bekende plaatsen: het Weijerplein, bij Weijerstaete of bij het 
fitnesscentrum aan de 
Rembrandt van Rijnstraat. De 
luxe touringcar vertrekt om 
10.00 uur en maakt een 
aantrekkelijke route naar het 
Brabantse dorpje Soerendonk, 
niet ver van Budel en de 
Belgische grens. Daar wordt 
rond de klok van 12.00 uur
voor de gasten het 
stamppottenmenu geserveerd in partycentrum Antoine.
Om ongeveer 13.30 uur staat de bus weer klaar om de ongetwijfeld 
verzadigde reizigers te trakteren op een mooie toeristische route, 

die om 16.00 uur eindigt bij 
de opstapplaatsen in 
Boxmeer.
De kosten van het 
stamppotreisje bedragen 
20 euro per persoon. 
Liefhebbers kunnen zich 
vanaf heden melden bij:

Truus van den Brand – Weijerstaete 74 – telefoon 0485-571053
Mechelien Verhees – Margrietstraat 79 – telefoon 0485-211610
Ger Verdijk – Jan Sluijtersstraat 5 – telefoon 0485-572223.
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OPLOSSING PRIJS-PUZZEL: VIND DE WEG IN BOXMEER

De puzzelliefhebbers zijn afgelopen weken massaal op zoek gegaan 
naar de verdwenen naam van een oude straat in Boxmeer. En met 
succes. Bij de redactie van KBO-actief kwamen weer tientallen 
goede oplossingen binnen. Wie de letters van de door elkaar 
gehusselde straatnamen in de goede volgorde zette, kreeg de 
volgende dertien namen: 
KERKPAD – ROEK – EMMASTRAAT – UITLEG – PLEINTJE  -
EKSTER – LIJSTER – SERING – TAMARISK – RIBES –
AKKERDISTEL – ALTHOF – TAPUIT.
De beginletters van deze straatnamen 
vormen samen de verdwenen straatnaam 
en dus de oplossing van de puzzel:

KREUPELSTRAAT

Uit de tientallen goede inzendingen werden 
drie prijsjes verloot. De gelukkige winnaars 
zijn: José Hendriks, Nel Biermann en Harry 
van de Pas. Zij hebben hun prijsje inmiddels ontvangen.

HALVE PAGINA 

ADVERTENTIES

De Kreupelstraat
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PRIJS-PUZZEL: SPORTIEF BOXMEER

Boxmeer telt een groot aantal sportverenigingen. Onze puzzelmaker 
pikte er veertien uit en verstopte de namen van die clubs in de 
woordzoeker hieronder. Wie goed zoekt, vindt ze horizontaal, 
verticaal en diagonaal, van boven naar onder en van onder naar 
boven. De namen van de veertien verenigingen staan naast de 
woordzoeker. Als u ze allemaal heeft gevonden en weggestreept, 
blijft er een aantal letters over, die samen een sportieve wijsheid 
vormen. Dat zinnetje van drie woorden is de oplossing van deze 
woordzoeker. 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. Onder de goede inzendingen worden drie 
prijsjes verloot. Uw oplossing moet vóór 1 november binnen zijn.

       AKROS
       BZPC
       COLUMBIA
       HIPPARION
       HOOGSKOOR
       MEERE
       MHC
       NICOTINEE
       OLYMPIA
       REMONTE
       ROYALS
       TITANIC
       TOPSPIN
       VRIJPION

Oplossing:

□□□□□ □□□□□□  □□□□□□□    

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

Op 14 oktober gedenken wij om 10.30 uur in de Sint 
Petrusbasiliek:

Dhr. H. Cremers Kerkpad 2c                     80 jaar

Op 14 oktober om 10.30 uur in de kapel van Het Kasteel:

Zr. V.J. Barkey Veerstraat 49 98 jaar
Zr. M. Geurts                                   Veerstraat 49 94 jaar

In de voorbije weken is afscheid genomen van:

Dhr. B. Arts                                   Wilhelminapassage 28 70 jaar
Mevr. E. Giepmans-van der Meulen Weijerstraat 28 78 jaar
Mevr. J. de Best-Molmans Steenstraat 46 99 jaar
Mevr. R. Veekens-Verheijen Jozef Israëlstraat 15B    79 jaar

Nieuwe lid:

Mevr. E. Selten                               Sweelinck 60

Ledenaantal: 1155

Boxmeer 1974: 
De laatste 
filmvoorstelling 
in bioscoop 
Riche
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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
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Jaargang 35 (nr. 12) december 2016

Kerstenstraat in Boxmeer. Vanaf augustus 2015 is Wim Sijberts de nieuwe 

in een volledig nieuw jasje gestoken. 

en aandacht geboden die u van ons gewend bent. Doordat we nu met drie 

Makkelijk bereikbaar

tandtechniek implantologie

Kerstenstraat in Boxmeer. Vanaf augustus 2015 is Wim Sijberts de nieuwe 

in een volledig nieuw jasje gestoken. 
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Bezoek ook onze website:

www.dekaaswinkel.nl

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


