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Kopij voor het januari-nummer 2019 (nr. 1) van KBO-actief graag 
vóór 3 januari aanleveren (liefst digitaal) bij de redactie. Zie colo-
fon pagina 1. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden 

artikelen niet of eventueel verkort weer te geven.

KBO-Actief december 2018

GEPLANDE ACTIVITEITEN december 2018, januari 2019 

17  dec  Ons en KBO-actief verschijnen
17  dec  Alzheimercafé MFC Oelbroeck Sint Anthonis
18  dec  Kerstlunch en  kerstviering
20  dec  KBO-wandeling Leukermeer – Reindersmeer
08  jan  Bestuursvergadering
15  jan  Ons en KBO-actief verschijnen
15 t/m 20 jan  Senioren Expo Veldhoven

Kienen in de aula van basisschool De Weijerwereld:                                         
10 januari, 24 januari. Aanvang 13.30 uur.
Op 27 december is er geen kienen 

Kaarten in de aula van basisschool De Weijerwereld:                                          
20 december,  3 januari, 17 januari,  31 januari. Aanvang 13.30 uur. 

INLOOPOCHTEND ’t HOOGKOOR STOPT
De belangstelling voor de inloopochtend op de 
donderdagmorgen in ’t Hoogkoor is de laatste jaren 
sterk gedaald. Slechts af en toe kwam een enkeling 
opdagen. In overleg met organisator Wim van de 
Meer heeft het bestuur daarom besloten met
onmiddellijke ingang te stoppen met de inloopoch-
tenden. Het bestuur dankt Wim van de Meer en alle 
andere vrijwilligers voor hun inzet bij deze activiteit.

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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KERSTMIS 2018 

door pastor Luc Janssens o.carm. 

Wij, mensen, worden niet voor het donker geboren. Wij horen niet in 
het duister te dwalen, net zo goed als een pas geboren kind niet 
thuishoort in een koude kribbe. Wij zijn voor het licht geboren, 
voelen ons niet op ons gemak in de nacht, voelen ons thuis in het 
licht. Licht hoort bij ons, duisternis niet.  
En toch:  ‘Blijft het duister nu ons licht?’ Die vraag kan opkomen in 
een mens die duister ervaart. ‘Zal ik ooit weer kunnen lachen?’ 
vroeg iemand. Hij kon het zich niet meer voorstellen. Wie in het 
donker loopt, kan denken dat hij altijd in dat donker zal blijven. 
Er is in Boxmeer veel kunst- en glitterlicht. Maar dat licht verwarmt 
niet het hart van wie van binnen koud is – koud vanwege verdriet, 
leegte, gemis, ziekte en pijn. En daarom deze kerstwens: 

 

 

 

 

 

DOE DE LICHTEN AAN 

Doe de lichten aan tegen alle duister in. 
Zet de lichten voor het raam, ga niet in het donker zitten. 

Wees zelf een lichtpunt, straal licht en interesse uit. 
Geef het licht de ruimte tegen alle angst in. 

Verspreid het licht van de aandacht. 
Breng hoop aan het licht ondanks alles. 

Sluit de gordijnen niet. 
Open je voor elkaar. 
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GENIETEN VAN ENORME COLLECTIE KERSTSTALLEN 

Eén heel grote kerststal en ruim 450 kleine, nog kleinere en mini-
kerststalletjes en kerstgroepen uit alle uithoeken van de wereld. In 
de Petrusbasiliek in Boxmeer zullen de talrijke bezoekers tot en met 
6 januari weer volop genieten van de ‘grootste kerststallenexpositie 
van Nederland’, zoals verzamelaar Kees Thijssen het zelf omschrijft. 
En wat de bezoekers in de achttien vitrines en in de sfeervol 

ingerichte crypte van de basiliek te zien krijgen, is slechts een klein 
gedeelte van de enorme collectie van Thijssen. “Dit jaar zijn er weer 
130 bijgekomen”, vertelt hij. “Ik heb er zelf weer een aantal gekocht, 
onder meer in Israël en in Lourdes, maar ik heb ook weer de nodige 
kerststallen en kerstgroepen gekregen. Van wie? Van overal 
vandaan”. De teller staat momenteel op 2250 stalletjes en groepen. 
Ondoenlijk natuurlijk om alles tentoon te stellen. Vanzelfsprekend 
zijn de nieuwe aanwinsten te zien en verder wordt jaarlijks bij 
toerbeurt een gedeelte van de verzameling uitgestald. 
Het inrichten van de unieke expositie en de bouw van de kolossale 
kerststal met alles erop en eraan, neemt ongeveer drie weken in 
beslag. Kees Thijssen kan bij die grote klus ieder jaar weer rekenen 

Kees Thijssen, in de crypte van de Petrusbasiliek bezig met het inrichten van de 
kerststallenexpositie 
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op de hulp van een tien man sterke bouwploeg. Acht van de tien 
medewerkers storten zich op de bouw van de grote kerststal, die 
een indrukwekkende ruimte in de basiliek in beslag neemt. Voordat 
aan de werkelijke bouw begonnen kan worden moet natuurlijk eerst   
al het benodigde 
materiaal vanuit de 
opslagruimten van de 
basiliek naar de bouwplek 
gebracht worden. Zo 
moeten bijvoorbeeld de 
‘Boxmeerse gebouwen en 
gebouwtjes’ vanaf de 
vloer bij het grote orgel 
naar beneden gehaald 
worden, terwijl de 
traditionele beelden van de 
kerststal tevoorschijn komen 
uit de kelder van de sacristie en het houtwerk en het grotpapier uit 
weer een andere hoek van de basiliek voor de dag gehaald moet 
worden. Een heel gesjouw, beamen de bouwers zelf ook.   
Kees Thijssen laat het werk aan de grote kerststal over aan zijn 
vakkundige bouwploeg. Wel richt hij zelf de ‘Boxmeerse hoek’ in met 
tal van plaatselijke monumenten en monumentjes, zoals de basiliek 
zelf, het kasteel, de Weijer en Nepomukkapel en de Rochuskapel. 
Voor de rest is de kerststallenverzamelaar, samen met nog een 
medewerkster, vooral bezig met het inrichten van de vitrines en het 
opstellen van de vaak kleurrijke groepen en stalletjes in de crypte. 
Alleen al dat karwei neemt drie weken in beslag. 

Traditiegetrouw is er altijd weer iets 
nieuws te bewonderen bij de grote 
kerststal. Deze keer is er zelfs een 
complete ‘Jeruzalem-hoek’ 
opgebouwd met de bekende 
Klaagmuur, de Heilige Grafkerk, de 
Rotskoepelmoskee en …. de 
werkplaats van Sint Jozef uit 
Nazareth. De nieuwe aanwinsten 
zijn het nijvere huiswerk van enkele 

leden van de bouwploeg. Blikvanger van dit gedeelte van de 
kerststal is vooral de werkplaats van Sint Jozef. De deurtjes van het 

De ‘Boxmeerse hoek’ bij de grote kerststal

De werkplaats van Sint Jozef 
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gebouwtje gaan automatisch langzaam open en dicht, zodat de 
bezoekers de vrome timmerman aan het werk kunnen zien. 
Ook een andere traditie handhaven de bouwers van de grote 
kerststal maar al te graag. Het jaarlijkse karwei zit er voor hen pas 
op als oud-koster Frans – als symbolische opening van de expositie 
– het kindje in de kribbe legt.

De kerststallenexpositie in de Petrusbasiliek is tot en met zondag 6 januari 
dagelijks te bezichtigen van 13.30 uur tot 16.30 uur. De toegang is gratis.   
Voor de kinderen is er tijdens de tentoonstelling in de doopkapel een 
speciale kinder-kerst-puzzel, waarbij de kennis van het kerstverhaal 
getoetst wordt. Onder de goede oplossing worden drie kerststalletjes 
verloot.  

HEILIG BLOEDSGILDE BOXMEER ZOEKT SECRETARIS 

Het Heilig Bloedsgilde is op zoek naar een nieuwe secretaris 
(man/vrouw). De huidige secretaris neemt met ingang van 1 januari 
2019 afscheid. Het gilde is onlosmakelijk verbonden met de 

gemeenschap van Boxmeer. 
Buiten de zomerperiode is er 
maandelijks een vergadering 
die door de secretaris wordt 
voorbereid. In overleg met het 
bestuur kan de omvang van 
de taken van de secretaris 
worden vastgesteld. Meer nog 
dan de werkzaamheden zelf is 
van belang dat de nieuwe 

secretaris de waarden van het gilde, zoals gemeenschapszin en 
broederschap/zusterschap, deelt en uitdraagt.  
Het gilde is een mooie vereniging waar iedereen elkaar goed kent 
en ook lief en leed samen deelt. Door de uitwisseling van de gilden 
op regionaal en landelijk niveau en de daarmee gepaard gaande 
bestuurlijke contacten, komen de leden regelmatig op mooie locaties 
en verbreden ze op een natuurlijke wijze hun sociale netwerk. 
Belangstellenden voor de functie van secretaris kunnen voor meer 
informatie contact opnemen met 
Piet Janssen, Egmond 25, 5831 TN Boxmeer, 
telefoon 06-55373249, e-mail: secretaris@heiligbloedsgilde.nl 
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VIJFDAAGSE REIS KBO: NAAR HET ZWARTE WOUD 

Een mini-vakantie over de grens. Dat wordt van 3 tot en met 7 juni 
2019  de vijfdaagse reis voor KBO-leden. Het hoofddoel van de reis 
is dit keer het Zwarte Woud in Duitsland, maar de uitstapjes in de 
omgeving van het bekende toeristische gebied zien er zeker ook 
veelbelovend uit. Hieronder het programma in vogelvlucht.  

DAG 1: Langs de Rijn en over de Schwarzwaldhochstrasse 

Om 08.00 uur vertrek vanuit Boxmeer per luxe touringcar. Via 
Keulen gaat het deels langs de 
romantische Rijn richting Baden-
Baden. Onderweg is er onder 
meer een tussenstop voor de 
lunch. Rond 15.00 uur staat een 
bezoekje aan de historische 
binnenstad van Baden-Baden 
gepland. Twee uurtjes later volgt 

een rit over de beroemde Schwarzwaldhochstrasse, de mooiste 
route door het Zwarte Woud met kronkelwegen naar bergen met 
toppen tot 1000 meter en fraaie vergezichten. Rond 18.15 uur 
bereiken de vakantiegangers hotel Krone in Baiersbronn. Na het 
inchecken wordt het diner geserveerd. 

DAG 2: Een glasblazerij, watervallen en een openluchtmuseum 

Een ontdekkingsreis door het Zwarte Woud. Genieten van prachtige 
uitzichten, een bezoek aan een 
ambachtelijke glasblazerij in Wolfach en een 
uitstapje naar het levendige plaatsje Triberg, 
dat bekend staat om zijn indrukwekkende 
waterval. En of dat nog niet genoeg is: het 
programma 
vermeldt ook een 
bezoek aan het 

openluchtmuseum Vogtsbauernhof in 
Gutach aan de voet van de bosrijke 
bergen de Farrenkopf en de 
Moosenwaldkop. In het museum zijn 

Hotel Krone in Baiersbronn 

Waterval van Triberg 

Openluchtmuseum in Gutach
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typische Schwarzwald-boerderijen te bewonderen, die zijn ingericht 
met meubilair en oude werktuigen uit de 16de en 17de eeuw. 

DAG 3: Het bloemen- en plantenparadijs op het eilandje Mainau 

Een dag om volop te genieten van de ongekende bloemenpracht 
van het beroemde 
eilandje Mainau. Via een 
mooie route brengt de 
bus de KBO’ers naar de 
Bodensee, een 
uitgestrekt meer op de 
grens van Duitsland, 
Zwitserland en 
Oostenrijk. In dit grote 
meer ligt het eilandje 
Mainau, dat het best 
bestempeld kan worden 
als een subtropisch bloemen- en plantenparadijs. De onvergetelijke 
bloemenzee trekt jaarlijks meer dan 1 miljoen bezoekers naar 
Mainau, waar te midden van alle kleuren en geuren ook nog een 
majestueus barok kasteel en een prachtige vlindertuin te 
bewonderen zijn. 

DAG 4: De top van het Zwarte Woud, Freiburg en wijn proeven 

Een alweer mooie route brengt de vakantiegangers naar de 
Feldberg, de hoogste berg van het 
Zwarte Woud. Vervolgens gaat het 
naar het oude stadscentrum van 
Freiburg met zijn gezellige 
Münsterplatz, omzoomd door talloze 
bezienswaardigheden, zoals de 
gotische 
kerk, het 

aartsbisschoppelijk paleis en het 
Kaufhaus. Natuurlijk valt er in de vele 
steegjes met hun bars, restaurants en 
winkeltjes ook genoeg te beleven. Als 
sluitstuk van de dag wordt – via een 

Bloemenpracht en het kasteel van Mainau

De top van de Feldberg 

Het ‘Kaufhaus’ in Freiburg 
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gedeelte van de Badische Weinstrasse – nog een bezoek gebracht 
aan een traditionele wijnkelder, inclusief wijnproeverij.  

DAG 5: Een hamrokerij en een 3-gangendiner als toetje 

Op de laatste dag van het vijfdaagse vakantiereisje gaat het eerst 
nog naar het plaatsje Herzogsweiler voor een bezoek aan een 
hamrokerij, waar de bezoekers alles te horen en zien krijgen van de 

originele ‘Schwarzwalder 
Schinken’. Vanzelfsprekend is er 
gelegenheid om de specialiteiten 
te proeven, Wie de smaak echt te 
pakken krijgt, kan bovendien een 
eetbaar souvenirtje kopen in het 
winkeltje van de rokerij. Daarna 
zet de bus koers richting Boxmeer, 
maar eerst staat in de buurt van 

Venlo nog een afsluitend 3-gangendiner op de menukaart. Daarna 
gaat het echt huiswaarts. 

Zin om mee te gaan met deze vijfdaagse vakantiereis naar het Zwarte 
Woud? Meldt u dan aan bij een van de organisatoren. U vindt het 
inschrijfformulier elders in deze KBO-actief. 

Beste leden van KBO-Boxmeer 

Ook dit jaar hebben we u tijdens veel activiteiten mogen ontmoeten. 
Het bestuur hoopt er ook volgend jaar weer voor u te zijn.  
We zijn alweer in december van 2018 beland en daarom wensen wij  
u allen en uw naasten een Zalig Kerstfeest, een goede jaarwisseling
en een voorspoedig en vooral gezond 2019 toe!

  Het bestuur 

De hamrokerij in Herzogsweiler 
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OPLOSSING PRIJSPUZZEL: SINTERKLAAS 
 
Welgeteld 51 goede oplossingen van de Sinterklaaspuzzel rolden de 
brievenbus en de mailbox van de redactie binnen. Een record !                  
De juiste oplossing was: 
 

SINTERKLAAS KAPOENTJE 
 

Uit de stapel juiste inzendingen kwamen na loting drie winnaars 
tevoorschijn: Marty van Casteren, Ans Vloet en Mieke Stappers.   
De gelukkigen hebben hun surprise – KBO in chocoladeletters – 
inmiddels ontvangen. 

 
 
 
 

HALVE PAGINA  
 
 

ADVERTENTIES 
 
 
 
 
 

Surprise voor de winnaars: 
KBO in choladeletters 
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tandtechniek implantologie
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PRIJS-PUZZEL: KERSTSTALLEN KIJKEN 
 
 
De Petrusbasiliek in Boxmeer staat traditiegetrouw weer vol 
kerststallen en kerststalletjes. Onze puzzelmaker ging ook een kijkje 
nemen en verzamelde liefst twintig woorden die iets met de jaarlijkse 
expositie te maken hebben. In de woordzoeker hieronder kunt u ze 
kriskras door elkaar vinden. Streep de woorden weg en u houdt één 
woord over. Dat is de oplossing van deze puzzel. Stuur die 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 januari binnen zijn. 
 

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

 
 
BASILIEK – BEELDJES – BOXMEER – ENGEL – EZEL – GROT – 
HERDER – HOND – JOZEF – KAMEEL – KAMPVUUR – KINDJE – 
KONING – KRIBBE – MARIA – MOS –OS – SCHAAP – STAL –
STER  
 
 
Oplossing: 
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IN MEMORIAM 
 
In de voorbije weken is afscheid genomen van: 
 
 
Mevr. R. Verberk-Loonen       Weijerstaete 52               88 jaar 
Mevr. W. Heesen-Franssen    Weijerstaete 105             84 jaar 
 
 
Nieuwe leden: 
 
Mevr. G. Slaats                   Jacob Marisstraat 37 
Mevr. T. Slot                        v. Elswijckstraat 6 
Mevr. M. Wever                   Wim de Körverstraat 27 
Mevr. L. Schim                    Gerard Davidstraat 13 
Mevr. E. Tromp-Cremers    Jan Petersstraat 11 
Dhr. J. Gooren                    Cornelis Evertsenstraat 12 
Dhr. W. Imthorn                  Cornelis Evertsenstraat 12 
 
 
Ledenaantal: 1157 
 
 

 
 
 

 
Boxmeer 1950: 
Kruidenierszaak HaPe aan de 
Veerstraat. Achter toonbank 
v.l.n.r.:  Marietje van 
Vonderen, Riet Peters en Ag 
Hinke. De jeugdige ‘klant’ is 
een nichtje van Riet Peters. 

KBO-Actief december 2018



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

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 06 - 81 36 36 48

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



Bezoek ook onze website: 
 

www.dekaaswinkel.nl 
 

Steenstraat 61b, 5831 JC Boxmeer, 
Tel 0485-574172, email: info@dekaaswinkel.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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Stationsweg 12  
5831 CR  Boxmeer  

0485 - 57 70 17 
www.tvertrek.nl


