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GEPLANDE ACTIVITEITEN februari, maart 2019
15-16-17 feb Pronkzitting De Geitenbok bij Riche
27 feb Liedjesavond voor ouderen
02 /05 mrt Carnaval
12 mrt Bestuursvergadering
14 mrt Algemene Ledenvergadering KBO bij ’t Vertrek
19 mrt Ons en KBO-actief verschijnen
21 mrt Wandeling omgeving Mill
25 mrt Hulp belastingaangifte in Parochiehuis
27 mrt Hulp belastingaangifte in Parochiehuis
Kienen in de aula van basisschool De Weijerwereld:
21 februari, 07 maart, 28 maart
Aanvang 13.30 uur.
Kaarten in de aula van basisschool De Weijerwereld:
14 februari, 28 februari, 21 maart
Aanvang 13.30 uur.

SPREUK VAN DE MAAND

Niets is zo eerlijk verdeeld als het verstand.
Iedereen denkt er genoeg van te hebben.

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 maart-nummer 2019 (nr. 3) van KBO-actief graag
vóór 7 maart 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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LIEDJESAVOND VOOR OUDEREN
BCV De Geitenbok verzorgt op woensdag 27 februari weer de
liedjesavond voor ouderen. De ongetwijfeld knotsgezellige, carnavaleske
avond in de grote zaal van hotel Riche begint om 19.30 uur. De zaal is al
om 19.00 uur open. De toegang is gratis.

Op het programma van de vrolijke liedjesavond staan natuurlijk zang en
dans, maar ook tonpraters zullen van de partij zijn. De gezelligheid wordt
natuurlijk alleen maar groter als bezoekers verkleed naar de avond
komen. Ouderen die graag naar de liedjesavond willen maar die
problemen hebben met vervoer naar de feesttempel, kunnen zich melden
bij Maria Kelders, telefoon 06-12119840 of bij Dorien Voesten, telefoon
06-20550736. Zij zullen proberen vervoer te regelen.
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KBO’ers BELEVEN SPORTIEVE SENIORENDAG
Op de laatste dag van januari meldden zich 25 KBO’ers uit Boxmeer en
omliggende dorpen bij het vorig jaar heropende en vernieuwde
sportcomplex ’t Hoogkoor. Zij gaven gehoor aan de oproep van de
beheerders van het complex om een middagje op sportieve wijze aan de
slag te gaan tijdens een heuse seniorendag. Helemaal gratis!
Het gezelschap werd om 11.30 uur ontvangen door gastvrouw Maud
Hendriksen van Optisport, die de groep vrijwel onmiddellijk aan het werk
zette. Duik maar het zwembad in, luidde de boodschap. Voor een half
uurtje aquavitaal, een mooi woord voor watergymnastiek voor senioren.

Watergymnastiek voor senioren in het zwembad van ’t Hoogkoor

Van de 25 deelnemers aan het sportieve uitje koos een vijftal toch voor
een verblijf op het droge. Zij sloegen vanuit de aangrenzende hal de
verrichtingen van de waterratten gade.
Weer opgedroogd en uitgehijgd kregen de KBO’ers een rondleiding door ’t
Hoogkoor. Natuurlijk werd de grote turnhal, het pronkstuk van het
vernieuwde complex, uitvoerig bekeken, al moesten de bezoekers het
doen zonder springende, rondzwaaiende en balancerende turners. Ook bij
de midgetgolfbaan in blacklight -– of liever het glowgolfen – en bij de
hypermoderne bowlingbanen kregen de gasten een duidelijke uitleg van
de gastvrouw.
De verwennerij was helemaal compleet, toen de KBO’ers zich te goed
mochten doen aan een uitgebreide lunch met op de menukaart onder
meer vlees- en vissalade, broodjes in diverse soorten, inclusief
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krentenbollen, vlees- en kaasbeleg en natuurlijk koffie, thee, melk, jus
d’orange en aanverwante drankjes.
Na al dat lekkers werd het
gezelschap in groepjes verdeeld en
weer aan het werk gezet. Allereerst
met een partijtje modern bowling,
waarbij toch wel te zien was dat er
een paar ervaren kegelaars (wellicht
van de oude kegelbanen van ’t
Hoogkoor) bij de groep meededen.
Zij lieten al meteen links en rechts
een strike noteren, ofwel: alle
kegels in één worp om. De mindere
goden begonnen meestal met een
of twee kegels, maar met het plezier
groeide ook bij hen het aantal
omvallende kegels.
Na een goed half uurtje bowling
dook het gezelschap de duisternis
achter de bowlingbanen in. Daar
mochten de sportievelingen zich
uitleven op de midgetgolfbaan met
Broodjes en ander lekkers tijdens de lunch
speciale lichteffecten. Geen
kleinigheidje om het balletje in het gaatje te spelen. Maar wel veel plezier,
daar in het schemerdonker en in ieder geval een leuke ervaring.
De tot in de
puntjes verzorgde
seniorendag werd
afgesloten met
nog even gezellig
napraten in de
hal. Rond de klok
van half vier
gingen de
deelnemers
tevreden
huiswaarts.
Tekst en uitleg bij de hypermoderne bowlingbanen

Tipje voor wie er niet bij was: op een doordeweekse dag een keertje
bowlen? Laat de KBO-ledenpas zien. Dat betekent 50 procent korting.
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KBO-WANDELING: MILL EN DE LANGENBOOMSE BOSSEN
Op donderdag 21 februari gaan de wandelliefhebbers op pad in de
omgeving van Mill en Langenboom.
De wandeling van ongeveer twaalf kilometer bestaat uit twee gedeelten.
Tijdens het eerste deel staat de
geschiedenis van Mill centraal. Die
historie (Mill heette in vroegere
tijden ‘Mylle’) gaat ver terug in de
tijd en is onlosmakelijk verbonden
met de Tweede Wereldoorlog. Veel
restanten en monumenten
herinneren aan deze periode. Na dit
deel van de wandeling is er een
kleine pauze bij Myllesweerd in Mill.
Daarna gaat het per auto naar
Sporen van de Peel-Raamstelling bij Mill
Langenboom voor het tweede deel
van de wandeling. Die bestaat uit een route met prachtige paden door een
afwisselend landschap van de schitterende Langenboomse bossen en de
omgeving van zwemplas De Kuilen.
De deelnemers vertrekken vanaf het Weijerplein. Belanstellenden kunnen
zich tot uiterlijk woensdag 20 februari 12.00 uur aanmelden bij Jan van
de Bungelaar, telefoon 0485-521565 of bij Fien Spiekmans, telefoon
0485-573213. Alleen in 'noodgevallen' 06 51513637.

KBO BOXMEER GAAT VOOR WALKING FOOTBALL
In de KBO-actief van januari deed het bestuur een oproep om mee te
doen aan het Walking Football, ofwel wandelvoetbal. De belangstelling
voor deze nieuwe voetbalvorm voor 60plussers valt tot nog toe tegen. Vandaar
deze herhaalde oproep.
Een wedstrijdje Walking Football moet op
een kwart van een normaal veld gespeeld
worden. Bij deze spelvorm mogen geen
slidings gemaakt worden en de bal mag ook niet boven de heup komen.
Doordat het niet snel hoeft te gaan, is tactisch spel weer wel belangrijk.
Het is vooral een sport waarbij spelplezier en de lol van voetballen voorop
moeten staan. Belangstellenden kunnen zich tot 1 maart melden bij
bestuurslid Gerrit Vos. Dat kan via e-mail: get.vos@home.nl
De bedoeling is een keer per week maximaal anderhalf uur te spelen in de
perioden van 1 september tot 15 december en van 1 maart tot 15 juni.
KBO-Actief februari 2019
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ALGEMENE LEDENVERGADERING KBO BOXMEER
Het bestuur nodigt alle leden van de KBO uit voor de jaarlijkse algemene
ledenvergadering, die gehouden wordt op donderdag 14 maart 2019 in
de zaal van hotel-restaurant ’t Vertrek aan de Stationsweg 12 in
Boxmeer. Aanvang 14.00 uur. De zaal is
vanaf 13.30 uur open voor een kopje
koffie of thee.
In deze vergadering legt het bestuur
verantwoording af voor zijn beleid in het
afgelopen jaar. Een aantal bestuursleden
is periodiek aftredend. Zij stellen zich
herkiesbaar.
De vergadering is een uitgelezen kans
voor de leden om wensen en op- of aanmerkingen naar voren te brengen.
Na afloop wordt u uitgenodigd voor een gezellig samenzijn.
Op het losse infoblad in deze KBO-actief is de agenda voor de algemene
ledenvergadering te vinden.

RIJBEWIJSKEURINGEN
Onderstaande artsen voeren rijbewijskeuringen uit:
R. Jans, alleen op de derde maandag van de maand in De Weijer. Vooraf
afspraak maken via de receptie, telefoon 0485574919. Kosten 30 euro.
Huisartsenpraktijk Oploo, Vloetweg 37a,
5841 AS Oploo, telefoon 0485-381800. Kosten
50 euro.
Huisartsenpraktijk Oeffelt, Schoolstraat 4,
Oeffelt, telefoon 0485-361265. Kosten 50 euro.
B. Minken, Venrayseweg 40, Wanssum,
telefoon 0478-531748. Kosten 30 euro.
Voor informatie en voor een afspraak belt u
tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg
Rijbewijs-keuringen: 088-2323300. Zelf een datum plannen kan
via www.regelzorg.nl. De keuring is verplicht voor automobilisten die 75
jaar of ouder zijn op het moment dat het rijbewijs moet worden verlengd
en voor automobilisten met rijbewijs C/D/E.
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HULP VOOR KBO-LEDEN BIJ BELASTINGAANGIFTE
Binnenkort moeten weer veel KBO-leden het aangifteformulier voor de
inkomstenbelasting invullen
over het jaar 2018.
De directie van Bol Accountants
heeft toegezegd ook dit jaar
hierbij assistentie te willen
verlenen. De aangiften zullen
worden verzorgd in het
Parochiehuis, Van Sasse van
Ysseltstraat 8.
Dat gebeurt op maandag 25 maart en woensdag 27 maart 2019.
Om voor deze gratis hulp in aanmerking te komen, gelden de volgende
voorwaarden:
U moet gepensioneerd zijn.
U moet lid zijn van KBO Boxmeer en woonachtig zijn in Boxmeer. Uw
inkomen bestaande uit aow + aanvullend pensioen en eventueel ander
inkomen mag niet meer zijn dan 35.000 euro voor een alleenstaande en
50.000 euro voor gehuwden of daarmee gelijkgestelden.
U heeft een aangiftebrief met machtigingscode ontvangen van de
belastingdienst.
Als na invulling blijkt dat niet volledig is voldaan aan de genoemde
voorwaarden, zal Bol Accountants alsnog een rekening toesturen.
Belangstellenden kunnen zich vanaf nu tot en met vrijdag 8 maart voor
de belastingservice aanmelden bij Gerard van Esch, Sweelinck 26,
telefoon 0485-574358. Er
zal worden gevraagd om
een machtigingscode.
Deze zal Gerard van Esch
aanvragen voor u en uw
eventuele partner. U dient
dan ook uw bsn-nummer
bij de hand te hebben.
De mogelijkheid bestaat
dat u na uw aanmelding
bericht ontvangt van de fiscus dat u geen aangifte hoeft te doen. In dat
geval wordt u verzocht bovenstaand telefoonnummer te bellen, zodat
wellicht een ander van de belastingservice gebruik kan maken.
KBO-Actief februari 2019
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CONCERT JOSTIBAND IN NIJMEGEN
Voor het eerst sinds de oprichting, in september 1966, komt de Jostiband
in Nijmegen. Concertgebouw de Vereeniging vormt op zondag 14 april
het decor waarin deze bijzondere muzikanten de bezoekers trakteren op
een mooie middag. Het concert wordt georganiseerd door de Lions Club
Maas & Waal. Om 13.15 uur gaan de deuren van de zaal open. Het
concert begint om 14.15 uur en zal duren tot 16.15 uur. Tijdens de pauze
wordt de bezoekers een drankje aangeboden. De
garderobe is gratis.
Tv-bekendheid Jochem van Gelder zal als gastheer
optreden. Het Maas en Waals Mannenkoor zal
enkele liederen ten gehore brengen. De opbrengst
van het concert gaat naar het Bijna Thuis Huis in
Druten voor het opzetten van Respijtzorg.
De Jostiband – een uniek orkest – is bekend van de
vele tv-optredens en vooral om zijn bijzondere orkestleden.
In het Jostiband orkest leren mensen met een verstandelijke beperking
een instrument bespelen. Aan alles is te merken dat de muzikanten veel
plezier hebben bij het muziek
maken. Dat plezier brengen de
muzikanten over op de bezoekers
van hun concerten. Zo heeft het
orkest, ter gelegenheid van zijn 50jarig bestaan, in een vol Ziggo
Dome gespeeld. Dat concert werd
door veel prominenten, onder wie
Koning Willem Alexander,
bijgewoond.
Belangstellenden die op zondag 14 april willen genieten van het concert
van de Jostiband kunnen vanaf nu kaartjes bestellen of reserveren. Een
kaartje kost 17 euro plus 1,50 handelingskosten per ticket. De kaartjes zijn
verkrijgbaar bij de kassa van Stadsschouwburg Nijmegen of via de
website: www.stadsschouwburgendevereeniging.nl
Kaartjes kunnen ook besteld worden via de website van Lions Maas &
Waal: www.lcmw.nl. De prijs is dan 17 euro. Er worden bij bestelling via de
website van de Lions geen bijkomende kosten in rekening gebracht.
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OPLOSSING PRIJSPUZZEL: WINTER
Een lawine van oplossingen van de winter-prijspuzzel. Liefst 55 juiste
inzendingen kwamen er binnen in de mailbox en in de brievenbus van
onze puzzelredactie. Vrolijke
gezichten dus bij de redactie,
die het legertje aan puzzelaars
elke maand ziet groeien. Hiep
hiep hoera dus.
De juiste oplossing van de
winter-puzzel was:
ELFSTEDENTOCHT
Uit de stapel goede inzendingen kwamen na loting drie winnaars
tevoorschijn: Jac Willems, Riek Hermans en Jo Hendriks. De gelukkigen
hebben hun prijsje inmiddels ontvangen.

Stationsweg 12
HALVE PAGINA
5831 CR Boxmeer
0485 - 57 70 17
www.tvertrek.nl

ADVERTENTIES

Bezoek ook onze website:
www.dekaaswinkel.nl
Steenstraat 61b, 5831 JC Boxmeer,
Tel 0485-574172, email: info@dekaaswinkel.nl
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PRIJS-PUZZEL: METWORSTRENNEN
Nog een paar weken en dan zal het weer een drukte van jewelste zijn in
het Vortums Veld. Dan brandt de traditionele strijd om de titel Koning van
de Metworst opnieuw los. Onze puzzelmaker nam alvast een voorproefje
en timmerde met een flink aantal woorden, die allemaal wel iets met de
Metworstrennen te maken hebben, een woordzoeker in elkaar. Streep de
opgegeven woorden weg en als oplossing verschijnt een veelgehoord
zinnetje op carnavalsmaandag in de buurt van Vortum. Stuur uw 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
3 maart binnen zijn.
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BELASTE HOEVE – BLAUWWIT – BOXMEER – BROODJES –
CARNAVAL – FINALERIT – GEKKEKAR – HOERA – JONGGEZEL –
KLOKGELUI – KNOL – KONINGSWIJN – KOU – KROON –
LAUWERKRANS – MOEKE THIESE – RENPAARD – REVEILLE –
RUITERS – VARKENSKOP – VORTUMS VELD – WEI
Oplossing:
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IN MEMORIAM
In de voorbije weken is afscheid genomen van:
Mevr. J. Centen-van den Heuvel
Mevr. Th. Verbruggen

Veerstraat 49
Jan Tooropstraat 23

85 jaar
72 jaar

Nieuwe leden:
Mevr. G. Luijters-ten Haaf
Dhr. H. Luijters
Mevr. W. Peeters- Winkelmolen
Dhr. H. Peeters
Mevr. G. Hutten-Timmerman
Mevr. L. Kamphuis-Kieven
Mevr. B. Peters-Beenen

Krekelzanger 116
Krekelzanger 116
Raadhuisplein 4
Raadhuisplein 4
Beugenseweg 25E
Van Elswijckstraat 4
Emmanuel de Wittestraat 1

Aantal leden: 1160

Boxmeer 1946
Metworstkoning Jan van den Bosch temidden van zijn collega-ruiters.
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www.eetwinkel.nl
Steenstraat 98
boxmeer, 5831 JJ
Nederland
Telefoon: 0485 573377

R.-K. Begraafplaats

St. Petrus Boxmeer
(aan kruising Carmelietenstraat-West/Begijnenstraat/Hoogeweg)

is opnieuw geopend sinds 1 maart 2007

Inlichtingen verkrijgbaar via
0485 - 57 81 50 of 06 - 81 36 36 48

Stationsweg 16 Boxmeer - tel: 0485- 57 86 60

www.fietsplusr o b . n l
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

