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Kopij voor het  april-nummer  2019 (nr. 4) van KBO-actief graag vóór   
27 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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GEPLANDE ACTIVITEITEN maart, april 2019 

25 mrt  Hulp belastingaangifte in Parochiehuis
27 mrt  Hulp belastingaangifte in Parochiehuis
27 mrt  Middag St. Anna
28 mrt  KBO-Wandeling  Overloonse Duinen
02 april  Bestuursvergadering
09 april  ONS en KBO- actief verschijnen
18 april  Themamiddag (gaat niet door)
28 april  Fietstocht KBO Boxmeer

Kienen in de aula van basisschool De Weijerwereld:                                         
28 maart, 11 april. 
Aanvang 13.30 uur.

Kaarten in de aula van basisschool De Weijerwereld:                                          
21 maart, 4 april, 25 april.     
Aanvang 13.30 uur.

SPREUK VAN DE MAAND
 Leeftijd is niet belangrijk
behalve als je kaas bent

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 OVERLOONSE  DUINEN  
          
De wandelliefhebbers kunnen op donderdag 28 maart hun hartje ophalen 
in en om Overloon. De ongeveer 12 kilometer lange route gaat door het 
dorp zelf en door de directe omgeving, met name de Overloonse duinen. 
Tot het begin van de 20e eeuw bestond het gebied rond Overloon uit 

zogenaamd woeste gronden. Daarna 
werden hier de eerste bomen geplant 
voor de productie van hout. 
Tegenwoordig spelen aspecten als 
natuur en recreatie een belangrijke rol. 
Door accenten te leggen op de mooie 
kanten is het bos omgetoverd tot een 
veelzijdige en aantrekkelijk 
wandelgebied. 
De deelnemers aan de wandeling 

vertrekken om 09.30 uur vanaf het 
Weijerplein naar het startpunt. Belangstellenden kunnen zich tot  
woensdag 27 maart uiterlijk 12.00 uur aanmelden bij Jan van de 
Bungelaar, telefoon 0485-521565 of bij Fien Spiekmans, telefoon 
0485-573213. Alleen in 'noodgevallen' 06 51513637.   
 
 
STUDIEKRING VOOR 50-PLUSSERS 
 
Op donderdag 11 april wordt in de bibliotheek in Boxmeer vanaf 10.30 uur 
een informatie-ochtend gehouden over de Studiekring voor 50-plussers, 
die Biblioplus samen met Sociom wil oprichten. 
In de Studiekring is plaats voor tien tot vijftien 
50-plussers, die er plezier in hebben geestelijk 
actief bezig te blijven. 
In de praktijk gaat het om het met elkaar 
bespreken van zelf gekozen onderwerpen, van 
eigen ervaringen en eigen inzichten. De 
onderwerpen hebben vaak betrekking op de 
actualiteit, op eigen hobby’s en interesses of opgedane kennis en 
ervaring. Een keer per twee weken zullen de deelnemers bij elkaar 
komen. Een bijeenkomst duurt ongeveer twee uur. Belangstellenden 
kunnen zich voor de informatie-ochtend aanmelden via www.biblioplus.nl 
of telefonisch bij Sociom via 0485 700500. 
 

De Overloonse duinen 

KBO-Actief maart 2019
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KBO-SECRETARIS HENK THUIS BOK VAN HET JAAR 
 
 
Hij geeft het volmondig toe: nee, een echte carnavalsvierder is hij 
niet. Maar met de hoge onderscheiding Bok van het Jaar van BCV 
De Geitenbok is de 72-jarige Henk Thuis reuze in zijn sas.  
“Ja, ik ga wel eens naar de Metworstrennen en natuurlijk naar de 
pronkzitting. Daar ben ik bijna elk jaar, al in de tijd dat dat feest nog 
in sporthal ’t Hoogkoor was”, vertelt de secretaris van de KBO, 
afdeling Boxmeer. “Maar een kiel of andere carnavalskleding, nee, 
dat heb ik niet”. 
 
Henk Thuis, geboren in het Gelderse Huissen, in het carnavalsrijk van De 
Kraonige Zwaone dus, woont met zijn echtgenote Trees sinds 1982 in 
Boxmeer, waar hij na zijn studie natuurkunde al in 1980 bij Stork zijn 
loopbaan startte en werkzaam was als productontwikkelaar. 

 
Na zijn pensionering wist het bestuur van de KBO Henk Thuis al snel te 
strikken voor de functie van secretaris, een taak die hij al negen jaar met 

KBO-secretaris Henk Thuis staat als Bok van het Jaar glunderend op het podium met 
zijn echtgenote Trees.                                                                           Foto: John Hofmann 
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toewijding vervult. Bovendien is de Bok van het Jaar secretaris van de nog 
jonge stichting Vrienden van Sint Anna, een organisatie die via 
particulieren en bedrijven gelden inzamelt voor hulpmiddelen en -
materialen om het welzijn van de bewoners van het verzorgingshuis Sint 
Anna te bevorderen. De staat van dienst van Henk Thuis vermeldt 
bovendien: al jaren medeorganisator van de jaarlijkse bridge-drive, waarbij 
de deelnemers een zevental horecagelegenheden in Boxmeer aandoen 
om een kaartje te leggen. 
 
Reden genoeg dus om de KBO-secretaris in het zonnetje te zetten. Hij 
heeft er met volle teugen van genoten en doet dat ook nu nog. 
“Weet je, ik wist totaal niks”, vertelt hij over de verrassingsactie. “Ik zat 
daar bij de pronkzitting voor ouderen met het bestuur van de KBO. Komen 
er drie mannen het podium op, die van alles beginnen voor te lezen. Eerst 
over het bridgen en ja, toen het over de KBO en Sint Anna ging, toen werd 
het me wel duidelijk. Ik zat met de mond vol tanden. Mijn vrouw wist er al 
een paar maanden van. En onze penningmeester ook, Die waren 
betrokken bij het complot. Trees heeft het allemaal heel goed geheim 
gehouden. En dan sta je daar op het toneel en dan komen van achter het 
doek ook nog je kinderen tevoorschijn. Extra overgekomen uit Utrecht en 
Amsterdam. Wat een super-verrassing”.   
 
Met gepaste trots laat de Bok van het 
Jaar het ereschild zien, dat hij uit 
handen van zijn eigen KBO-voorzitter 
Anton van Erve mocht ontvangen. En 
natuurlijk waren er bloemen voor 
echtgenote Trees. Henk Thuis: ”En 
heel veel leuke reacties. Iedereen komt 
naar je toe om je te feliciteren. Eerst in 
de zaal tijdens de pauze en later nog 
na afloop in de foyer”. 
Dit jaar vond de uitreiking van de 
onderscheiding voor het eerst plaats 
vlak vóór de pauze van de pronkzitting. “Dat is veel mooier”, vindt de 
gehuldigde zelf. “Op het einde van zo’n zitting willen de mensen vaak snel 
weg. Nu natuurlijk niet. En voor onze kinderen was het ook extra mooi. 
Die konden zo nog de tweede helft van de pronkzitting zien. Zoiets 
kennen ze daar in Amsterdam en Utrecht natuurlijk niet”, lacht de Bok van 
het Jaar.  
 
 

KBO-Actief februari 2019
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KBO-PASTOR LUC JANSSENS VERRUILT  
BOXMEER VOOR HET DUITSE MARIENTHAL 
 
 
Tijdens de carnavalsmis, op zondag 3 maart, kreeg een stampvolle Sint 
Petrusbasiliek het te horen: pastor Luc Janssens verhuist over een paar 
maanden van Boxmeer naar het Karmelietenklooster Marienthal in het 
gelijknamige gehucht niet ver over de Rijn bij het Duitse Wesel.  
“Ik heb ervoor gekozen om naar Marienthal te gaan, omdat ik andere 
accenten wil leggen in mijn religieuze leven”, legt de per 1 juli 
vertrekkende pastor zijn voor menigeen opmerkelijke stap uit. “Maar ik wil 
wel zeggen dat ik het in Boxmeer altijd reuze naar mijn zin heb gehad. Ik 
ga er eigenlijk niet op vooruit. Hier in het klooster is het leven veel luxer 
dan in Duitsland. In Marienthal is het soberder en traditioneler. In het 
klooster daar dragen de Karmelieten 
nog het originele habijt. Maar ik ga 
daar wel hetzelfde pastorale werk 
doen als ik hier altijd gedaan heb. 
Ja, ik ben momenteel mijn Duits aan 
het bijspijkeren”, lacht hij. 
Luc Janssens (60) maakte jaren 
geleden al een niet alledaagse 
ommezwaai in zijn leven. Na een 
loopbaan als kandidaat-notaris in 
onder meer Bergen op Zoom, Breda 
en Valkenswaard besloot de 
sympathieke Limburger, geboren in 
Echt, een heel andere weg in te 
slaan. “Vanaf mijn 45ste was ik al 
actief op zoek naar een religieuze 
invulling van mijn leven”, vertelt 
Janssens, die elf jaar geleden 
besloot in te treden bij de Orde van 
de Karmelieten. Zo kwam hij terecht 
in het klooster aan de Steenstraat, 
terwijl hij zijn verdere opleiding 
voltooide in Nijmegen. Op 16 oktober 
2016 werd hij in de Sint 
Petrusbasiliek tot priester gewijd door bisschop Gerard de Korte. Luc 
Janssens werkte in totaal ruim vijf jaar, ook al toen hij nog diaken was, als 
pastor in Boxmeer.  

In 2016 wordt Luc Janssens in de basiliek 
in Boxmeer door bisschop De Korte tot 
priester gewijd.  

Foto: Ed van Alem 

KBO-Actief maart 2019



7

Op de vraag wat hij in Boxmeer zal gaan missen, heeft hij zijn antwoord 
snel bij de hand. “De plezierige wijze waarop men hier met elkaar omgaat. 
Een open manier. Als dingen niet bevallen, wordt dat gewoon gezegd. De 
mensen houden hier niet van moeilijk doen. Ook de inzet van al die 

vrijwilligers om het kerkelijke 
leven overeind te houden in 
Boxmeer, dat heeft me altijd 
goed gedaan”. 
Als geestelijk adviseur van de 
KBO Boxmeer noemt de 
pastor de jaarlijkse 
kerstviering als extra 
hoogtepunt. “Ik heb altijd 
geprobeerd om daar iets 
moois van te maken. En ik 
heb er ook steeds grote 
bewondering voor gehad, dat 
ze er in Boxmeer in slagen 
zo’n grote groep ouderen aan 
zich te binden. ”Weet je wat 
ik ook ga missen?”, lacht 
Janssens. “De jeu de boules-
club. In die korte tijd dat ik er 
bij ben, heb ik het ontzettend 
naar de zin gehad. Ik zeg 
mijn lidmaatschap nog niet 
op. Ik ga echt proberen een 
manier te vinden om af en toe 
nog een balletje te komen 
gooien. Zo ver is Marienthal 
niet weg van Boxmeer. O ja, 

de Vaartprocessie zal ik missen en dan vooral die sfeer van 
saamhorigheid. En eh, de Metworst. Is voor mij hét moment van carnaval. 
Was een natte boel dit jaar. Ik probeer er volgend jaar weer bij te zijn. Ik 
heb al een slaapplaats aangeboden gekregen, echt waar”.   
 
  
In de Sint Petrusbasiliek is op zondag 30 juni om 10.30 uur een speciale 
heilige mis, waarin pastor Janssens afscheid neemt van Boxmeer. Na 
afloop van de viering is er een gezellig samenzijn, waarbij alle 
parochianen welkom zijn om de vertrekkende pastor de hand te drukken. 
 

Pastor Luc Janssens: ‘De mensen houden hier niet 
van moeilijk doen”. 

KBO-Actief maart 2019
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INZAMELEN ‘VOOR DE OUDEREN’ 
 
In 2018 heeft de KBO-Boxmeer via het Premieplan een drietal aanvragen 
ingediend om het zelf ingezamelde geld voor activiteiten die gericht zijn op 
het welzijn van ouderen verdubbeld te krijgen. Dit is zeer succesvol 
geweest. In totaal is 1.985 euro ontvangen via het Premieplan. 
Sinds 1 januari 2019 is er een aantal wijzigingen doorgevoerd. De naam 

van de opvolger van 
het Premieplan is:  
Voor de Ouderen. 
De basis blijft echter 
hetzelfde: het via 
inzamelacties 
opgehaalde geld 
wordt door ‘Voor de 

Ouderen’ verdubbeld tot een bedrag van  maximaal 2.000 euro. 
Maar er komt een heel aantal nieuwe mogelijkheden bij om zelf een 
inzamelactie te starten, zoals bijvoorbeeld online crowdfunding. 
 
Voor 2019 zal het bestuur van de KBO afdeling Boxmeer opnieuw drie 
aanvragen indienen. Dat betreft de jaarlijkse terugkerende activiteiten 
voorjaarsreis, najaarsreis en de traditonele kerstviering. De KBO-Boxmeer 
organiseert hiervoor telkens een loterij met mooie prijzen.  
In KBO-actief zullen we u verder informeren over de stand van zaken en 
hoe u het verloop van de acties kunt volgen. 
 

Bestuur KBO afdeling Boxmeer 
 
 

 
VOORAANKONDIGING VOORJAARSREISJE 
 
We gaan op woensdag 15 mei een rondreis maken door de Peel en naar 
het Klokkenmuseum in Asten. 
In het KBO-actief nummer van april komen de details. 
 
 

De organisatoren: 
Gerrie van Kempen 

Truus van den Brand 

KBO-Actief maart 2019
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RIJBEWIJSKEURINGEN IN BOXMEER 

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op  5 april 
en 3 mei in De Driewiek, Jeroen Boschstraat 49 in Boxmeer medisch laten 
keuren voor de verlenging van hun rijbewijs. Een afspraak maken met de 
arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen telefonisch via nummer 088-
2323300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl  

Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst 
een gezondheidsverklaring. Aangeraden wordt 
dit digitaal te doen met behulp met de eigen 
DigiD op mijn.cbr.nl 
Een papieren gezondheidsverklaring is 
verkrijgbaar bij de meeste gemeenten of bij 
Regelzorg. U beantwoordt de vragen en stuurt 
de verklaring naar het CBR. Binnen een paar 
weken krijgt u dan het keuringsverslag dat de 
arts moet invullen. 
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen 

40 euro. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief 60 euro. 
 
 
BEDEVAART NAAR BEAURAING (BELGIË) 
 
De vierdaagse bedevaart van NBC ‘Pro Maria’ afdeling bisdom Den Bosch  
is van 15 t/m 18 juni 2019. Opstappen kan in Oss, Helmond (bij 
voldoende pelgrims) en Eersel.  
De eigen bijdrage: vanaf  280 
euro. 
Opgave uiterlijk zes weken vóór 
vertrek. 
 
De dagbedevaart is op zondag 
16 juni 2019. Opstapplaatsen 
zijn Nijmegen, Mill, Helmond, 
Eersel, grensovergang Bergeijk. 
De eigen bijdrage is 35 euro. 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij: A. van Beusekom-van Mil, 
Rembrandt van Rijnstraat 34A, 5831 BC Boxmeer, telefoon 0485-571328 
of direct bij het secretariaat: Rina Senders, Schapendries 16, 5521 LH 
Eersel, telefoon 0497-682296. 
Website: http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/ 
 

KBO-Actief maart 2019
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OPLOSSING PRIJSPUZZEL: METWORSTRENNEN 
 
Het oplossen van de prijspuzzel blijkt elke maand een favoriete bezigheid 
voor veel lezers van KBO-actief. Ook van de woordzoeker over de 
Metworstrennen kwamen meer dan vijftig 
inzendingen binnen in de mailbox en in de 
brievenbus van onze puzzelredactie. Grappig 
was de wel heel nette oplossing die één 
deelnemer instuurde. Die puzzelaar kwam met 
het antwoord: ‘ze zijn los’. 
   
Maar de juiste oplossing van de Metworstpuzzel 
moest toch echt zijn: 
 

                                 ZE ZIEN LOS 
 

 
Uit de stapel goede inzendingen kwamen na loting drie winnaars 
tevoorschijn: Ingrid Verstraaten, M. Vloet en J. Hendriks-Creemers. De 
gelukkigen hebben hun prijsje inmiddels ontvangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

HALVE PAGINA  
 

ADVERTENTIES 
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www.eetwinkel.nl 
 

Steenstraat 98
 boxmeer,  5831 JJ 

Nederland

Telefoon: 0485 573377

Stationsweg 16 Boxmeer - tel: 0485- 57 86 60
www.fietsplusrob.nl
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PRIJS-PUZZEL: DE GROTE SCHOONMAAK 
 
Ook last van lentekriebels? Nou, onze puzzelmaker wel. Erger nog: hij is 
al aan de grote schoonmaak begonnen! Met liefst 27 woorden, die 
allemaal iets met die ouderwetse poets-actie te maken hebben, is 
hieronder een woordzoeker gevormd. Streep de woorden – ze staan 
kriskras door elkaar – weg en er blijft een spreekwoord over. Dat is de 
oplossing. 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 weer drie prijsjes  
verloot. Uw oplossing moet vóór 27 maart binnen zijn. 
 
M V C H L O O R E B B A W Z 
B A S C H U I E R D W E I L 
O A T N I E H A N D D O E K 
E T O T U W E B O R S T E L 
N D F N E T S E M T I U B L 
E O Z H A N D V E G E R U Z 
N E U E N E K O N S Z I E L 
E K I E M E P L P E W E O M 
M S G M E R P I O A P B V E 
I B E Z E M R P G P E P K G 
U R R P Z I E E A G P I O N 
R M O T T E N B A L L E N S 
P K S U S C H R O B B E R C 
O H S O O N R E I N I G E N 

 
BEZEM – BLIK – BOENEN – BORSTEL – CHLOOR – DWEIL – EMMER – 
HANDDOEK – HANDVEGER – KOPERPOETS – LAPPEN – LUIWAGEN – 
MATTENKLOPPER – MOTTENBALLEN – OPRUIMEN – RAGEBOL – 
REINIGEN – SCHROBBER – SCHUIER – SOPPEN – SPIRITUS – 
STOFZUIGER – UITMESTEN – VAATDOEK – ZEEM – ZEEP - ZWABBER 
 
Oplossing: 
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IN MEMORIAM 
 
 
In de voorbije weken is afscheid genomen van: 
 
Dhr. J. Peters                           Weijerstaete 189                 90 jaar 
Mevr. R. Hendrix-Grens           Weijerstaete  51                  93 jaar 
Dhr. Th. Rovers                        Oranjestraat 6                     86 jaar 
Dhr. A. van Mil                         Jan Bosboomstraat 19         72 jaar 
Mevr. A. Theunissen-Jacobs   Weijerstraat 68                     94 jaar 
 
 
Nieuwe leden: 
 
Dhr. B. Beumer                         Burg.Verkuijlstraat 4 
Mevr. A.van Raamsdonk           Van Speijk 118 
  
 
Aantal leden: 1156 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boxmeer 1970: Amateur-kunstschilder Martien Josephs exposeert 
tientallen werkstukken bij zijn woning aan de Spoorstraat. 

KBO-Actief maart 2019



Stationsweg 12  
5831 CR  Boxmeer  

0485 - 57 70 17 
www.tvertrek.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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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
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en aandacht geboden die u van ons gewend bent. Doordat we nu met drie 

Makkelijk bereikbaar

Persoonlijke aandacht

Afspraken in avonduren ook mogelijk

Pastoor Kerstenstraat 40 - 5831 EW Boxmeer - 0485 - 576 877 - www.tppboxmeer.nl
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Bezoek ook onze website: 
 

www.dekaaswinkel.nl 
 

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


