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GEPLANDE ACTIVITEITEN april, mei 2019
18
25
28
02
07
14
15
18

april Thema middag (gaat niet door)
april KBO-wandeling Oeffeltse en Beugense Vilt
april Fietstocht KBO Boxmeer
mei
IVN -Wandeling Maasheggen Pontipad
mei
Bestuursvergadering
mei
Ons en KBO-actief verschijnen
mei
Voorjaarsreis
mei
Maria Passie in basiliek Boxmeer

Kienen in de aula van basisschool De Weijerwereld:
11 april, 02 mei, 16 mei.
Aanvang 13.30 uur.
Kaarten in de aula van basisschool De Weijerwereld:
25 april, 09 mei, 23 mei.
Aanvang 13.30 uur.

SPREUK VAN DE MAAND
Geluk is het enige dat verdubbelt
als je het deelt

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 mei-nummer 2019 (nr. 5) van KBO-actief graag vóór
30 april 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 MAASHEGGEN EN OEFFELTSE EN BEUGENSE VILT
Op donderdag 25 april gaan de wandelaars weer op pad. Op het
programma staat een ongeveer 11 kilometer lange tocht door het
Maasheggengebied van Beugen richting Oeffelt en vervolgens via de
Oeffeltse en Beugense Vilt weer terug naar Beugen.
De deelnemers gaan eerst
per auto naar de
parkeerplaats bij de kerk van
Beugen. Dat is het beginpunt
van de wandeling.
De wandelaars vertrekken om
9.30 uur vanaf het
Weijerplein.
Belangstellenden kunnen
zich tot woensdag 24 april
De Vilt bij Beugen
uiterlijk 12.00 uur aanmelden
bij: J. v.d. Bungelaar, telefoon 0485-521565 of bij F. Spiekmans,
telefoon 0485-573213. (Alleen in noodgevallen 06-51513637).

RIJBEWIJSKEURING IN BOXMEER
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 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.
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VOORJAARSREISJE KBO:
HET KLOKKENMUSEUM EN DE PRACHT VAN DE PEEL
Op woensdag 15 mei staan voor de leden van de KBO Boxmeer weer
twee touringcars klaar voor de traditionele voorjaarsreis. De organisatoren
van de trip hebben dit keer gekozen voor een dagje-niet-zo-ver-van-huis.
De bussen blijven in Brabant (en een beetje Limburg). Absolute
hoogtepunten zijn de pracht en praal van de Peel en een bezoek aan het
museum Klok en Peel in Asten.
Vanuit Boxmeer begint de dagtocht met een interessante route die de
KBO-leden naar Deurne brengt, waar rond 9.30 uur koffie en thee en
natuurlijk gebak klaar staan bij Zaal De Zwaan.
Na de koffie volgt een rondrit door de
Peel met al zijn flora, fauna en vooral
geschiedenis. Op de route ligt
bijvoorbeeld het unieke dorp
Griendtsveen, dat nauw verbonden is
met de ontginning van de Peel. Al
vóór 1900 werkten er 2300 arbeiders
in de turfindustrie. De oude
turfstrooiselfabriek, het
goederenstation en een aantal
typische ‘griendtsveenhuisjes’ vormen
Griendtsveen
nog de tastbare herinneringen aan de
turfhistorie van het dorp. Ook de ruim 15 kilometer lange, handmatig
gegraven Helenavaart, bedoeld voor de afvoer van turf, straalt nog volop
geschiedenis uit. Dat doen ook de prachtige streekromans van de
bekende Brabantse schrijver
Toon Kortooms, zoals Mijn
kinderen eten turf, Beekman en
Beekman en tal van andere
werken. Zijn sociale leven
speelde zich grotendeels af in
Griendtsveen, waar de schrijver
op het kerkhof begraven ligt.
Vanaf Griendtsveen gaat de
rondrit via ‘het mooiste laantje
Interieur van grand café Beekman & Beekman
van Europa’ zoals Kortooms het
noemde, naar onder meer
Helenaveen. Ook het gehucht De Zwarte Plak bij het Limburgse dorpje
America, maakt deel uit van de rit door het ‘land van Toon Kortooms’.
KBO-Actief april 2019

4

Tijdens de ongetwijfeld boeiende tocht staat ook nog een korte tussenstop
gepland bij grand café Beekman & Beekman in Deurne. De
horecagelegenheid is gevestigd in een van binnen en van buiten fraai
gerestaureerd, monumentaal pand met een indrukwekkend interieur dat
van alle kanten de sfeer van Toon Kortooms ademt.
Na de rondrit door de Peel staat voor de KBO’ers rond 12.45 uur de
koffietafel, inclusief de traditionele kroket, klaar in Zaal De Zwaan.
Om ongeveer 14.00 uur gaat de voorjaarsreis verder naar Asten, waar
een bezoek aan het
museum Klok en Peel
op het programma
staat. De KBO-leden
kunnen daar genieten
van de grootste
collectie klokken en
beiaards ter wereld en
alles te weten komen
over het ontstaan van
klokken en hun
De klokkengieterij van het museum in Asten
klanken. Het tweede
deel van het museum vertelt de geschiedenis van de Peel met al zijn flora
en fauna, die te bewonderen is in tal van vitrines en panorama’s vol
dieren, bloemen en planten die in de Peel te vinden zijn.
Na het bezoek aan het museum staat voor de KBO’ers langzaamaan de
rit naar Boxmeer op het programma. Die rit zal wel met een omweg gaan,
want om 18.00 uur kunnen de reizigers eerst nog genieten van een
smakelijk driegangenmenu in restaurant ’t Maxend in Nistelrode. Rond
21.00 uur wordt het gezelschap terugverwacht in Boxmeer.
Zin om met deze voorjaarsreis mee te gaan? Vul dan het strookje onder aan het
inlegvel in, dat u elders in deze KBO-actief vindt, en lever het vóór 8 mei in bij een
van de genoemde adressen.

AKTIE: DONATIES VOORJAARSREIS KBO-BOXMEER
Om deze voorjaarsreis tegen een redelijke prijs te kunnen organiseren, hebben
wij een verzoek ingediend bij “Voor de Ouderen” die donaties verdubbelen.
Iedereen kan via de website van Voor de Ouderen zijn of haar steentje bijdragen
om het welzijn van onze Ouderen in Boxmeer te verbeteren. Als u een donatie
wilt doen ga dan naar: www.voordeouderen.nl/voorjaarsreiskboboxmeer
Bestuur KBO afdeling Boxmeer
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IN MEMORIAM PIET WALBOOMERS
Piet Walboomers werd in 1993 bestuurslid van onze KBO-afdeling en dat
is hij tot maart 2008 gebleven. 15 jaar trouwe dienst! Zijn deelname aan
de beraadslagingen waren altijd zonder veel omhaal en to the point. Hij
bleef de KBO-afdeling Boxmeer altijd een warm hart toedragen. Van
maart 2016 tot maart 2018 maakte hij deel uit van de kascommissie van
onze afdeling.
Ook buiten de KBO-sferen was Piet opvallend actief. In de Boxmeerse
Parochie St. Petrus en St. Paulus heeft hij zo’n 30 jaar gezongen in het
Pauluskoor en ook in het Weijerkoor konden we hem horen.
De afgelopen jaren was Piet een trouwe
vrijwilliger voor de parochie op het
secretariaat van het Parochiehuis. Hij
vond bewegen voor ouderen heel
belangrijk voor zichzelf, maar zeker ook
voor anderen.
Samen met tennisvriend Joep Dings heeft
hij het seniorentennis bij Topspin Boxmeer
opgericht. Ook recentelijk konden we hem
nog tussendoor op de tennisbaan
tegenkomen.
Piets grote passie was het kundig en
feilloos organiseren. In het bijzonder van
reizen, die tot in de puntjes verzorgd
waren. Ook hield hij altijd de belangen van
de ouderen in het oog.
In 2015 werd Piet bij de Boxmeerse
Carnavals Vereniging De Geitenbok onderscheiden als Bok van het Jaar.
In herinnering danken we Piet heel hartelijk voor alles wat hij voor onze
KBO-afdeling Boxmeer, de KBO Cluster gemeente Boxmeer, de sectie
Ouderenorganisatie van de Stichting Welzijn Ouderen gemeente Boxmeer
(SWOGB), en de KBO Kring Land van Cuijk gedaan en betekend heeft.
Vooral ook voor de manier waarop hij alles deed. Maar bovenal voor wie
hij was, voor iedereen. Terecht heeft hij destijds, bij zijn afscheid van de
KBO-organisaties in 2008, de zilveren KBO-speld met gouden rand
mogen ontvangen.
Wij wensen Riek en de familie heel veel sterkte toe de komende tijd.
Een goed mens is van ons heengegaan. Dat hij moge rusten in vrede.
Anton van Erve – voorzitter KBO Boxmeer

KBO-Actief april 2019
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MAASECHOKOOR WIL GROTER WORDEN
Het in 1973 opgerichte Maasechokoor is om zoek naar meer leden. Het
gemengd koor opereert binnen het kader van de Stichting Welzijn
Ouderen Gemeente Boxmeer (SWOGB) en hanteert daarom de
leeftijdsdrempel van 55 jaar. Momenteel telt het koor 38 leden, voor wie
zingen – onder leiding van dirigent Hans Terra – een feest is.
Elke week, op maandagmiddag, repeteert het Maasechokoor in zeer
gemoedelijke sfeer. Het gezelschap treedt af en toe op bij regionale
koordagen en luistert soms een kerkdienst op in zorgcentrum Madeleine
in Boxmeer.
Zangliefhebbers en andere belangstellenden, die in een gemengd koor

Het Maasechokoor

van 55-plussers op goed niveau vierstemmig willen zingen, kunnen
contact opnemen met Wim van Scheppingen, bereikbaar op
telefoonnummer 06-19294263. Wie nieuwsgierig geworden is, kan ook
gewoon eens op maandagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur komen
luisteren in de Weijer in Boxmeer.
___________________________________________________________

De redactie van
KBO-actief
wenst alle lezers
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MARIA PASSIE IN PETRUSBASILIEK BOXMEER
Kleinschalig theater waarin de hedendaagse (pop)muziek en het verhaal
van Maria worden samengebracht. Dat kunnen de bezoekers van de
Maria Passie verwachten bij de voorstelling die op zaterdag 18 mei om
20.00 uur te zien is in de Petrusbasiliek in Boxmeer.
De Maria Passie is een project van de landelijke stichting Aquero.
Twintig jaar geleden werd de stichting
Aquero opgericht met als doel
activiteiten voor en door pelgrims te
organiseren. Aquero beheert een
fonds dat financiële steun geeft aan
mensen die niet in staat zijn zelf
(volledig) een bedevaart naar
Lourdes te betalen. Vergelijkbaar met
het Lourdesfonds dat zich voor deze
mensen hier ter plaatse inzet.
Enkele jaren geleden ontstond het
idee om een kleinschalige
theatervoorstelling te maken over
Maria, waarin het verhaal van The Passion wordt verteld vanuit het
perspectief van Maria. “Zij is voor velen een fascinerende vrouw, een
baken, een licht in het duister en de verbinding
met Lourdes”, aldus de initiatiefnemers. Het
resultaat is een voorstelling die, onder leiding
van professionals, wordt uitgevoerd door
amateurs. Zij komen verspreid uit het hele
land. Aan de orde komen moederschap, het
verliezen van je kind, Maria als bron van kracht
en aspecten als twijfel, angst en hoop.
De voorstelling is al op tientallen plaatsen in
het land te zien geweest. Op 18 mei is in
principe de laatste uitvoering. Mede op verzoek
van Boxmerenaar Roel Verheggen,
scriptschrijver en regisseur van de Maria
Passie, vindt die laatste voorstelling plaats in
de Petrusbasiliek in Boxmeer.
Toegangskaarten voor de voorstelling kosten 10 euro per stuk en zijn te
koop in het Parochiehuis, Van Sasse van Ysseltstraat 8 in Boxmeer,
Boekhandel Van Dinter, Koorstraat 61 in Boxmeer, Buurthuis De Elsenhof,
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Torenstraat 52 in Sambeek, Toos van Bree, Provincialeweg 4e in VortumMullem, Plus Supermarkten in Vierlingsbeek en Overloon en bij
Lunchroom Markant, Lepelstraat 2 in Sint Anthonis.
De kaartjes zijn ook te bestellen via www.demariapassie.nl of via
ejm.elferink@gmail.com. De kosten moeten dan voldaan worden op
rekeningnummer NL63 INGB 0008 3288 58 t.n.v. Stichting Aquero in Wijk
aan Zee. Deze kaarten zijn voor aanvang op 18 mei in de basiliek op te
halen. Voor toezending wordt 2,50 euro extra in rekening gebracht..
Op 18 mei zijn de kaarten ook voor 12,50 euro te koop bij de basiliek in
Boxmeer.

SENIORENWANDELING DOOR BLOEIENDE MAASHEGGEN
IVN De Maasvallei verzorgt op donderdag 2 mei samen met KBOBoxmeer een voorjaarswandeling door de bloeiende Maasheggen. De
deelnemers starten om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats bij het Ponti-pad
in Vortum-Mullem (vanaf Boxmeer op de kruising in Vortum linksaf richting
Maas, dijk over en voor de bosrand links). Ook niet-leden zijn van harte
welkom.
Voor de wandelaars is het steeds
weer een genot te vertoeven in het
Maasheggengebied in volle bloei,
waar iedereen dan het voorjaar kan
opsnuiven en kan genieten van de
bloemenpracht.
Na afloop van de
seniorenwandeling trakteert de
KBO afdeling Boxmeer de
Maasheggen in bloei
deelnemers op een kopje koffie.
Meer informatie over de wandeling is verkrijgbaar bij Piet Schoenmakers,
telefoon 0485 – 520876.

KBO-LEDEN WEER OP DE FIETS
Op zondag 28 april wordt voor KBO-leden de tweede fietstocht van het
seizoen gehouden. De route is ongeveer 25 kilometer. De fietsers
vertrekken om 13.30 uur vanaf het Weijerplein. Meer informatie is
verkrijgbaar bij Betty Lamers (telefoon 06 18236878)
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OPLOSSING PRIJSPUZZEL: DE GROTE SCHOONMAAK
Een flink aantal lezers van KBO actief heeft zich de afgelopen weken op
de grote schoonmaak gestort. Niet dat ze met
een emmertje sop en poetslappen aan de slag
zijn geweest. Dat niet, maar de
puzzelliefhebbers zijn druk in de weer geweest
met de woordzoeker over de schoonmaak, die in
het maart-nummer stond. En dus kwamen er
weer veel oplossingen binnen bij de redactie. De
juiste oplossing was deze keer:
NIEUWE BEZEMS VEGEN SCHOON
Uit de stapel goede inzendingen kwamen na loting drie winnaars
tevoorschijn: Nelly Arts-Graat, Wim Dinnesen en Ger Verdijk. De
gelukkigen hebben hun prijsje inmiddels ontvangen.

HALVE PAGINA
ADVERTENTIES
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PRIJS-PUZZEL: PASEN
De paasdagen staan weer voor de deur. Een goede reden voor onze
puzzelmaker om een flink aantal woorden,
die allemaal iets met Pasen te maken
hebben, te verstoppen in onderstaande
woordzoeker. Aan u de uitdaging om de
oplossing te vinden.
Streep de woorden – ze staan kriskras door
elkaar – weg en u vindt het juiste antwoord. Stuur dat 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 30 april binnen zijn.
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APOSTELEN – CHOCOLADE – EIERVERF – EITJES – GOEDE VRIJDAG –
GRAF – KLEUREN – KLOKKEN – KRUISIGING – KRUISWEG – NACHTMIS –
NARCISSEN – PAASBROOD – PAASEI – PAASHAAS – PALMTAK –
PALMZONDAG – VERRIJZENIS – VERSTOPPEN – WIJWATER

Oplossing:
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IN MEMORIAM
Op 14 april gedenken wij om 10.30 uur in de St. Petrusbasiliek:
Dhr. P. Walboomers

Gabriël Metsustraat 10

84 jaar

In de voorbije weken is ook afscheid genomen van:
Mevr. E. Vrenken-Bongaerts
Mevr. W. Verbeten-Bardoel
Dhr. H. van Leusden

Weijerstaete 164
Carel Fabritiusstraat 21
Groenling 48

98 jaar
80 jaar
85 jaar

Nieuwe leden:
Mevr. C. Klaver-Stam
Dhr. A. Klaver
Mevr. L. Kuijpers-van Beek
Dhr. W. Kuijpers

Jan Tooropstraat 59
Jan Tooropstraat 59
Steenstraat 25 J
Steenstraat 25 J

Aantal leden: 1156

Boxmeer ± 1950: Autobedrijf Jetten, op de hoek Spoorstraat/Burgemeester
Verkuijlstraat. Op deze plek is nu supermarkt Lidl gevestigd. (Foto: Grijpink Nijmegen)
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Bezoek ook onze website:
www.dekaaswinkel.nl
Steenstraat 61b, 5831 JC Boxmeer,
Tel 0485-574172, email: info@dekaaswinkel.nl

Stationsweg 16 Boxmeer - tel: 0485- 57 86 60

www.fietsplusr o b . n l
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