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GEPLANDE ACTIVITEITEN mei, juni 2019
15
18
22
23
03/07
04
06
24
25

mei
mei
mei
mei
juni
juni
juni
juni
juni

Voorjaarsreis
Maria Passie in basiliek Boxmeer
Info-middag Passend Lezen
KBO-wandeling bij Landgoed Geijsteren
Meerdaagse KBO-reis naar Zwarte Woud
Bestuursvergadering
IVN-wandeling Graancirkel Oploo
Kermis Boxmeer – Zilveren Maandag
ONS en KBO-actief verschijnen

Kienen in de aula van basisschool De Weijerwereld:
16 mei, 06 juni, 20 juni.
Aanvang 13.30 uur.
Kaarten in de aula van basisschool De Weijerwereld:
23 mei, 13 juni, 27 juni.
Aanvang 13.30 uur.

SPREUK VAN DE MAAND
Overal zijn klokken
maar nergens is er tijd

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 juni-nummer 2019 (nr. 6) van KBO-actief graag vóór
7 juni 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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LINTJE VOOR NEGEN LEDEN KBO-BOXMEER
Maar liefst acht leden van de KBO afdeling Boxmeer zijn tijdens de
jaarlijkse lintjesregen in het zonnetje
gezet. Zij kregen door burgemeester
Karel van Soest op 26 april een
koninklijke onderscheiding opgespeld.
Eén KBO-lid ging het achttal twee
weekjes eerder al voor in de
feestvreugde: oud-bestuurslid van de
KBO Joep Dings werd op 11 april al
koninklijk onderscheiden. Joep Dings was onder meer veertien jaar
penningmeester van de afdeling Boxmeer.
De andere acht KBO’ers die een lintje ontvangen hebben waren:
Gerard van Beuningen, medeoprichter, dirigent en orkestleider van het
bekende Boxmeerse smartlappenkoor De Harde Kern.
Hans Bos, jarenlang voorzitter van het Gewestelijk Symphonie-orkest
Maas en Niers, voorzitter van de Mozart(k)ring en voorzitter van
bridgeclub Sans Rancune.
Herman Jan van Cuijk, die zich al jaren inzet voor het behoud en het
uitdragen van de rijke historie van Boxmeer en van het Land van Cuijk.
Gerrie Jeuken, hij was meer dan 25 jaar lid van de vrijwillige brandweer
in Boxmeer en is ook al 22 jaar actief als bestuurslid van Buurtvereniging
Boxmeer West.
Gerrit Nabbe, lid van het parochieel collectantencollectief en actief
betrokken bij Kerkbalans. Als vrijwilliger is hij ook chauffeur van de
rolstoelauto bij zorgcentrum Madeleine.
Maaike Pikkemaat, mantelzorger voor familieleden en anderen die haar
hulp nodig hebben. Zij is ook vrijwilliger in diverse zorgcentra.
Thea Vroonhof-Stolwijk, al 40 jaar vrijwilligster en onder meer dirigente
van het kerkkoor van Julie Postel en het seniorenkoor van zorgcentrum
Symfonie.
Gerrit Vos, sinds kort ook bestuurslid van de KBO, maar vooral ook 35
jaar voorzitter van Scherpschietvereniging SSV Oranje St. Agatha.

JUNI-NUMMER KBO-ACTIEF TWEE WEKEN LATER
Het juni-nummer van KBO-actief verschijnt op 25 juni en niet op 11 juni,
zoals op de KBO-kalender staat vermeld.

De redactie
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WANDELING OP LANDGOED GEIJSTEREN
Op donderdag 23 mei kunnen de wandelliefhebbers weer hun hartje
ophalen. Op het programma staat een ongeveer 11 kilometer lange
wandeling op het Landgoed Geijsteren.
Het landgoed is 700 hectare groot en
bestaat uit lanen, bossen met enkele
mooie vennen en diverse boerderijen.
Het Kasteel Geijsteren werd in de
laatste wereldoorlog verwoest . Andere
bezienswaardigheden op het landgoed
zijn de Sint Willibrorduskapel, gebouwd
in de 16de eeuw, en de rosmolen, een
voormalige watermolenhoeve. Tijdens
De rosmolen op Landgoed Geijsteren
de wandeling over kronkelige paden is
goed de diversiteit van het landgoed te zien, onder andere een prachtig
heidegebied.
De deelnemers vertrekken om 09.30 uur vanaf het Weijerplein.
Belangstellenden kunnen zich tot woensdag 22 mei uiterlijk 12.00 uur
aanmelden bij J. van den Bungelaar, telefoon 0485-521565 of bij F.
Spiekmans, telefoon 0485-573213 (Alleen bij noodgevallen 0651513637).

SENIORENWANDELING GRAANCIRKEL OPLOO
IVN De Maasvallei en de KBO afdeling Boxmeer gaan op donderdag 6
juni een gedeelte van de informatieve route Graancirkel Oploo wandelen.
Tijdens de wandeling zullen ook enkele historische
plekken van Oploo bezocht worden. Oploo heeft
onder meer veel energie gestopt in de ontwikkeling
van een avonturenpark voor de jeugd en de
informatieve wandelroute Graancirkel Oploo. De
maanden juni en juli zijn de uitgelezen periode om
van de bloemenpracht in en om Oploo te genieten.
Startpunt van de wandeling is Koffiehuus Ons Moe
aan de Grotestraat 10 in Oploo. De start is om 13.30 uur. De wandeling is
zowel voor leden als voor niet-leden gratis. Na afloop krijgen de
deelnemers een kop koffie of thee aangeboden door de KBO afdeling
Boxmeer. Meer informatie over de wandeling is verkrijgbaar bij Piet
Schoenmakers, telefoon 0485-520876.
KBO-Actief mei 2019
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MINDER ZIEN, TOCH BLIJVEN LEZEN
Passend lezen. Dat is de titel van een voorlichtingsbijeenkomst die op
woensdag 22 mei om 15.00 uur gehouden wordt in Bibliotheek
Madeleine in Boxmeer. Centraal in de informatiemiddag staat het lezen
voor mensen die slechter gaan zien of slechtziend dan wel blind zijn. De
toegang is gratis.
Voor veel mensen is het
vanzelfsprekend: even
een krantje lezen bij het
ontbijt of een boek lezen
in de trein. Voor mensen
die minder (gaan) zien
door een oogaandoening
zijn deze dagelijkse
dingen niet meer zo
vanzelfsprekend. Het
doel van de bijeenkomst
is belangstellenden in te lichten over de mogelijkheden om met
verminderd zicht toch te blijven lezen.
Medewerksters van Visio Nijmegen, hét expertisecentrum voor blinden en
slechtzienden, vertellen en laten zien welke mogelijkheden er zijn om te
kunnen blijven genieten van boeken, kranten en tijdschriften als het
‘gewone’ lezen moeilijk wordt. Er
zijn diverse leeshulpmiddelen,
gesproken boeken en
dienstverlening op maat. Ook
geven de medewerksters
informatie over wat Visio nog meer
kan betekenen voor slechtzienden
en blinden.
De bijeenkomst is georganiseerd door BiblioPlus, Sociom en Visio
Nijmegen.
Belangstellenden zijn vanaf 14.30 uur welkom in de bibliotheek aan de
Velgertstraat 1 in Boxmeer. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dit kan in
Bibliotheek Boxmeer (0485-571971), Bibliotheek Madeleine (0485-582
626) of via www.biblioplus.nl
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IDEALE ONTMOETINGSPLEK VOOR BEZIGE BIJEN
Vijf middagen in de week plus een halve zaterdag biedt het Hobbycentrum
Boxmeer iedereen de gelegenheid zijn of haar hobby uit te oefenen en
gezellig samen bezig te zijn. Onze redactie ging een kijkje nemen.
Een recht-toe-recht-aan loods. Grijsmetalen wanden. Twee raampjes met
gele kozijnen en een knalgele deur. Op de gevel in grote letters:
‘Hobbycentrum Boxmeer’.
We zijn bij de Valendries 28, op nog geen steenworp afstand van de
gemeentewerf. Aan de andere kant, een eindje verderop om de hoek, de
kringloopwinkel. Op het parkeerplaatsje voor het pand staan een paar
auto’s, een aantal fietsen en een scootmobiel. Niks bijzonders allemaal,
zelfs een beetje stilletjes. Hoe anders is het aan de andere kant van die
gele voordeur. Een en al drukte en bedrijvigheid. We zijn in het ‘atelier’
van Hobbycentrum Boxmeer beland. Links van de voordeur een lange
tafel, waaraan vier vrouwen bezig zijn met het maken van wenskaarten.
Aan een soort aanrechtblad vlakbij het raam heeft de 76-jarige Ton vooral
aandacht voor zijn hobby: tiffany, een vorm van glassierkunst. “Mooi werk,
hoor”, mompelt de Boxmerenaar. “Doe ik toch al een jaar of vijftien”.

Koffiepauze bij Hobbycentrum Boxmeer

KBO-Actief mei 2019
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Aan de linkerkant van het ‘atelier’ is het een drukke bedoening. We vallen
met de neus in de boter. Half drie, koffietijd. “Jullie ook een bakje?”, nodigt
bestuurslid Casperina ons uit. Daar zeggen we geen ‘nee’ tegen natuurlijk,
koffie praat altijd makkelijker en dus schuiven we aan bij een lange tafel
vol hobbyisten, die aan hun pauze beginnen. We boffen dubbel. Geen
simpel koekje bij de koffie, nee, er is iemand jarig geweest en dus gaan er
stevige wafelkoeken vol calorieën rond.
“Zo gaat dat hier, ja”, lacht Peter Ermers uit Oeffelt. Met zijn 59 jaar hoort
hij zo’n beetje bij de jonkies. Ermers is voorzitter van de Stichting
Hobbycentrum Boxmeer, zoals het officieel heet. “We hebben er wel een
paar jongeren bij, maar de gemiddelde leeftijd is 66,6 jaar”, vertelt de
voorzitter, die zelf glas-in-lood als favoriete bezigheid heeft. “Momenteel
hebben we 135 leden. Uit de hele regio, maar het gros, zo’n 60 tot 70
procent, komt toch uit Boxmeer. Weet je, dat de vrouwen heel goed
vertegenwoordigd zijn. Meer dan de helft. Die zijn vooral bezig met
kaarten maken, sieraden, schilderen, tiffany, borduren en die dingen. Da’s
toch meer iets voor vrouwen, vind ik”.
Als de koffiepauze voorbij is, mogen we
de ruimte achter het ‘atelier’ bewonderen:
een werkplaats van ongeveer zestig
vierkante meter. “Dit is meer de
mannenhoek”, meldt Ermers, wijzend op
de machines die behoorlijk dicht bij elkaar

Planken schaven aan de
vlak vandiktebank

Hobbyen aan de metaaldraaibank

in de werkplaats staan opgesteld. Van
een afkortzaag, een vlak vandiktebank en een schuurmachine tot een
metaaldraaibank, een freesmachine, een elektrische ijzerzaag en een
werkhoek voor de koperslagers.
Aan de metaaldraaibank is Wim geconcentreerd aan het werk. Hij heeft
geen oog voor het bezoek. Dat geldt ook voor Martin aan de vlak
vandiktebank. Hij is bezig met het schaven van een stapel plankjes.
7
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Een voor een dirigeert hij ze door de machine, waar ze aan de andere
kant een stuk gladder weer tevoorschijn komen.
“De meeste van de machines hebben we in de loop van de jaren
gekregen”, vertelt voorzitter Ermers. “Vooral van mensen die gestopt zijn

Peter Ermers laat een insectenhotel zien

met hun hobby of die er thuis geen plaats
meer voor hadden. Of na overlijden. We
krijgen ook veel materialen van twee
houtverwerkers, een uit Mill en een uit
Even een dak mastieken
Boxmeer. En niet te vergeten: de
kringloopwinkel. Daar krijgen we bijvoorbeeld eiken tafelbladen van. Onze
hobbymensen maken daar weer mooie meubeltjes van”.
Aan de werkbank, tussen de machines, is de ‘dakdekker’ onverstoord
doende met een vogelhuisje, dat tussen de bankschroef geklemd is. Het
dakje van de splinternieuwe mini-woning wordt vakkundig gemastiekt. Op
dezelfde werkbank ligt nog een ander kant-en-klaar huisje, maar dat is
niet voor vogels bedoeld. Op de voorkant staat het logo van
natuurorganisatie IVN met daaronder een insect en daar weer onder
‘Hobbycentrum Boxmeer’. Peter Ermers: “Dat is een insectenhotel. Die
hebben we een aantal gemaakt op verzoek van het IVN. Net als een stel
mezenkastjes. Niet om er flink aan te verdienen. Nee, iedereen kan kleine
opdrachten aanbieden. Als we het leuk vinden, doen we het. Wij de
liefhebberij, de opdrachtgever zijn spullen. Voor de school de Driewiek
hebben we bijvoorbeeld een kleindierenverblijf getimmerd. Zo help je
elkaar.”
Op de bovenverdieping van het hobbycentrum – bereikbaar via een trap,
compleet met traplift – zijn weer andere hobbyisten bezig. Zoals Bert uit
Cuijk, die zijn volle aandacht nodig heeft voor een heuse radio-ontvanger
van de marine. “Korte golf”, klinkt het ernstig uit de mond van de vakman.
KBO-Actief mei 2019
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“Mensen hebben zo’n ding ooit gekocht van de Domeinen. En als ie
gereviseerd moet worden, dan vragen ze ons. Mooi toch”.
Twee meter verderop heeft Mari uit Boxmeer zich gestort op het facetslijpen van een siersteen. “Hij
is, denk ik, de meest
regelmatige bezoeker hier”,
zegt Ermers. “Hij is hier wel
vier of vijf keer per week”. Mari
knikt alleen maar even, daarna
is de oud-diamantslijper en
voormalig eigenaar van een
buurtsuper, weer helemaal
gefocust op zijn slijpwerk.
“Hierboven was eigenlijk niet
De radio-ontvanger van de marine
veel”, wil de voorzitter graag
gaat in de revisie
even vertellen. “Er was niet
meer dan een kleine ruimte, een soort kantoortje. We zitten hier sinds eind
2011. We hebben er zelf een complete zolder in gemaakt. Kijk, daar staan
bakovens voor keramiek en email. En aan die lange tafels wordt gewerkt
met sieraden en modelbouw. Maar dat is vooral op maandag”.
Het aanbod aan hobby’s is verrassend groot bij het hobbycentrum. “Klopt”,
zegt Ermers trots. “En als
iemand bang is dat ie iets niet
kan, geen nood. Bij elke
discipline hebben we wel een
vakman die de hobbyist de
weg kan wijzen. Mensen
komen hier ook om elkaar te
ontmoeten. Het sociale aspect
is o zo belangrijk. En wat is er
mooier? Sociaal contact en
tevens met een leuke hobby
bezig zijn. Iedereen is welkom.
Sierstenen slijpen, een secuur werkje
Voor 75 euro contributie ben je
een jaar onder de pannen. We
hebben er vorig jaar 25 leden bijgekregen. Het blijft maar groeien. Daarom
gaan we ook uitbreiden. Het pand bestaat uit twee delen. We gaan het
andere deel ook huren. De tussenwand doorbreken, dan hebben we er
honderd vierkante meter bij. Gaan we vanaf oktober doen”.
Meer weten over Hobbycentrum Boxmeer? Ga dan naar de website:
www.hobbycentrumboxmeer.nl
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OPLOSSING PRIJSPUZZEL: PASEN
Meer dan vijftig inzendingen kwamen er via de mail en de gewone
brievenbus binnen bij de redactie van KBOactief. De paas-puzzel scoorde dus hoog.
Dank aan al die ijverige puzzelaars, die
allemaal met de goede oplossing kwamen:
EEN EI IS GEEN EI
Uit de stapel goede inzendingen kwamen na loting drie winnaars
tevoorschijn: Lia Raafs, Ans van der Werff en Jozephien Nijhof. De
gelukkigen hebben hun prijsje inmiddels ontvangen.

HALVE PAGINA
ADVERTENTIES
OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m donderdag
07:30 - 18:00 uur
Vrijdag 07:30 - 19:00 uur
Zaterdag 07:30 - 16:00 uur

Beugenseweg 61a • 5831 LR Boxmeer
KBO-Actief mei 2019
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PRIJS-PUZZEL: DE MAASHEGGEN
Meimaand. Maasheggenmaand. Als Moeder Natuur haar werk goed heeft
gedaan staan of komen de Maasheggen nu volop in bloei en is het een
paar weekjes genieten tijdens een wandeling
of ritje per fiets van de kleuren en geuren in
het prachtige natuurgebied. Onze
puzzelmaker vond genoeg inspiratie voor een
woordzoeker vol woorden die iets met de
Maasheggen te maken hebben.
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 7 juni binnen zijn.
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AKKER – BLOEIEN – BOEREN – CAESAR – DASSEN – FIETSEN – GROEN –
HEG – HOP – KOEIEN – LANDSCHAP – MAAS – MEIDOORN –
UITERWAARDEN – UNESCO – VLECHTEN – VLIERBES – VLINDERS –
VOGELS – WANDELEN – WEILAND - ZANDPAD

Oplossing:
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IN MEMORIAM
In de voorbije weken is afscheid genomen van:
Mevr. D. van Neerven-de Rooy
Dhr. J. Jaegers
Mevr. E. Küppers-van Raay
Dhr. J. Verhagen

Mees 8
99 jaar
Weijerstaete 172
76 jaar
St. Anthonisweg 19 77 jaar
Jacob Marisstraat 3 89 jaar

Nieuwe leden:
Mevr. N. van Leeuwen-Knappen
Dhr. F. Schepens

Veerstraat 49
Beugenseweg 25D

Aantal leden: 1151

Boxmeer mei 1975: Landjuweel bij het Kasteel
ter gelegenheid van het 525-jarig bestaan van het H. Bloedsgilde
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Pastoor Kerstenstraat 40 - 5831 EW Boxmeer - 0485 - 576 877 - www.tppboxmeer.nl

tandtechniek

De afgelopen maanden is er hard gewerkt in
Kerstenstraat in Boxmeer. Vanaf augustus 2
eigenaar en is de praktijk na een grondige ve
in een volledig nieuw jasje gestoken.

In de vernieuwde praktijk wordt dezelfde zor
en aandacht geboden die u van ons gewend
specialisaties onder 1 dak werken –tandtech
– streven wij naar een nog betere dienstverl

St. Petrus Boxmeer
tandprothetiek

implantologie

Geen wachttijden
(aan kruising Carmelietenstraat-West/Begijnenstraat/Hoogeweg)
Gratis parkeren

is opnieuw geopend sinds 1 maart 2007
Makkelijk bereikbaar
Persoonlijke aandacht

Inlichtingen verkrijgbaar via Reparaties klaar terwijl u wacht

Afspraken in avonduren ook mogelijk

0485 - 57 81 50 of 06 - 81 36 36 48

Pastoor Kerstenstraat 40 - 5831 EW Boxmeer

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!
OP VERTOON
VAN UW KBO-PAS ONTVANGT U
OP VERTOON VAN UW KBO-PAS ONTVANGT U
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15%
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OP EEN COMPLETE BRIL OF BRILLENGLAZEN*

OP EEN COMPLETE BRIL OF BRILLENGLAZEN*

Steenstraat 120 in Boxmeer
T (0485) 571 812
E boxmeer@campsoptiek.nl
*Niet in combinatie met andere aanbiedingen of acties.
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Steenstraat 120 in Boxmeer
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*Niet in combinatie met andere aanbiedingen of acties.

*Niet in combinatie met andere aanbiedingen of acties.

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

Bezoek ook onze website:
www.dekaaswinkel.nl
Steenstraat 61b, 5831 JC Boxmeer,
Tel 0485-574172, email: info@dekaaswinkel.nl

www.eetwinkel.nl
Steenstraat 98
boxmeer, 5831 JJ
Nederland
Telefoon: 0485 573377

