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GEPLANDE ACTIVITEITEN juni, juli, augustus 2019
25
27
30
01
07
25
06
13

juni
juni
juni
juli
juli
juli
aug
aug

ONS en KBO-actief verschijnen
NS-wandeling naar Vierlingsbeek
Slotviering en afscheidsreceptie pastor Luc Janssens
Kermismaandag – zilveren maandag
Fietstocht KBO
KBO-wandeling De Stippelberg Rips
Bestuursvergadering
ONS en KBO-actief verschijnen

Kienen in de aula van basisschool De Weijerwereld:
4 juli. Aanvang 13.30 uur.
Kaarten in de aula van basisschool De Weijerwereld:
27 juni. Aanvang 13.30 uur.

SPREUK VAN DE MAAND
Wat jong is, speelt graag
Wat oud is, bromt graag

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 juli/augustus-nummer 2019 (nr. 7/8) van KBO-actief
graag vóór 1 augustus 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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NS-WANDELING KBO NAAR VIERLINGSBEEK
De liefhebbers van een mooie wandeling kunnen op donderdag 27 juni
weer hun hart ophalen. Op het programma staat dan de ongeveer 13
kilometer lange NS-wandeling naar Vierlingsbeek.
De deelnemers verzamelen om 09.30 uur
bij het NS-station in Boxmeer en wandelen
vervolgens door het centrum van het dorp,
langs de Sint Petrusbasiliek en het kasteel
naar de Maas. De route gaat tot het
sluizencomplex van Sambeek vlak langs de
Maas en daarna over onverharde wegen
door het unieke Maasheggenlandschap. De
Kasteel Boxmeer
wandeling eindigt bij het NS-station in
Vierlingsbeek. Daar kopen de wandelaars een kaartje en reizen met de
trein terug naar Boxmeer.
Belangstellenden kunnen zich tot woensdag 26 juni uiterlijk 18.00 uur
aanmelden bij J. van den Bungelaar, telefoon 0485-521565 of bij F.
Spiekmans, telefoon 0485-573213 (Alleen bij noodgevallen 0651513637).

WANDELING OP LANDGOED DE STIPPELBERG IN RIPS
Op donderdag 25 juli kunnen de wandelliefhebbers aan hun trekken
komen tijdens een 11 kilometer lange tocht op De Stippelberg in Rips. De
Stippelberg is vernoemd naar de vele zandheuveltjes, die als stippels in
het landschap liggen. Ooit
overheerste hier de heide, nu
groeien er vooral dennenbomen.
Op de Stippelberg bevindt zich de
Milheezerbreuklijn, een zijtak van
de Peelrandbreuk. De breuk is te
zien in het plotselinge
hoogteverschil en verschil in
Zandheuveltje op De Stippelberg
begroeiing in het gebied.
De wandelaars vertrekken om 09.30 uur bij het Weijerplein.
Belangstellenden kunnen zich tot woensdag 24 juli uiterlijk 12.00 uur
aanmelden bij J. van den Bungelaar, telefoon 0485-521565 of bij F.
Spiekmans, telefoon 0485-573213 (Alleen bij noodgevallen 0651513637).
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AFSCHEIDSRECEPTIE KBO-PASTOR LUC JANSSENS
Pastor Luc Janssens neemt op 1 juli afscheid van de Onze Lieve Vrouwe
Parochie in de gemeente Boxmeer. De 60-jarige pastor, al jaren geestelijk
adviseur van de KBO afdeling Boxmeer, stapt over
naar de Duitse Karmelprovincie en verhuist naar het
klooster Marienthal, niet ver van Wesel.
Luc Janssens hield bij de KBO onder meer elk jaar
een sfeervolle toespraak tijdens de druk bezochte
kerstviering.
Op zondag 30 juni is er ter gelegenheid van het
afscheid van de pastor een speciale slotviering in de
Sint Petrusbasiliek aan de Steenstraat in Boxmeer.
De viering begint om 10.30 uur. Na afloop van de
Pastor Luc Janssens kerkdienst is er in de basiliek gelegenheid om tijdens
een ‘afscheidsreceptie’ pastor Luc Janssens de hand te drukken en
persoonlijk afscheid te nemen.

LINTJE VOOR VOORLEESOMA MIENTJE
KBO-lid Mientje Wever heeft op maandag 27 mei de koninklijke
onderscheiding Lid in de Orde van
Oranje Nassau ontvangen. De
versierselen werden haar
opgespeld door waarnemend
burgemeester Willy Hendriks-van
Haren. Dat gebeurde in een
klaslokaal van het Jenaplan
Kindcentrum in Boxmeer, waar
Mientje Wever na 25 jaar afscheid
nam als voorleesoma voor de
kleuters en peuters. De jubilaris
kreeg het koninklijke lintje ook
Voorleesoma Mientje Wever
voor tal van andere verdiensten
die zij als vrijwilliger op haar conto heeft staan. Zo is ze al jaren actief voor
de Lokale Omroep Land van Cuijk (de voormalige BLOS), was ze twaalf
jaar lang een van de organisatoren van de wedstrijd om het mooiste
Brabantse kerstgedicht, is ze meer dan 15 jaar lid van de wijkraad
Boxmeer-West en is ze jurylid van de gedichtenwedstrijd voor scholieren
ter gelegenheid van de jaarlijkse 4/5 mei herdenking.
KBO-Actief juni 2019
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KERMISMAANDAG – ZILVEREN MAANDAG
Al vele jaren is de Zilveren Maandag een begrip tijdens de kermis in
Boxmeer. Deze feestelijke activiteit leeft enorm. Op het Raadhuisplein
voor het gemeentehuis wordt dit jaar op
maandag 1 juli van 14.00 uur tot 16.00 uur
deze gezellige meezing-, inhaak- en
meedeinmiddag georganiseerd. Boxmeerse
artiesten, onder wie Smartlappenkoor De
Harde Kern, De Kermusklanten, het duo
Ingrid Lagarde en Henri van de Runstraten,
Kees van den Heuvel, Geert Remmen,
Dennis van Eerd, en het duo Mark van Hoof en Jos Keijsers zullen op het
podium zorgen voor
vertrouwde, meestal
Nederlandstalige liedjes.
Nummers, die de bezoekers
van de Zilveren Maandag
bekend in de oren zullen
klinken zoals De klok van
Arnemuiden, Ramona, Hoor
je het ruisen der golven, Op
een mooie Pinksterdag en
nog veel, veel en veel meer.
De uitgenodigde gasten bij
Gezellige drukte bij de Zilveren Maandag
dit unieke Boxmeerse
evenement zijn de bewoners en hun begeleiders van verpleeg- en
verzorgingshuizen en zorginstellingen in Boxmeer. Ook andere ouderen
zijn natuurlijk van harte welkom, maar de genodigden krijgen als eerste
een plekje toegewezen.
Het college van Burgemeester en Wethouders zal als gastheer optreden
en zal ongetwijfeld de overheerlijke oliebol uitdelen. Zoals het bij een
goede traditie hoort.

FIETSTOCHT VOOR KBO-LEDEN
Op zondag 7 juli wordt er weer een fietstocht gehouden voor leden van
de KBO Boxmeer. Waar de rit naar toegaat, is een verrassing. De afstand
is ongeveer 25 kilometer. De deelnemers vertrekken om 13.30 uur vanaf
het Weijerplein. Onderweg is er koffie/thee met iets lekkers. Meer
informatie is verkrijgbaar bij Betty Lamers (telefoon 06 18236878).
5
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VOORJAARSREISJE: EEN DAGJE TOEREN DOOR DE PEEL
Ruim negentig KBO-leden namen op woensdag 15 mei deel aan het
jaarlijkse voorjaarsreisje. Zij maakten in twee touringcars een prachtige
rondrit door de Brabantse Peel, begeleid door deskundige gidsen,
brachten een bezoek aan het Klok- en Peelmuseum in Asten en genoten
volop van koffie met gebak, een heerlijke lunch en een smakelijk
driegangendiner. Op deze en de volgende pagina een foto-impressie van
het voorjaarsreisje. Meer foto’s zijn te vinden op de website van de KBO
Boxmeer onder de rubriek Voor de leden/activiteitenfoto’s.

Koffie met gebak

De pracht van de Peel
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Het Klok- en Peelmuseum in Asten

Van dichtbij: leven in de Peel

Alles over klokken

Een heerlijk driegangendiner als afsluiting
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Vijfdaagse vakantiereis KBO

PROEVEN VAN DE ZALIGHEDEN VAN HET ZWARTE WOUD
Het jaarlijkse 5-daagse vakantiereisje van de KBO ging deze keer naar
het Zwarte Woud, het land van de Schwarzwälder Kirschtorte, Schinken
en Kuckucksuhren. Onze verslaggever ging mee op vakantie, snoepte van
de taart, rook aan de ham en kocht een klokje.
Dag 1: Kilometers maken naar een hemelsblauw hotel
Klokslag acht uur start chauffeur Harrie, een rasechte Tukker uit het
Twentse Losser, de motor van zijn touringcar. 51 KBO-leden zijn
begonnen aan de ruim 480 kilometer lange rit naar het dorpje Baiersbronn
in het Zwarte Woud. Een eerste etappe waarin kilometers gemaakt
moeten worden, voor het leeuwendeel over saaie snelwegen. Maar de
stemming is prima, de zon doet stevig zijn best en na dik twee uur noteren
we de eerste koffiestop inclusief plaspauze bij Raststätte Moselblick. Wie
wil, kan na de koffie even
genieten van een prachtig
panorama van een dorpje in het
dal van de Moezel. Rond de
klok van enen wordt er geluncht
bij Raststätte HockenheimWest. Niet de mooiste plek, zo
naast de snelweg met de zon
Het toeristenboemeltje in Baden-Baden
hoog aan de hemel en
gepeperde prijzen voor een
verkoelend drankje. Twee uurtjes later worden we bij het binnenrijden van
de fraaie stad Baden-Baden
getrakteerd op een korte, maar flinke
plensbui. Een moment van verkoeling.
Tijd om met een gereedstaand
toeristenboemeltje – twee wagons
waar we net allemaal in passen – een
rijdende stadswandeling te maken.
Na een klein uurtje wordt de reis
voortgezet naar hotel Krone, onze
Een hemelsblauw hotel
thuishaven voor de komende dagen.
Geen snelverkeer meer, maar slingerende wegen, omhoog en omlaag,
dichte stukken bos afgewisseld met smalle wegen door dorpjes met
typische vakwerkhuizen. We zijn echt in het Schwarzwald beland. Keurig
KBO-Actief juni 2019
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op tijd bij het hemelsblauwe hotel, wordt ons een half uurtje later een
heerlijk diner geserveerd. Van lang natafelen is geen sprake. Geen
wonder, na al die kilometers, is het voor de meesten al snel bedtijd.
Dag 2: Glasblazen en puffen in een heet openluchtmuseum
Het wordt een drukke dag. Vol programma en een zon die, rond negen
uur in de ochtend, de mouwen al opgestroopt heeft. Na een smakelijk
ontbijt gaat het via slingerwegen en door pittoreske dorpjes naar het 40
kilometer van het hotel gelegen plaatsje Wolfach. We gaan een kijkje
nemen bij glasblazerij
Dorotheenhütte, het laatste bedrijf in
het Zwarte Woud waar nog op de
oorspronkelijke wijze het vak van
glasblazen wordt uitgeoefend. Ook
zonder gids is er voldoende te zien,
zeker als een van de KBO’ers de
uitdaging wel aandurft om zelf een
glaasje mee te blazen. Onder
Glasblazen onder begeleiding
begeleiding van de vakman blaast
onze reisgenote een keurige vaas, die ze als souvenir mag meenemen.
Wel even 18 euro aftikken, bitte.
Deel twee van het dagprogramma is een bezoek aan openluchtmuseum
Vogtsbauernhof bij het dorpje Gutach. Een korte rit, terwijl de
temperaturen richting 30 graden zijn gestegen en de airco in de bus
overuren maakt. In het
uitgestrekte museum
zijn tal van prachtige
historische gebouwen,
boerderijen en
werkplaatsen te zien,
die samen een goed
beeld geven van het
leven en werken in het
Zwarte Woud in het
verre verleden. Al het
moois is niet echt
besteed aan het
Een toch wel erg warm openluchtmuseum
gezelschap uit
Boxmeer. De interesse
is er wel, diverse vakantiegangers maken een kleine rondgang, maar de
9
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zon en de warmte duwen de meeste bezoekers naar het schaduwrijke
terras en een verfrissend drankje of ijsje.
Intussen slaat onze verslaggever zijn slag. In het souvenirwinkeltje
ontdekt hij een mini-koekoeksklokje, compleet met kleine gewichtjes. Voor
aan de muur? Nee hoor, dankzij het magneetje kan het aandenken aan
het Zwarte Woud zo op de diepvrieskast geplakt worden. Waar het ding
zwijgend belangrijke papiertjes mag vasthouden.
De watervallen van Triberg, een half uurtje verderop, staan als derde en
laatste reisdoel van deze dag genoteerd. Ook hier: heet, terrasjesweer, en
dus kalmpjes aan. Een kleine groep begint toch aan de beklimming naar
het begin van de watervallen, maar ook zij geven het na een eerste, korte
klim op. Een bruggetje blijkt de ideale plek om nog een paar mooie kiekjes
te maken voor in het familiealbum. Met de waterval als achtergrond.
Kunnen we toch laten zien dat we er geweest zijn.
Dag 3: Bloemen, bomen en … Brabants bont

Genieten van de bloemen en beelden in de Italiaanse rozentuin van eiland Mainau

Alweer een zonnige, warme dag. We stappen in de bus met slechts één
reisdoel: het bekende bloemeneiland Mainau in de Bodensee (ofwel Meer
van Konstanz), op de grens van Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. De
ongeveer 135 kilometer glijden vlotjes weg onder de wielen en rond elf uur
staan we voor de poorten van het eiland. Het laatste stukje gaat met een
KBO-Actief juni 2019
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pendelbus over de brug die het eiland verbindt met het vasteland.
Ondanks de warmte is het genieten van een heerlijke rondwandeling
langs het barokke kasteel, de uitgestrekte
bloemenpracht en de statige bomen en
struiken. Vooral de uitbundig bloeiende
Italiaanse rozentuin met zijn sneeuwwitte
beelden is een lust voor het oog. Ook de
lange bloementrap met zijn vrolijk kletterende
waterval is een topper en een fotogeniek
hoogtepunt van het bloemeneiland. En na al
die traptreden is het even aangenaam
Accordeonist in Brabants
vertoeven aan de rand van het meer.
Na een gladjes verlopen terugreis genieten we ’s avonds weer van een
prima diner met een speciaal toetje: een Schwarzwälder accordeonist,
met een Brabants bont overhemd, trakteert ons een paar uurtjes op
vrolijke muziek van eigen bodem, af en toe overgoten met Nederlandse
deuntjes.
Dag 4: Een donkere dom en wijn met droog brood
De zon heeft een snipperdag genomen. We krijgen hem niet te zien, maar
met een graadje of 20 is het aangenaam. Een druilerig regentje nemen we
maar op de koop toe. Chauffeur Harrie heeft een mooie route gekozen
naar de Feldberg, de hoogste berg van het Zwarte Woud, al zullen we niet
op de top komen. Wel gaat het flink bergop en bergaf, inclusief
haarspeldbochten en stijgingspercentage van 18 procent. Genieten van
fraaie vergezichten dus. In de
stad Freiburg krijgen we een paar
uurtjes tijd voor een wandeling en
de lunch. Via de groenten- en
fruitmarkt belanden we in de
dom, een indrukwekkend
kerkgebouw, maar helaas erg
donker. Alleen de prachtige
gebrandschilderde ramen komen
goed tot hun recht. Dan maar een
Tekst en uitleg in de wijnkelder
kaarsje opsteken bij Maria. Geeft
een beetje meer licht in de duisternis.
Even na enen gaat de reis door het bosrijke Zwarte Woud verder naar het
plaatsje Sasbachwalden, waar een bezoek aan een wijnproeverij op de
agenda staat. De gids van de Alde Gott, zoals het bedrijf heet, geeft zijn
gasten eerst een rondleiding door de wijnkelders, waar diverse wijnen
11
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rijpen in grote en nog grotere houten en roestvrijstalen vaten en silo’s. Die
aanblik alleen al maakt dorstig, maar daar is rekening mee gehouden. In
een grote zaal met lange tafels vol wijnglazen, waterkannen en schalen
droog brood, worden de KBO’ers uitgebreid ingewijd in de geheimen van
de wijnen uit het Zwarte Woud. En natuurlijk mag er volop geproefd
worden van het sprankelende vocht. Liefst vijf verschillende soorten
krijgen de bezoekers voorgezet. Niet vreemd, dat het in de bus terug naar
het hotel hier en daar iets stiller is.
Dag 5: Gerookte ham, taart en een smakelijk afscheidsdiner
Vroeg uit de veren. De weg naar Boxmeer is nog lang en eerst staat er
nog een bezoekje aan een echte hamrokerij op het programma. Als we na
het ontbijt al vóór achten uitgezwaaid worden door het hotelpersoneel (in
klederdracht), prikt de zon al door de nevelslierten die hoog in de heuvels
zweven. Op naar de hammen. De eigenaar/slager blijkt een vlotte prater,
die zijn vroege gasten in geuren en kleuren vertelt over zijn
Schwarzwälder Schinken en de liefst 18 soorten salami die op zijn bedrijf
geproduceerd worden. Wie de indringende geur van rokende hammen wil
opsnuiven, krijgt daar royaal de
kans voor als de gastheer de
zware deur van de rokerij open
draait.
Natuurlijk volgt er ook een
bezoek aan de winkel, waar al
het lekkers uitgestald ligt. Met
verve vervult de eigenaar zijn rol
als volleerd standwerker. En dus
wordt er aardig ingekocht. Geen
Nog even Schinken en salami inkopen
wonder dat de baas en zijn
personeel ons uitbundig uitzwaaien. De eerste winst is al vóór negen uur
binnen.
Met nog een ingelaste tussenstop – koffie/thee, Schwarzwälder
Kirschtorte en toiletbezoek – gaat de reis via de snelweg (met hier en daar
een kleine file) richting hostellerie De Maasduinen in het Limburgse
Velden. Daar arriveert het KBO-gezelschap rond zeven uur, tijd voor een
smakelijk afscheidsdiner. Met een uurtje toeren voor de boeg is het in de
bus nog even heerlijk nagenieten van het reisje naar het Zwarte Woud.
Meer foto’s van de vijf-daagse reis naar het Zwarte Woud zijn te vinden op
de website van de KBO onder de rubriek Voor de leden/Activiteitenfoto’s.
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TER KENNISMAKING: GOLF-CLINIC IN ESBEEK
Op de Golfbaan Midden-Brabant in Esbeek (gemeente Hilvarenbeek)
wordt op woensdag 7 augustus het KBO Golfkampioenschap gehouden.
Naast het kampioenschap kunnen KBO-leden,
die willen kennismaken met de golfsport, die
dag meedoen aan een golf-clinic.
Belangstellenden kunnen zich voor de clinic
inschrijven via een formulier dat te vinden is op
de website van de golfclub:
www.golfclubmiddenbrabant.nl/kbo2019.
Deelname aan de kennismakingsdag kost 12,50 euro per persoon. Bij die
prijs is het gebruik van golfstokken en –ballen inbegrepen. De clinic start
om 11.30 uur en duurt tot 13.30 uur. De deelnemers leren onder leiding
van volleerde golfers de basis-beginselen van de golfsport. Na afloop van
de clinic is er een pauze, waarna de mogelijkheid wordt geboden om
onder begeleiding een wedstrijdje te spelen op de negen-holes baan van
de golfclub.
-------------------

Boxmeer 1982: Olifanten tijdens het wielercriterium Daags na de Tour
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OPLOSSING PRIJSPUZZEL: DE MAASHEGGEN
Bijna vijftig inzendingen kwamen er via de mail en de gewone brievenbus
binnen bij de puzzelredactie van KBOactief. Een groot aantal puzzelaars had
zich op de woordzoeker over de
Maasheggen gestort. En allemaal
kwamen ze met de juiste oplossing:
WERELDERFGOED
Uit de stapel goede inzendingen kwamen na loting de winnaars
tevoorschijn: Anny en Henny Wolferink, Frans Jansen en Hein Korte. De
gelukkigen hebben hun prijsje inmiddels ontvangen.

HALVE PAGINA
Stationsweg 16 Boxmeer - tel: 0485- 57 86 60

ADVERTENTIES
www.fietsplusr o b . n l

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
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PRIJS-PUZZEL: KERMIS
In het laatste weekeinde van juni/begin juli barst het kermisgeweld in
Boxmeer weer los. Onze puzzelmaker ging op zoek naar woorden die iets
met het jaarlijkse volksfeest te maken hebben en verstopte ze in
onderstaande woordzoeker. Aan de lezer de taak alle opgegeven
woorden te vinden. Streep ze weg en de juiste oplossing komt
tevoorschijn. 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 1 augustus binnen zijn.
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BOTSAUTO – DRAAIMOLEN – GOKTENT – GRABBELTON –
HIJSKRAANTJES – KANEELSTOK – KOPVANJUT – LACHSPIEGEL
LUNAPARK – PALING – REUZENRAD – RUPS – SCHIETTENT –
SNOEPKRAAM – SPOOKHUIS – SPRINGKUSSEN – SUIKERSPIN TRAMPOLINE

Oplossing:
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IN MEMORIAM
Op 30 juni gedenken wij:
Om 10.30 uur in de St. Petrusbasiliek in Boxmeer:
Mevr. M. Schuurmans-Verdijk
Mevr. M. de Bruin-Hendriks

Van Sasse van Ysseltstraat 45
Veerstraat 49

89 jaar
95 jaar

Om 10.30 uur in de kapel van Het Kasteel:
Zr. J. Groot Lipman

Veerstraat 49

92 jaar

In de voorbije weken is ook afscheid genomen van:
Mevr. N. van Gaal-Spiekmans
Mevr. Th . Koolen
Dhr. L. Weerepas
Dhr. A. Vloet

Weijerstaete 64
80 jaar
Weijerstaete 190
81 jaar
Elzenstraat 13
74 jaar
Van Sasse van Ysseltstraat 41 95 jaar

Nieuwe leden:
Mevr. T. Raafs-Dinnesen
Mevr. P. Arts-Dinnesen
Mevr. M. Dinnesen-Peters
Dhr. L. Dinnesen
Mevr. M. Parijs
Dhr. A. Martron
Zr. C. Stigt
Mevr. M. van Hinsbergen
Mevr. M. Klaverblad-Spoelstra
Mevr. A. van Lanen
Mevr. H. van Hal
Mevr. A. Kuijpers-Vloet
Dhr. C. Kuijpers

Nieuwstraat 3
Korenbloemstraat 4
Smidstraat 81
Smidstraat 81
Koorstraat 54
Koorstraat 74
Veerstraat 49
Floralaan 28
Van Speijk 114
Inleg 5
Jan Tooropstraat 23
Schapendreef 22
Schapendreef 22

Aantal leden: 1155

KBO-Actief juni 2019

16

Rijkevoort
Rijkevoort
Cuijk
Cuijk

Landhorst
Landhorst

Tandprothetischepraktijk Giesbers
heeft de nieuwe naam, TPP Boxmeer.
Kerstenstraat in Boxmeer. Vanaf augustus 2015 is Wim Sijberts de nieuwe
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specialisaties onder 1 dak werken –tandtechniek, tandprothetiek en implantologie
5831 EW Boxmeer
– streven wij naar een nog betere dienstverlening voor onze patiënten.
0485 - 57 68 77
www.tppboxmeer.nl
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