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GEPLANDE ACTIVITEITEN september, oktober 2019
11 sept Sociaal Culturele Dag Wanroij
16 sept Alzheimer-café in De Weijer
17 t/m 21 sept 50+ beurs Utrecht
22 sept KBO Fietstocht
25 sept Najaarsreis KBO naar Safaripark Beekse Bergen
26 sept KBO-wandeling De Stippelberg Rips
03 okt
Wandelen met IVN bij De Vilt in Beugen
08 okt
Bestuursvergadering KBO
15 okt
ONS en KBO-actief verschijnen

17 okt
24 okt

Themamiddag over bedevaartsoord Beauraing
Wandeling KBO

Kienen in de aula van basisschool De Weijerwereld:
12 september, 26 september, 10 oktober. Aanvang 13.30 uur.
Kaarten in de aula van basisschool De Weijerwereld:
19 september, 3 oktober. Aanvang 13.30 uur’

SPREUK VAN DE MAAND
Het geld dat stom is
maakt recht wat krom is
en wijs wat dom is

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 oktober-nummer 2019 (nr. 10) van KBO-actief graag
vóór 1 oktober aanleveren (liefst digitaal) bij de redactie. Zie colofon
Kopij
hetredactie
oktober-nummer
2019
(nr.voor
10) ingezonden
van KBO-actief
graag
paginavoor
1. De
behoudt zich het
recht
artikelen
vóór
oktober aanleveren
digitaal) bij de redactie. Zie colofon
niet of1 eventueel
verkort weer (liefst
te geven.

pagina 1. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen
niet of eventueel verkort weer te geven.
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LAATSTE KBO-FIETSTOCHT VAN 2019
Drie keer per jaar kunnen de KBO-leden meedoen aan een speciaal voor
en door de KBO georganiseerde fietstocht. De route gaat steeds door het
Land van Cuijk en is ongeveer 25 kilometer lang. “We gaan zo veel
mogelijk over rustige wegen en liefst door de bossen”, zegt Betty Lamers,

Fietstocht KBO: langs bos…..en hei

een van de organisatoren van de fietstochten. “En onderweg is er altijd
een rustpunt met voor iedereen gratis koffie of thee met gebak of vlaai”,
voegt ze eraan toe. De snelheid van de pedaleurs gaat volgens het motto
‘niet harder dan iedereen kan’. Er wordt dus zeker rekening gehouden met
deelnemers die geen elektrische fiets hebben. Betty Lamers: “We doen
het voor het plezier van de mensen. Er zijn er die de hele week nauwelijks
de deur uitkomen en dan is zo’n fietstochtje heerlijk”. De rit eindigt
steevast bij café-restaurant ’t Vertrek aan de Stationsweg, waar elke
deelnemer nog een drankje krijgt aangeboden.
Op zondag 22 september staat de
laatste KBO-fietstocht van dit jaar
op de agenda. Waar naartoe? Dat
moet steeds een verrassing blijven.
Wie mee wil trappen, moet om
13.30 uur op het Weijerplein
aanwezig zijn.
Meer informatie is verkrijgbaar bij
Betty Lamers (telefoon 06
18236878).
Tussenstop bij Ons Moe in Oploo:
Bij de vorige fietstocht, op 7 juli,
met koffie en iets lekkers
waren er 20 deelnemers. De rit
ging onder meer door de Staatsbossen van Sint Anthonis en de directe
omgeving met een tussenstop bij Ons Moe in Oploo. Op deze pagina
enkele foto’s van die tocht.
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THEMA ALZHEIMER-CAFÉ: SEKSUALITEIT EN INTIMITEIT
Op maandag 16 september wordt in De Weijer in Boxmeer vanaf 19.30
uur weer een Alzheimer-café gehouden. Het thema van de avond is
‘seksualiteit en intimiteit’. De zaal is al geopend vanaf 19.00 uur. Het
programma duurt tot 21.30 uur.
Seksualiteit en intimiteit dragen in
belangrijke mate bij aan de kwaliteit van
het leven. Wanneer iemand dementie
krijgt, kan er veel veranderen rond
intimiteit en seksualiteit. De seksuele
behoefte kan bij dementie toenemen en
soms zelfs ongewenste vormen aannemen. Ook kan de behoefte aan
intimiteit door de dementie helemaal verdwijnen, wat voor de partner vaak
als een gemis wordt ervaren. Tijdens de thema-avond zal de gastspreker,
seksuoloog/GZ psycholoog, ingaan op de vraag welke factoren een
afname of toename in behoefte aan intimiteit veroorzaken.

RABOBANK CLUBACTIE: UW STEM IS GELD WAARD
De KBO, afdeling Boxmeer, heeft zich dit jaar weer aangemeld voor de
Rabobank ClubSupport, de vroegere Rabobank Clubkas Campagne. Het
doel is mee te dingen naar een bijdrage uit een gedeelte van de jaarwinst
van de Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen.
De leden van de Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen bepalen met
hun stem welke clubs een bijdrage krijgen.
Hoe meer stemmen, des te hoger het
bedrag.
Leden van de Rabobank krijgen per post
een unieke code waarmee ze kunnen
stemmen en ze krijgen informatie via welke
website dat moet gebeuren. Vanaf 27
september tot en met 11 oktober kan er
gestemd worden. Ieder lid krijgt vijf stemmen, waarvan maximaal twee
stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht. Als in een
huishouden dus meerdere personen lid zijn van de Rabobank, kunnen die
meerdere personen elk hun stemmen uitbrengen.
Het bestuur vraagt alle leden van de KBO, afdeling Boxmeer, die lid zijn
van de Rabobank, om mee te doen. Voor eventuele hulp bij het stemmen
kunnen leden contact opnemen met penningmeester Wim Kuster,
telefoon 0485-572036.
KBO-Actief september 2019
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BRIDGEKAMPIOENSCHAP KBO BRABANT
In de maand oktober worden op vijf plaatsen, verspreid over NoordBrabant, de voorronden gespeeld van het Bridgekampioenschap 2019 van
de KBO Brabant. De organisatie is
in handen van de Nederlandse
Bridgebond. Leden van de KBO,
die de bridgesport een warm hart
toedragen, kunnen meedoen aan
het toernooi, waarin de
gezelligheid hoog in het vaandel
staat. De kosten van deelname bedragen 14 euro per paar. De voorronde
in Boxmeer vindt op vrijdag 11 oktober vanaf 13.30 uur plaats in hotel
Riche aan de Steenstraat.
De uiteindelijke finale van het KBO-bridgekampioenschap staat op de
agenda op dinsdag 5 november. Plaats van handeling: Sociaal Cultureel
Centrum Den Durpsherd in Berlicum.
Bridgeliefhebbers kunnen vanaf heden inschrijven voor een van de
voorronden. Dat kan via de website www.kbo-brabant.nl. Onder het balkje
‘Dit doen we > Onze activiteiten’ is het inschrijfformulier te vinden.

COMPUTERCURSUSSEN VOOR OUDEREN
Stichting Welzijn Ouderen gemeente Boxmeer (SWOGB) start in
september 2019 weer met computercursussen, speciaal gericht op
ouderen. De cursussen worden op verschillende plaatsen in de gemeente
Boxmeer gegeven. Afhankelijk van het aantal
aanmeldingen zal een cursus starten in
Boxmeer, Overloon, Sambeek, Rijkevoort,
Beugen en Oeffelt.
Er zijn beginners- en gevorderden-cursussen
voor Windows (7, 10), Word, Excel en
speciaal op internet gerichte cursussen. Ook
wordt de cursus ‘digitale foto’s bewerken’
aangeboden. Belangstellenden kunnen ook
deelnemen aan een cursus over het gebruik van iPad of tablet. Een
cursus bestaat uit 8 lessen van 1 uur. De kosten bedragen 40 euro.Soms
is een cursusboek nodig; dat kost tussen de 15 en 20 euro.
Voor meer informatie of het aanvragen van een inschrijfformulier kunnen
geïnteresserden contact opnemen met coördinator P.
P. Ermers.
Ermers. Dat kan via
het
e-mailadres
pjermers@outlook.com
of
telefonisch
nummer via
06Dat kan via het e-mailadres pjermers@outlook.com of via
telefonisch
20625198.
nummer 06-20625198.
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De hobby van…Willeke Heijligers

VINGERHOEDJES MET EEN VERHAAL
Uit China, uit Turkije, Normandië, Lourdes, maar vooral uit Nederland.
Venlo, Nijmegen, Grave, Stavoren, Overloon en natuurlijk Boxmeer. Met
de Petrus-basiliek erop. “Heb ik gekocht bij de VVV, toen die hier nog
was”, weet Willeke Heijligers zich nog goed te herinneren.
Verzamelen. Het zit ons Nederlanders blijkbaar in het bloed. De 57-jarige
Willeke – haar geboortegrond was het Noord-Limburgse Afferden – koos
voor haar verzamelhobby voor vingerhoedjes. En dat is te zien ook in haar

Willeke Heijligers bij haar uitgebreide verzameling vingerhoedjes.
Op haar vingers de eerste twee exemplaren die ze kocht in de Keukenhof.

werkkamer. Aan de wand hangt een kolossale letterbak vol met
vingerhoedjes in allerlei kleuren en van allerlei soorten materiaal: van
glas, hout, metaal, zilver, stof, rubber en zelfs gehaakt en gesteven. Meer
dan vijfhonderd exemplaren telt de collectie van Willeke Heijligers, die in
1983 begon met verzamelen. “We gingen met de familie ieder jaar met
Moederdag naar een attractiepark. Dat jaar was dat de Keukenhof”, vertelt
ze. “Daar heb ik mijn eerste twee vingerhoedjes gekocht. In die tijd zag je
ze nog niet zo veel. Tegenwoordig vind je ze vooral in souvenirwinkeltjes
en bij de VVV. Keuze genoeg. Ja, en als je een dagje uit gaat of zo, een
vingerhoedje past altijd wel in je tas of koffer”.
KBO-Actief september 2019
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Veel van de vingerhoedjes hebben hun eigen verhaal. Zoals dat hoedje
dat ze in 1991 speciaal liet maken. Willeke: “Toen
ben ik in Boxmeer gaan samenwonen met Hans.
Op dat vingerhoedje staan onze namen en de
datum: 6-2-1991. Hans is vier jaar geleden helaas
overleden. Dit is een mooie herinnering”.
De verzameling werd diverse keren flink uitgebreid.
Zoals in 1987 toen Willeke met het personeel van
kloosterbejaardenoord Sint Anna naar Normandië
ging, waar het moederhuis van de zusterorde van
Julie Postel is gevestigd. “Daar heb ik van de
plaatsen in de buurt maar meteen vijf hoedjes
Vingerhoedje met een
gekocht”, lacht ze. “En ja, in 1994. Hans en ik
mooie herinnering
fietsten in zeven dagen de Elfstedenfietstocht. Van
stad naar stad en van VVV-kantoor naar VVV-kantoor. Daar kon je een
stempel halen voor je fietspaspoort en daar kon ik meestal ook wel een
vingerhoedje kopen”.
Ook aan dat ene vingerhoedje met de
naam ‘Westerbeek’ hangt een eigen
verhaal. Willeke: “Ik was daar ooit op
het oogstfeest. Stond er in een van de
kraampjes een vrouw uit Cuijk met
porselein dat ze zelf beschilderde. Ik
Souvenir uit China, compleet met
vroeg: kan dat ook met een
‘schatkistje’
vingerhoedje? En ja hoor, heeft ze
speciaal voor mij een blanco hoedje beschilderd in Delfts blauw. Zo eentje
heeft niemand”.
Trots is ze ook op een paar bijzondere exemplaren, die ze van kennissen
of vrienden gekregen heeft. Zoals een vingerhoedje uit China, prachtig

Vingerhoedjes met de dagen van de week en hun bijnamen

beschilderd, met een panda en als extraatje een bijpassend ‘schatkistje’,
waarin het hoedje opgeborgen kan worden. Ook is er het bijzondere
vingerhoedje dat een goede kennis voor haar maakte: een metalen
exemplaar, waarvan één kant is open gezaagd en opgekruld en waarin
een mini-kerststalletje te zien is.
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september contact opnemen met Truus van den Brand (0485-571053).
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WANDELING OP LANDGOED DE STIPPELBERG IN RIPS
Op donderdag 26 september kunnen de wandelliefhebbers aan hun
trekken komen tijdens een 11 kilometer lange tocht op De Stippelberg in
Rips. De Stippelberg is genoemd naar het merkwaardige fenomeen
stippels. Tot in de 19e eeuw werd
vanuit het zuidwesten veel zand
opgestoven dat tot rust kwam in het
vochtiger, hoger gelegen deel. Daar
vormde het de steile zandduinen
die stippels worden genoemd.
De wandelaars vertrekken om 09.30
Zandheuveltje op De Stippelberg
uur bij het Weijerplein.
Belangstellenden kunnen zich tot woensdag 25 september uiterlijk 12.00
uur aanmelden
bij J. van
telefoon
0485-521565
of bij F.
12.00
uur aanmelden
bij J.den
vanBungelaar,
den Bungelaar,
telefoon
0485-521565
Spiekmans,
telefoon
0485-573213
(Bij
noodgevallen
06-51513637).
of bij F. Spiekmans, telefoon 0485-573213
(Bij noodgevallen 06-51513637).
THEMAMIDDAG OVER
OVERBEDEVAARTSOORD
BEDEVAARTSOORDBEAURAING
BEAURAING

Toon van de Laar, propagandist van de stichting Pro Maria, verzorgt op
donderdag 17 oktober een themamiddag over de verschijningen van
Moeder Maria en het bedevaartsoord Beauraing in Zuid-België.
Belangstellende KBO-leden kunnen terecht in het Parochiehuis aan de
Van Sasse van Ysseltstraat 8. De zaal is open om 13.30 uur en de
presentatie begint om 14.00 uur. De bezoekers worden ontvangen met
een kop koffie of thee en een traktatie; rond 15.00 uur is er een pauze. De
bijeenkomst duurt tot ongeveer 16.00 uur.
Tijdens de themamiddag worden twee films
van elk 45 minuten vertoond over de
verschijningen van Moeder Maria in
Beauraing.
De eerste – Nederlands gesproken – film
heet Maria keert terug op aarde. Hierin
Moeder Maria van Beauraing
worden van verschillende verschijningen in
de wereld vertellingen en beelden getoond.
De tweede film gaat over het bedevaartsoord Beauraing zelf en de
verschijning van Maria aan vijf kinderen. In de film worden de
geschiedenis en de belevingen van deze kinderen verteld, inclusief die
van de laatste zienster die twee jaar geleden is overleden. De film is drie
jaar geleden opgenomen en is daarom uniek.
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OPLOSSING PRIJSPUZZEL: TIJD
Welgeteld 51 goede oplossingen rolden er afgelopen maand binnen bij de
puzzelredactie van KBO-actief. Een mooi aantal puzzelaars dus, die de
tijd namen om de woordzoeker – met als
thema ‘tijd’ – aan te pakken.
De uitkomst van de woordzoeker luidde:
MET JE TIJD MEEGAAN
Uit de stapel inzending kwamen na loting
de drie gelukkigen tevoorschijn:
Anneke van Beusekom, José Willems en
Frits Spies.
De winnaars hebben inmiddels hun
welverdiende prijsje ontvangen.
De puzzelredactie wenst alle lezers van KBO-actief succes met de nieuwe
opgave.

HALVE PAGINA
ADVERTENTIES
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PRIJS-PUZZEL: SAFARIPARK
Het najaarsreisje van de KBO Boxmeer gaat dit jaar naar het safaripark
Beekse Bergen bij Hilvarenbeek. Dat bracht onze puzzelmaker op een
idee. Hij verzamelde een groot aantal dieren die in het park te zien zijn en
verstopte ze in onderstaande woordzoeker. Probeer de namen van de
dieren 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 29 september binnen zijn.
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AAP – ANTILOPE – BAVIAAN – BEER – CHIMPANSEE – DROMEDARIS –
EDELHERT – ELAND – GAZELLE – GIRAFFE – GNOE – GORILLA – IMPALA –
JACHTLUIPAARD – JAK – KAMEEL – NEUSHOORN – NIJLPAARD – OLIFANT
– PANDA – SPRINGBOK – STOKSTAARTJE – TIJGER – ZEBRA – ZEELEEUW

Oplossing:
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IN MEMORIAM
Op 15 september gedenken wij om 10.30 uur in de Sint
Petrusbasiliek in Boxmeer:
Mevr. J. Gerrits-van den Hork Jacob Corneliszstraat 3

100 jaar

Nieuwe leden:
Mevr. J. Schuurmans
Mevr. S. van den Berg-Lamers
Mevr. J. Lukassen

De Kloostertuin 22
Jacob Marisstraat 8
Van Speijk 21

Aantal leden: 1152

Oud Boxmeer (1955): Een kijkje in de keuken van het klooster Elzendaal
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Stationsweg 16 Boxmeer - tel: 0485- 57 86 60

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

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

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

Bezoek ook onze website:
www.dekaaswinkel.nl
Steenstraat 61b, 5831 JC Boxmeer,
OP VERTOON VAN UW KBO-PAS ONTVANGT U
Tel 0485-574172, email: info@dekaaswinkel.nl

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

15% KORTING
15%
KORTING
OP EEN COMPLETE BRIL OF BRILLENGLAZEN*

OP EEN COMPLETE BRIL OF BRILLENGLAZEN*
Daarnaast kunnen wij ook direct
uw bril- of lensvergoeding declaren

Daarnaast
kunnen wij ook direct
bij uw zorgverzekeraar.
Dat maakt
het wel zo makkelijk!declaren
uw brilof lensvergoeding

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

