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KBO afdeling Boxmeer – opgericht 16 juni 1955

Voorzitter
Anton van Erve Krekelzanger 8 - 5831 NM Boxmeer 0485 - 57 81 50

Secretaris 
Henk Thuis J. van Ruysdaelstraat 20 - 5831 CB Boxmeer 0485 - 57 31 88

Penningmeester
Wim Kuster Bocstraat 12 - 5831 GV Boxmeer 0485 - 57 20 36

Overige bestuursleden
Truus van den Brand Weijerstaete 74 - 5831 ZZ Boxmeer 0485 - 57 10 53
Mechelien Verhees Pr. Margrietstraat 79 - 5831 EZ Boxmeer 0485 - 21 16 10
Jan Hendriks Van Odenhovenstraat 2 - 5831 GS Boxmeer 0485 - 52 12 04
Gerrie van Kempen Exportstraat 13 - 5831 AJ Boxmeer 0485 - 57 17 41
Gerrit Vos De Hazelaar 8 - 5831 RA Boxmeer 0485 - 57 51 90

Bank Rabo Land v. Cuijk & Maasduinen NL87RABO 010.87.15.701 

Ledenadministratie
Mechelien Verhees Pr. Margrietstraat 79 - 5831 EZ Boxmeer 0485 - 21 16 10

Redactie
Wiel Vloet Koorstraat 57a - 5831 GH Boxmeer 0485 - 57 37 32
Carel Thijssen Koorstraat 68 - 5831 GH Boxmeer 0485 - 57 46 75 
E-mail wielvloet@ziggo.nl of carelthijssen@gmail.com 

Website: www.kboboxmeer.nl 

Beheerder 
Wiel Vloet Koorstraat 57a - 5831 GH Boxmeer 0485 - 57 37 32

Belangrijke telefoonnummers 
Acute noodhulp 112 Ziekenbezoek leden 0485 - 57 10 53
Vrijwillige Hulpdienst 700500 Politie 0900 - 88 44
Centrale huisartsenpost  0900-8880 Protestantse Gemeente 0485 - 21 25 81
Onze Lieve Vrouwe Parochie Het Parochiehuis  0485 - 57 32 77

Huisartsen W. de Jager 0485 - 52 20 52
 van de Belt, de Jong 0485 - 57 18 07
 E. Davids, M. Oude Veldhuis 0485 - 52 12 25
 Rijn, Willemsen, Duffhues 0485 - 57 14 72
 A. Jansen, J. Paquay  0485 - 57 13 65

Ouderenadviseurs
José Brienen Metworstlaan 28  0485 - 57 57 19
Gerard van Esch Sweelinck 26  0485 - 57 43 58
Mechelien Verhees Margrietstraat 79  0485 - 21 16 10
Wim van den Berg Jozef Israëlsstraat 3A   06  -  23  65  67  73  

Juridisch  adviseur Mr.  Ir.  K.  Kapteyns    Floralaan  47-.5831  TC  Boxmeer  
 keeskapteyns@ziggo.nl 0485  -  52  06  50
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Kopij voor het november-nummer 2019 (nr. 11) van KBO-actief graag 
vóór 31 oktober 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.

GEPLANDE ACTIVITEITEN oktober, november 2019  
 
 
17 okt     Themamiddag over bedevaartsoord Beauraing 
24 okt     Cursus positieve gezondheid van Pantein Extra 
24 okt     Wandeling Staatsbossen Sint Anthonis 
12 nov    Ontvangst nieuwe KBO-leden in Pastoraal Centrum 
12 nov    ONS en KBO-actief verschijnen 
15 nov    Amusementsavond KBO bij Riche 
19 nov    Stamppotreis 
 
 
Kienen in de aula van basisschool De Weijerwereld:                                          
31 oktober, 14 november. Aanvang 13.30 uur. 
 
Kaarten in de aula van basisschool De Weijerwereld:                                           
24 oktober, 7 november. Aanvang 13.30 uur’ 
 
 
 

      SPREUK VAN DE MAAND  
               
             Als werken een zegen zou zijn, 
                  hadden de rijken het niet 
                 aan de armen overgelaten  

 
 
 
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  november-nummer 2019 (nr. 11) van KBO-actief graag 
vóór  31 oktober 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  STAATSBOSSEN SINT ANTHONIS 
 
Op donderdag 24 oktober staat er voor leden van de KBO weer een 
wandeling op het programma. Gekozen is deze keer voor een ongeveer 
tien kilometer lange route bij en door de Staatsbossen van Sint Anthonis. 
De deelnemers vertrekken om 09.30 uur met auto’s vanaf het Weijerplein 
in Boxmeer. 

De wandeling begint bij de ingang 
van de Staatsbossen aan de 
Gemertseweg richting Elsendorp. 
De route gaat langs het 
Defensiekanaal richting Landhorst 
en vervolgens weer terug naar het 
beginpunt. 
Ter afsluiting genieten de 

wandelaars bij lunchroom Markant in hartje Sint Anthonis van een 
welverdiende kop koffie.                             
Belangstellenden kunnen zich voor de wandeling melden tot uiterlijk 
woensdag 23 oktober 12.00 uur bij Jan van den Bungelaar, telefoon 
0485-521565 of bij Fien Spiekmans, telefoon 0485-573213 (alleen in 
'noodgevallen' 06 51513637). 
 
 
CURSUS POSITIEVE GEZONDHEID 
 
Pantein Extra verzorgt een cursus voor iedereen die wil werken aan zijn of 
haar positieve gezondheid. 
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten in het Maasziekenhuis in 
Boxmeer/Beugen. Tijdstip: 24 oktober, 7 en 21 november, telkens van 

09.30 uur tot 12.00 uur. Tijdens de cursus 
komen vragen aan de orde als: hoe kan ik mijn 
leven positief beïnvloeden ondanks eventuele 
tegenslagen, hoe gaat het in werkelijkheid met 
mij en op welke gebieden kunnen er wellicht 

nog dingen verbeteren. 
De cursus wordt gegeven door een wijkverpleegkundige van Pantein. De 
kosten van de cursus bedragen 100 euro voor leden van Pantein Extra en 
150 euro voor niet-leden. Aanmelden kan via de website 
www.panteinextra.nl/cursuspositievegezondheid of via telefoonnummer 
0485-845454. 
 

Defensiekanaal 



4KBO-Actief oktober 2019

DE MAASHEGGEN, KLOOSTERKOEK EN VOLOP ZON 
 
 
Een peloton van welgeteld 26 fietsliefhebbers stond op zondag 22 

september op het 
Weijerplein in Boxmeer aan 
de start voor de derde en 
tevens laatste KBO-
fietstocht van het 
kalenderjaar 2019. Alle 
ingrediënten voor een 
heerlijk middagje op de 
pedalen waren aanwezig: 
stralend nazomerweer, 

goedgeluimde deelnemers en weinig of geen tegenwind. 
In rustig tempo trapte het gezelschap onder aanvoering van de 

wielercoaches Betty Lamers en Wiel Vloet richting de Boxmeerse 
jachthaven, dook bij Beugen de Maasheggen in, onder de brug bij Gennep 

door, langs het Veerhuis in Oeffelt en zette zo, via de Oeffelter Meent, 

Door de Maasheggen 

Klimmen bij Oeffelt 

Het Kruisherenklooster in Sint Agatha 
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koers naar een prachtige pauzeplaats: het eeuwenoude 
Kruisherenklooster in Sint Agatha.  

Eenmaal van hun stalen ros 
afgestegen, genoten de 
pedaleurs van een passende 
traktatie: koffie met een 
huisgemaakte Kloosterkoek. 
Maar daarmee was de pauze 
nog niet voorbij, ofwel de koek 
nog niet op. Op het programma 
stonden nog een rondkijkje in 
het klooster zelf, inclusief een 
bezoek aan de prachtige kerk, 
en een wandeling in de 

indrukwekkende kloostertuin.  
Na het uitgebreide bezoek 
ging de zonovergoten 
fietstocht verder via het dorp 
Sint Agatha, over de 
Heerweg en langs de 
spoorlijn richting 
partycentrum Lombok. Vanaf 
daar pedaleerden de KBO-
ers met een gangetje van 
zo’n 15 kilometer in 
ganzenmars langs 
natuurgebied De Vilt bij Beugen, waarna het nog iets meer dan een 
hanenschree was richting het eindstation: hotel-restaurant ’t Vertrek in 
Boxmeer. Daar genoot iedereen nog van een welverdiende KBO-
consumptie en trakteerden de meeste fietsers zichzelf nog op een 
smakelijk hapje als afsluiting van een zeer geslaagde laatste KBO-
fietstocht van 2019.  

Koffie met een huisgemaakte Kloosterkoek 

Wandelen door de kloostertuin 

In ganzenmars bij de Beugense Vilt Nagenieten bij ’t Vertrek 
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OP SAFARI IN DE BEEKSE BERGEN 
 
Een dagje naar Safaripark De Beekse Bergen bij Hilvarenbeek. Dat was 
op woensdag 25 september het najaarsreisje van 122 leden van de KBO 
Boxmeer. Op deze en volgende pagina een foto-impressie van het 
uitstapje. Meer foto’s zijn te vinden op de website van de KBO Boxmeer 
(klik: Voor de leden – Activiteitenfoto’s). 
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KBO-AMUSEMENTSAVOND MET ‘KWARTJESVOLK’ 
 
Humor, vrolijkheid en muziek, met name het Brabantse lied. Dat zijn de 
ingrediënten van de KBO-amusementsavond, die dit jaar op vrijdag 15 
november gehouden wordt in de grote zaal van hotel Riche in Boxmeer. 
De zaal gaat om 19.00 uur open, het programma begint om 19.30 uur.  
De avond zal verzorgd worden door de muzikale groep Kwartjesvolk uit 

Zeeland. Het zeven man 
sterke, bonte gezelschap 
treedt al jaren op in 
feestzalen, theaters, 
kantines, parochiehuizen, 
op straat en zelfs in de 
kerk. Met een 
indrukwekkend aantal 
instrumenten waaronder 
accordeons, gitaren, 
mandolines, banjo’s, 
wasbord, doedelzakken, 
viool en trommeltjes, én 
met een flinke partij humor 
en cabareteske uitvoering 

van het Brabantse lied, hebben ze al duizenden mensen weten te 
vermaken. 
KBO-leden die willen genieten van het optreden van Kwartjesvolk, kunnen 
voor 5 euro (inclusief een kop koffie of thee en een consumptie) een 
kaartje kopen bij een van de volgende adressen: Truus van den Brand, 
Weijerstate 74, telefoon 0485-571053, Mechelien Verhees, Margrietstraat 
79, telefoon 0485-211610 of Ger Verdijk, Jan Sluijtersstraat 5, telefoon 
0485-572223. 
 
HULPDIENST BOXMEER ZOEKT VRIJWILLIGE CHAUFFEURS  
 
Hulpdienst Boxmeer is op zoek naar personen die het team vrijwillige 
chauffeurs willen versterken. De hulpdienst verleent praktische hulp aan 
iedereen die dit niet binnen het eigen netwerk kan regelen. Meestal betreft 
het vervoersverzoeken, zoals bezoek aan de huisarts of boodschappen 
doen. Er wordt een groot aantal verzoeken per jaar verwerkt. Deze service 
kan alleen blijven bestaan met voldoende chauffeurs. Wie belangstelling 
heeft voor dit vrijwilligerswerk kan bellen naar 0485-700500 of mailen naar 
info@sociom.nl   
 

Het gezelschap Kwartjesvolk uit het Brabantse Zeeland 
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DINSDAG 19 NOVEMBER: STAMPPOTREISJE KBO 
 
Genieten van overheerlijke winterkost. Dat kunnen de KBO-leden, die op 
dinsdag 19 november meegaan met het stamppotreisje van de KBO, 

afdeling Boxmeer. Op het 
hoofdmenu staan: 
boerenkoolstamppot en 
zuurkoolstamppot, geserveerd 
met rookworst, gebakken 
spekjes, gehaktballetjes, 
vleesjus, appelmoes en 
tafelzuren. 
Maar er staat nog meer op het 

menu van de stamppottocht. De deelnemers kunnen opstappen op een 
van de bekende plaatsen: het Weijerplein, bij Weijerstaete of bij het 
fitnesscentrum aan de 
Rembrandt van Rijnstraat. De 
luxe touringcar vertrekt om 
10.30 uur en maakt een mooie 
route naar het Overijsselse 
dorp Holten, gelegen aan de 
Holterberg aan de zuidkant 
van de Sallandse Heuvelrug. 
Daar wordt rond de klok van 
12.00 uur voor de gasten het stamppottenmenu geserveerd in restaurant 
Het Bonte Paard. 

Om ongeveer 
13.30 uur staat de 
bus weer klaar om 
de ongetwijfeld 
verzadigde 
reizigers te 
trakteren op een 
mooie toeristische 

route, die om 16.00 uur eindigt bij de opstapplaatsen in Boxmeer. 
De kosten van het stamppotreisje bedragen 19 euro per persoon. 
Liefhebbers kunnen zich vanaf heden melden bij: 
Truus van den Brand – Weijerstaete 74 – telefoon 0485-571053 
Mechelien Verhees – Margrietstraat 79 – telefoon 0485-211610 
en Ger Verdijk – Jan Sluijtersstraat 5 – telefoon 0485-572223. 
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OPLOSSING PRIJSPUZZEL: SAFARIPARK 
 
De een ging met het KBO-najaarsreisje mee naar het safaripark De 
Beekse Bergen, de ander bleef gewoon thuis en stortte zich op de 
woordzoeker over het safaripark. En 
ongetwijfeld zullen er fervente 
puzzelaars én dierenliefhebbers zijn 
geweest die allebei deden. In ieder 
geval kwamen er bij de puzzelredactie 
van KBO-actief weer heel wat goede 
oplossingen binnen. 
De juiste oplossing van de woordzoeker luidde: 
 

BEESTENBENDE 
 
Uit de stapel inzendingen kwamen na loting de drie gelukkigen 
tevoorschijn: Elly Selten, Marinus van de Veer en Marian Grummels. 
De winnaars hebben inmiddels hun prijsje ontvangen. 
 
De puzzelredactie wenst alle lezers van KBO-actief succes met de nieuwe 
opgave.  
 
 
 
 
 
 

HALVE PAGINA  
 

ADVERTENTIES 
 
 
 
 
 

 

 

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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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.

Stationsweg 12  
5831 CR  Boxmeer  

0485 - 57 70 17 
www.tvertrek.nl
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PRIJS-PUZZEL: HERFST 
 
Wat voor sommigen een gruwel is, is voor anderen puur plezier: de herfst. 
Rillen van de gure regen en harde wind of door de roodbruine bladeren 
rondstappen in het bos. Voor onze puzzelredacteur was de herfst in ieder 
geval een goede inspiratiebron voor een nieuwe woordzoeker, waarin hij 
allerlei woorden verstopte die iets met het najaar te maken hebben. Aan 
de lezer de opdracht deze woorden te vinden en weg te strepen. De 
letters die overblijven vormen de oplossing van deze puzzel. 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 31 oktober binnen zijn. 
 
W I N D R U U G M R O T S 
L A A P E R E N A J A A R 
V N E G E R N E Z R A A L 
L L G N I M R A W R E V E 
E K I T K A S T A N J E O 
K O N E R E D A L B M A T 
I U A R G P O M P O E N S 
E D W A E E K H O O R N N 
E J T O O N N E K U E B E 
U L P A R A P Z L A I O D 
S T A M P P O T W E E S D 
H A A R D V U U R A G N A 
B E W N E N N I P S M E P 

 
 
BEUKENNOOTJE – BLADEREN – BOS – EEKHOORN – EGEL – EIKEL – 
GUUR – HAARDVUUR – KASTANJE – KOUD – LAARZEN – NAJAAR – 
PADDENSTOEL – PARAPLU – PEREN – POMPOEN – REGEN – 
SPINNENWEB – STAMPPOT – STORM – VERWARMING – VLIEGENZWAM – 
WIND  
 
Oplossing: 
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IN MEMORIAM 
 
 
In de voorbije weken is afscheid genomen van: 
  
Mevr. J. van Driel-van Benthum          Veerstraat 49                     81 jaar 
Dhr. J. van de Berg                              Sint Rochusstraat 20         78 jaar 
 
  
Nieuwe leden: 
 
Zr. T. Diesveld                                       Veerstraat 49 
Mevr. B. Verheijen                                 Keep 16 
Dhr. J. Peters                                         Koorstraat 23 
Mevr. D. Lindsen-Gerritzen                   Jozef Israëlsstraat 1 B 
 
 
Aantal leden: 1150 
 

 
 In de nacht van 19 op 20 oktober 1944 werd de toren van de Petruskerk in Boxmeer opgeblazen 

door de Duitsers. Precies 75 jaar geleden dus. Op de foto de puinhopen van de kerk. 



St. Petrus Boxmeer
(aan kruising Carmelietenstraat-West/Begijnenstraat/Hoogeweg)

is opnieuw geopend sinds 1 maart 2007

R.-K. Begraafplaats 

Inlichtingen verkrijgbaar via
0485 - 57 81 50 of 06 - 81 36 36 48

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.fietsplusrob.nl


