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GEPLANDE ACTIVITEITEN januari, februari 2019
15 t/m 20 jan
22 jan
24 jan
31 jan
05 feb
12 feb
15 t/m 17 feb
27 feb

Senioren Expo Veldhoven
Themamiddag in Wanroij over pensioenen
KBO-wandeling Elsendorp
Seniorendag in ’t Hoogkoor
Bestuursvergadering
Ons en KBO-actief verschijnen
Pronkzitting De Geitenbok bij Riche
Liedjesavond voor ouderen

Kienen in de aula van basisschool De Weijerwereld:
24 januari, 07 februari, 21 februari
Aanvang 13.30 uur.
Kaarten in de aula van basisschool De Weijerwereld:
17 januari, 31 januari, 14 februari, 28 februari
Aanvang 13.30 uur.

SPREUK VAN DE MAAND

We beginnen oud te worden als
anderen zeggen dat we er nog jong uitzien

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 februari-nummer 2019 (nr. 2) van KBO-actief graag
vóór 31 januari 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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SFEERVOLLE KERSTVIERING KBO

Het Boxmeerse koor Vivace bracht onder leiding van dirigent Ad Voesten bekende en minder
bekende kerstliederen ten gehore (foto: Wiel Vloet)

Ongeveer tweehonderd KBO-leden genoten een weekje vóór
Kerstmis van een sfeervolle kerstviering, waarbij zang en het
gesproken woord de boventoon voerden. Na het openingswoord van
KBO-voorzitter Anton van Erve, zorgde het koor Vivace met het
bekende kerstlied ‘Wij komen tezamen’ voor een toepasselijk begin
van de viering in de in kerstsfeer ondergedompelde zaal Riche.
Aansluitend konden de bezoekers luisteren naar een overweging
van pastor Luc Janssens, waarna bekende en minder bekende
liederen van het koor werden afgewisseld door het kerstverhaal De
Engel van Godfried Bomans, gelezen door koorlid Ger Verdijk, en
enkele kerstgedichten in het Boxmeers dialect, geschreven en
voorgedragen door Carel Thijssen.
Aan het slot van de kerstviering was er nog een loterij, waarbij
pastor Janssens – in een vorig leven kandidaat-notaris – naar eer
en geweten tien loten mocht trekken en zo tien KBO’ers blij mocht
maken met een rijk gevulde fruitmand.
En natuurlijk was er na afloop van de viering voor iedereen nog een
consumptie en …. het traditionele Brabantse worstenbroodje, dat
onlosmakelijk verbonden is met de kerstviering van de KBO
Boxmeer.
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HET GEZICHT VAN DE KBO-BEZOEKERSGROEP
Heel dankbaar. Maar ook heel nodig. Zo omschrijft Nellie van
Workum het werk van de bezoekersgroep van de KBO. Bijna 24 jaar
zette de nu 84-jarige Nellie zich in, samen met een twintigtal andere
vrijwilligers, voor de vooral eenzame, alleenwonende oudere KBOleden in Boxmeer.
“Piet van Oorschot kwam meer dan 23 jaar geleden naar me toe”,
weet Nellie van Workum nog maar al te goed. “Hij was bestuurslid
van de KBO. Hij wilde een bezoekersgroep oprichten. Daar was-ie
al een beetje mee bezig en hij zou graag hebben dat ik hem daarbij
hielp. Ik was net met pensioen. Piet wilde mij, omdat ik al altijd met
ouderen gewerkt had”.
Het verzoek kwam ‘eigenlijk te laat’, vertelt Nellie lachend. “Ik zei
tegen Piet, dat ik het niet van plan was, omdat ik net daarvoor al
vrijwilligerswerk aangenomen had op het Kasteel. Dat doe ik
trouwens nog steeds, daarom ben ik nooit thuis. Nou ja, als er
gegeten moet worden.”
Bestuurslid Van Oorschot liet zich echter niet zo snel afwimpelen.
“Piet zei: denk er nog maar eens over na, Nellie. Dan kom ik morgen
terug. En dat deed-ie. Tsja, en toen zei Nel ja”.
Van meet af
aan nam ze
haar taak
zeer
serieus.
“Jazeker”,
onderstreept
ze. “Ik wilde
ook eerst
een gesprek
met mensen
van De
Zonnebloem
om goede
afspraken te
Nellie van Workum: “We hebben het altijd graag gedaan”
maken. De
Zonnebloem
ging toen al op bezoek bij zieke mensen. We hebben met die
organisatie afgesproken dat wij geen ziekenbezoek zouden doen en
dat zij dan de niet-zieken aan ons over zouden laten.”
KBO-Actief januari 2019
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De bezoekersgroep onder leiding van Nellie van Workum groeide
gestaag uit naar zo’n twintig vrijwilligers. “Ik was de coördinatrice
van de groep. Ik had de contacten met andere organisaties zoals de
SWOGB. Zelf ging ik niet zo vaak bij de ouderen op bezoek, alleen
als het nodig was en er niemand anders beschikbaar was. Eenzame
mensen die problemen hadden, belden me op of ze lieten iemand
bellen. Dan was het mijn taak om bij onze bezoekersgroep een
vrijwilliger te zoeken, die het kon opvangen en op bezoek ging.”
Volgens Nellie was er wel degelijk behoefte aan het werk van de
groep. “Ja, er was behoorlijk wat eenzaamheid onder ouderen. En
die is er nog steeds. Onze vrijwilligers gingen vooral op bezoek bij
KBO-leden van boven de tachtig, die zich eenzaam voelden of met
probleempjes zaten. Vaak was het gewoon een praatje maken,
samen koffie drinken, die kleine dingen zal ik maar zeggen.
Sommigen hadden aan een uurtje bezoek al zoveel plezier, bij een
ander bleven we wat langer. Maar ik heb er altijd op aangedrongen:
minstens één keer in de maand op bezoek. Ieder lid van onze groep
had dan de zorg over een of over een paar eenzame ouderen. Maar
niet te veel, dan komt er niks van terecht”.
Ruim een maand geleden besloten Nellie van Workum en haar –
nog overgebleven – medewerkers te stoppen met de
bezoekersgroep van de KBO. Zeker niet, omdat het werk gedaan
zou zijn. Nellie: “Nee hoor, we wilden als groep stoppen, we hebben
zelf ook de leeftijd dat niet zo maar alles nog kan. En de groep werd
steeds kleiner. We waren nog maar met z’n vieren. En tegenwoordig
krijg je niet gemakkelijk nieuwe vrijwilligers. Een paar van onze
overgebleven mensen gaan nog wel zelfstandig door met
bezoekjes, maar niet meer onder de vleugels van de KBO”.
Volgens Nellie van Workum worden de eenzame ouderen echter
niet vergeten. “De SWOGB is er nog wel heel veel mee bezig.
Huisartsen en hulpverleners geven de namen van mensen die
bezoek nodig hebben vaak ook door aan de SWOGB. Dat maakt
onze groep eigenlijk ook een beetje overbodig. We hebben het altijd
graag gedaan. En dat nu anderen het overgenomen hebben, maakt
niet uit. Als het maar gedaan wordt, want het is nodig. Er is veel
eenzaamheid. En vergeet niet: mensen worden ook steeds ouder,
terwijl de kinderen vaak ver weg wonen en hun eigen leven en werk
hebben”.
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GOUDEN SPELD VOOR TWEE KBO-LEDEN
De KBO-leden Mientje Wever
(links) en Carel Thijssen zijn
onlangs onderscheiden met de
gouden Speld van Verdienste
van de gemeente Boxmeer. Zij
ontvingen de versierselen en
de bijbehorende oorkonde uit
handen van burgemeester
Karel van Soest en wethouder
Willy Hendriks-van Haren. Dat
gebeurde op zaterdag 15
december na afloop van de
finale van het mooiste
Brabantse kerstgedicht 2018.
Wever en Thijssen hebben de
schrijfwedstrijd twaalf jaar in
Boxmeer georganiseerd. Beide
gedecoreerden zijn al jaren
warme pleitbezorgers voor het
Boxmeerse dialect.

KBO BOXMEER GAAT VOOR WALKING FOOTBALL
Walking Football is voetbal in wandeltempo. Het is een nieuwe
voetbalvorm voor 60-plussers die op hun oude dag nog lekker actief
bezig willen zijn. Een wedstrijdje Walking Football moet op een
kwart van een normaal veld gespeeld worden. Bij deze spelvorm
mogen geen slidings gemaakt
worden en de bal mag ook niet
boven de heup komen. Doordat
het niet snel hoeft te gaan, is
tactisch spel weer wel belangrijk.
Het is vooral een sport waarbij
spelplezier en de lol van
voetballen voorop moeten staan. Wie aan deze sport mee wil doen,
doet er verstandig aan zijn huisarts om advies te vragen en mogelijk
een fitheidstest af te laten nemen. De KBO Boxmeer vraagt
belangstellenden voor Walking Football – mannen én vrouwen –
zich te melden bij bestuurslid Gerrit Vos. Dat kan via e-mail:
get.vos@home.nl
De bedoeling is een keer per week maximaal anderhalf uur te
spelen in de perioden van 1 september tot 15 december en van 1
maart tot 15 juni.
KBO-Actief januari 2019
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KBO-WANDELING: RONDJE ELSENDORP
Op donderdag 24 januari kunnen de wandelaars weer hun hartje
ophalen. Op het programma staat een ongeveer elf kilometer lange
wandeling in de directe omgeving van Elsendorp. De route gaat over
prachtige wandelpaden door
een afwisselend landschap
van schitterende bossen,
heidevelden, vennetjes en
rustig boerenland. Op de route
bevindt zich ook het
schilderachtige mini-dorpje
Vossenberg, een protestantse
enclave in de van oorsprong
overwegend katholieke
omgeving. De geschiedenis
van Vossenberg is
Het protestantse kerkje van het gehucht
Vossenberg
onlosmakelijk verweven met
de ontginning van de Peel. Het gehucht ligt vrij in het groene en
onbebouwde landgoederengebied en heeft zelfs een eigen kerkje.
De wandelaars vertrekken om 09.30 uur vanaf het Weijerplein.
Liefhebbers kunnen zich aanmelden tot uiterlijk woensdag 23 januari
12.00 uur bij Jan van de Bungelaar, telefoon 0485-521565 of bij
Fien Spiekmans, telefoon 0485-573213 (alleen in 'noodgevallen'
06 51513637).

THEMAMIDDAG OVER PENSIOENEN
De KBO-afdelingen van het Land van Cuijk verzorgen op 22 januari
een themamiddag over de toekomstwaarde van pensioenen. De
bijeenkomst heeft plaats in 't Wapen van Wanroij aan de Kwikstraat
in Wanroij en begint om 14.00 uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur.
Het onderwerp pensioenen is zeer actueel omdat de
aow-leeftijd telkens wordt opgetrokken en ook het
(aanvullend) pensioen al jaren niet wordt geïndexeerd.

Rob de Brouwer, pensioendeskundige van KBO
Brabant, zal tijdens de themamiddag een
toelichting geven op de pensioenproblematiek.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via het
e-mailadres kbolvc@gmail.com
7
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SPORTIEVE SENIORENDAG IN ’t HOOGKOOR
Op donderdag 31 januari houdt Optisport een seniorendag in
sportcomplex ’t Hoogkoor. De sportieve dag is speciaal bedoeld
voor de leden van alle KBO’s in de regio, maar ook niet-leden zijn
welkom. Deelname aan de dag is gratis voor iedereen die de
faciliteiten van het vernieuwde Hoogkoor eens wil uitproberen.
De Seniorendag start om 11.30 uur.
Op het programma staan:
- groepsles Aqua’vitaal
(watergymnastiek voor
senioren, circa 30 minuten)
- rondleiding door ’t Hoogkoor
- gezamenlijke lunch
- potje bowlen
Glowgolfen
- ronde glowgolfen
(midgetgolfen in blacklight)
Het programma duurt tot ongeveer 15.00 uur. Daarna is er nog tijd
om wat te drinken, na te kletsen of een extra potje te bowlen of te
glowgolfen. Eventuele drankjes zijn voor eigen rekening.
Wie aan de Seniorendag mee wil, moet zich vooraf inschrijven. Dat
kan tot uiterlijk 28 januari door te bellen naar Maud Hendriksen
(telefoon: 06 15215628) of via een mailtje naar
maudhendriksen@optisport.nl. Inschrijvingen via de mail zijn pas
geldig na een bevestiging van ontvangst. In verband met de
beperkte capaciteit, kan het zijn dat deelnemers uit moeten wijken
naar een tweede datum. Op tijd inschrijven, is dus verstandig
(vol=vol). Belangstellenden kunnen er ook voor kiezen om meerdere
personen tegelijk op te geven, zodat deelname op dezelfde dag en
in dezelfde groep zeker is. Belangrijke tip: badkleding meenemen!

INNING CONTRIBUTIE 2019
Medio januari 2019 wordt de incasso-opdracht aan de Rabobank
verstrekt voor de inning van de contributie van 21 euro per lid voor
het jaar 2019. De KBO-leden die geen machtiging voor
automatische incasso hebben afgegeven, ontvangen de factuur ook
medio januari en worden vriendelijk verzocht deze voor eind januari
te betalen.
Wim Kuster, penningmeester
KBO-Actief januari 2019
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PRONKZITTING 2019: ‘DÈ WEE’K EVVEL ÔK NIE’
Onder het motto ‘Dè wee’k evvel ôk nie’ worden op 15, 16 en 17
februari de jaarlijkse pronkzittingen van de Boxmeerse Carnavals
Vereniging De Geitenbok gehouden in de grote zaal van hotel
Riche.
Met name de zitting op zondagmiddag 17 februari is speciaal
bedoeld voor KBO-leden, die tegen een gereduceerde prijs van 11
euro (de normale prijs is 13 euro) een toegangskaartje kunnen
kopen. De kaartjes worden op
nummer verkocht, dus elke
bezoeker krijgt een vaste plaats in
de zaal.
De pronkzitting op zondagmiddag
begint om 13.30 uur, terwijl de zaal
al om 12.45 uur geopend is. Aan het
einde van deze ‘seniorenzitting’ zal
op voordracht van de KBO de Bok
of Geit van het Jaar bekend
gemaakt worden.
Op vrijdag 15 en zaterdag 16
februari beginnen de zittingen om
19.30 uur. Op beide avonden is de zaal open vanaf 18.45 uur.
Ook dit jaar is er voor de zitting op vrijdagavond een beperkt aantal
kaartjes beschikbaar voor KBO-leden; ook deze kaartjes kosten 11
euro per stuk
De organisatoren van de pronkzitting stellen het op prijs dat iemand
die een kaartje koopt voor een rolstoelgebruiker, dit bij het
voorverkoopadres bekendmaakt, zodat er met extra ruimte rekening
kan worden gehouden.
De voorverkoop voor de vrijdag- en zaterdagvoorstellingen start op
zaterdag 26 januari bij hotel Riche.
KBO-leden kunnen vanaf zaterdag 26 januari kaartjes voor de
vrijdagavond- en de zondagmiddag kopen bij Truus van den Brand
(Weijerstaete 74, telefoon 0485 – 57 10 53. De ‘bezoektijden’ bij
Truus van den Brand zijn uitsluitend van 9.30 uur tot 11.30 uur en
van 13.30 uur tot 16.00 uur. Per persoon kunnen maximaal vier
kaartjes gekocht worden.
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OPLOSSING PRIJSPUZZEL: KERSTSTALLEN KIJKEN
De jaarlijkse kerststallen-tentoonstelling in de Petrus-basiliek lokte
ook deze keer weer heel wat
mensen. Aan dergelijke aantallen
kan onze puzzelredactie natuurlijk
in de verste verte niet tippen.
Toch was de redactie dik tevreden
met het aantal inzendingen van de
prijspuzzel die in het teken stond
van de kerststallen-expo. Ook dit
jaar hopen we maandelijks op
veel puzzelaars die ons hun oplossing toesturen of mailen. De juiste
oplossing van de kerststallen-puzzel was:
TENTOONSTELLING
Uit de stapel juiste inzendingen kwamen na loting drie winnaars
tevoorschijn: H. Wolvers, Marietje Kamps-van Gaal en Mat Peters.
De gelukkigen hebben hun prijsje inmiddels ontvangen.

HALVE PAGINA
ADVERTENTIES

KBO-Actief januari 2019
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PRIJS-PUZZEL: WINTER
Winter. Onze puzzelmaker vond genoeg woorden die iets met de
winter te maken hebben. Hij gooide ze kris kras door elkaar en
verstopte ze in onderstaande woordzoeker. Aan u de uitdaging om
de woorden te vinden. Streep ze weg en er blijft één woord over.
Dat woord is de oplossing van de 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 drie prijsjes verloot. Uw oplossing moet vóór
31 januari binnen zijn.
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CHOCOLADEMELK – DOOIEN – ERWTENSOEP – FRIESLAND – GLAD
– HANDSCHOENEN – KOUD – KRUIK – MUTS – OORWARMERS –
SCHAATSEN – SJAAL – SLEE – SNEEUWBAL – SNEEUWPOP –
SNEEUWSCHOENEN – SNEEUWSCHUIVER – SNEEUWVLOK –
VORST – VRIEZEN – WANTEN – WINTER – WINTERJAS –
WINTERPRET – WINTERSLAAP – ZOPIE
Oplossing
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IN MEMORIAM
Op 20 januari gedenken wij om 10.30 uur in de St.
Petrusbasiliek te Boxmeer:
Dhr. G. Donderwinkel

Karel Doormanstraat 11

79 jaar

Nieuwe leden:
Mevr. M. de Wit-Vaessen
Dhr. T. Lange
Mevr. R. Arts-van Sambeek
Dhr. A. van den Heuvel
Mevr. R. Toonen-Habraken
Dhr. F. van Gorp
Mevr. M. van Gorp-Schijvens
Dhr. J. van Benthum
Mevr. J. van Benthum-Broeks
Mevr. R. van Esveld-Rossen

Jan Bosboomstraat 7
Veerstraat 49
Duifkruid 41
Carmelietenstraat-Oost 18A
Goudhaantje 5
St.Rochusstraat 13
St.Rochusstraat 13
Bergfluiter 6
Bergfluiter 6
p/a Beugenseweg 25A

Ledenaantal: 1162

Boxmeer omstreeks 1971: Het Burgemeester Hengstplein, gezien vanaf het dak van het
voormalige gemeentehuis. Midden op de foto het inmiddels verdwenen postkantoor en
uiterst rechts kapsalon Majo van kapper Muijs.
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Bezoek ook onze website:
www.dekaaswinkel.nl
Steenstraat 61b, 5831 JC Boxmeer,
Tel 0485-574172, email: info@dekaaswinkel.nl

Stationsweg 12
5831 CR Boxmeer
0485 - 57 70 17
OP VERTOON
VAN UW KBO-PAS ONTVANGT U
www.tvertrek.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.

R.-K. Begraafplaats

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

is opnieuw geopend sinds 1Giesbers
maart 2007
Tandprothetischepraktijk
heeft de nieuwe naam, TPP Boxmeer.

Inlichtingen verkrijgbaar via

Kerstenstraat in Boxmeer. Vanaf augustus 2015 is Wim Sijberts de nieuwe
De afgelopen maanden is er hard gewerkt in onze praktijk aan de pastoor
Kerstenstraat
in Boxmeer.
Vanaf augustus
2015 is Wim Sijberts de nieuwe
in eenin
volledig
nieuw
gestoken.
Kerstenstraat
Boxmeer.
Vanafjasje
augustus
2015 is Wim Sijberts de nieuwe
eigenaar en is de praktijk na een grondige verbouwing
in
nieuwjasje
jasjegestoken.
gestoken.
in een
een volledig
volledig nieuw

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

en aandacht geboden die u van ons gewend bent. Doordat we nu met drie
In de vernieuwde praktijk wordt dezelfde zorg, hoogwaardige kwaliteit, service
en
geboden die
die uuvan
vanons
onsgewend
gewendbent.
bent.Doordat
Doordatwe
wenunu
met
drie
en aandacht
aandacht geboden
met
drie
Pastoor
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