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Kopij voor het maart-nummer 2020 (nr. 3) van KBO-actief graag 
vóór 20 februari 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 februari, maart 2020  
 
 
07/08 febr       Pronkzitting bij Riche 
08      febr       Lezing Slag op de Mookerheide 
09      febr       Pronkzitting bij Riche (voor ouderen) 
19      febr       Liedjesavond voor ouderen 
27      febr       Wandeling Beugense en Oeffeltse Vilt 
23/24 mrt        Belastinghulp in Parochiehuis       
 
 
Kienen in de aula van basisschool De Weijerwereld:                                          
13 februari, 5 maart. Aanvang 13.30 uur. 
 
Kaarten in de aula van basisschool De Weijerwereld:                                           
06 februari, 20 februari. Aanvang 13.30 uur. 
 
 
 

      SPREUK VAN DE MAAND  
               
                        Feestvieren is de  
                       saus van het leven 
 

 
 
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  maart-nummer 2020 (nr. 3) van KBO-actief graag vóór  
20 februari aanleveren (liefst digitaal) bij de redactie. Zie colofon op 
pagina 1.  De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen 
niet of eventueel verkort weer te geven. 
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IN MEMORIAM -  BROEDER ADRIANUS ULIJN 
 
Oud bestuurslid, waarnemend voorzitter van de KBO-afdeling Boxmeer en 
secretaris van de KBO Kring Land van Cuijk. 
 
Hij was een bekende verschijning in Boxmeer die per fiets alle 
vergaderingen in het dorp afging. Adrianus Ulijn is geboren in Alem a/d 
Maas op 22 december 1929. Vanaf zijn 18e jaar was hij reeds in het 

klooster. Na de kweekschool was hij van 1952 tot 
1983 onderwijzer in Heemstede  en later in Mierlo-
Hout, waar hij ook nog overste was. Hij heeft daar 
zijn leven in dienst gesteld van de christelijke 
opvoeding van de jeugd.  
Zijn leven is een aaneenschakeling van functies 
geweest in de sociale en culturele domeinen.  
Via Cuijk kwam hij in 1995 in Boxmeer terecht. Het 
was voor hem vanzelfsprekend dat hij in Boxmeer 
lid van de KBO werd. In 1997 kwam hij in het 
bestuur waarvan hij van 2003 tot 2005 en van 2007 
tot en met maart 2008 interim-voorzitter was. In 
maart 2008 nam Broeder Ulijn afscheid van de 
KBO-afdeling. Bij die gelegenheid kreeg hij van de 

gemeente Boxmeer de  Speld van Verdienste, ook voor zijn werk in de 
KBO Cluster gemeente Boxmeer en voor zijn betrokkenheid en inbreng bij 
het platform gehandicapten in de gemeente Boxmeer.  
Daarnaast is hij ook nog negen jaren secretaris geweest van de KBO 
Kring Land van Cuijk. Bij zijn afscheid daar ontving hij de KBO-Brabant 
gouden speld met briljant.  
Onze KBO-afdeling zal hem blijven herinneren als iemand die zich met 
hart en ziel voor de zwakkeren heeft ingezet, waarbij de dienstbaarheid 
aan de senioren altijd leidraad is geweest voor zijn optreden. Bij Broeder 
Ulijn komen woorden op als plichtsbesef, betrokkenheid, vasthoudendheid 
en welgemoedheid. Hij kon ook wel eens teleurgesteld zijn; maar dan 
altijd ingehouden en waardig. Met deze houding heeft hij heel veel respect 
afgedwongen. 
In 2008 verhuisde hij naar Cuijk waar hij zich ook weer onvermoeibaar 
heeft ingezet. Op 27 november 2019 is hij gestorven en op 4 december 
2019 begraven op de Algemene Begraafplaats in Cuijk.   
Een heel bijzondere mens is van ons heengegaan. 
 

Anton van Erve 
Voorzitter KBO Boxmeer 

Adrianus Ulijn † 
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UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE 65-JARIGE KBO BOXMEER 
 
De KBO, afdeling Boxmeer, viert dit jaar haar 65-jarig bestaan. Dat gebeurt met 
diverse activiteiten en feestelijkheden met als 
hoogtepunt een grote feestdag op zondag 27 
september. De redactie van KBO-actief dook in de 
geschiedenis van de 65-jarige afdeling en plukte er 
enkele onderwerpen uit. Deze keer: De oprichting van 
de KBO Boxmeer en haar voorzitters. 
 
 
‘Door KBO Boxmeer blijft je onder de mensen komen’. Zo luidde op 
woensdag 14 september 2005 de kop boven een fors artikel in het 
Boxmeers Weekblad. In dat jaar vierde de KBO het gouden jubileum. In 
drie opeenvolgende verhalen blikte medewerker René Klaassen, samen 
met leden en bestuursleden van de afdeling, terug op de 50-jarige historie 
van de KBO, beschouwde de stand van zaken anno 2005 en keek vooruit 
naar de toekomst.  
‘Het was flink druk in de Volksbond’, noteerde de verslaggever van het 
Boxmeers Weekblad (BW) die op donderdag 14 juli 1955 de  
oprichtingsvergadering van de ‘Katholieke Bond van Bejaarden en 
Gepensioneerden’ bijwoonde. Het initiatief om de Boxmeerse ouderen te 
verenigen in een eigen ‘bond’ was afkomstig van de vakbond K.A.B.  
(Katholieke Arbeiders Beweging). Twee weken vóór de 
oprichtingsvergadering hadden Jan Peters en Frits Langen de ouderen  

 
opgeroepen naar de bijeenkomst in De Volksbond aan de Veerstraat in 
Boxmeer te komen. Ongeveer 35 ouderen, ook enkele uit Sambeek en 
Beugen, hadden gehoor gegeven aan die oproep. Er bleek ‘veel animo en 
sympathie’ voor de bond, berichtte het BW een paar dagen later. Het 

De Volksbond aan de Veerstraat, waar de 
oprichtingsvergadering werd gehouden 

Mannen van het eerste uur tijdens de 
oprichtingsvergadering. V.l.n.r.: Engelbertus 
Goossens, Jan Peters, Sjang Vissers en Ben 
Clabbers 
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bewijs: alle aanwezigen meldden zich aan als lid en de grote animator Jan 
Peters werd gekozen tot eerste voorzitter van de Katholieke Bond van 
Bejaarden en Gepensioneerden, die later werd omgedoopt tot Katholieke 
Bond van Ouderen: KBO. 
Dat het juist Jan Peters was die aan de wieg stond van de KBO, was niet 
verwonderlijk. Hij was zeer betrokken bij het sociale leven in Boxmeer, 
was onder meer bestuurslid van de plaatselijke harmonie, van het Wit-
Gele Kruis en van de technische 
school. Bovendien was hij lid van 
de gemeenteraad, een aantal 
jaren wethouder en lid van de 
Provinciale Staten. Vanwege zijn 
betrokkenheid met het 
maatschappelijke leven stond 
Jan Peters beter bekend als 
‘Rooie Jan’, een geuzennaam die 
hij met ere mocht dragen. Peters 
hanteerde elf jaar de 
voorzittershamer. In 1996 volgde 
oud-gemeentesecretaris Jan van 
Beijnen hem op. 
  
Elkaar ontmoeten en 
ontspanning vinden. Dat waren 
de belangrijkste leuzen in de 
beginjaren van de KBO. Of, zoals 
een van de leden het vertelde in 
het BW: De drie k’s, kaarten, 
kienen en keuvelen. Ook het 
jaarlijkse uitstapje – toen nog met 
personenauto – was een gewilde activiteit. ‘Zo’n dagje van huis was voor 
de ouderen van vroeger een hele belevenis’, zo valt te lezen in een van de 
artikelen. “Bij het eerste uitstapje wachtte de Boxmeersche Harmonie hen 
bij terugkeer met een serenade op”, vertelt een van de KBO-leden.  
Geleidelijk aan kwamen er natuurlijk meer activiteiten, zoals de 
kerstviering, koningsschieten, vissen en fietstochtjes. Een treffende 
uitspraak van een KBO’er: “Thuis alleen maar naar buiten kijken, ben je 
snel moe en de stoelen zeggen niks terug”. 
Nog zo’n opmerkelijk citaat uit die prille jaren van de KBO: ‘Ten tijde van 
het ontstaan van de KBO-afdeling, in 1955, was het nog vaak zo dat leden 
een zeker schuldgevoel hadden dat ze een aantal uren in de week niet 
werkten maar aan ontspanning deden’.   

Jan Peters, van 1955 tot 1966 de eerste 
voorzitter van de KBO afdeling Boxmeer 
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DE VOORZITTERS VAN DE KBO BOXMEER 
 
De KBO afdeling Boxmeer telde in de 65 jaar van 
haar bestaan elf voorzitters en één man die twee 
korte periodes als waarnemer de voorzittershamer 
hanteerde. Nog nooit stond een vrouw aan het roer 
bij de KBO. 
 
 

De namen van de voorzitters: 
 
Jan Peters  1955 - 1966 
Jan van Beijnen 1966 - 1971  
Piet Lemmens 1971 - 1977 
Sjang Vissers 1977 - 1979 
Ben Clabbers 1979 - 1982 
Henk Thuis 1982 - 1991 
Frans Lamée 1991 - 1992 
Ernst de Wildt 1992 - 1997 
Martien van de Laar 1997 - 2002 
Henk van de Goor 2002 - 2003 
Br. Adrianus Ulijn (waarnemer) 2003 - 2005 
Gérard Kusters 2005 - 2007 
Br. Adrianus Ulijn (waarnemer) 2007 - 2008 
Anton van Erve  2008 - heden 
 
 

1979: Sjang Vissers (midden) geeft de 
voorzittershamer door aan Ben Clabbers 

1991: Henk Thuis (rechts) overhandigt de 
voorzittershamer aan Frans Lamée 
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MENINGEN OVER DE KBO BOXMEER 
 
In dag- en weekbladen en in jubileumboekjes van 
de KBO verschenen de afgelopen 65 jaren diverse 
artikelen en interviews waarin bestuursleden en 
bekende inwoners van Boxmeer hun mening 
gaven over de KBO. 
Hieronder een greep uit de vele citaten uit het verleden. 
 
Bondspenningmeester Sjang Vissers bij het 25-jarig bestaan in 1980: 
 
De KBO, afdeling Boxmeer, is in de loop van haar 25-jarig bestaan 
uitgegroeid van een teer KAB-plantje tot een schitterend bloeiende 
magnoliaboom. Haar takken zijn praktisch gesproken over heel Boxmeer 
verspreid. 
 
De Gelderlander 1991 – Voorzitter Henk Thuis bij zijn afscheid: 
 
Ik heb iets tegen het woord bejaard. Bij menigeen geeft dat het gevoel van 
niet-meer-zo-goed-kunnen, een beetje aftands en afgeschreven. Dat zijn 
we niet en onze afdeling ook niet. 
 
Boxmeers Weekblad 1992 – Nieuwe voorzitter Ernst de Wildt: 

 
Ouderen moeten niet als een last gezien 
worden. Ze zijn nog tot veel in staat. 
 
Pastor Tjalling van Balen bij het 40-jarig 
bestaan in 1995: 
 
De KBO blaakt van creatieve energie, 
liefdevolle inzet en menselijke nabijheid. 
 

Boxmeers Weekblad 1997 – Nieuwe voorzitter Martien van de Laar: 
 
Als je er eenmaal aan gewend bent dat de druk van het dagelijks werk van 
je af is gevallen, stel je vast dat er tijd is voor andere zaken. Ik lees de 
krant nu ‘echt’. 
 
Burgemeester Karel van Soest bij het 50-jarig bestaan in 2005: 
 
In ons bruisend Boxmeer is het een plezier om ouder te worden. 
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WANDELING NAAR OEFFELTSE EN BEUGENSE VILT  
 
Op donderdag 27 februari gaan de wandelaars weer op pad. Op het 
programma staat een ongeveer 11 kilometer lange tocht  door het 
Maasheggengebied van Beugen richting Oeffelt en vervolgens via de 
Oeffeltse en Beugense Vilt weer terug naar Beugen. 

De wandelaars vertrekken om 
9.30 uur vanaf het Weijerplein. 
De deelnemers gaan eerst per 
auto naar de parkeerplaats bij de  
kerk van Beugen. Dat is het 
beginpunt van de wandeling. 
Belangstellenden kunnen  zich tot 
woensdag 26 februari uiterlijk 
12.00 uur aanmelden bij: Jan van 

den Bungelaar,  telefoon 0485-521565 of bij Fien Spiekmans, telefoon 
0485-573213. (Alleen in noodgevallen 06-51513637). 
 
 
COMPUTERCURSUSSEN VOOR OUDEREN 
 
De Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer (SWOGB) verzorgt ook 
dit voorjaar weer computercursussen, speciaal bedoeld voor ouderen. 
Tijdens de lessen wordt elke deelnemer wegwijs gemaakt in het gebruik 
van een computer, een laptop, een tablet of een mobiele telefoon, 
afhankelijk over welke apparaat de deelnemer beschikt. 
Een cursus bestaat uit acht lessen van telkens één uur. Iedere cursist 
wordt persoonlijk begeleid. Dat betekent dat de docent zich aanpast aan 
het tempo van de deelnemer, of het nu om 
beginners of om gevorderden gaat. 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de 
coördinator van de cursussen, Peter Ermers. Dat 
kan per telefoon (06-20625198) of per e-mail 
(pjermers@outlook,com). Elke deelnemer wordt 
persoonlijk geïnformeerd over de aanvangsdatum 
van zijn of haar lessen. 
De totale kosten van de acht lessen bedragen 40 euro. De lessen worden 
gegeven in diverse kerkdorpen van de gemeente Boxmeer. Op verzoek 
van de cursist en bij beschikbaarheid van de docent, kan ook aan huis les 
gegeven worden. 
 

De Vilt bij Beugen 
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KBO-TEAM OP CURLING-AVONTUUR 

’t HOOGKOOR: DONDERDAG INLOOPOCHTEND SENIOREN 

Sporthal ’t Hoogkoor heeft een 
vernieuwde versie van de vroegere 
inloopochtend voor senioren 
gepresenteerd. Alle 55-plussers 
kunnen vanaf heden elke donderdag 
tussen 9.00 en 12.00 uur terecht in het 
sportcomplex voor een gezellig 
samenzijn en een paar uurtjes bowlen 
en glowgolfen. Voor 2,50 euro per 
persoon kan de hele ochtend op beide banen gespeeld worden. 

Acht onverschrokken KBO-leden – drie dames en vijf heren – vormden medio 
december een dapper team dat meedeed aan de jaarlijkse curling-wedstrijden op de 
ijsbaan bij het gemeentehuis. Dapper, ja zeker, want geen van de KBO-ers had ooit 
eerder een curling-‘eisstock’ in de hand gehad. Het speeltuig deed dan ook meestal 
niet wat de spelers wilden. De heren gooiden vaak te hard, de dames juist niet hard 

genoeg. Maar als er dan een puntje gescoord werd, was het dolle pret. En dat de 
KBO-leden niet in de prijzen vielen, ach, niet getreurd. Iedereen bleef op het gladde 

ijs op de been en bij het après-curling was het nog lang een gezellige boel. 
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WOENSDAG 19 FEBRUARI: LIEDJESAVOND VOOR OUDEREN  
 
Carnavalsvereniging De Geitenbok in Boxmeer houdt op woensdag 19 
februari weer haar traditionele liedjesavond voor ouderen. Het 
programma van de avond, die gevuld is met zang, dans en tonpraters, 
begint om 19.30 uur in de grote zaal van hotel Riche. De zaal is vanaf 
19.00 uur geopend. De ongetwijfeld gezellige, muzikale carnavalsavond  

wordt gepresenteerd door Marita Bos 
en Kees van den Heuvel.  
Niet alleen de nieuwe Boxmeerse  
carnavalsliedjes zullen ten gehore 
worden gebracht, ook de ouwe gouwe 
carnavalsschlagers zullen de revue 
passeren.Verder staat er een aantal 
andere acts op het programma, maar 
wat dat precies inhoudt, moet voor de 
bezoekers nog een verrassing blijven.  
Natuurlijk ontbreken prins Arie en zijn 

adjudanten en de vorst van De Geitenbok niet. Ook het boerenpaar Toon 
en Carien met hun getuigen en jeugdprins Bas en zijn gevolg  zijn van de 
partij. 
De toegang voor de avond is gratis. Ouderen die problemen hebben met 
vervoer naar Riche, kunnen zich melden bij een van de organisatoren: 
Maria Kelders telefoon 06-12119840 of Dorien Voesten telefoon 
06-20550736. Zij zullen proberen de vervoersproblemen op te lossen. 

 

Presentatoren Kees en Marita 

In de polonaise tijdens de liedjesavond voor ouderen 2019 (Foto’s: John Hoffman) 
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In de polonaise tijdens de liedjesavond voor ouderen 2019 (Foto’s: John Hoffman) 
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HULP VOOR KBO-LEDEN BIJ BELASTINGAANGIFTE 
 
Binnenkort moeten weer veel KBO-leden het aangifteformulier voor de 

inkomstenbelasting invullen 
over het jaar 2019. 
De directie van Bol 
Accountants heeft 
toegezegd ook dit jaar 
hierbij assistentie te willen 
verlenen. De aangiften 
zullen worden verzorgd in 
het Parochiehuis, Van 
Sasse van Ysseltstraat 8. 

Dat gebeurt op maandag 23 maart en dinsdag 24 maart 2020.  
Om voor deze gratis hulp in aanmerking te komen, gelden de volgende 
voorwaarden:   
U moet gepensioneerd zijn. 
U moet lid zijn van KBO Boxmeer en woonachtig zijn in Boxmeer.  
Uw inkomen, bestaande uit aow + aanvullend pensioen en eventueel 
ander inkomen, mag niet meer zijn dan 35.000 euro voor een 
alleenstaande en 50.000 euro voor gehuwden of daarmee gelijkgestelden.  
U heeft een aangiftebrief met machtigingscode ontvangen van de 
belastingdienst. Zo nodig ook voor uw eventuele  partner. 
Als na invulling blijkt dat niet volledig is voldaan aan de genoemde 
voorwaarden, zal Bol Accountants alsnog een rekening sturen. 
 
Belangstellenden kunnen zich vanaf nu tot en met  vrijdag 6 maart voor 
de belastingservice aanmelden bij Gerard van Esch, Sweelinck 26, 
telefoon 0485-574358. Mocht 
u geen machtigingscode 
hebben ontvangen, dan zal 
Gerard van Esch die voor u en 
uw eventuele partner 
aanvragen. U dient dan ook uw 
bsn-nummer bij de hand te 
hebben. 
 
De mogelijkheid bestaat dat u na uw aanmelding  bericht ontvangt van de 
fiscus dat u geen aangifte hoeft te doen. In dat geval wordt u verzocht 
bovenstaand telefoonnummer te bellen, zodat wellicht een ander van de 
belastingservice gebruik kan maken. 
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LEZING OVER DE SLAG OP DE MOOKERHEIDE 
 
Moord en doodslag op de Mookerhei. Dat is de titel van een lezing die 
Theo van Brunschot op zaterdag 8 februari zal verzorgen in de zaal van 
hotel/restaurant ’t Vertrek aan de Stationsweg in Boxmeer. De 
voordracht begint om 14.00 uur en is georganiseerd door de Historische 
Vereniging Land van Cuijk in samenwerking met de Genealogische 
Vereniging. Het publiek heeft gratis toegang. 
Theo van Brunschot is onder meer voorzitter van het Erfgoedplatform 
Mook en Middelaar en auteur van de historische roman Noodweer, over 
het leven van een boerenfamilie die te lijden heeft van het krijgsgeweld 
van de Tachtigjarige Oorlog (1568 - 1648), maar overeind blijft.   
De lezing ‘Moord en doodslag op de Mookerhei’ gaat over de regionale 

geschiedenis en de legendes van de 
Tachtigjarige Oorlog en met name 
over de Slag op de Mookerheide. Wie 
daar tegen elkaar gevochten hebben, 
wanneer deze slag heeft 
plaatsgevonden en vooral wáárom 
juist bij Mook zo'n belangrijke veldslag 
werd uitgevochten, zal bij velen niet of 
nauwelijks bekend zijn.  
De Slag op de Mookerheide, op 13 en 
14 april 1574,  was maar anderhalve 
dag uit de Tachtigjarige Oorlog die in 

de regio veel strijd heeft opgeleverd en voor voortdurend oorlogsleed en 
bittere armoede heeft gezorgd. Tijdens de lezing komen onderwerpen aan 
de orde als de aanleiding van de Nederlandse opstand, het verloop van 
de strijd en van het einde van de oorlog, 
dat wel wordt gezien als het begin van 
Nederland als zelfstandige staat in 
Europa. 
En dan nog de volksverhalen, de 
legendes die eeuwenlang in de donkere 
maanden bij het haardvuur doorverteld 
zijn, van vader op zoon en van moeder 
op dochter.Typische streeklegendes die 
voor een deel nog de identiteit bepalen 
van de kop van Limburg. Ook typische 
streeklegendes worden verteld in het 
boeiende verhaal van stichting Huys te Moock over de regionale 
geschiedenis en de legendes van de Tachtigjarige Oorlog.  

Afbeelding van de Slag op de Mookerheide 

De Slag op de Mookerheide,  
nagespeeld in 2019 

LEZING OVER DE SLAG OP DE MOOKERHEIDE 
 
Moord en doodslag op de Mookerhei. Dat is de titel van een lezing die 
Theo van Brunschot op zaterdag 8 februari zal verzorgen in de zaal van 
hotel/restaurant ’t Vertrek aan de Stationsweg in Boxmeer. De 
voordracht begint om 14.00 uur en is georganiseerd door de Historische 
Vereniging Land van Cuijk in samenwerking met de Genealogische 
Vereniging. Het publiek heeft gratis toegang. 
Theo van Brunschot is onder meer voorzitter van het Erfgoedplatform 
Mook en Middelaar en auteur van de historische roman Noodweer, over 
het leven van een boerenfamilie die te lijden heeft van het krijgsgeweld 
van de Tachtigjarige Oorlog (1568 - 1648), maar overeind blijft.   
De lezing ‘Moord en doodslag op de Mookerhei’ gaat over de regionale 

geschiedenis en de legendes van de 
Tachtigjarige Oorlog en met name 
over de Slag op de Mookerheide. Wie 
daar tegen elkaar gevochten hebben, 
wanneer deze slag heeft 
plaatsgevonden en vooral wáárom 
juist bij Mook zo'n belangrijke veldslag 
werd uitgevochten, zal bij velen niet of 
nauwelijks bekend zijn.  
De Slag op de Mookerheide, op 13 en 
14 april 1574,  was maar anderhalve 
dag uit de Tachtigjarige Oorlog die in 

de regio veel strijd heeft opgeleverd en voor voortdurend oorlogsleed en 
bittere armoede heeft gezorgd. Tijdens de lezing komen onderwerpen aan 
de orde als de aanleiding van de Nederlandse opstand, het verloop van 
de strijd en van het einde van de oorlog, 
dat wel wordt gezien als het begin van 
Nederland als zelfstandige staat in 
Europa. 
En dan nog de volksverhalen, de 
legendes die eeuwenlang in de donkere 
maanden bij het haardvuur doorverteld 
zijn, van vader op zoon en van moeder 
op dochter.Typische streeklegendes die 
voor een deel nog de identiteit bepalen 
van de kop van Limburg. Ook typische 
streeklegendes worden verteld in het 
boeiende verhaal van stichting Huys te Moock over de regionale 
geschiedenis en de legendes van de Tachtigjarige Oorlog.  

Afbeelding van de Slag op de Mookerheide 

De Slag op de Mookerheide,  
nagespeeld in 2019 

LEZING OVER DE SLAG OP DE MOOKERHEIDE 
 
Moord en doodslag op de Mookerhei. Dat is de titel van een lezing die 
Theo van Brunschot op zaterdag 8 februari zal verzorgen in de zaal van 
hotel/restaurant ’t Vertrek aan de Stationsweg in Boxmeer. De 
voordracht begint om 14.00 uur en is georganiseerd door de Historische 
Vereniging Land van Cuijk in samenwerking met de Genealogische 
Vereniging. Het publiek heeft gratis toegang. 
Theo van Brunschot is onder meer voorzitter van het Erfgoedplatform 
Mook en Middelaar en auteur van de historische roman Noodweer, over 
het leven van een boerenfamilie die te lijden heeft van het krijgsgeweld 
van de Tachtigjarige Oorlog (1568 - 1648), maar overeind blijft.   
De lezing ‘Moord en doodslag op de Mookerhei’ gaat over de regionale 

geschiedenis en de legendes van de 
Tachtigjarige Oorlog en met name 
over de Slag op de Mookerheide. Wie 
daar tegen elkaar gevochten hebben, 
wanneer deze slag heeft 
plaatsgevonden en vooral wáárom 
juist bij Mook zo'n belangrijke veldslag 
werd uitgevochten, zal bij velen niet of 
nauwelijks bekend zijn.  
De Slag op de Mookerheide, op 13 en 
14 april 1574,  was maar anderhalve 
dag uit de Tachtigjarige Oorlog die in 

de regio veel strijd heeft opgeleverd en voor voortdurend oorlogsleed en 
bittere armoede heeft gezorgd. Tijdens de lezing komen onderwerpen aan 
de orde als de aanleiding van de Nederlandse opstand, het verloop van 
de strijd en van het einde van de oorlog, 
dat wel wordt gezien als het begin van 
Nederland als zelfstandige staat in 
Europa. 
En dan nog de volksverhalen, de 
legendes die eeuwenlang in de donkere 
maanden bij het haardvuur doorverteld 
zijn, van vader op zoon en van moeder 
op dochter.Typische streeklegendes die 
voor een deel nog de identiteit bepalen 
van de kop van Limburg. Ook typische 
streeklegendes worden verteld in het 
boeiende verhaal van stichting Huys te Moock over de regionale 
geschiedenis en de legendes van de Tachtigjarige Oorlog.  

Afbeelding van de Slag op de Mookerheide 

De Slag op de Mookerheide,  
nagespeeld in 2019 



13 KBO-Actief februari 2020

BEDEVAART NAAR BEAURAING (BELGIË) 
 
Tussen 29  november 1932 en 3 januari 1933 verscheen de Heilige 
Maagd Maria in totaal 33 keer aan 5 
kinderen in het Belgische Beauraing. De 
Vereniging Nederlands Beauraing Comité 
‘Pro Maria’, afdeling bisdom Den Bosch, 
verzorgt elk jaar meerdaagse bedevaarten 
met medische zorg voor ouderen, zieken, 
gehandicapten en gezonde pelgrims. Ook 
is er ieder jaar een dagbedevaart naar het pelgrimsoord Beauraing. 
De vierdaagse bedevaart is dit jaar van 18 t/m 21 april.  Opstappen kan in 
Oss, Helmond (bij voldoende pelgrims) en Eersel. De eigen bijdrage voor 
de vierdaagse bedevaart is 290 euro, exclusief eventuele toeslagen. 
Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk zes weken voor vertrek 
aanmelden bij A. van Beusekom-van Mil, Rembrandt van Rijnstraat 34A, 
5831 BC Boxmeer, telefoon 0485-571328 of direct bij het secretariaat: 
Rina Senders, Schapendries 16, 5521 LH Eersel, telefoon 0497-682296. 
De dagbedevaart is op zondag 19 april. Opstapplaatsen zijn Nijmegen, 
Mill, Helmond, Eersel, grensovergang Bergeijk. De eigen bijdrage voor de 
dagreis is 40 euro. Ook hiervoor is aanmelden mogelijk bij 
bovengenoemde personen. 
 
RIJBEWIJSKEURINGEN IN DE DRIEWIEK BOXMEER 
 
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op  7 
februari, 6 maart en 3 april medisch laten keuren voor de verlenging van 
hun rijbewijs. Dat kan in De Driewiek, Jeroen Boschstraat 49 in Boxmeer 
Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen 

telefonisch via nummer 088-2323300. Zelf een 
datum plannen kan via www.regelzorg.nl  
Voordat een afspraak gemaakt kan worden, dient de 
aanvrager eerst een gezondheidsverklaring aan te 
vragen. Aangeraden wordt dit digitaal te doen met 
behulp met de eigen DigiD op mijn.cbr.nl  
Regelzorg adviseert die verklaring te kopen 
minimaal vier maanden voor einddatum van het 

rijbewijs. Deze regeling maakt het 75-plussers mogelijk een jaar met een 
verlopen rijbewijs te rijden. Meer informatie over de regeling vindt u 
op www.regelzorg.nl. 
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen 50 euro. Voor houders van 
rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 70 euro. 
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OPLOSSING PRIJSPUZZEL: OP EN OM DE BOERDERIJ 
 
De woordzoeker met de boerderij als middelpunt bleek een schot in de 
roos. Bijna zestig lezers van KBO-actief stortten zich op de opgave en 
leverden de oplossing ook 
daadwerkelijk in. Ongetwijfeld waren 
er meerdere lezers die de 
woordzoeker hebben opgelost, maar 
niet inleveren betekent: geen kans 
op een prijsje. 
De juiste oplossing was deze keer:  
 

GOED GEBOERD 
 
Uit het grote aantal inzendingen kwamen na loting de drie gelukkigen 
tevoorschijn. De winnaars zijn: Truus Arts-Willems, Diny van der Zanden 
en Gerda van Diepen. Zij hebben inmiddels hun prijsje ontvangen. 
 
De puzzelredactie wenst alle lezers van KBO-actief succes met de nieuwe 
opgave.  
 
 
 
 
 
 
 

HALVE PAGINA  
 

ADVERTENTIES 
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PRIJS-PUZZEL: CARNAVAL 
 
Nog heel even geduld en het carnavalsfeest kan weer beginnen. Om u 
alvast in de stemming te brengen, dook onze puzzelredacteur in de 
boeken om een flink aantal woorden voor de dag te toveren, die iets met 
carnaval te maken hebben. Ze zitten verborgen in onderstaande 
woordzoeker. Streep de gevonden woorden weg en de oplossing blijft 
over. 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 het in 
de brievenbus bij Wiel Vloet, Koorstraat 57a, 5831 GH, Boxmeer. Onder 
de goede inzendingen worden weer drie prijsjes verloot. Uw oplossing 
moet vóór 20 februari binnen zijn. 
 

F T D S K T H C O T P O D 
R L S I U A K A E H P P A 
E N E E L E D E L C R A N 
N L E A K J N A E O I V S 
D J A G U R V T N T N O M 
E F E D A A O K S N S R A 
E P A U N W Z L T E G S R 
R N R R G I L I I G E T I 
T E A U T D E A B E I F E 
U C T T I G R E A O W N T 
U B I R E K S A M R K D J 
B N E S S O H O A K P K E 
G D N O V A S E J D E I L 

 
 
ADJUDANT – ALAAF – BOK – BUUTREEDNER – CARNAVAL – 
DANSMARIETJE – DWEILORKEST – ELF – FEESTNEUS – GEIT – 
HOSSEN – JEUGDRAAD – KIEL – KROEGENTOCHT – 
LIEDJESAVOND – MASKER – NAR – OPTOCHT – PRAALWAGEN – 
PRINS – PRONKZITTING – PRUIK – STEEK – VORST  
 
Oplossing: 
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IN MEMORIAM 
 
Op 9 februari gedenken wij: 
 
Om 10.30 uur in de St. Petrusbasiliek  
 
Mevr. Berbers-Lockefeer             Sambeekseweg 9                      92 jaar 
 
Om 10.30 uur in de kapel van het Kasteel 
 
Zr. Maria Petronelli Jansen          Veerstraat 49                             91 jaar 
 
In de voorbije weken is ook afscheid genomen van: 
 
Dhr. A van den Hove                    Bergfluiter 15                             82 jaar 
Dhr. G. Arts                                  Gabriël Metsustraat 14              83 jaar 
Mevr. W. Verbeek-Brouwer          Veerstraat 49                           101 jaar 

Nieuwe leden: 
 
Mevr. J. Nieuwpoort                                  Weijerstaete 149 
Dhr. T. v. d. Heyden                                  Graafseweg 9 
Dhr. W. Thijssen                                        Bakelgeertstraat 54 
Dhr. F. Jansen                                           Bernhardstraat 16      Afferden 
 
AANTAL LEDEN: 1155 

 

 

Februari 1970 
(precies 50 jaar 
geleden): 

Kinderen van 
basisscholen 
mogen in de  
Spoorstraat de 
allereerste 
verkeerslichten 
in Boxmeer in 
gebruik nemen. 
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Kerstenstraat in Boxmeer. Vanaf augustus 2015 is Wim Sijberts de nieuwe 

eigenaar en is de praktijk na een grondige verbouwing

in een volledig nieuw jasje gestoken. 

In de vernieuwde praktijk wordt dezelfde zorg, hoogwaardige kwaliteit, service

en aandacht geboden die u van ons gewend bent. Doordat we nu met drie 

specialisaties onder 1 dak werken –tandtechniek, tandprothetiek en implantologie 

– streven wij naar een nog betere dienstverlening voor onze patiënten.

Geen wachttijden

Gratis parkeren

Makkelijk bereikbaar

Persoonlijke aandacht

Reparaties klaar terwijl u wacht

Afspraken in avonduren ook mogelijk

Pastoor Kerstenstraat 40 - 5831 EW Boxmeer - 0485 - 576 877 - www.tppboxmeer.nl



Bezoek ook onze website: 
 

www.dekaaswinkel.nl 
 

Steenstraat 61b, 5831 JC Boxmeer, 
Tel 0485-574172, email: info@dekaaswinkel.nl

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

Stationsweg 16 Boxmeer - tel: 0485- 57 86 60
www.fietsplusrob.nl

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

Dag en nacht bereikbaar op 0485 523 043   
Elzenstraat 7, 5831 LH  Boxmeer

www.goemansuitvaartzorg.nl

Persoonlijk en begripvol


