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GEPLANDE ACTIVITEITEN januari, februari 2020
14/19 jan
15 jan
20 jan
22 jan
30 jan
04 febr

Senioren Expo Veldhoven
Busreis KBO naar Senioren Expo Veldhoven
Alzheimer-café in De Weijer
Senioren-dag in sportcomplex ’t Hoogkoor.
KBO-Wandeling Bronlaak en de Grote Slink Oploo
ONS en KBO-actief verschijnen

Kienen in de aula van basisschool De Weijerwereld:
02 januari, 16 januari, 30 januari. Aanvang 13.30 uur.
Kaarten in de aula van basisschool De Weijerwereld:
09 januari, 23 januari, 06 februari. Aanvang 13.30 uur.

SPREUK VAN DE MAAND
Je wordt oud als de kaarsjes
duurder zijn dan je verjaardagstaart

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 2020 (nr. 2) van KBO-actief graag
vóórvoor
22 januari
aanleveren (liefst
digitaal)
deKBO-actief
redactie. Zie
colofon
Kopij
het februari-nummer
2020
(nr. 2)bij
van
graag
vóór
pagina
1.
De
redactie
behoudt
zich
het
recht
voor
ingezonden
artikelen
22 januari aanleveren (liefst digitaal) bij de redactie. Zie colofon pagina 1.
nietzich
of eventueel
weer te geven.
De redactie behoudt
het recht verkort
voor ingezonden
artikelen niet of
eventueel verkort weer te geven.
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Van de bestuurstafel
Van de bestuurstafel

ONZE KBO WORDT 65 JAAR
ONZE KBO WORDT 65 JAAR
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PASTOOR BEN WOLBERS GEESTELIJK ADVISEUR KBO
Ben Wolbers, pastoor van de Onze Lieve Vrouwe Parochie, is de nieuwe
geestelijk adviseur van de KBO Boxmeer. Hij volgt in die functie pastor
Luc Janssens op, die in september verhuisde naar het Karmelklooster in
het Duitse Marienthal. KBO-voorzitter Anton van Erve maakte de
benoeming van de 74-jarige Ben Wolbers bekend tijdens de kerstviering
van de KBO. Even kennismaken met de nieuwe geestelijk adviseur.
Sinds 2014 woont en werkt Ben Wolbers in Boxmeer. Precies vijftig jaar
daarvoor, in 1964, belandde hij er voor het eerst: als novice, aankomend
priester, in het toenmalige noviciaat aan het Kerkpad. “De wens om
priester te worden was er al lang”,
vertelt de pastoor. “Vanaf de lagere
school. Ik was misdienaar bij de paters
Karmelieten, dus voor mij was het
vanzelfsprekend dat ik naar de orde
van de Karmel ging”.
Die weg naar de Karmelieten was voor
Ben Wolbers letterlijk ‘heel kort’. Kort
na de Tweede Wereldoorlog werd hij
geboren in het Twentse dorpje
Zenderen, met een kerk, klooster én
seminarie een echt bolwerk van de
Karmelieten. Opmerkelijk detail: zijn
wieg stond in de Hoofdstraat, pal
tegenover het ouderlijk huis en hotel
Pastoor Ben Wolbers tijdens de
van Herman Haarhuis, in de jaren
kerstviering van de KBO
zeventig en tachtig misschien wel de
meest geliefde pastoor in Boxmeer. Vader Wolbers had een
kruidenierswinkeltje annex tabakshandel. “We waren met zes kinderen,
vier zoons en twee dochters. Nee, we hadden het thuis niet breed. Na de
lagere school mocht ik bij ons in het dorp naar het gymnasium van de
paters. Ik hoefde niet naar kostschool, ik bleef extern. Dat was niet te
duur. Ik kon ook opgeven of ik een muziekinstrument wilde spelen, maar
dat ging niet door. Vader kon dat niet betalen”.
Na zijn gymnasiumopleiding verhuisde Ben Wolbers naar het noviciaat in
Boxmeer. “Een streng noviciaat”, weet hij nog al te goed. “Je kwam bijna
nooit in het dorp. Ik denk om te voorkomen dat we in aanraking kwamen
met wereldse verleidingen, maar dat hebben ze nooit gezegd”. Een
grappige anekdote wil hij wel graag kwijt. “Ik wilde als novice een keer
naar de carnavalsoptocht gaan kijken. Mocht eigenlijk niet. Ik stond achter
KBO-Actief januari 2020
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een steunbeer van de kerk. Maar niet lang. Iemand uit de buurt had me
een steunbeer van de kerk. Maar niet lang. Iemand uit de buurt had me
gezien en gaf het door aan het klooster. Einde optocht dus”.
gezien en gaf het door aan het klooster. Einde optocht dus”.
In zijn geboortedorp Zenderen werd Ben Wolbers in 1972 priester gewijd
In zijn geboortedorp Zenderen werd Ben Wolbers in 1972 priester gewijd
door kardinaal Alfrink. Daarna volgde een lange, drukke carrière. Hij werd
door kardinaal Alfrink. Daarna volgde een lange, drukke carrière. Hij werd
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dialect van Boxmeer te doen. Dat is leuk en mensen waarderen het.”
Ben Wolbers wil als geestelijk adviseur in ieder geval betrokken zijn bij de
Ben Wolbers wil als geestelijk adviseur in ieder geval betrokken zijn bij de
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VIJFDAAGSE VAKANTIEREIS KBO: NAAR HET SAUERLAND
Het Sauerland in Duitsland. Dat is dit jaar het reisdoel van de vijfdaagse
mini-vakantie voor leden van de KBO Boxmeer. De vakantie per luxe
touringcar naar het populaire, toeristische gebied wordt gehouden van
maandag 25 mei t/m vrijdag 29 mei. Let op: dat is twee weken vroeger
dan op de jaarkalender van de KBO vermeld staat! Hieronder het
programma van de vijfdaagse in vogelvlucht.
DAG 1: Via Lippstadt en een bestekmuseum naar Schwalefeld
Om 09.00 uur vertrekt de bus vanaf opstapplaats Celesta in Boxmeer. Via
de Duitse autowegen gaat de reis richting het Sauerland. Na een eerste
tussenstop met koffie en gebak volgt een
bezoekje aan Lippstadt, een historisch
stadje met oude vakwerkhuizen en een
centrum met een romantische uitstraling.
Daarna volgt in Fleckenberg een bezoek
aan een bestekmuseum. Een Duits
sprekende gids leidt de gasten rond door
de stansafdeling, de slijperij en de
Hotel Upländer Hof
bankwerkerij. Vervolgens gaat de reis naar
het Bio hotel Upländer Hof in het dorpje Schwalefeld, waar de
vakantiegangers na het inchecken een diner geserveerd wordt.
DAG 2: Willingen en bezoek aan Residenzschloss Bad Arolsen

Residenzschloss Bad Arolsen

Na het ontbijt rijdt de bus naar Willingen. Het
centrum van het stadje bestaat uit vele
vakwerkhuizen, leuke bistro’s en winkeltjes. In
de middag wordt de reis voortgezet naar Bad
Arolsen voor een bezoek aan het
Residenzschloss Arolsen. Dit 18e-eeuws
kasteel is gebouwd in barokstijl en diende tot
1918 als residentie van de familie WaldeckPyrmont. De moeder van koningin Wilhelmina,
Koningin Emma, is er geboren.

DAG 3: Bierbrouwerij in Warstein en Möhnesee
De derde dag van de mini-vakantie belooft een ‘vochtig’ dagje te worden.
KBO-Actief januari 2020

6

Na het ontbijt staat een bezoek aan de bekende bierbrouwerij in Warstein
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DAG 4: Een kunstsmederij, Winterberg en een huifkartocht
DAG 4: Een kunstsmederij, Winterberg en een huifkartocht
In het plaatsje Oberkirchen brengen de KBO-ers een bezoek aan de
In het plaatsje Oberkirchen brengen de KBO-ers een bezoek aan de
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DAG 5: De terugreis, Soest en het afsluitend diner
DAG 5: De terugreis, Soest en het afsluitend diner
De laatste dag in het Sauerland. Na het ontbijt zet de bus koers richting
De laatste dag in het Sauerland. Na het ontbijt zet de bus koers richting
Nederland. Er is nog een
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door het centrum met een toeristentreintje. Als afsluiter is er – op weg
door het centrum met een toeristentreintje. Als afsluiter is er – op weg
naar Boxmeer – natuurlijk het traditionele driegangendiner.
naar Boxmeer – natuurlijk het traditionele driegangendiner.
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KAARTJES PRONKZITTING TE KOOP VIA DE COMPUTER
‘Ut Lèève is un Feest’. Dat is dit jaar de titel van de drie pronkzittingen van
carnavalsvereniging De Geitenbok, die op 7, 8 en 9 februari op de
planken gebracht worden in de grote zaal van hotel Riche in Boxmeer.
Nieuw is dat de kaartjes voor de drie pronkzittingen uitsluitend online, via
de computer dus, te koop zijn. De pronkzitting-commissie van De
Geitenbok heeft besloten in de moderne,
computergestuurde wereld de kaartverkoop
langs de digitale weg te laten lopen.
Voor de pronkzittingen van vrijdag 7 en
zaterdag 8 februari (aanvang 19.30 uur) is
de kaartverkoop inmiddels in volle gang.
Voor de zittingen van zondag 9 februari, de
‘ouderenzitting’ (aanvang 13.30 uur) start de
kaartverkoop op zondag 12 januari. Een
kaartje voor deze zitting kost 13 euro, maar
leden van de KBO betalen 11 euro. Tijdens de ‘ouderenzitting’ wordt
traditiegetrouw de ‘Geit of Bok van het Jaar’ bekendgemaakt.
Hoe koopt u via de computer uw kaartje?
Ga naar www.degeitenbok.nl en klik op ‘kaartverkoop’. U kunt zelf uw
plaats kiezen. Klik wel even aan dat u lid van de KBO bent. Daarna kunt u
betalen via Ideal. De kaartjes worden per e-mail toegestuurd. U hoeft ze
alleen nog uit te printen. Per persoon kunnen maximaal tien kaartjes
gekocht worden.
Wilt u een rolstoelplaats? Stuur dan een e-mail naar
pronkzitting@degeitenbok.nl en voor u en uw begeleider(ster) wordt een
speciale plaats gereserveerd.
Te ingewikkeld? Ga dan (vanaf 13 januari) naar Jan Berkvens
Elektroworld aan de Koorstraat in Boxmeer, dan wordt u daar geholpen.
Of vraag de hulp van een van uw (klein)kinderen.

INNING KBO-CONTRIBUTIE 2020
Medio januari 2020 wordt de incasso-opdracht aan de Rabobank verstrekt
voor de inning van de contributie van 21 euro per lid voor het jaar 2020.
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 2020
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WANDELING: BRONLAAK EN DE GROOTE SLINK OPLOO
Op donderdag 30 januari staat er voor KBO-leden een wandeling bij
Bronlaak en de Groote Slink in Oploo op de agenda. De route is ongeveer
tien kilometer. De deelnemers vertrekken om
09.30 uur met auto’s vanaf het Weijerplein in
Boxmeer. Deze wandeling stond
oorspronkelijk gepland voor 19 december,
maar door een ‘pechgeval’ van een van de
organisatoren kon het evenement toen niet
doorgaan.
De wandeling bestaat uit twee routes: de
Familiegraf
Familiegraf van
van Roelvink
Roelvink
Gedichtenroute en de Blauwe route, een
afwisselende route, van heide en weilanden tot naald- en loofbos. De
route leidt langs belangrijke punten in de geschiedenis zoals de uit de
Middeleeuwen daterende executieplaats, de ijskelder en met een
afbuiging ook naar het theehuisje en het familiegraf van de familie
Roelvink, die de Groote Slink in 1907 aankocht.
Liefhebbers die mee willen wandelen, kunnen zich tot uiterlijk woensdag
29 januari 12.00 uur aanmelden bij Jan van den Bungelaar, telefoon
0485-521565 of bij Fien Spiekmans, telefoon 0485-573213 (alleen in
'noodgevallen' 06 51513637).

SENIORENDAG IN ’t HOOGKOOR
Op woensdag 22 januari organiseert Optisport voor de leden van de
KBO weer de jaarlijkse seniorendag in ’t Hoogkoor. Deze dag is gratis
voor iedereen die de faciliteiten van ’t Hoogkoor wil uitproberen. Het
programma begint om 13.30 uur en ziet er als volgt
uit: 13.00 – 13.30 uur: aanmelden en omkleden;
13.30 – 14.30 uur: aqua’vitaal (groepsles in ondiep
water); 14.45 – 15.30 uur: koffie met wat lekkers;
15.15 – 15.30 uur: rondleiding door ’t Hoogkoor
(voor wie wil); 15.30 – 17.00 uur: bowlen en
glowgolf (drankjes voor eigen rekening). Deelname
aan de seniorendag is alleen mogelijk voor mensen
die kunnen zwemmen. Inschrijving vooraf is
verplicht. Dat kan tot uiterlijk 20 januari door te bellen naar Maud
Hendriksen (tel: 06-15215628) of door een mailtje te sturen naar
maudhendriksen@optisport.nl.
9
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OPLOSSING PRIJSPUZZEL: KERSTDINER
De puzzelaars hadden maar een amper een weekje de tijd om de
woordzoeker van december op te lossen. Toch kwamen er bij de redactie
tientallen goede inzendingen binnen.
Hulde aan de puzzelaars! De redactie
hoopt dat het echte kerstdiner minstens
zo goed heeft gesmaakt als de puzzel
met als thema: kerstdiner.
De juiste oplossing was:
SMAKELIJK ETEN
Uit het grote aantal inzendingen kwamen na loting de drie gelukkigen
tevoorschijn. Zij werden beloond met een smakelijk kerstcadeautje. De
winnaars zijn: Leo Ankersmit, Cis Lebour en Joke Verberk. Zij hebben
inmiddels hun prijsje ontvangen.
De puzzelredactie wenst alle lezers van KBO-actief succes met de nieuwe
opgave.

HALVE PAGINA
ADVERTENTIES

KBO-Actief januari 2020
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PRIJS-PUZZEL: OP EN OM DE BOERDERIJ
Onze puzzelredacteur ging deze keer de boer op. Hij verzamelde een flink
aantal woorden die iets te maken hebben met het boerenleven zoals we
dat van vroeger – en misschien ook nog van nu – kennen. 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 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 22 januari binnen zijn.

M
E
L
K
B
K
E
R
S
E
N
N
P

G
D
E
N
U
Z
G
E
I
T
J
A
A

O
I
B
I
E
T
E
N
O
I
V
A
A

R
N
K
L
A
T
S
K
N
K
A
H
R

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

AKKER – APPELS – BIETEN – EENDEN – EIEREN – EMMER – EZEL –
GEIT – GRAAN – HAAN – HARK – HAVER – HOND – HOOIZOLDER –
KAAS – KALVEREN – KERSEN – KIPPEN – KLOMPEN – KOE –
KONIJN – KRUIWAGEN – KUIKEN – LAMMETJE – MELK – MESTHOOP
– PAARD – RIEK – SCHAAP – SLA – SPRUITEN – STAL – STRO –
TRACTOR – VARKEN – WEI

Oplossing:
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IN MEMORIAM
Op 12 januari gedenken we om 10.30 in de kapel van het kasteel:
Zr. Petra Nievelstein
Zr. Marieni van den Brule

Veerstraat 49
Veerstraat 49

84 jaar
97 jaar

In de voorbije weken is ook afscheid genomen van:
Mevr. G. Schelbergen-Fransen

Inleg 30

83 jaar

Nieuwe leden:
Mevr. J. van Hal
Mevr. T. Daverveld
Mevr. D. van den Broek-Daverveld
Dhr. T. Ansems
Mevr. T. Vergeer
Mevr. E. Arts-Relou
Dhr. P. Arts

Jan Tooropstraat 23
Stippent 12
Ledeacker
Millseweg 12
Wanroij
Jan van Goijenstraat 31
Weijerstaete 38
Boomkruiper 6
Boomkruiper 6

AANTAL LEDEN: 1160

Januari 1926: Wateroverlast in Boxmeer doordat de Maas buiten haar oevers
is getreden. Op de foto: de Steenstraat met op de achtergrond de Rochuskapel
KBO-Actief januari 2020
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Bezoek ook onze website:
www.dekaaswinkel.nl
Steenstraat 61b, 5831 JC Boxmeer,
Tel 0485-574172, email: info@dekaaswinkel.nl

Persoonlijk en begripvol
Dag en nacht bereikbaar op 0485 523 043
Elzenstraat 7, 5831 LH Boxmeer
www.goemansuitvaartzorg.nl
Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

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!
OP VERTOON
VAN UW KBO-PAS ONTVANGT U
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15% KORTING
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Steenstraat 120 in Boxmeer
T (0485) 571 812
E boxmeer@campsoptiek.nl
*Niet in combinatie met andere aanbiedingen of acties.
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Stationsweg 12
5831 CR Boxmeer
0485 - 57 70 17
www.tvertrek.nl
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