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Kopij voor het januari-nummer 2021 (nr. 1) van KBO-actief graag 
vóór 22 december 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.

GEPLANDE ACTIVITEITEN  december 2020  
 
9 dec t/m 
3 jan                    Kerststallententoonstelling in Petrus-basiliek 
21 dec                 Aanbieden kerstattentie en KBO-kalender 
 
 
De maatregelen in verband met het coronavirus  
zorgen er voor dat voorlopig vrijwel alle 
activiteiten zijn afgelast.  
Zodra er weer activiteiten gehouden mogen worden, 
zullen we dat zo snel mogelijk laten weten. 
We adviseren u in ieder geval regelmatig de website  
www.kboboxmeer.nl te raadplegen.   
 
 
Kienen in de aula van basisschool De Weijerwereld:                                          
In verband met het coronavirus is er tot nader order geen kienen 
 
Kaarten in de aula van basisschool De Weijerwereld:                                           
In verband met het coronavirus is er tot nader order geen kaarten 
 
 

      SPREUK VAN DE MAAND  
 
                  Sinterklaas is net als liefde, 
                         je moet er in geloven 
 

 
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 januari-nummer 2021 (nr. 1) van KBO-actief graag vóór 
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niet of eventueel verkort weer te geven. 
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VAN DE REDACTIE… 
 
 
De laatste KBO-actief van het jaar. Een merkwaardig jaar waarin een 
merkwaardig virus nog steeds de wereld regeert, onze vrijheden ernstig beperkt 
en ons bijna contactloos probeert te maken. Hopelijk denkt u: gelukkig hebben we 
KBO-actief nog, ons contactblad.    
Voor dit decembernummer vroegen we de leden van het bestuur wat zij vonden 
en vinden van 2020. Het leverde korte en lange, maar vooral ook heel 
verschillende reacties op. U leest het verderop. 
De kerstdagen en het nieuwe jaar naderen intussen met rasse schreden. Dus 
vroegen we de geestelijk adviseur van onze KBO, pastoor Ben Wolbers, om zijn 
kerstboodschap aan alle leden op papier te zetten. Een mooi alternatief voor zijn 
overweging die hij elk jaar tijdens de kerstviering van de KBO uitspreekt. U 
begrijpt, die altijd sfeervolle viering is dit jaar noodgedwongen geschrapt. 
Ook mochten we een kijkje nemen in de werkplaats van Jac Schrijen, die de 
bezoekers van de kerststallententoonstelling in de Sint Petrus-basiliek elk jaar 
weer verrast met zijn prachtige creaties. Hij liet ons alvast zijn nieuwste 
ontwerpen zien, die – zo mogen we hopen – vanaf 9 december te bewonderen 
zijn. 
Voor de puzzelaars zijn er natuurlijk weer een woordzoeker en een deze keer 
behoorlijk pittige letterpuzzel, waar oude, bijna vergeten televisie-programma’s 
het thema vormen. 
Wij wensen u veel lees- en puzzelplezier. 

  Redactie KBO-actief 
Wiel Vloet en Carel Thijssen 
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December. De laatste maand van een vreemd jaar. Zonder de vrijheden waarmee 
we altijd zo verwend waren. Voor onze leden zal 2020 ook de geschiedenis in 
gaan als een jaar van bijna geen KBO-activiteiten. Vooral ook een jaar zonder het 
65-jarig jubileumfeest. De redactie van KBO-actief vroeg de leden van het bestuur 
hoe zij het bijna voorbije jaar hebben ervaren.  
 
ANTON VAN ERVE, VERANTWOORD NAAR BUITEN 
 
In de KBO-actief die dinsdag 7 januari verscheen, waren we nog enthousiast over 
wat dit jaar 2020 de leden van onze KBO ging bieden.  We hadden het onder 
meer over het onbetaalbare werk van onze talloze vrijwillig(st)ers, het uitgebreide 

jaarprogramma, de komende 
jaarvergadering en over de 
voorbereidingen voor het 
lustrum: KBO Boxmeer 65 jaar 
in 2020. Op de voorgenomen 
lustrumzondag 27 september 
2020 zou het een enorm feest 
worden. 
Tot het ons allen in maart 
duidelijk werd dat het goed mis 
ging. In de KBO-actief van april 
werd vermeld dat voorlopig alle 
activiteiten van onze KBO-
afdeling afgelast waren. Helaas 
duurt deze toestand nu nog 
steeds voort.  
De voorjaars- en zomerdagen 
waren, in hechte samenwerking 
met een  heleboel mensen, 
gevuld met het voornamelijk 
verantwoord afzeggen van 
geplande activiteiten. Dat ging 
zo door in deze herfst, waarbij 
ook weer de voorbereidingen 
voor het komend jaar 2021 
kwamen.  
Gelukkig was er voor mij ook tijd 
voor het verantwoord naar 

buiten gaan: wandelen met onze twee honden Ghibli en Cara, wandelen in de 
bossen bij de Heksenboom, fietsen in het Maasheggengebied of richting de Peel 
of richting Grave. Dan wordt duidelijk hoe bevoorrecht we zijn in deze mooie 
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streek te wonen, waar anderen op vakantie gaan. En heel af en toe wat verder in 
Nederland een heel korte midweek met ook weer wandelen en fietsen.  
De andere hobby, het golf, was eerst helemaal niet toegestaan; maar nu is het 
weer mogelijk met hoogstens twee spelers in dezelfde baan. Maar de  
gebruikelijke gezelligheid achteraf is nog niet mogelijk, helaas. Tenslotte wat het 
buitengebeuren betreft is het werken in onze tuin een heerlijke ontspanning. Het 
lezen op mijn e-reader van Engelse detectives vindt voornamelijk in de avonduren 
plaats.  
Voor de rest zijn we een paar dagen in de week bezig met onder meer het 
oppassen op de kleinkinderen. Maar dat is bepaald geen straf, eerder een groot 
voorrecht. Daarbij komt nog het vrijwilligerswerk bij andere organisaties, zoals 
bijvoorbeeld de Stichting Vrienden Sint Anna en de R.K. Begraafplaats St. Petrus 
in Boxmeer.  
Dus eigenlijk gelukkig, zoals de Engelsen zeggen, ‘never a dull moment’. 
Ik wens u allen nog veel sterkte toe en ook mooie dagen in de komende tijd.  Het 
ga u goed en blijf gezond! 
We hopen zo spoedig mogelijk weer (al) onze activiteiten te kunnen hervatten. 
Met een vriendelijke groet 

Anton van Erve, voorzitter 
 
 
HENK THUIS, POSITIEVE HERINNERING AAN CORONA-TIJD 
 
Het einde van een bewogen jaar nadert. Voor mij als secretaris van de KBO 

betekende het dat er helaas 
veel annuleringen van 
activiteiten geregeld moesten 
worden. 
Tijdens de eerste lockdown-
periode vanwege het beruchte 
virus verwelkomden mijn 
vrouw en ik op 20 maart onze 
tweede kleinzoon Hugo. 
Omdat de kleine drie weken in 
het ziekenhuis moest blijven, 
zagen we hem pas na Pasen. 
Vanaf dat moment hebben we 
echter met volle teugen 
kunnen genieten van de kleine 
jongen. Ook met de kerst 

gaan we dat zeker doen. 
Wij hopen dat alle leden van de KBO ondanks corona ook kunnen putten uit 
positieve ervaringen. We wensen jullie allemaal een zalig kerstfeest en een 
gezond 2021.                                                                

    Henk Thuis, secretaris 
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WIM KUSTER, HOUD MOED EN BLIJF OPTIMISTISCH 
 
Het zijn pittige tijden, voor iedereen. Toch prijzen mijn vrouw en ik ons gelukkig 
dat we hier in Boxmeer, niet in  een dichtbevolkt gebied, wonen en prachtige 

natuur zoals de Maasheggen om de 
hoek hebben liggen.  
We proberen ons goed aan de 
regels te houden, hebben weinig of 
geen bezoek ontvangen en als het 
weer het toelaat: lekker wroeten in 
de tuin. Wij tuinieren graag en 
helpen ook de kinderen dus nu 
maar extra mee. 
Verder iedere dag een flinke 
wandeling maken met de hondjes. 
Dat is goed voor mens én dier. 
In de maand december zullen de 
feestdagen in kleinere kring dan 
voorgaande jaren gevierd worden 
maar daar proberen we ook maar 
iets gezelligs van te maken. 
We hebben met de KBO dit jaar 
jammer genoeg weinig activiteiten 
kunnen uitvoeren. We hopen de 
activiteiten voor de leden zo 
spoedig mogelijk weer op te kunnen 
pakken en ook het uitgestelde 65-
jarig jubileum groots te kunnen 
gaan vieren!   
Mede namens mijn vrouw Jozefien 

wensen wij u en de uwen een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar met veel 
voorspoed en in goede gezondheid!  
Hartelijke groet. 

Wim Kuster, penningmeester 
 
 
JAN HENDRIKS, MIJMEREN AAN DE MAAS 
 
Natuurlijk, ook ik vind deze corona-tijd geen mooie tijd. We zijn veel thuis en onze 
vrijheden zijn beperkt. Wel ga ik iedere dag lopen en fietsen. Lekker bewegen 
dus. Dat doet me goed. Onder het lopen heb ik veel tijd om te denken. 
Toen ik zo eens langs de Maas liep en me – net als veel andere mensen – 
ontevreden voelde, dacht ik: waar praat ik over? Ik kan niet gaan kaarten, de 
kantine van onze jeu de boules-club is gesloten, dus heb je weinig of geen 
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voorspoed en in goede gezondheid!  
Hartelijke groet. 

Wim Kuster, penningmeester 
 
 
JAN HENDRIKS, MIJMEREN AAN DE MAAS 
 
Natuurlijk, ook ik vind deze corona-tijd geen mooie tijd. We zijn veel thuis en onze 
vrijheden zijn beperkt. Wel ga ik iedere dag lopen en fietsen. Lekker bewegen 
dus. Dat doet me goed. Onder het lopen heb ik veel tijd om te denken. 
Toen ik zo eens langs de Maas liep en me – net als veel andere mensen – 
ontevreden voelde, dacht ik: waar praat ik over? Ik kan niet gaan kaarten, de 
kantine van onze jeu de boules-club is gesloten, dus heb je weinig of geen 

contacten, er zijn geen gilde-bijeenkomsten en ook de sociëteit ligt stil en zo 
voort. En als je naar de kerk wilt, moet je je eerst aanmelden. 
Zo mijmerend aan de Maas dacht ik terug aan vroeger. Bij ons thuis in 
Hilvarenbeek. Mijn ouders en wij kinderen ook hebben allemaal het een en ander 
meegemaakt, Vooral in de oorlogstijd. We sliepen dikwijls in de kelder. Met z’n 
achten waren we plus vader en moeder en dan nog twee kinderen van de buren. 

Logisch dat we dicht 
bij elkaar moesten 
slapen, want zo veel 
ruimte was er niet. ’s 
Avonds mocht je 
niet op straat zijn en 
als er vliegtuigen 
overkwamen, 
moesten we plat op 
de grond gaan 
liggen. 
Ik herinner me nog 
goed, dat de 
Duitsers onze 
huiskamer hadden 
gevorderd voor een 

vergadering. Wij moesten met z’n allen naar boven, mochten niet spelen en niet 
praten. Wij kinderen begrepen er niks van. De volgende morgen ging m’n moeder 
heel angstig naar beneden. Onder aan de trap riep ze: “Kom maar kinderen, de 
Duitsers zijn weg”. Ze hadden een teil achtergelaten. En…zeep. “Goeie zeep’, 
zoals wij in Hilvarenbeek zouden zeggen. 
Op zekere dag kwamen de Duitsers m’n vader halen. Hij moest mee voor 
verhoor. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Wij met z’n allen in de gang, 
heel bang en allemaal huilen. Vader draaide zich om en zei: “Ik kom straks weer 
terug, ben maar niet bang”. Gelukkig is hij een poosje later weer teruggekomen. 
Ook na de oorlog was het leven niet zo gemakkelijk. We hadden thuis een 
bakkerij en we moesten, ook in onze jeugd, al hard werken. En zuinig leven. Een 
mooi voorbeeldje: als ik een boterham gesmeerd had met boter ging m’n moeder 
met het mes er nog een keer overheen en smeerde er nog een boterham met 
boter mee.In de loop der jaren hebben we het gelukkig allemaal alleen maar beter 
gekregen. 
En nu worden we geconfronteerd met het corona-virus, waardoor ons allerlei 
beperkingen opgelegd worden. Natuurlijk hebben we daar moeite mee, maar we 
zullen er zeker voorlopig mee moeten leven. En vooral: we moeten de zaken 
positief blijven bekijken. Hopelijk wordt er snel een oplossing gevonden voor het 
wereldwijde probleem dat corona heet. 
Niet te vergeten: laten we proberen er straks toch fijne, vredige kerstdagen van te 
maken, zodat we opgewekt en hoopvol aan 2021 kunnen beginnen. 
Het ga u goed!  

Jan Hendriks 
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GERRIE VAN KEMPEN, PUZZELEN ALS NIEUWE BEZIGHEID 
 
Er is al zoveel gezegd en geschreven over corona. Het is een vervelende tijd, 
maar aan ons is het om dit zo goed mogelijk te doorstaan. 
Half maart begon het grote 
annuleren. Het is vreselijk om 
artiesten, accommodaties en u als 
leden te moeten vertellen dat er 
vanaf nu geen enkel evenement, 
groot of klein, doorgaat. We 
hebben voorzichtig wat Ingevuld 
op de kalender in de tweede helft 
volgend jaar. Mocht er eerder 
een reisje of concert mogelijk zijn, 
dan hoort u van ons. 
Ik heb een nieuwe bezigheid gevonden in het puzzelen. 
De kersttijd is voor ons heel normaal.. Wij vieren dit altijd heel sober. 
Wat we gaan missen, is de Kerstmis in St. Agatha. Dit is een traditie die 
we al bijna 50 jaar koesteren, daarna worstenbroodjes eten bij vrienden. 
Ik hoop u allen volgend jaar weer gezond te zien op onze evenementen. 
Fijne kerst en een gelukkig en gezond 2021. 

Gerrie van Kempen 
 
HARRY RAAFS, GEEN BEZOEK WAS WELKOM 
 
Hoe heb ik de coronatijd beleefd? Als een trieste, saaie en vervelende tijd. Wat 
mij het meeste geraakt heeft ,was bij het verzorgingshuis waar op de derde 
verdieping een moeder op het balkon stond en haar dochter onder op straat om 
toch een beetje contact te hebben. Beiden in tranen en moeder snapte er niets 

van dat er geen bezoek welkom was. 
Ook bij het bezorgen van Tafeltje Dekje is 
er nauwelijks contact met de gebruikers. 
Sinds de coronatijd zetten wij de maaltijd 
op een krukje bij de voordeur, bellen aan, 
wachten tot de deur open gaat, groeten 
op afstand en op naar het volgende 
adres. 
Dat bijna alle activiteiten van de KBO en 
andere verenigingen geannuleerd zijn, 
zeker de ouderen onder ons missen dit 

heel erg.  Wij zitten met z’n allen in een situatie die we niet willen, we zijn er nog 
niet. Zoals het er nu naar uitziet, gaan we een heel sobere kersttijd in.  
Laten we 2020 maar snel vergeten en hopen op een goed 2021, zorg goed voor 
elkaar, blijf gezond en respecteer de regels van het RIVM. 
 

Harry Raafs 
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in het bestuur. Ik zei: ik doe al van alles, ik geloof niet dat ik dat moet doen, want 
als ik iets doe, wil ik het wel goed doen. Toen weer gevraagd: kom er eens bij 
zitten. We hadden vergadering met de buurtvereniging. Daar ben ik al vanaf m’n 
20ste bestuurslid. Bijna 50 jaar dus, waarvan 40 jaar penningmeester. Ik dacht: ik 
stop met het bestuur van de buurtvereniging, daar moeten jongeren in. En bij de 
KBO moeten jonge ouderen in het bestuur. En dat ben ik, dacht ik zo. Heb ik 
tegen buurtvereniging 
gezegd dat ik er mee 
stopte. In ruil daarvoor ga ik 
in het bestuur van KBO”. 
Die functie is de zoveelste 
op de lange lijst van 
vrijwilligerswerk. Samen 
met zijn 65-jarige 
echtgenote Lia – ook een 
rasechte Boxmeerse – zet 
Harry Raafs zich al sinds 
zijn pensionering in voor 
tafeltje-dekje. Het echtpaar 
verleent ook al jaren 
onderdak aan leden van 
Vrienden op de Fiets. 
Bovendien heeft 
duizendpoot Harry de kippen van De Weijerstaete onder zijn hoede. “Daar 
hadden ze toen net een nieuw gebouw, met een klein tuintje en een kippenhok. 
Keurig aangeplant, maar de knoei stond al snel een halve meter hoog. Konden ze 
niemand voor krijgen. Vroegen ze me: zou jij dat niet willen doen? Ik zei, goed, 
doe ik. Vandaag de dag nog steeds”. Momenteel heeft hij de kakelaars zelfs heel 
dicht bij huis. “Ja, triest. Twee bewoners van Weijerstaete hebben het corona-
virus. Dus heb ik die paar kippen maar mee naar huis genomen. Hoef ik niet naar 
het zorgcentrum. Die beestjes zitten tijdelijk in mijn kweekkas. Bij de tomaten”. 
Zijn meeste tijd als vrijwilliger brengt Harry Raafs door in Sint Petrusbasiliek. En 
weer komt hetzelfde verhaal. “Dat kerkenwerk is eigenlijk al begonnen toen ik 
meewerkte met de kerststallententoonstelling en de Vaartprocessie. Doe ik al 
sinds ik afgewerkt ben. Ze vroegen een keer: wil je niet assisteren bij uitvaarten. 
Ik zei: heb je niks vrolijkers. Maar ik heb ingestemd. Koster Frans kon en kan 
steeds minder. Wat hij losliet, pakte ik er maar bij. Al het kosterswerk. Schoon 
houden. Bij een dienst alles voorbereiden. Ik kom er zowat elke dag. Ook geld uit 
de kaarsenbak halen. Moet wel, anders zijn ze me voor. Paar dagen geleden nog 
hebben ze met een breekijzer geprobeerd de bak van de muur te slopen. 
Gewoon overdag, slaat toch nergens op”.   
Wat zijn rol in het KBO-bestuur gaat worden, weet Harry Raafs nog niet. “Ik zit er 
al zo’n half jaartje bij, heb al wat zaken van de secretaris overgenomen. Die heeft 
nog meer te doen. Mijn rol is nog niet bekend. Daar is nog niet echt over 
gesproken. Mijn voorperiode bij het bestuur is erg lang geworden door corona, 
anders hadden we in maart al jaarvergadering gehad”. 

Met echtgenote Lia in hun tot ‘Lia en Harry Raafs Kantine 
omgedoopte prieeltje 

MECHELIEN VERHEES, GEWONE DINGEN 
 
 
 
Als gewone dingen  
niet meer gewoon zijn, 
besef je pas hoe bijzonder  
gewone dingen eigenlijk zijn. 
 
Ik wens U sfeervolle feestdagen en een gezond 2021. 
  

Mechelien Verhees 
 
 

 
GERRIT VOS, ELEKTRISCHE FIETSEN  
  
Hoe beleef ik mijn coronatijd? Helaas is dit net als bij velen erg saai. Het is erg 
goed uitgekomen dat we begin van het jaar een paar elektrische fietsen 
aangeschaft hebben. Want toen het 
mooi weer was hebben we redelijk wat 
gefietst. Daarbij is wandelen tot onze 
‘hobby’ gaan horen. Iedere dag proberen 
we ons vaste rondje te lopen. Deze 
laatste maand heb ik ook vaak naar CNN 
gekeken, naar de Amerikaanse 
verkiezingen; dat was ook erg 
interessant. Ook kijk ik graag naar de 
debatten van de Tweede Kamer. 
Doordat we eigenlijk nergens naar toe 
kunnen, gunnen we ons wel af en toe 
eens iets lekkers, bijvoorbeeld een 
gebakje of een lekker stukje vlees. Over 
het algemeen is tv kijken in de avond wel 
onze vaste bezigheid.  
Dat we beiden heel erg goed opletten 
voor corona spreekt voor zich, omdat we 
destijds Q-koorts hebben meegemaakt 
en dus weten wat zo’n besmetting 
ongeveer inhoudt. Verder hopen wij met u allen dat aan deze bizarre tijd spoedig 
een einde mag komen en dat er snel een medicijn op de markt mag zijn dat deze 
ziekte zal indammen. Maar tot die tijd wens ik jullie allen veel sterkte  en ondanks 
deze corona toch een feestelijke decembermaand en een gezond 2021 
 

   Gerrit Vos 
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Kerstboodschap pastoor Ben Wolbers 
 
DE KRACHT VAN DE LIEFDE 
 
In een van de vitrines in de basiliek in Boxmeer staat 
een piepklein kerststalletje. Je kunt het alleen maar 
zien met behulp van het vergrootglas dat er bij hangt. 
Toen een van de bezoekers het stalletje door het 
vergrootglas had bekeken, hoorde ik haar zeggen: "Als 
je er even bij nadenkt, dan zijn de belangrijkste dingen 
in het leven eigenlijk bijna altijd onzichtbaar voor het 
blote oog". 
Ik vind het gezegde van deze mevrouw een prachtige 
kerstgedachte. Er kunnen heel wat redenen zijn om 
Kerstmis te vieren. De kerstlichtjes... De sfeer... De 
bekende liederen... De aloude verhalen...  
Maar voor mij is toch wel het allerbelangrijkste dat we 
gedenken hoe zo’n tweeduizend jaar geleden Jezus werd geboren in Bethlehem. 
Jezus Christus. Hij heeft ons door zijn manier van leven zicht gegeven op iets dat 
met het blote oog meestal niet zomaar te zien is, maar dat wel degelijk het 
belangrijkste is in ons leven. Ik bedoel hier de liefde, de kracht van de liefde voor 
elkaar en van de liefde van God voor ons. Met de komst van Jezus in onze 
wereld is deze liefde op een unieke wijze zichtbaar geworden. Hij heeft ons laten 
zien dat wij ons leven zinvol maken, wanneer we de mensen die een kruis te 
dragen hebben, willen zien en willen helpen: de armen, de zieken en de mensen 
aan de rand van de samenleving.  

En daarom vind ik dat ons christelijk 
geloof ook in onze tijd een zeer 
belangrijke rol kan spelen, ook in deze 
tijd waarin we zo hard getroffen worden 
door een kwaadaardig virus. Ik weet 
het wel: velen vinden het christendom 
ouderwets en niet meer van deze tijd. 
Maar laten we ons niet vergissen: zorg 
dragen voor de zwakken, 
onbaatzuchtig meeleven met de ander, 
dat is verre van gemakkelijk. Het 

inzicht dat die zorg noodzakelijk is, is eenvoudig. Maar om het te doen en om het 
vol te houden, - daarvoor is een geloof nodig, een geloof dat weet wat 
onbaatzuchtige liefde is en ons bij de les houdt, - steeds weer, keer op keer.  
Deze gedachte past volgens mij perfect bij wat wij met Kerstmis vieren: God komt 
onder ons wonen in de mens Jezus. En Hij vraagt ons in deze dagen: ‘mens, wie 
ben jij? door wie of wat laat jij je raken? Dit lijkt me een goede gedachte om de 
kerstdagen mee in te gaan.  
 

pastoor Ben Wolbers, uw geestelijk adviseur 
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KERSTMIS 2020 
 
 
Hoe zal het straks met Kerstmis wezen 
Daar bij die stal in Bethlehem? 
Een Kerstmis tussen hoop en vrezen? 
Dat virus zet de wereld klem 
 
De herders liggen daar bij nachte 
Hun schaapjes hebben ze geteld 
Maar mag dat zomaar met z’n achten 
Als anderhalve meter geldt? 
 
Wie roept die mannen tot de orde? 
Wie leest die lui eens flink de les? 
Dat zal een hele heisa worden 
De boa’s zijn met kerstreces 
 
Vergeet ook maar die engelenkoren 
Voor samenzang geldt keihard: nee 
Wil iemand toch schalmeien horen? 
Draai dan desnoods maar een cd 
 
Denk aan die wijzen uit het oosten 
Met wierook, mirre en met goud 
Wie zal die arme kerels troosten 
Als de M.E. hen tegenhoudt? 
 
Nee boys, dit jaar geen kraamvisite 
Het risico is veel te groot 
Laat deze keer dat feest maar schieten 
Voor dit gebied geldt code rood 
 
En wij? 
 
Wij vieren Kerstmis, zeker weten 
Al zal het anders zijn dit jaar 
Die afstand? Dat kun je vergeten 
Wij vieren kerst, dicht bij elkaar 
 
 
Carel Thijssen 
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Prachtige creaties van modelbouwers op kerststallententoonstelling 
 
KERKEN ALS SYMBOLEN VAN WERELDGODSDIENSTEN  
 
 
Al acht jaar levert Jac Schrijen uit Boxmeer met zijn prachtige schaalmodellen 
een bijzondere bijdrage aan de jaarlijkse kerststallententoonstelling in de Sint 
Petrusbasiliek. Het eerste jaar werkte hij alleen, sindsdien vormt hij een vast trio 
met Gerrit Nabbe en Tonny Smits. Een voorproefje van de nieuwste creaties van 
de grootmeester in de modelbouw die dit jaar te bewonderen zijn. 
 
De aanblik is overweldigend als de 75-jarige Jac Schrijen de deur naar zijn 
werkplaats opent. Op en rond een grote werktafel staan twee kleine en een 
zestal, meer dan een meter hoge schaalmodellen van indrukwekkende 

kerkgebouwen. 
Een 
boeddhistische 
tempel vol glitter 
en glamour, de 
Heilige Grafkerk 
van Jeruzalem, 
een werkelijk 
schitterend 
model van de 
Santa Maria-
kathedraal van 
het Spaanse 
Léon, daarnaast 
het minstens 
even 
oogstrelende 
model van de 
orthodoxe 
kathedraal van 

de Russische stad Sergiev Posad, met zijn kobaltblauwe en goudkleurige, 
uivormige torens, even verderop een gedetailleerde 
kopie van de Portugese synagoge van Amsterdam 
en – net naast de overvolle werktafel – een moskee 
met zijn typische, kleurrijke koepels en rondingen. 
Een van de twee kleine werkstukken is een 
levensecht schaalmodel van de vooroorlogse 
Joodse synagoge van Boxmeer. 
“We proberen ieder jaar iets nieuws te maken. Dat 
wisselen we dan met gebouwen uit vorige jaren”, 
vertelt Schrijen. ‘Wat we maken, beslissen we met 
z’n drieën. Je moet er wel rekening mee houden dat je in een kerkgebouw zit, dus 

Jac Schrijen bij het schaalmodel van de kathedraal van Léon. Links op 
de voorgrond de vooroorlogse Joodse synagoge in Boxmeer. 

Glas-in-lood-venster van de 
kathedraal van Léon. 
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Glas-in-lood-venster van de 
kathedraal van Léon. 

je wilt iets maken met een godsdienstige achtergrond. Je kunt wel een elektrische 
trein door een landschap laten jakkeren en dan watervalletjes en een 
kabelbaantje erbij. Maar nee, dan moet je maar naar een tuincentrum gaan”. 
Het trio Schrijen (voor zijn pensionering huisschilder met een eigen verfwinkel 
annex lijstenmakerij), Nabbe (oud-leraar, onder meer Duits en handvaardigheid) 
en Smits (timmerman van zijn vak), koos dit jaar als thema ‘de vijf grote 
wereldgodsdiensten”. Jac Schrijen legt uit:: “Het gaat om het christendom, 
daaronder valt onder meer katholiek, protestant en orthodox, en verder de islam, 
het boeddhisme, het hindoeïsme en het jodendom. We hebben die godsdiensten 
uitgebeeld in de vorm van kerkgebouwen”.  
Zelf bracht de modelbouwer sinds begin dit jaar meerdere dagen per week door 
in zijn werkplaats. Het leeuwendeel van de creaties nam hij voor zijn rekening, al 

wil hij – 
bescheiden als 
hij is – daar 
weinig van 
weten. “Ja, de 
coronatijd, dat 
is dit jaar heel 
beroerd 
geweest. Je 
kunt bijna niet 
samen hier in 
de werkplaats 
bezig zijn. Gerrit 
mocht niet 
komen, maar 
die heeft thuis 
allerlei kleine 
attributen en 
onderdeeltjes 

gemaakt. En de complete lijsten van de wereldgodsdiensten met alle gegevens 
en geschiedenis”. De rol van derde man Tonny Smits is weer een andere, aldus 
Schrijen. “Aan het modelbouwen zelf doet hij niks. Maar als wij ons werk klaar 
hebben, dan bouwt hij in drie dagen in de kerk 
een hele stellage waarop alles geplaatst moet 
worden. Tonny is zo’n beetje de 
toneelmeester. Hij maakt de ondergrond en de 
verhogingen en de achtergrond”. 
Het drietal krijgt bovendien vaak hulp van 
andere hobbyisten. Schrijen geeft graag een 
paar voorbeeldjes. “Bij de joodse gebouwen 
staat mensenfiguren. Die heeft Wilma Arts 
voor ons verzorgd. Het zijn eigenlijk beeldjes 
van herders. Ze heeft ze aangekleed, zoals 
joodse mensen vaak gekleed gaan”. 

De Russische-orthodoxe kathedraal van de stad Sergiev Posad,  
met zijn kobaltblauwe en goudkleurige, uivormige torens 

Detail van de kathedraal van Sergiev 
Posad: plastic borrelglaasjes en 

gordijnroedenknopjes 
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Hij wijst op de uivormige koepels van de Russische-orthodoxe kerk. “Probeer 
daar maar eens drie precies dezelfde modellen van te maken. Hebben we 
geprobeerd van dik schuimmateriaal. Lukte niet. We zijn naar Vortum gegaan, 
naar Ligi Hermans, die veel met houtsnijwerk doet. Ik wilde die uien in hout, maar 
dat werd veel te zwaar. Ligi zei: Ik kan ze wel maken van gasbeton, dat is heel 
licht materiaal. Heeft-ie gedaan. Het resultaat is prachtig. En die koperkleurige 
kruisjes op die uien en ook op de torens van de kathedraal van Léon? Dat konden 
we ook niet zelf. Wij naar het hobbycentrum in Boxmeer. Martien van Els, van de 
afdeling sieraden en edelsmederij, wilde ze graag voor ons maken. Van messing. 
Ze zijn heel mooi geworden”. 
Schrijen wil nog wel even een paar geheimpjes en trucjes van het modelbouwen 
prijsgeven. “Voor de gebouwen gebruik ik veel stevig karton. Dat is nog allemaal 
spul, dat ik van mijn lijstenmakerij heb overgehouden. Maar de grote stukken 
beginnen wel op te raken. Zie je de muren van de kathedraal van Léon? Gewoon 
de juiste verf erover en wat donkere vlekken en het lijkt zo op een oude kerkmuur. 
En die kleine ronde ornamentjes op dat torentje. Dat zijn knopspeldjes. Kijk eens 
bij die Russische kerk. Die minitorentjes bij de ingang. Onder die groene verf 
zitten omgedraaide plastic borrelglaasjes. Van die dingen die ze bij de lintjesdag 
gebruiken voor oranjebitter. En de gouden knopjes daar bovenop, dat zijn 
steunknopjes van gordijnroeden”, lacht Jac Schrijen. Over vindingrijkheid 
gesproken.  
 
TENTOONSTELLING KERSTSTALLEN IN BASILIEK BOXMEER  
 
De jaarlijkse kerststallenexpositie in Boxmeer is vanaf woensdag 9 december tot 
en met zondag 3 januari te bewonderen in de Sint Petrusbasiliek in Boxmeer. Het 
publiek kan dagelijks terecht 13.30 uur tot 16.30 uur. De toegang is gratis, maar 
de knikengel zal u ongetwijfeld vriendelijk toelachen als u een vrijwillige bijdrage 

in zijn offerblokje stopt.  
In een achttal vitrines in de basiliek en in de 
sfeervolle crypte van het kerkgebouw zijn ruim 500 
kerststallen uit alle delen van de wereld 
tentoongesteld. Mocht door de coronabeperkingen 
de crypte niet gebruikt kunnen worden dan zullen de 
kerststallen binnen de grote kerststal worden 
verwerkt. 
Bij het ter perse gaan van dit bericht mochten de 
organisatoren van de tentoonstelling er van uitgaan 
dat de basiliek voor de bezoekers is opengesteld. 
Daarbij worden vanzelfsprekend de geldende regels 

omtrent corona in acht genomen. Het publiek wordt geadviseerd voor de meest 
actuele stand van zaken de website van de Onze Lieve Vrouwe Parochie te 
raadplegen: www.onzelievevrouweparochie.nl  Bovendien geldt het advies de 
drukke eerste en tweede kerstdag zo veel mogelijk te mijden. Verdere info over 
de expositie is ook verkrijgbaar via telefoonnummer 0485-573162. 
 

KERSTBROOD EN KBO-KALENDER 
 
 
Op  maandag  21 december zullen de wijkcontactpersonen van de KBO 
traditiegetrouw bij de leden het kerstbrood bezorgen. Het bestuur verzoekt alle 

leden vriendelijk om 
deze dag  thuis te zijn of 
zodanige  maatregelen 
te treffen zodat onze 
vrijwilligers de attentie 
kunnen afgeven. De 
bezorgers brengen ruim 
900 broden ‘aan de 
man/vrouw’ en zullen uw 
voorzorgsmaatregelen 
zeer op prijs stellen. 

Voor de goede orde: er wordt per postadres één kerstbrood afgeleverd. 
Gelijktijdig met de kerstattentie ontvangen de leden ook de KBO-kalender voor 
het nieuwe jaar 2021.  
Met pijn in het hart laat het KBO-bestuur weten dat het dit jaar niet mogelijk is om 
de gebruikelijke kerst-activiteiten te organiseren. Dus gaat het kerststukjes maken 
niet door, is er geen gezamenlijke kerstlunch en moet ook de kerstviering voor de 
KBO-leden geschrapt worden. 
 
 
RABO CLUBSUPPORT: 989,93 EURO VOOR KBO BOXMEER 
 
De actie Rabo Clubsupport 2020 heeft voor de KBO-afdeling Boxmeer wederom 
een prima resultaat opgeleverd. Ondanks een aantal wijzigingen in de 

stemprocedure voor dit jaar hebben 
veel KBO-leden, die ook lid zijn van 
de Rabobank, hun stemmen 
uitgebracht op de KBO Boxmeer. 
Het prachtige bedrag van 989,93 
euro zal de komende dagen op de 
rekening van de KBO afdeling 
Boxmeer worden bijgeschreven. 
Het bedrag is zeer welkom in de 
kas om de diverse activiteiten in het 
komende jaar te kunnen 
organiseren. 

Hartelijk dank aan allen die hun stem bij deze actie hebben uitgebracht op de 
KBO Boxmeer. 

Wim Kuster, 
penningmeester 
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TRUUS VAN DEN BRAND: FIJNE SAMENWERKING 
 
Hallo leden en bestuur van de KBO,  
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de fijne 
samenwerking. Ik ben in het zonnetje gezet tijdens 
mijn afscheid. Ik wil iedereen fijne feestdagen 
wensen en een gezond 2021. Ik hoop dat we 
elkaar dan in goede gezondheid weer kunnen 
ontmoeten.  
De afgelopen weken ben ik tijdens mijn dagelijkse 
wandelingen met Piet veel mooie paddenstoelen 
tegengekomen, in het Weijerpark en op ’t Zand.  

Groeten, Piet en Truus van den Brand  
 
ZUSTER HUBERTA VAN OSS: VERTROUWEN 
 
Over de coronacrisis: ‘We hopen dat we niet onder sneeuwen, maar 
door alles heen gehoord worden over het hele land. En dat we straks 
gesterkt er uit komen. Laten we daarop vertrouwen. 

De club van ’t Hoff, Veerstraat 49 
 
JO MANDERS: VOORUITGANG 
 
Wat me dit jaar opviel: Met enige regelmaat  hoor je tegenwoordig de 
christelijke woorden van de pastoor weerklinken in de supermarkt: ‘Zorg 
goed voor elkaar’. Dat vind ik een vooruitgang in onze maatschappij.  

                               Succes met ‘ons’ blad 
alle goeds, Jo 

 
 

                                De redactie van  
                                KBO-actief 
                                wenst alle lezers 
                                blije kerstdagen en 
                                een gezond 2021  
 
                                              Wiel Vloet en Carel Thijssen  
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OPLOSSINGEN PRIJSPUZZEL EN EXTRA PUZZEL 
 
Puzzelen in coronatijd. Het is voor veel mensen een favoriete liefhebberij 
geworden. Ook onze puzzelredactie merkt dat iedere keer weer. De twee 
puzzels van het novembernummer leverden liefst 106 inzendingen op. En 
wie weet hoeveel KBO-leden de puzzel(s) wel oplossen maar niet 
insturen…Toch doen, zegt onze puzzelredacteur. Er zijn elke maand weer 
mooie prijsjes te verdienen. De oplossing van de woordzoeker van 
november, over heerlijke, ouderwetse gerechten was: 
  

DE KEUKEN VAN OMA 
 
Uit de stapel inzendingen werden drie winnaars getrokken. De gelukkigen 
waren deze keer: Elly Hopman, Gerrit van Mill en Jan van Gaal. Zij 
hebben inmiddels hun prijsje ontvangen. 
 
Met bijna vijftig inzendingen scoorde de letterpuzzel over sportieve 
personen ook uitstekend. En wat te denken van deze leuke reactie van 
een van de deelnemers: ‘'t Was 'n heel gepuzzel, maar na veel gestreep 
en geschuif heb ik bij elke naam 'n sport gevonden. Leuk om te doen, ook 
als blijkt dat ze niet allemaal goed zijn. Er zaten ’n paar hele lastige 
tussen’. En waren ze allemaal goed? Jazeker, alleen viel deze deelnemer 
bij de loting buiten de prijzen. Volgende keer beter, zeggen we dan. 
   
De juiste oplossing van de sportievelingen-puzzel was: 
 
1. Hoogspringen 
2. Wielrennen 
3. Gymnastiek 
4. Kunstschaatsen 
5. Snelwandelen 
6. Boogschieten 
7. Tafeltennis 
8. Biljarten 
9. Paardrijden 
10. Kanovaren 

De prachtige legpuzzel ‘De goochelbeurs’ uit de Jan van Haasteren-serie, 
geschonken door speelgoedwinkel Intertoys in Boxmeer, ging na loting 
naar:  Bep en Theo Stevens. 

Hartelijk gefeliciteerd! 
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EXTRA PRIJSPUZZEL: TELEVISIEPROGRAMMA’S 
 
Ja zuster nee zuster, Swiebertje, Bonanza, Johnny en Rijk. Ongetwijfeld 
herinnert u zich nog deze tv-programma’s, waarbij we in lang vervlogen 
tijden aan de buis gekluisterd zaten en waarvan we in zwart-wit genoten. 
Onze puzzelredacteur haalde tien populaire programma’s van jaren 
geleden uit de archieven en verstopte ze in de tien namen hieronder. De 
opgave: wat was het favoriete tv-programma van onderstaande 
personen? Schuif met de letters, net zo lang tot de oplossing bij elke 
naam tevoorschijn komt. Stuur de tien programmatitels samen met uw 
naam en adres via de mail naar wielvloet@hotmail.com of schrijf de tien 
titels en uw naam en adres op een papier en stop het in de brievenbus bij 
Wiel Vloet, Koorstraat 57a, 5831 GH Boxmeer. Uw oplossing moet vóór 
22 december binnen zijn. Onder de goede inzendingen wordt een  
prachtige Ravensburger-legpuzzel in kerstsfeer verloot (zie de foto). De 
puzzel is opnieuw geschonken door speelgoedwinkel Intertoys in 
Boxmeer. 
 
De opgaven: 
 
1.  Ida Windveere 
 
2.  Wil Oppecond 
 
3.  Anna Vetdeech 
 
4.  Betsie Nonnezoef 
 
5.  Jac Frauemeer 
 
6.  Dorian van Turf 
 
7.  Bas en Fred Klattje 
 
8.  Anna Stapbil 
 
9.  Fritsje Celestern 
 
10.  Stef Tennishol 
 

Deze legpuzzel in kerstsfeer met allerlei Disney-figuren    
is de hoofdprijs van de puzzel over oude tv-programma’s 
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PRIJS-PUZZEL: ALLES RONDOM KERST 
 
Kerst nadert met rasse schreden. Dus, zo dacht onze puzzelredacteur, 
daar past wel een woordzoeker bij in kerstsfeer. Hij verstopte maar liefst 
dertig woorden, die allemaal wel iets met kerst te maken hebben, in 
onderstaande woordzoeker. Aan de puzzelliefhebber de opdracht: de 
woorden vinden, ze wegstrepen en de oplossing komt voor de dag. Stuur 
die met uw naam en adres via de mail naar wielvloet@hotmail.com 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 december binnen zijn. 
 
S L E E M A K U A E D A C 
C K I N D J E B B I R K D 
H J E Z U S Z B A L L E N 
A O R T S S N K E I N R A 
A R R E S L E E O N R K L 
P I E J B I I J E N G A G 
R N N B O K M N T U I E M 
E E I I O Z A T G H W N L 
N S D D M P E L H E C E G 
D R T D P R S F E C R I T 
I A H E R D E R M Z A S L 
E A L N R I Z I N G E N S 
R K E R S T M A N P I E K 

 
 
ARRESLEE – BALLEN – BIDDEN – BOOM – CADEAU – 
DENNENAPPEL – DINER – ENGEL – EZEL – HERDER – JEZUS – 
JOZEF – KAARSEN – KAMEEL – KERK – KERSTMAN – KINDJE – 
KONING – KRIBBE – LICHTJES – MARIA – NACHTMIS – PIEK – 
RENDIER – SCHAAP – SLINGERS – SNEEUW – STER – STRO – 
ZINGEN  
 
Oplossing: 
 
              

 



20KBO-Actief december 2020

IN MEMORIAM 

In de voorbije weken is afscheid genomen van: 

Dhr. G. Bindels                      St. Rochusstraat 7                    80 jaar 
Mevr. A. Bindels-Jacobs        St. Rochusstraat 7                   80 jaar 
Dhr. J. Hofmeijer                   Weijerstaete 218                       81 jaar 
Mevr. T. Boumans-Hubers    Burg. Hengstplein 17                90 jaar 
Dhr. H. van Tits                     Gabriël Metsustraat 12             93 jaar 
Dhr .P. Verdijk                      Jan van Eijckstraat 24               73 jaar 
 
Nieuwe lede : 
  
Mevr. M. van Mil                    Koorstraat 39 
Dhr. D. Blick                          Merel 10 
 
AANTAL LEDEN 1106 

 

Boxmeer 1993. De intocht van Sinterklaas verliep heel anders dan de Goedheiligman 
zich had voorgesteld. Op een bijna verlaten zandpad in de uiterwaarden van de Maas 

ging de schimmel er vandoor, een onthutste Sinterklaas achterlatend. 
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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

Jaargang 35 (nr. 12) december 2016

Kerstenstraat in Boxmeer. Vanaf augustus 2015 is Wim Sijberts de nieuwe 
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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 
www.tvertrek.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

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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