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Kopij voor het maart-nummer 2021 (nr. 3) van KBO-actief graag vóór 
17 februari aanleveren (liefst digitaal) bij de redactie. Zie het colofon op 
pagina 1.  De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen 

niet of eventueel verkort weer te geven.

GEPLANDE ACTIVITEITEN  februari, maart 2021  
 
 
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  
 
                      Iedere wijze uil  
          is ooit een uilskuiken geweest  
 

 
 
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 2021 (nr. 3) van KBO-actief graag vóór 17 
februari aanleveren (liefst digitaal) bij de redactie. Zie het colofon op 
pagina 1.  De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen 
niet of eventueel verkort weer te geven. 
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VAN DE REDACTIE… 
 
 
De eerste maand van 2021 zit er al weer op. Helaas geen uitbundige maand, 
want met alle strenge en nog strengere coronamaatregelen hoor je steeds vaker: 
wat is het toch een saaie boel. Laten we maar zeggen: kop op, blijven hopen op 
betere tijden. 
Dat doen wij als redactie ook. Geen KBO-activiteiten en toch proberen we elke 
maand een lezenswaardige KBO-actief bij elfhonderd leden te bezorgen. Het is 
toch steeds weer een flinke puzzel. Vandaar onze oproep aan alle KBO’ers: heb 
je leuke of interessante ideetjes of verhalen, heb je een mooie hobby of ken je 
iemand die een boeiende liefhebberij heeft: aarzel niet, laat het ons weten en wij 
proberen een aardig leesverhaal in elkaar te timmeren.  
Deze keer ging onze redacteur op bezoek bij Nellie de Bruin-Baltussen, die met 
haar 90 jaar de oudste, actieve vrijwilliger van onze KBO is. En dat wil ze nog 
graag een paar jaartjes blijven. 
In het februarinummer ook een extra puzzel. Precies in het midden, achter de 
nietjes. Een uitgebreide tekening, waarin een heleboel spreekwoorden verborgen 
zitten. Ongetwijfeld goed voor een poosje puzzelplezier. 
Dit jaar, helaas, geen carnaval en geen Metworstrennen. Tot groot verdriet van 
de echte Boxmerenaren. Daarom als troost op de laatste pagina een historische 
foto met als onderwerp…..toen ging de Metworst ook niet door.  
Wat ons betreft: veel lees- en puzzelplezier en houd de moed erin. 
 

  Redactie KBO-actief 
Wiel Vloet en Carel Thijssen 
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Nellie de Bruin-Baltussen 
 
DE OUDSTE KBO-VRIJWILLIGER MET 23 DIENSTJAREN 
 
Op 4 januari werd Nellie de Bruin-Baltussen 90 jaar. Een dag later ging ze alweer 
een uurtje op pad als vrijwilliger: KBO-actief bezorgen bij haar vaste klanten. Dat 
doet ze al 23 jaar. Met veel plezier. Aan stoppen denkt ze voorlopig nog niet. 
Onze verslaggever ging op bezoek bij de jarige. 
 
Aan het grote raam naast de voordeur hangt over de volle lengte een vrolijke 
slinger met veelvuldig het getal 90. De voordeur is versierd met een grote, 
goudkleurige 90. Het kan niet missen: hier moet Nellie de Bruin wonen. Met een 
brede glimlach zwaait ze de voordeur open en steekt ze ook maar meteen van 
wal. “Och, ik heb toch al zo veul kaartjes en andere dingen gekregen. Niet te 
geloven. En van de KBO hebben ze net nog een bloemenbon gebracht. Mooi 
toch. Jammer dat je met dat corona niet echt een feestje kunt vieren. Maar ja, het 
is niet anders”. 
Die 90 jaar is de krasse dame beslist niet aan te zien. En toch stond haar wieg er 

in 1931. In Ledeacker. “Zeg maar ’t Leker”, 
lacht Nellie, dochter uit een boerengezin 
van tien kinderen, keurig verdeeld: vijf 
zonen en vijf dochters. Na de tweede 
wereldoorlog mocht ze gaan studeren, 
eerst bij de zusters van JMJ in Boxmeer, 
daarna op kostschool bij de zusters in 
Schijndel. Na vier jaren mulo volgden vier 
jaren kweekschool met aansluitend de 
benoeming als onderwijzeres aan de 
meisjesschool in Schijndel. De kostschool 
had ze inmiddels verruild voor wonen in 
een pension en in de weekenden naar ’t 
Leker. De volgende stap in haar leven 
herinnert Nellie zich nog maar al te goed. 
“Op een gegeven moment kwam ik weer 
het weekend thuis en zei m’n vader: nou 
moet je je baan daar opzeggen, want 
pastoor en ik hebben geregeld dat je hier 
in ’t Leker aan de school komt. Ja, zo ging 
dat vroeger”. 

Vijf jaar onderwees Nellie Baltussen de kinderen in haar geboorteplaats. Tot ze, 
in 1960, trouwde met Jan de Bruin, onderwijzer in Volkel. “In die tijd moest je uit 
het onderwijs als je trouwde, zo zat dat”. In 1967 – echtgenoot Jan had inmiddels 
een bibliotheek-studie afgerond – verhuisde het paar naar Renkum, niet ver van 
Wageningen waar Jan bibliothecaris werd bij de Landbouwhogeschool. Toen de 
twee zoontjes van het echtpaar naar de kleuter- en lagere school gingen, pakte 
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Nellie haar oude stiel weer op en fungeerde ze als invalkracht aan de 
basisscholen in Renkum en Heelsum. 
In 1985 verkasten Jan en Nellie naar Boxmeer. Nellie: “Jan kon met vervroegd 
pensioen en omdat hij hartproblemen had, gingen we naar Boxmeer. Jan zei: dan 
zitten we tenminste dicht bij een ziekenhuis”. Ze hadden het jaren lang goed naar 
hun zin in hun bungalow in Boxmeer, waren lid van de KBO en genoten. Nellie: 
“In 1997 is Jan toch nog onverwacht gestorven aan hartproblemen”. 
Ze ging niet bij de pakken neerzitten en besloot zich bezig te gaan houden met 
vrijwilligerswerk. “De KBO-boekjes rondbrengen, dat doe ik nu al 23 jaar. In het 
begin had ik veel adressen, bijna de hele Hollesteeg. In de zomerdag was het niet 
zo’n probleem, maar in de winter wel. Toen heb ik tegen het bestuur gezegd: ik 
wil het opsplitsen. Ik heb hier een buurvrouw die ook genoeg tijd heeft. Ik zei: als 
jij nou die kant van de Floralaan doet, dan doe ik de andere kant. Nu heb ik nog 
zo’n twintig boekjes. 
Ik doe het met 
plezier. Ze kennen 
me allemaal. Ja, 
efkus een praatje 
maken, efkus 
buurten. Jammer, in 
coronatijd kan dat 
niet. Ja, op afstand. 
Met de kerstbroden 
rondbrengen, in 
december, heb ik 
natuurlijk wel 
aangebeld. Weet je, 
ik breng die 
kerstbroden al jaren rond en ik heb er zelf nog nooit eentje gehad. Dat komt: ik 
moet glutenvrij eten. Die koek met gevulde speculaas? Mag ik ook niet. Och ja, 
dat geeft niks. Ik deel het maar uit, dan maak ik toch iemand blij”. 
Hoe lang ze de KBO-boekjes nog rond wil brengen? Lachend: “Het liefst maak ik 
de 25 vol. Dus dit jaar nog en volgend jaar. Dan is het wel mooi geweest”. 
Ook bij verzorgingshuis Madeleine en nu de Symfonie, heeft Nellie de Bruin een 
indrukwekkende staat van dienst opgebouwd als vrijwilliger. “Bij Madeleine al 
meer dan 25 jaar. Nu doe ik nog rolstoeldansen bij de Symfonie, en andere leuke 
dingen met de mensen, spelletjes, koffie drinken en zo. Anders zitten ze toch 
maar de hele middag te slapen. Alleen met dat corona, het kan allemaal niet”. 
Wat nog wel kan is een heel andere tak van vrijwilligerswerk. Nellie hanteert 
volop de breinaalden. “Dat is mijn eigen projectje. Ik brei al jaren kindertruitjes. 
Voor een zuster in Curaçao. Zij runt een weeshuis voor zwaar gehandicapte 
kinderen. Het garen betaal ik allemaal zelf. Ik brei iedere avond. Ik mót bezig zijn. 
Dan heb ik de televisie aan, maar daar is vaak niks op, dus dan brei ik. Zo’n 
anderhalf uurtje. En dan nog even een cijferpuzzeltje of een spelletje patience en 
tegen half elf, ja dan ga ik zuutjes aan de hort op”.      
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EEN TEKENING VOL SPREEKWOORDEN 
 

BESTE  

PUZZELLIEFHEBBERS  

 
In deze saaie tijden maken we de 
puzzelaars van KBO-actief 
ongetwijfeld blij met een extra 
mooie opdracht. In de tekening 
hiernaast zitten een heleboel 
spreekwoorden en uitdrukkingen 
verborgen.  

Ga er maar eens goed voor zitten. 
Kijk goed naar elke afbeelding en u 
vindt ongetwijfeld tien, twintig of nog 
meer spreekwoorden.  

Schrijf ze op en stuur ze met uw 
naam en adres via de mail naar 
wielvloet@hotmail.com of schrijf de 
antwoorden en uw naam en adres 
op een papier en stop het in de 
brievenbus bij Wiel Vloet, Koorstraat 
57a, 5831 GH, Boxmeer. Onder de 
inzendingen met de meeste goede 
spreekwoorden wordt een extra prijs 
verloot. Uw oplossing moet vóór  
17 februari binnen zijn. 
 
Veel puzzelplezier! 
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MONDKAPJES – EEN BEELDIG GEZICHT 
 
Sinds het coronavirus 
de mensheid in zijn 
greep heeft, zie je ze 
overal: mondkapjes. 
Bij de bakker en de 
slager, in de super, in 
de trein, op de markt 
en in de kerk. Ze 
moeten ons 
beschermen en 
meehelpen het 
ellendige virus de 
wereld uit te krijgen. 
Dus dragen we – met 
tegenzin – zo’n ding. 
En niet alleen wij. 
Anonieme, maar 
ongetwijfeld 
bezorgde inwoners 
van Boxmeer hebben 

zich bekommerd om de gezondheid van ons cultureel en industrieel erfgoed. Zo 
kan het zomaar gebeuren dat de edelknaap uit de eeuwenoude Boxmeerse 
Vaartprocessie – hij staat op de hoek van de Veerstraat en de Van Coothstraat – 
al wekenlang een mondkapje draagt. Voor alle zekerheid, je weet maar nooit.  
En ook het Stork-echtpaar tegenover de toegangspoort naar het Weijerpark, is 

door behulpzame zorgverleners voorzien 
van mondkapjes.  
Natuurlijk mag dat andere ‘woejend’ 
belangrijke symbool van Boxmeerse 
traditie niet vergeten worden: De 
Metworst. Sinds geruime tijd draagt ook 
het paard van het Metworstbeeld, bij de 
rotonde richting Sambeek, een 
mondkapje. Ook dieren moeten 
beschermd worden tegen corona. zeker 
een Metworstpaard. De ruiter? Och, zo’n 
stoere jonggezel redt zich wel. Of deze 

kostbare dragers van Boxmeers erfgoed straks ook nog gevaccineerd worden, is 
niet bekend. Maar zeg nou zelf: zo’n mondkapje staat toch beeldig? 
 
(Naschrift: nauwelijks een week nadat onze redacteur deze foto’s gemaakt had, waren de 
mondkapjes afgerukt en bij de beelden op de grond gegooid. Door…ongetwijfeld lieden die 
geen boodschap hebben aan het welzijn van Boxmeers erfgoed. Toch vonden wij het de 
moeite om deze pagina met u te delen). 
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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 

OPLOSSINGEN PRIJSPUZZEL EN EXTRA PUZZEL 
 
Bijna honderd oplossingen belandden er weer in de mailbox en de 
brievenbus van onze puzzelredactie. Het blijft een gezellige bezigheid, 
even – of eventjes langer – bezig zijn met de KBO-puzzels. En dat er 
soms een foutje in zit, dat mag de pret niet drukken. Zo kregen we bij de 
woordzoeker met als thema ‘groenten’ een oplossing binnen van iemand 
die de puzzel wel heel gemakkelijk vond. Die luidde volgens de inzender: 
‘dat was een peulenschilletje’. Jammer maar we moesten dat antwoord 
fout rekenen.  
De juiste oplossing van de woordzoeker van januari was namelijk: 
 

DAT WAS EEN PEULENSCHIL 
 
Deze keer konden we drie winnaars van de woordzoeker blij maken met 
een heerlijk smulpakketje, geschonken door Albert Heijn in Boxmeer. De 
gelukkigen waren: Toon Jacobs, Toon Gerrits en Mia Fleuren. Zij 
hebben inmiddels hun prijsje ontvangen. 
 
De juiste oplossingen van de extra prijspuzzel ‘zing met ons mee’ waren:  
 
 
1. Peter Koelewijn  
2. Willeke Alberti  
3. Vader Abraham  
4. Marco Borsato  
5. Koos Alberts  
6. Boudewijn de Groot 
7. Liesbeth List 
8. Zangeres Zonder Naam 
9. Gerard Joling 
10. Henk Wijngaard 

 

De prachtige Ot en Sien-legpuzzel van duizend stukjes ging na loting 
naar: Dorien Schrijen. De prijs is weer geschonken door speelgoedwinkel 
Intertoys in Boxmeer. 

Hartelijk gefeliciteerd! 

Vader Abraham 
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EXTRA PRIJSPUZZEL:  LIEVELINGSKOSTJES  
 
Iedereen heeft wel zijn favoriete gerecht of lekker hapje. Of het nu gaat 
om poffertjes, boerenkool met worst, nasi-speciaal of een appelflap. Ook 
de tien personen hieronder hebben elk hun eigen lievelingskostje. Om te 
weten wat deze personen graag eten, moet er geschoven worden met de 
letters van de namen. Schuif net zo lang tot het antwoord bij elke naam 
tevoorschijn komt. Stuur de tien oplossingen samen met uw naam en 
adres via de mail naar wielvloet@hotmail.com of schrijf de tien namen 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 17 
februari binnen zijn. Onder de goede inzendingen wordt een snelle puzzel 
boordevol automodellen verloot (zie foto). De puzzel is geschonken door 
speelgoedwinkel Intertoys in Boxmeer. 
 
 
De opgaven: 
 
1.  Elsa  Praten 
 
2.  Joost Bernwoerd 
 
3.  Jan Kribbel 
 
4.  Suzan Edelhaar 
 
5.  Ingrid de Speelmug 
 
6.  Pam Plasmetje 
 
7.  Annie Pidder 
 
8.  Elsbeth Kiem 
 
9.  Koen Knapen 
 
10.  Peter Sowen 
 
 

Deze legpuzzel boordevol auto’s  
is de hoofdprijs van de puzzel over de 

lievelingskostjes van … 
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PRIJS-PUZZEL: HANDEN UIT DE MOUWEN 
 
Er wordt heel wat geklust in Nederland, van timmeren en schilderen tot 
een muurtje metselen of een terrasje betegelen. Voor een goede klus is 
wel goed gereedschap nodig. Onze puzzelredacteur zocht een flinke 
portie ‘klus-woorden’ bij elkaar en verstopte ze in onderstaande 
woordzoeker. Aan de puzzelliefhebber de klus: 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 
verloten we natuurlijk weer drie prijsjes. Uw oplossing moet vóór 17 
februari binnen zijn. 
 
S F A A H C S R E K IJ P S 
S C H R O E V E N T V G E 
R D H N E E D M B R K IJ P 
K D R U E S C A E O O H L 
A O O E U G H H I F T A A 
A O L A V R G W T F S N M 
H L M S M E P U E E M D U 
L T A T E P L A L L I Z U 
E E A U I S K L P P U A R 
K I T G R I S K T I D A M 
N H S A P R E T A W E G E 
I C V E R F K W A S T R S 

W S E N I H C A M R O O B 
 
BEITEL – BOORMACHINE – DREVEL – DUIMSTOK – GUTS – 
HANDZAAG – KLAUWHAMER – PLAMUURMES – PLUGGEN – PRIEM 
– ROLMAAT – SCHAAF – SCHIETLOOD – SCHROEVEN – 
SCHUURPAPIER – SPIJKERS – TROFFEL – VERFKWAST – VIJL – 
WATERPAS - WINKELHAAK 
 
Oplossing: 
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IN MEMORIAM 

Op 7 februari gedenken wij om 10.30 uur in de Petrusbasiliek:   

Dhr. M. van de Veer                  Jan Tooropstraat 5                         83  jaar 
Mevr. M. Kees-Hurks                 Kleermakersgroes 20-52 Gennep   90 jaar 
Mevr. A. Rovers-van Grinsven   Weijerstaete 64                               91 jaar 

Om 10.30 uur in de kapel van het Kasteel: 

Zr. A. Broekman                        Veerstraat 49                                  87 jaar 

In de voorbije weken is afscheid genomen van:  

Mevr. M. Reijnen                        Veerstraat 49                                  93 jaar 
Mevr. I. Jakobs-Vissers              Michiel de Ruyterstraat 4                81 jaar 
 
Nieuwe leden: 
  
Mevr. E. van den Hoogen          Beugenseweg 23A 
Mevr. F. Jacobs-Verhoeven       Bocstraat 16 
Dhr. T. Jacobs                            Bocstraat 16 
Mevr. M. Rademakers                Weijerstaete 203 
Mevr. E. Roefs                            Weijerstaete 241 
Dhr. W. Peters                            Weijerstaete 241 
 
AANTAL LEDEN: 1097 

 
 

Geen Metworstrennen dit jaar. Ook in 1990, uitgerekend het jaar dat de 
Metworst 250 jaar bestond, ging de jaarlijkse traditie niet door. De gevaarlijk 

harde wind haalde een dikke streep door het evenement en dus moest ook de 
gekkenkar onverrichterzake vanuit een kletsnat Vortums Veld weer huiswaarts. 
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Stationsweg 16 Boxmeer - tel: 0485- 57 86 60
www.fietsplusrob.nl

Henk Meulepas, 
keurslager
Kloostertuin 21, Boxmeer
Tel. 0485-520 394
www.meulepas.keurslager.nl

Voor uw barbecue of partypan



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

is opnieuw geopend sinds 1 maart 2007

R.-K. Begraafplaats 

Inlichtingen verkrijgbaar via
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