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GEPLANDE ACTIVITEITEN juni, juli, augustus 2021
13 juni
11 juli

Fietstocht voor KBO-leden
Fietstocht voor KBO-leden

De maatregelen in verband met het coronavirus zorgen er voor dat
voorlopig veel activiteiten zijn afgelast.
Zodra er weer meer 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
Je zult maar een eendagsvlieg zijn
en je dag niet hebben
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
(nr.
8)8)
van
KBO-actief
graag
Kopij voor
voorhet
hetaugustus-nummer
augustus-nummer2021
2021
(nr.
van
KBO-actief
graag
vóór
vóór 21
21 juli
juli aanleveren
aanleveren (liefst
(liefst digitaal)
digitaal)bij
bijde
deredactie.
redactie.Zie
Ziedaarvoor
daarvoorhet
het
colofon
op
pagina
1.
De
redactie
behoudt
zich
het
recht
voor
ingezonden
colofon op pagina 1. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden
artikelen nietartikelen
of eventueel
weerverkort
te geven.
niet ofverkort
eventueel
weer te geven.
KBO-Actief juni/juli 2021

2

VAN DE REDACTIE…
Een dubbele aflevering van KBO-actief deze keer. Niet dat dit juni/juli-nummer
extra dik is, maar zoals elk jaar neemt ook de redactie in juli even pauze. Of er
een welverdiende vakantie in zit, is nog maar de vraag. Ongetwijfeld zullen veel
KBO-leden voorlopig de kat uit de boom kijken voordat ze reisjes en andere
uitstapjes gaan ondernemen. De tijden lijken nog te onzeker, al zijn er natuurlijk
ook lichtpuntjes. Zo pakken de organisatoren van de KBO-fietstochten weer de
draad op, zoals u in dit nummer kunt lezen. Ook de wandelaars komen hopelijk
binnenkort weer aan hun trekken, zeker als er enkele nieuwe vrijwilligers worden
gevonden, die de tripjes willen organiseren. Een oproep daarvoor vindt u in deze
KBO-actief. Helaas heeft het bestuur moeten besluiten dat de algemene
ledenvergadering niet in juni gehouden zal worden. Die activiteit komt in het
najaar op de kalender. KBO-voorzitter Anton van Erve licht het besluit toe.
In dit nummer ook het waargebeurde verhaal van onze redacteur, die op een wel
heel merkwaardige wijze zijn tweede corona-prikje kreeg. Verrassingen geven
kleur aan het leven, zullen we maar denken.
Voor de puzzelliefhebbers – en dat lijken er steeds meer te worden! – zijn er
natuurlijk weer de letterpuzzel en de woordzoeker. En voor de gelukkige
inzenders straks de prijsjes.
Wij duiken een maandje onder. Tot ziens in augustus!
Redactie KBO-actief
Wiel Vloet en Carel Thijssen

HALVE PAGINA
ADVERTENTIE
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LEDENVERGADERING KBO VERSCHOVEN NAAR NAJAAR
De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de KBO afdeling Boxmeer
zal pas in het najaar gehouden worden. De precieze datum staat nog niet
vast. Die zal op een later tijdstip bekend gemaakt worden in KBO-actief,
op de website www.kboboxmeer.nl en via e-mail aan de leden, die hun
mailadres doorgegeven hebben aan de ledenadministratie (zie mailadres
op pagina 1).
De ledenvergadering zou op donderdag 17 juni gehouden worden, zoals
we in het meinummer van KBOactief gemeld
hebben. Het bestuur
van de KBO
Boxmeer vindt het
echter raadzaam
om de activiteit te
verschuiven naar
het najaar.
Voorzitter Anton van
Erve over dat
besluit: “Natuurlijk is
corona de grote boosdoener. Volgens de plannen die de regering heeft
met de binnen-horeca zal het in juni nog niet mogelijk zijn om als groep
samen te komen. Gezien de huidige, onzekere omstandigheden zal het
dus onmogelijk zijn de vergadering op korte termijn te houden”.
De laatste algemene ledenvergadering, in september vorig jaar in de grote
zaal van hotel Riche, werd door slechts 27 leden bezocht. De voorzitter wil
een lage opkomst als toen in ieder geval voorkomen. “Veel leden zullen
huiverig zijn om op korte termijn al naar een grotere vergadering te
komen. We vinden dat een grote club als de onze, met 1100 leden, een
algemene vergadering verdient, waarin recht gedaan kan worden aan
belangrijke zaken zoals de financiële verantwoording en de verkiezing van
de bestuursleden”.
Anton van Erve benadrukt het belang van de stem van de leden. “De
vergadering is ook een uitgelezen kans voor de leden om wensen en open aanmerkingen naar voren te brengen. De inbreng van de leden wordt
natuurlijk zeer op prijs gesteld. Daarom hebben we dit besluit genomen. In
de hoop dat we elkaar in het najaar weer als vanouds kunnen ontmoeten.
En dat we dan ook weer de gebruikelijke 60 tot 70 leden kunnen
verwelkomen. Ook kan dan hopelijk het traditionele gezellige, en zo
belangrijke samenzijn ter afsluiting mogelijk zijn”.
KBO-Actief juni/juli 2021
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FIETSTOCHTEN VOOR KBO-LEDEN
Nadat enkele keren een gezellige KBO-fietstocht geschrapt moest worden
in verband met de coronaregels, staan er binnenkort toch weer twee
fietstochten voor KBOleden op de agenda.
De eerste rit wordt
gehouden op zondag 13
juni. Een kleine maand
later kunnen de
fietsliefhebbers op
zondag 11 juli voor de
tweede keer op de
pedalen. De fietstocht die
voor 4 juli op de KBOkalender staat komt te
vervallen.
Fietsen met andere KBO-leden
Zowel op 13 juni als op 11
juli starten de deelnemers om 13.30 uur vanaf het Weijerplein. Vooraf
aanmelden is niet nodig. De routes gaan door de mooie omgeving van
Boxmeer. De fietstochten zijn ongeveer 25 km lang. Natuurlijk is het de
bedoeling dat onderweg een tussenstop gemaakt wordt voor koffie met
gebak.
Voor informatie over de fietstochten kunnen belangstellenden bellen naar
Betty Lamers, telefoon 06-18236878.

GEZOCHT: ORGANISATOREN VOOR KBO-WANDELINGEN
Het bestuur van de KBO is dringend op zoek naar enkele vrijwilligers die
weer de traditionele wandelingen voor KBO-leden willen organiseren. Het
duo Jan van den Bungelaar/Fien Spiekmans heeft zich jarenlang ingezet
voor de wandelactiviteiten. Zij stippelden de routes uit en zorgden ervoor
dat er onderweg de mogelijkheid was om een kopje koffie te drinken.
Onlangs heeft het tweetal te kennen gegeven om persoonlijke redenen te
stoppen met de organisatie. Nu de corona-beperkingen weer ruimte zullen
bieden om in kleinere groepen te gaan wandelen, zijn twee vrijwilligers die
de taken van Jan en Fien willen overnemen zeer welkom. Bent u een
fervent wandelliefhebber en vindt u het fijn iets te doen voor andere
wandelliefhebbers van de KBO, dan roepen wij u op zich te melden bij
onze secretaris Henk Thuis, telefoon 0485-573188.
5
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MIJN TWEEDE PRIK

(of: hoe heerlijk vaccinatie-chaos kan zijn)
Door Carel Thijssen

Woensdagmorgen 19 mei, even over elven. Mijn lief en ik wandelen arm in arm
naar sportcomplex ’t Hoogkoor. Zo dadelijk krijgt ze haar tweede vaccinatie tegen
dat ellendige coronavirus. Ik ben pas over een paar weken, om precies te zijn op
3 juni, aan de beurt voor mijn tweede prik. Maar ik ga toch even mee. Voor de
gezelligheid en omdat ik na mijn eerste vaccinatie geen schriftelijke uitnodiging
voor deel 2 heb gekregen. Kunnen we maar beter nu tegelijk even regelen, vindt
mijn vrouw.
We steken het nieuwe zebrapad bij ’t Hoogkoor over en staan even later in een
halletje tegenover een potige jongedame. Geel hesje, bazige blik in de donkere
ogen. Hoofdfunctie: bezoekers wijzen door welke deur ze naar binnen moeten.
Niet al te moeilijk werk, lijkt me, want behalve twee toiletdeuren is er maar één
andere deur. Na ons vriendelijke ‘goedemorgen’, klinkt het helder en streng: “U
komt allebei voor de vaccinatie?” “Nee”, haast ik me, “mijn vrouw komt voor haar
tweede prik. Ik ben over een paar weken pas aan de beurt”. “Dan mag u niet naar
binnen”, ketst het gele hesje meteen terug. Ik aarzel even en vraag dan
voorzichtig: “Hoezo, vorige keer waren we hier ook samen”. Het hesje weer: “Kan
wel zijn, maar de regels zijn strenger geworden. U moet maar buiten wachten”.
De dame heeft
blijkbaar geen
rekening gehouden
met mijn lief, die
resoluut in actie
komt. “Dacht het niet.
Hij gaat mee naar
binnen”, klinkt het
bijna strijdlustig. En
ze legt uit: “Mijn man
heeft vorige keer een
formulier te weinig
gekregen. Dat willen
we nu graag even in
orde maken”. De
deuraanwijster bindt
Wegwijzer naar vaccinatie-locatie ’t Hoogkoor in Boxmeer
in: “Nou goed, doe
dat dan maar even”, zegt ze tegen mijn vrouw. En tegen mij: “Hou er maar
rekening mee dat u meteen teruggestuurd wordt”. Ik besluit nergens rekening
mee te houden en stap achter mijn lief aan naar de deur die het gele hesje
aangewezen heeft.
Drie jongedames, alle drie in smetteloos witte verpleegsterskleding, begroeten
ons. Ieder vanaf haar eigen hoge kruk achter een eigen hangtafel. Keurig op
KBO-Actief juni/juli 2021
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afstand van elkaar. We hebben het voor het uitzoeken. We kiezen voor de linkse
dame, een gouden greep, zo zal spoedig blijken.
“Allebei voor de tweede prik?”, vraagt de dame vriendelijk. “Nee”, antwoordt mijn
vrouw, die maar meteen de regie in handen neemt. Kort en bondig legt ze uit
waarom ik mee ben gekomen. De dame knikt instemmend, Ze heeft ons
probleempje begrepen. Ze kijkt me aan en vraagt: “Wanneer bent u voor de
eerste keer geprikt?” Dat weet ik precies. “Zondag 25 april”, reageer ik snel. Ik
zie haar denken. En rekenen. Heel even maar. “O, dat is meer dan drie weken
geleden”, merkt ze op. “Wat vindt u ervan als we u nu ook net als uw vrouw maar
meteen de tweede vaccinatie geven. Dan hoeft u daarvoor niet extra terug te
komen”. Stomverbaasd en tegelijk aangenaam verrast, knik ik heftig van ja. De
dame weer, nu tegen mijn lief, die met alle vaccinatiepaperassen in de hand
staat. “Ik zie dat u de gezondheidsverklaring van uw man ook bij u heeft”. “Ja,
maar nog niet ingevuld. Hier
hadden we niet op gerekend”, is het
antwoord. Onze gastvrouw lacht
haar hagelwitte tanden bloot. “Ach,
het leven zit soms vol verrassingen.
Geen punt, vullen we dat toch even
samen in”. Dan tegen mij: “Heeft u
wel een legitimatiebewijs bij u?”
Mijn hoofd schudt ‘nee’. Ook niet
aan gedacht. “Geen probleem.
Waar het allemaal om gaat: de prik
Lossen we op een andere manier
wel op”, klinkt het opgewekt. Razendsnel vult ze de benodigde papieren in en
neemt ons dan mee naar een mannelijke collega, die even verderop bij de
prikplek achter een laptop zit. In een paar woorden legt ze hem onze situatie uit
en stapt dan kordaat terug naar haar kruk achter de hangtafel. Een vrolijk ‘fijne
dag nog’ is het laatste dat we van haar horen.
De vriendelijke heer, veertiger schat ik, kijkt me over zijn ronde brilletje aan en
zegt: “Geen legitimatiebewijs dus. Ga ik in de computer even uw gegevens van
de vorige keer opzoeken”. Een paar tellen later: “Hebbes. Meneer, vertelt u eens,
wat zijn uw doopnamen”. Moeiteloos lepel ik de namen van de vier heiligen op,
die mijn ouders me meer dan 72 jaar geleden voor de rest van mijn leven hebben
meegegeven. De heer knikt tevreden. “Klopt. U bent goedgekeurd. U bent
natuurlijk ook de enige die zoiets kan weten”, lacht hij. Mijn lief hapt heerlijk toe:
“Nee hoor, ik weet ze ook. Al bijna vijftig jaar”. We lachen alle drie. Even later
zitten eerst ik en dan mijn vrouw op de prikstoel en gaat het dunne naaldje in de
bovenarm. De onzichtbare krater wordt warm toegedekt met een minuscuul
pleistertje.
Goedgemutst lopen we – na het verplichte kwartiertje pauze – door de zijdeur het
sportcomplex uit. Buiten schijnt een mager zonnetje. Ik doe mijn mondkapje af,
steekt het ding in mijn jaszak, kijk mijn lief aan en vraag haar langs mijn neus
weg: “Snap jij dat nou, al dat gezeur over chaos bij het vaccinatiebeleid? Nou, ik
niet. Ik heb nergens last van”. Vrolijk lachend kuieren we huiswaarts.
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ALLEMAAL BEESTJES
Mug
Een mug vroeg aan een mot in Made
Wat brengt een huwelijk veel schade?
Nie mugge, zei de mot spontaan
Dan gaat je huwelijk eraan
Nou, sprak de mug, dat klinkt niet best
Maar motte, dat is echt funest

Duizendpoot
Twee duizendpoten uit het Haagse
Die liepen mee in de Vierdaagse
Ze slaagden glansrijk, allebei
Maar aan de streep verzuchtten zij:
Nu moeten we na al dat lopen
Tweeduizend nieuwe schoenen kopen

Mus
Laatst werd, ik meen in Brouwershaven,
Een hoogbejaarde mus begraven
Heel zijn familie vierde feest
Geen traantje viel er om het beest
Dat komt, omdat we, sprak zijn zus
Zo blij zijn met een dooie mus

KBO-Actief juni/juli 2021
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t Harry Raafs nog niet. “Ik zit er
cretaris overgenomen. Die heeft
ar is nog niet echt over

OPLOSSINGEN PRIJSPUZZEL EN EXTRA PUZZEL

onder zijn hoede. “Daar
klein tuintje en een kippenhok.
en halve meter hoog. Konden ze
niet willen doen? Ik zei, goed,
heeft hij de kakelaars zelfs heel
jerstaete hebben het coronahuis genomen. Hoef ik niet naar
jn kweekkas. Bij de tomaten”.
door in Sint Petrusbasiliek. En
eigenlijk al begonnen toen ik
de Vaartprocessie. Doe ik al
je niet assisteren bij uitvaarten.
d. Koster Frans kon en kan
. Al het kosterswerk. Schoon
er zowat elke dag. Ook geld uit
e voor. Paar dagen geleden nog
van de muur te slopen.

Zoals we al meldden in het redactionele voorwoordje: de puzzels in KBOactief blijken razend populair. Dus ook het aantal inzendingen. De teller
bleef in de maand mei pas stilstaan bij 110 (!) inzendingen. En dan te
bedenken dat er ongetwijfeld nog puzzelaars zijn, die wel oplossen maar
niet insturen. Toch doen, zegt onze puzzelredactie. De prijsjes liggen te
wachten.
De woordzoeker van vorige maand had als thema de keuken en wat daar
allemaal te vinden is aan gereedschap en hulpmiddelen. De oplossing
was dan ook niet vreemd:
WAT ETEN WE VANDAAG ?

Uit de stapel goede inzendingen kwamen de volgende drie winnaars
tevoorschijn. Hen konden we blij maken een heerlijk smulpakketje. Met
dank aan supermarkt Albert Heijn. De gelukkigen waren: Annie van
Braak, Carla Klaver en Ger Schiks. Zij hebben inmiddels hun prijsje
ontvangen.

hun tot ‘Lia en Harry Raafs Kantine
gedoopte prieeltje

De favoriete drankjes die uit de extra prijspuzzel van mei voor de dag
moesten komen waren:

1. Trappistenbier
2. Boerenjongens
3. Chocolademelk
4. Mineraalwater
5. Oploskoffie
6. Citroenjenever
7. Kruidenbitter
8. Vruchtensap
9. Kersenbrandewijn
10. Kamillethee

niet dat ik dat moet doen, want
er gevraagd: kom er eens bij
iging. Daar ben ik al vanaf m’n
ar penningmeester. Ik dacht: ik
r moeten jongeren in. En bij de
t ben ik, dacht ik zo. Heb ik

Boerenjongens

De legpuzzel uit de Wasgij?-serie ging na loting naar: Jeanne Nabbe.
De prijs is geschonken door speelgoedwinkel Intertoys in Boxmeer.
Hartelijk gefeliciteerd!
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EXTRA

PRIJSPUZZEL:

DAGJE UIT

Lekker een dagje weg. Wie wil dat niet, zeker in deze vervelende
tijd. Het bracht onze puzzelredacteur op het idee om het thema
‘uitgaanstips’ te verwerken in onderstaande puzzel. Elk van de tien
personen ging een dagje uit. De vraag is: waar naar toe?
Schuif net zo lang met de letters van hun namen tot de tien
oplossingen tevoorschijn komen. Stuur die samen met uw naam en
adres via de mail naar wielvloet@hotmail.com of schrijf ze met 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
21 juli binnen zijn. Onder de goede inzendingen wordt een
prachtige legpuzzel van duizend stukjes verloot (zie foto).
De opgaven:
1. Fiep Platvos
2. Mabel de Vuurboel
3. Til Gefen
4. Arend Kwetel
5. Linda Ruimof
6. Tine Eindur
7. Romeo Celbons
8. Diederik Bronjer
9. Moos Gluurmoes

Deze prijs kunt u winnen: een legpuzzel van 1000
stukjes van de molens van Kinderdijk

10. Saar Prikaf

KBO-Actief juni/juli 2021
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PRIJS-PUZZEL: SLAAP LEKKER
Onze puzzelredacteur dook deze keer in bed, keek eens goed om zich
heen en verzamelde een flink aantal woorden, die iets met de slaapkamer
te maken hebben. Aan de puzzelliefhebber de taak om ze te vinden.
Streep ze weg en de oplossing blijft over. 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 21 juli
binnen zijn.

E
J
T
S
A
K
T
H
C
A
N
E
N

W
N
K
D
T
R
D
R
O
M
E
N
G

H
E
N
I
E
U
I
U
S
A
K
R
N

O
R
J
E
U
O
M
E
T
J
R
E
I

O
E
D
D
K
R
G
P
R
Y
U
K
R

F
M
E
L
E
A
K
N
A
P
N
K
P

D K U S
I U L S
K E N M
T E S A
P E L F
I S O F
L L O E
N M P N
E E A A
A N D T
S L N D
E W S I
S X O B

S
E
P
D
E
K
B
E
D
A
R
E
L

E
E
L
E
D
I
K
A
N
T
L
A
B

N
A
C
H
T
M
E
R
R
I
E
S
S

BEDDENKRUIK – BOXSPRING – DEKBED – DEKEN – DROMEN – GAPEN –
HOOFDKUSSEN – LAKEN – LEDIKANT – LINNENGOED – MAFFEN –
MATRAS – NACHTKASTJE – NACHTMERRIE – PYJAMA – SLAAPLIEDJE –
SLAAPMUTS – SLAPEN – SLOOP – SLUIMEREN – SNURKEN – SPREI WEKKER

Oplossing:
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IN MEMORIAM
Op zondag 13 juni gedenken wij om 10.30 uur in
de Petrusbasiliek te Boxmeer:
Dhr. C. Hendriks
Mevr. J. de Wildt-Straatman

Hoogstraat 19
86 jaar
Rembrandt van Rijnstraat 38 C 93 jaar

In de voorbije weken is afscheid genomen van:
Mevr. M. Hurkmans-Walk
Mevr. C. Ermers-Janssen

Sweelinck 38
Weijerstaete 78

79 jaar
84 jaar

NIEUWE LEDEN:
Dhr. W. Kelders
Mevr. M. Kelders-Diesveld

Mees 9
Mees 9

AANTAL LEDEN: 1095

Een beeld uit lang
vervlogen tijden,
toen de traditionele
Vaartprocessie elk jaar
nog vijf keer door de
straten van Boxmeer
trok. Tijdens één van
die vijf processies was
het rustaltaar ingericht
tussen de
Rochuskapel en het
Heilig Hartbeeld.
Ook dit jaar kon in
verband met de
coronaregels de
eeuwenoude traditie in
Boxmeer niet
doorgaan.
KBO-Actief juni/juli 2021
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R.-K. Begraafplaats

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

is opnieuw geopend sinds 1 maart 2007

Inlichtingen verkrijgbaar via
0485 - 57 81 50 of 06 - 81 36 36 48

13

KBO-Actief juni/juli 2021

Stationsweg 16 Boxmeer - tel: 0485- 57 86 60

www.fietsplusr o b . n l

