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Bezoek ook onze website: 
 

www.dekaaswinkel.nl 
 

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

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

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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Kopij voor het februari-nummer 2022 (nr. 2) van KBO-actief graag 
vóór 18 januari aanleveren (liefst digitaal) bij de redactie. Zie daarvoor 
het colofon op pagina 1. De redactie behoudt zich het recht voor 

ingezonden artikelen niet of eventueel verkort weer te geven.

GEPLANDE ACTIVITEITEN  januari, februari  
 
19 jan     Wandelen met de KBO 
 
 
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 
 
 

 

      SSPPRREEUUKK  VVAANN  DDEE  MMAAAANNDD    
  
                  Bier zonder alcohol is  
               als een beha aan de waslijn:  

                                                          het beste is eruit 
 
 
 
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 2022 (nr. 2) van KBO-actief graag vóór 
18 januari aanleveren (liefst digitaal) bij de redactie. Zie daarvoor het 
colofon op pagina 1.  De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden 
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VAN DE REDACTIE… 
 
Welkom in 2022. Het splinternieuwe jaar is nog maar net begonnen, dus alle 
reden om elkaar het beste te wensen. Dat doen wij als redactie dan ook. Voor al 
onze KBO-actief-lezers hopen we dat 2022 een mooi jaar gaat worden, vol 
gezondheid, geluk, vrolijkheid en graag zonder corona en alle somberheid die 
daar omheen hangt. Op het moment dat u dit verse januarinummer in de 
brievenbus krijgt, zitten we nog volop gevangen in de strenge coronaregels. Ons 
motto: blijven hopen op betere tijden, waarin we weer van meer KBO-activiteiten 
mogen genieten en vooral: dat het al twee keer uitgestelde jubileumfeest van 
onze KBO dit jaar in ieder geval vrolijk gevierd kan worden. Als het nog niet in 
mei kan, dat desnoods maar in september! 
Eén activiteit ging halfweg december gelukkig nog wel door: wandelen met de 
KBO. In dit nummer een foto-impressie en een klein verslagje. 
We gingen ook even op visite bij KBO-lid Mientje Wever, de bekende Boxmeerse 
dichteres. De reden van ons bezoek: Mientje won kort voor kerst een fraaie 
tweede prijs bij de jaarlijkse Brabantse kerstgedichtenwedstrijd.  
Natuurlijk komen ook de puzzelliefhebbers weer aan hun trekken. En puzzels 
maken en oplossen, dat zullen we ook dit jaar blijven doen.  
En nu maar hopen dat het corona-slot snel van ons dagelijkse doen wordt 
gehaald en we weer terug kunnen naar ons gewone, gezellige leventje. 
Veel lees- en puzzelplezier en tot volgende keer! 
 

  Redactie KBO-actief 
Wiel Vloet en Carel & Tini Thijssen 

 
 
 

 
 

HALVE PAGINA 
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4KBO-Actief januari 2022

KBO-LEDEN IN BOXMEER AAN DE WANDEL MET GROETERS 
 
Eindelijk konden de wandelliefhebbers van de KBO weer eens samen op pad. 
Niet alleen gooiden de strenge coronaregels de afgelopen maanden regelmatig 
roet in het eten, ook waren er de afgelopen tijd geen KBO-leden die de 
wandelingen organiseerden. Fien Spiekman en Jan van den Bungelaar hadden 
een poosje geleden al te kennen gegeven met de organisatie te stoppen en dus 
was het wachten tot zich nieuwe leiders meldden. En dat is gebeurd. Onder 
aanvoering van Jos Heijnen en Harry Raafs gingen de wandelaars half december 
weer op stap. Een kort verslag en enkele foto’s.  
 

 
De KBO-wandelaars bij het startpunt op het oude Marktplein in Boxmeer 

 
 
Woensdag 15 december hebben we voor het eerst sinds het corona-virus actief is 
weer een wandeling gemaakt. 
Om 13.30 uur waren twintig personen aanwezig bij de kerstboom aan het oude 
Marktplein, in de volksmond bekend als ‘De Verkusmert’. Vandaar hebben we 
onder leiding van de twee ‘groeters’, Henk de Best en Jan Sieben, een 
dorpswandeling gemaakt waarbij de verschillende historische gebouwen onder de 
aandacht werden gebracht. Voor velen van ons met nog wat nieuwtjes.  
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Zo liepen we langs de Spieker, over het Zand, bij Sint Anna, De Weijer, door het 
St. Jozefstraatje, langs het Joods monument aan de Rapenstraat en nog een 
stukje Steenstraat. 
Als afsluiting – en om in kerstsfeer te eindigen – was er gelegenheid om in de 
Petrusbasiliek de vele kerststallen van Kees Thijssen te bezichtigen. 
Daarna konden de wandelaars nog even napraten bij hotel Riche onder het genot 
van een kop koffie en wat lekkers. Om 17.00 uur kon iedereen weer huiswaarts. 
Na een leerzame en vooral ook gezellige wandelmiddag. 

   
Groeter Henk de Best geeft tekst en uitleg bij de entree van De Weijer 

 
VOLGENDE KBO-WANDELING: 19 JANUARI 
 
Voor de wandelliefhebbers willen we in 2022 steeds elke 3e woensdag van de 
maand om 13.30 uur weer op pad gaan. De eerstvolgende wandeling staat dus 
gepland op woensdag 19 januari om 13.30 uur. Dan zullen we meer de natuur 
opzoeken. Het is steeds de bedoeling om een wandeling te maken tussen de 10 
en 12 kilometer.Als vast vertrekpunt hebben we gekozen voor het oude 
Marktplein aan de Marktstraat/Van Coothstraat.  
Belangstellenden kunnen zich tot en met  18 januari 2022 per mail of per telefoon 
melden bij Jos Heijnen (heijnen_j@hotmail.com) of telefoon 06517864 of bij Harry 
Raafs (harryraafs@hetnet.nl) of telefoon06-13726694.  
 
 
 
 

¼ pagina advertentie 
 
 

 

Verse snijbloemen, Rouwwerk ,Bruidswerk en 
kadootjes voor iedere gelegenheid.  

MMaarrkkttssttrraaaatt  77  BBooxxmmeeeerr   Openingstijden  
0066--2288228899332299       Dinsdag t/m Zaterdag  
iinnffoo@@bbllooeemmkkaaddoooottjjee..nnll      9:00 tot 17:00 uur  
wwwwww..bbllooeemmkkaaddoooottjjee..nnll  

           Wij bezorgen graag voor u in Boxmeer en omgeving 
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Wedstrijd mooiste Brabantse kerstgedicht 2021 
 

TWEEDE PRIJS VOOR MIENTJE WEVER 
 

KBO-lid Mientje Wever uit Boxmeer heeft met haar kerstgedicht Van dizzen tied 
een prachtige tweede prijs in de wacht gesleept tijdens de wedstrijd om het 
mooiste Brabantse kerstgedicht 2021. De eerste prijs ging naar Jacques van 
Gerven uit Valkenswaard met zijn gedicht Kerstbroek en als derde eindigde  Loek 
van Laarhoven uit Maren-Kessel met Feliz Navidad.  
De gedichtenwedstrijd werd voor de 25ste keer gehouden. In 1996 startte de 
Stichting Ravenstein bij Kaarslicht met het sfeervolle evenement. Toen die er na 
tien jaar mee stopte, was Mientje Wever één van de belangrijkste initiatiefnemers 
om de gedichtenwedstrijd naar Boxmeer te halen. Daar konden de liefhebbers 
twaalf jaar lang genieten van de finale. In 2019 nam de Stichting Brabants 

Kerstgedicht in Lith het stokje over van 
Boxmeer.  
Voor de 77-jarige Mientje Wever was 
het wel even wennen om weer als een 
van de twintig finalisten op het podium 
te staan in Lith. “In Ravenstein heb ik 
alle tien keer meegedaan”, vertelt 
Mientje. “Eén keer een tweede prijs 
gehaald en twee keer een derde prijs. 
Ja, en toen hebben we de 
gedichtenwedstrijd twaalf jaar lang zelf 
georganiseerd, dus dit was de eerste 
keer in vijftien jaar dat ik weer bij de 
finalisten mee mocht doen”. Het 
Brabants kerstgedicht moet in het 
eigen dialect van de dichter 
geschreven zijn. Dat Mientje dat nog 
zeker niet verleerd is, bewijst wel het 
behalen van de tweede prijs. Mientje: 
“Volgens de juryvoorzitter ben ik vooral 
in de prijzen gevallen door het 
verrassende van mijn gedicht. Geen 
corona, zoals voor de hand lag, maar 
andere actuele thema’s: het hoogwater 
van eerder dit jaar, de kerstbeeldjes 

die teruggevonden werden en natuurlijk het kindje in regenboogkleuren”.  
De prijswinnares is vol lof over de organisatie in Lith. Ze vertelt: “Alles ging prima 
volgens de coronavoorschriften. Alleen de finalisten in de zaal, ieder keurig apart 
aan een tafeltje op de goede afstand en als je aan de beurt was: mondkapje op, 
naar de microfoon, mondkapje af, gedicht voordragen, kapje weer op en terug 
naar je tafeltje. Het was echt helemaal coronaproof”.  
 

Mientje Wever met haar tweede prijs: een fraai 
bord met het logo van de gedichtenwedstrijd 
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VAN DIZZEN TIED 
 
 

't Striepke op de stiel van d'achterdeur gèft ân 
hoe hoog dè 't Maaswater dizze zommer kwaam 
ènne mèter-tien, ien zônne woejend korten tied  

veul spuulde 'r weg, veul zien we nog kwiet.  
 
 

Mâ soms hèdde mazzel, zo as die éne doos 
mî d'ège gemakte kerstbeeldjes van grötvâ Koos 

jaore gelèèje hân we die van hum kado gehad 
dè we juust die trug hebbe gevônde, vuult as 'n schat. 

 
 

Wel hân ze unne stoot ônder water gestaon 
 dè haj de verf van de beeldjes gèn goed gedaon 
mâ ingsele hebbe we ze dizze Kerst toch gezèt 
now liekt 't bekaant 'n wonder as ge d'r op lèt. 

 
 

Wâ daag gelèèje kwaam ons klienkiend, 
 unne wölles van net vieftien, iefkes langs 

  hèj zaag 't mit en riep: 'gaaf, vet 'n Kerstkiendje  
dèt ien règenboogkleure ien 't voeierbekske lit'. 

   
Mientje Wever 
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ALLEMAAL BEESTJES 
 
VARKENS 
 
Twee varkens op de Mookerhei 
 
Die wonnen in een loterij 
 
De hoofdprijs van wel tien miljoen 
 
Ze rentenieren van die poen 
 
Nu in de kroondomeinen 
 
Dat noem ik nog eens zwijnen 

 
VINK 

 
Een vreemde vink in Sint-Niklaas 

 
Staat daar bekend als vechtersbaas 

 
De hele buurt klaagt steen en been: 

 
Waar moet dat met dat rotjong heen? 

 
Hij mept erop en schopt steeds keet 

 
Geen wonder dat hij slavink heet 

 
 

KEESHOND 
 
Een keeshond zag op Ameland 
 
Twee blote billen op het strand 
 
Die billen wipten op en neer 
 
De keeshond dacht: daar gaat ie weer 
 
Het zal die pekinees wel wezen 
 
Die met m’n zuster ligt te kezen 



9 KBO-Actief januari 2022

OPLOSSINGEN PRIJSPUZZEL EN EXTRA PUZZEL 
 
Er is weer flink gepuzzeld in de maand december. De brievenbus en de 
mailbox liepen weer behoorlijk vol, al werd het record van een maandje 
eerder (114 inzendingen!) niet gehaald Wij van de puzzelredactie waren in 
ieder geval weer dik tevreden. Dat waren de prijswinnaars natuurlijk ook. 
Voor de woordzoeker moesten de puzzelaars figuurlijk op de fiets. Wie 
keurig alle genoemde fietsonderdelen en -attributen had weggestreept 
kwam tot de volgende oplossing: 
  

FIETSPLEZIER 
 
Uit de stapel goede inzendingen kwamen na loting de volgende drie 
winnaars tevoorschijn: Maria Smits, Annie Krabbenborg en Betty 
Lamers. Zij werden getrakteerd op een smakelijk smulpakket in 
kerstsfeer.  
 
De extra prijspuzzel was blijkbaar aan de pittige kant, gemeten naar het 
iets kleinere aantal inzendingen. Begrijpelijk, de tien vrijwilligers die 
gevonden moesten worden, waren niet alledaagse woorden  
 
 
De juiste antwoorden waren: 
 
 
1.  Maaltijdbezorger 
2.  Brandweerman 
3.  Oppasoma 
4.  Voorleesmoeder 
5.  Stervensbegeleider 
6.  Wandelmaatje 
7.  Mantelzorger 
8.  Verkeersbrigadier 
9.  Natuurgids 
10. Afvalprikker 

 

De legpuzzel van 1000 stukjes ging na loting naar: Hein Korte 

Alle prijswinnaars: hartelijk gefeliciteerd! 

De verkeersbrigadier 
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EXTRA PRIJSPUZZEL: GROETEN UIT LIMBURG 
 
Onze puzzelredacteur stak deze keer de provinciegrens over en kwam zo 
in het bronsgroene Limburg terecht. Daar ontmoette hij tien personen. 
Hun namen staan hieronder vermeld. Maar waar kwam onze redacteur 
deze Limburgers tegen? Ga net zo lang schuiven met de letters van elke 
naam tot er een stad of dorp in Limburg tevoorschijn komt.  
Stuur de tien gevonden plaatsnamen 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 18 januari  binnen zijn. 
Onder de goede inzendingen wordt een schattige legpuzzel vol poezen 
verloot (zie foto). 
 
 
 
De opgaven: 
 
 
1.  Dina Weesbelg 
 
2.  Nol Meslap 
 
3.  Hein Zeurbok 
 
4.  Ben Vlugkar 
 
5.  Stien Jeger 
 
6.  Geert Leunmens 
 
7.  Bob Verstrung 
 
8.  Chris Tamat 
 
9.  Wiebe Gunner 
 
10. Cis Gulphoen 
 
 
 

Deze schattige legpuzzel boordevol poezen 
ligt klaar voor de winnaar van de extra prijs-puzzel 
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PRIJS-PUZZEL:  KLEUR BEKENNEN 
 
De wintermaanden worden vaak omschreven als een koude, kleurloze tijd. Onze 
puzzelredacteur dacht daar anders over en zocht een heleboel kleuren en 
kleurtjes bij elkaar. Niet zomaar rood, wit, blauw, maar kleuren met een extraatje. 
Ze zitten verstopt in onderstaande kleurrijke woordzoeker. Streep de gegeven 
woorden weg en de oplossing komt tevoorschijn. 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 weer drie 
prijsjes. Uw oplossing moet vóór 18 januari binnen zijn. 
 

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

 
BLOEDROOD – BRONSGROEN – CHOCOLADEBRUIN – EIGEEL – 
FLESSENGROEN – GIFGROEN – GRASGROEN – HAGELWIT – 
HEMELSBLAUW – INKTZWART – KANARIEGEEL – KASTANJEBRUIN – 
KERSENROOD – KONINGSBLAUW – MOSGROEN – MUISGRIJS – 
PIMPELPAARS – REEBRUIN –SMARAGDGROEN – STAALBLAUW – 
VUURROOD – ZALMROZE 
 
Oplossing: 
 
                    

 

 



12KBO-Actief januari 2022

IN MEMORIAM 
 
Op 9 januari gedenken wij om 10.30 uur in de Petrusbasiliek: 

Dhr. Th. Kuijpers                                   Althof 3                        89 jaar 
 
In de voorbije weken is afscheid genomen van: 
 
Dhr. F. Berbers                                        St.Jozefstraat 3         94 jaar 
Mevr. M. van der Heijden-Verhoeven      Weijerstaete 163       91 jaar 
Mevr .G. Kuppers- van Wanroy               Beugenseweg 21       96 jaar 
Dhr. P. van Tienen                                  C. Evertsenstraat 10   85 jaar 
 
NIEUWE LEDEN: 

Dhr. F. Rosmalen                               Begijnenstraat 53 
Mevr. W. Rosmalen-Hendriks            Begijnenstraat 53 

AANTAL LEDEN: 1063 

Luchtopname uit 1978: De nieuwbouwwijk Elderom in Boxmeer. Helemaal boven een 
gedeelte van de wijk Bakelgeert-Noord. Op de voorgrond de toenmalige boerderij van 
Van den Bosch, waar nu uitvaartcentrum Schrijen is gevestigd. De wijk Hollesteeg II 

moest nog gebouwd worden. 
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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

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
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