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Bezoek ook onze website: 
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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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OPENINGSTIJDEN 
 

Maandag t/m donderdag
07:30 - 18:00 uur

Vrijdag 07:30 - 19:00 uur

Zaterdag 07:30 - 16:00 uur

Beugenseweg 61a  •  5831 LR Boxmeer
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KBO afdeling Boxmeer – opgericht 16 juli 1955

Voorzitter
Anton van Erve Krekelzanger 8 - 5831 NM Boxmeer 0485 - 57 81 50

Secretaris 
Harry Raafs Carmelietenstraat-Oost 24 - 5831 DT Boxmeer 0485 - 57 32 16 

Penningmeester
Wim Kuster Bocstraat 12 - 5831 GV Boxmeer 0485 - 57 20 36

Overige bestuursleden
Mechelien Verhees Pr. Margrietstraat 79 - 5831 EZ Boxmeer 0485 - 21 16 10
Jan Hendriks Van Odenhovenstraat 2 - 5831 GS Boxmeer 0485 - 52 12 04
Gerrie van Kempen Exportstraat 13 - 5831 AJ Boxmeer 0485 - 57 17 41
Gerrit Vos De Hazelaar 8 - 5831 RA Boxmeer 0485 - 57 51 90
Henk Thuis J. van Ruysdaelstraat 20 - 5831 CB Boxmeer 0485 - 57 31 88

Bank Rabo Land v. Cuijk & Maasduinen NL87RABO 010.87.15.701 

Ledenadministratie
Mechelien Verhees Pr. Margrietstraat 79 - 5831 EZ Boxmeer 0485 - 21 16 10
E-mail m.methorst@ziggo.nl

Redactie
Wiel Vloet Koorstraat 57a - 5831 GH Boxmeer 0485 - 57 37 32
Carel & Tini Thijssen Koorstraat 68 - 5831 GH Boxmeer 0485 - 57 46 75 
E-mail wielvloet@hotmail.com of carelthijssen@gmail.com 

Website: www.kboboxmeer.nl 

Beheerder 
Wiel Vloet Koorstraat 57a - 5831 GH Boxmeer 0485 - 57 37 32

Belangrijke telefoonnummers 
Acute noodhulp 112 Zorgloket gemeente 0485 - 58 58 65
Vrijwillige Hulpdienst 0485 - 79 20 10 Politie 0900 - 88 44
Centrale huisartsenpost  0900-8880 Protestantse Gemeente 0485 - 21 25 81
Onze Lieve Vrouwe Parochie Het Parochiehuis  0485 - 57 32 77

Huisartsen van de Belt, de Jong 0485 - 57 18 07
 E. Davids, M. Oude Veldhuis 0485 - 52 12 25
 Rijn, Willemsen, Duffhues 0485 - 57 14 72
 A. Jansen, J. Paquay  0485 - 57 13 65

Ouderenadviseurs
José Brienen Metworstlaan 28  0485 - 57 57 19
Mechelien Verhees Pr. Margrietstraat 79  0485 - 21 16 10
Wim van den Berg Jozef Israëlsstraat 3A   06 - 23 656 773  

Geestelijk adviseur Pastoor Ben Wolbers  0485 - 57 32 77
 Ben.Wolbers@onzelievevrouweparochie.nl

Juridische helpdesk KBO-Brabant  073 - 644 40 66
 www.kbo-brabant.nl  Dit doen we  Onze diensten
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Kopij voor het juni-nummer 2022 (nr. 6) van KBO-actief graag vóór 17 
mei 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  mei, juni 
 
12 mei     Wandeling IVN en KBO in Maasheggen Groeningen 
18 mei     Wandelen met de KBO 
19 mei     Fietsinfodag in zaal ’t Vertrek 
02 juni     IVN-wandeling bomenroute door centrum Boxmeer 
07 juni     Voorjaarsreisje KBO naar paleis Het Loo  
   
 
Kienen in wijkgebouw De Driewiek, Jeroen Boschstraat 49:                                          
Dinsdag 17 mei, dinsdag 31 mei.  
 
Kaarten in wijkgebouw De Driewiek, Jeroen Boschstraat 49:                                           
Dinsdag 24 mei, dinsdag 14 juni.  
Op dinsdag 7 juni is er geen kaarten in verband met het 
Voorjaarsreisje van de KBO. 
 
 
 

 

      SSPPRREEUUKK  VVAANN  DDEE  MMAAAANNDD    
  
           Ik ben van na de oorlog 
           Dat moet wel zo blijven 

 
 
LIDMAATSCHAP KBO-BOXMEER 
 
Wanneer u om welke reden dan ook uw lidmaatschap wilt beëindigen, 
dient u een bericht te sturen naar onze secretaris Harry Raafs (telefoon 
0485-573216) of naar onze ledenadministrateur Mechelien Verhees 
(telefoon 0485-211610). Per e-mail (m.methorst@ziggo.nl) kan ook. 
 
 
Kopij voor het juni-nummer 2022 (nr. 6) van KBO-actief graag vóór 17 
mei 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. 
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VAN DE REDACTIE… 
 
Op het moment dat wij dit schrijven, staat de feestdag rond het KBO-jubileum nog 
voor de deur. En op het moment dat u dit leest, is die feestelijke dag net achter de 
rug. We zeggen: hopelijk heeft u ervan genoten. In het juni-nummer van KBO-
actief proberen we – onder meer met foto’s – een indruk te geven van de 
feestelijkheden. 
Voor nu staan er weer een paar belangrijke activiteiten op de agenda: allereerst 
de koninklijke voorjaarsreis naar Paleis Het Loo in Apeldoorn. Na twee jaar wordt 
uw en ons geduld eindelijk weer beloond met dit boeiende dagje uit. Ons advies: 
vul snel het strookje in dat u vindt op het inlegvel midden in deze KBO-actief en 
koop een kaartje voor deze prachtige voorjaarsreis. Wij hebben er zin in! 
Nog meer goed nieuws: de KBO Boxmeer gaat half mei weer van start met de 
wekelijkse kien- en kaartmiddagen. U leest er alles over verderop in dit nummer. 
Voor de liefhebbers: ga genieten van zo’n gezellig middagje uit. 
In dit nummer ook de notulen van de algemene ledenvergadering van onze KBO, 
die in maart gehouden werd. Voor wie er niet bij was: zo bent u toch weer op de 
hoogte. 
Ook onze puzzelliefhebbers kunnen weer aan de slag. Deze keer met belegde 
boterhammen en met geurige bloemen. Mooi toch, midden in de lente. 
Tot volgende maand! 
 

   Redactie KBO-actief 
Wiel Vloet en Carel & Tini Thijssen 

 
 
 

 
 

HALVE PAGINA 
ADVERTENTIE 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.eetwinkel.nl 
 

Steenstraat 98
 Boxmeer,  5831 JJ 

Nederland

Telefoon: 0485 573377

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

Voor uw barbecue of partypan
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Voorjaarsreisje KBO: 
 

PALEIS HET LOO IN AL ZIJN PRACHT EN PRAAL 
 

Meer dan twee jaar waren er geen busreisjes met de KBO. Eindelijk kan het 
weer: op dinsdag 7 juni staan in Boxmeer twee luxe touringcars klaar voor wat 
gerust een koninklijk voorjaarsreisje genoemd mag worden.  
Het reisdoel: Nationaal Museum Paleis Het Loo in Apeldoorn. Het complete 
programma van de dag en de adressen waar kaartjes voor het voorjaarsreisje te 
koop zijn, staan op het speciale inlegvel in deze KBO-actief. 

Half april werd Paleis Het 
Loo, na een grondige 
renovatie van vier jaar, 
voor het publiek heropend. 
Bezoekers kunnen een 
onvergetelijke rondgang 
maken door het compleet 
heringerichte paleis. Ook 
de indrukwekkende 
paleistuinen zijn te 
bewonderen en wie wil 
kan ook een kijkje nemen 
in de koninklijke stallen en 
het koetshuis. 

De paleisroutes en audioverhalen brengen het in 1685 gebouwde paleis en zijn 
voormalige bewoners weer tot leven: van de eerste bewoners, koning-stadhouder 
Willem III en Mary Stuart, tot de latere Oranjes met aan het hoofd koningin 
Wilhelmina. 
De bezoekers kunnen twee audioroutes 
volgen. De oost-route, op de eerste 
verdieping, staat in het teken van Willem 
en Mary. Hier zijn onder meer de statige 
balzaal met uitbundige kroonluchters en 
beschilderde plafonds te zien. 
De west-route, een verdieping lager, laat 
de vertrekken van de latere Oranjes zien. 
Zoals de werkkamer van de 18-jarige 
koningin Wilhelmina, met aangrenzend 
haar speelkamer met de poppen waar ze vanaf haar tiende niet meer mee mocht 
spelen. En wat te denken van de zitkamer van Wilhelmina’s echtgenoot prins 
Hendrik. Met als blikvangers zijn jachttrofeeën, waaronder een berenvacht als 
vloerkleed, een krokodil met opengesperde bek en zelfs een schemerlamp die 
aan een echte olifantenslurf bungelt. En niet te vergeten de ontvangstkamer van 
prins Bernhard met fraaie wandschilderingen en zelf geschoten jachttrofeeën. 
Kortom: je komt ogen en oren te kort! Een voorjaarsreisje om van te genieten. 
 

De werkkamer van koningin Wilhelmina 

De zitkamer van prins Hendriks 
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KBO START WEER MET KAART- EN KIENMIDDAGEN 
 
De kaart- en kien-liefhebbers hebben er lang op moeten wachten, maar hun 
geduld wordt dan toch beloond. Vanaf dinsdag 17 mei start de KBO Boxmeer 
weer met de ongetwijfeld gezellige middagen kaarten (rikken en jokeren) en 
kienen. Diverse vrijwilligers hebben zich gemeld om de organisatie op zich te 

nemen en dus kan het 
startsein gegeven worden. 
Er zijn wel enkele zaken 
veranderd. Allereerst wordt 
er niet meer op de 
donderdagmiddagen 
gekaart en gekiend, maar 
op de dinsdagmiddagen. 
En nog belangrijker: de 
KBO kan helaas niet meer 
terecht in de aula van de 
Weijerschool. Gelukkig is 
er een prachtige andere 
locatie gevonden: het 

wijkgebouw De Driewiek aan de Jeroen Boschstraat 49 in Boxmeer. Bij het 
gebouw in de wijk Bakelgeert-Noord en in de directe omgeving zijn 
parkeerplaatsen voor de kaart- en kien-liefhebbers die niet te voet of met de fiets 
willen of kunnen komen.  
Natuurlijk is het afhankelijk van de belangstelling voor de dinsdagmiddagen of het 
kaarten en kienen de komende tijd door blijft gaan, maar het KBO-bestuur en de 
organisatie vertrouwen er op, dat de animo als vanouds weer groot is. 
Er zal afwisselend op de 
ene dinsdagmiddag 
gekiend en op de andere 
dinsdagmiddag gekaart 
worden. De aanvang is 
steeds om 13.30 uur en de 
zaal is steeds vanaf 13.00 
uur open.  
 
De eerste data van het 
kaarten en kienen zijn: 
 
Dinsdag 17 mei: kienen 
Dinsdag 24 mei: kaarten (rikken en jokeren) 
Dinsdag 31 mei: kienen 
Dinsdag 7 juni: geen kaarten in verband met het voorjaarsreisje van de KBO 
Dinsdag 14 juni: kaarten 
De volgende data worden bekend gemaakt op pagina 2 van KBO-actief.  
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 17-3-2022  
 
CONCEPT 

 
Aanwezig:  57 personen.  
Afgemeld: Jan Hendriks, Wim Kuster, Irene Silvertand, Mevr. Kooijmans, 
Henriette Verdijk en Cis Lebour. 
 
 
Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering, heet 
iedereen welkom en vraagt om één minuut 
stilte om de overleden leden te herdenken. 
 
De agenda 
 
De agenda wordt verder onveranderd 
vastgesteld. 
 
De voorzitter geeft een PowerPoint presentatie met o.a. 
Boxmeer heeft op 1-1-2022 1049 leden. Die zijn voor 23 euro lid van KBO-
afdeling Boxmeer en van KBO-Brabant met 125.000 leden. 
KBO-Kring Land van Cuijk omvat 5 clusters (gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en 
Sint Hubert, Grave en Sint Anthonis. 28 Zelfstandige afdelingen en ruim 8016 
KBO-leden. 
Gemiddelde leeftijd vrouwen 79,4 en mannen 79,5 jaar. 
KBO-afdeling Boxmeer werkt samen met SWOGB  (Stichting Welzijn Ouderen 
Gemeente Boxmeer), en de ASD Boxmeer, Gemeente Boxmeer (w.o. WMO-
loket), Advies en Informatie Dienst, WWZ-coördinator, Ouderenadviseurs, 

Belasting invulhulpen, 
Thuisadministratie-
hulpen, Parochie, 
Harmonie, BCV, GGD, 
GBB, adverteerders, 
BOL-accountants en met 
Sociom. 
Doelstelling KBO-

Boxmeer: Belangenbehartiging en dienstverlening, ‘contact’-activiteiten sociaal, 
sportief, cultureel, educatief, bewegen, gezelligheid. 
Samenwerking KBO Kring Land van Cuijk: geïntegreerde aanpak Wonen – 
Welzijn – Zorg. Project Samen Sterk ouder worden in het Land van Cuijk. 
Gezamenlijke subsidieaanvraag en activiteiten organiseren. 
Informatieverstrekking: glossy magazine KBO-Actief, website, ONS van KBO 
Brabant, website KBO-Brabant, nieuwsflashes en KBO-kalender. 
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Notulen Algemene Ledenvergadering van 14 oktober 2021 worden door de 
vergadering goedgekeurd. 
 
Jaarverslag 2021 
 
Het jaarverslag en activiteiten overzicht ligt ter inzage op de tafels. 
Het jaarverslag wordt als duidelijk ervaren en wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
Met dank aan de secretaris. 
 
Verslag Kascommissie 2021 
 
Namens de kascommissie Wiel Vloet en Jan Ronnes doet Wiel verslag van het 
boekjaar 2021. Hij spreekt zijn waardering uit op de wijze waarop de 

penningmeester zich van zijn taak heeft 
gekweten. De overzichten waren helder, 
duidelijk en goed op orde. De vergadering wordt 
verzocht de penningmeester te dechargeren. 
Hiermee wordt unaniem ingestemd. Daarmee is 
tevens het bestuur gedechargeerd voor het 
gevoerde financiële beleid. 
 
Vaststelling van de kascommissie, 
bestaande uit 2 leden en een reserve lid.  
De kascommissie bestaat uit Wiel Vloet 

(aftredend) Jan Ronnes en Jan Hutten als reserve lid, nieuw commissielid Frans 
Voermans. 
 
Verslag van de lustrumcommissie 2021 KBO-afdeling Boxmeer 65 jaar 
 
De voorbereidingen voor het feest zijn in volle gang. De voorzitter was vol lof over 
de voorbereidingen. Commissieleden Carel Thijssen en Gerrie van Kempen 
benadrukten om zeker te komen, het belooft een geweldige theatershow te 
worden met ongeveer 50 deelnemers. Op zaterdag 9 en zondag 10 april van 
11.00-14.00 uur kunnen de gratis kaartjes 
exclusief voor KBO-leden bij Riche opgehaald 
worden. Verdere mededelingen komen in KBO-
actief van april. Voor het jubileumfeest van 2025 
werden nieuwe commissieleden gevraagd, mevr. 
Tini Thijssen heeft zich al gemeld. 
 
Vaststelling financieel verslag 2021 en 
begroting 2022 
 
In verband met afwezigheid van de 
penningmeester Wim Kuster geeft de voorzitter toelichting op het financieel 
verslag van 2021 en de begroting van 2022. Hij gaat op bepaalde punten nader in 
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zoals de waardering-subsidie van de gemeente Land van Cuijk die nog even op 
zich laat wachten. Door inspanningen van onze penningmeester Wim Kuster 
zullen we binnenkort weer een mooi bedrag ontvangen van ‘Premieplan voor de 
ouderen’. 
Het financieel verslag 2021 en de begroting 2022 worden daarna door de 
vergadering goedgekeurd met dank aan de penningmeester. 
Daarmee wordt de penningmeester en het bestuur decharge verleend voor het 
gevoerde beleid.  
Tip: Als u bij VGZ de zorgverzekering met aanvullende verzekering afsluit 
ontvangt u de contributie terug. 
 
Verkiezing bestuursleden 
 
Mevr. Mechelien Verhees en de heren Anton van Erve en Henk Thuis stellen zich 
beschikbaar voor 1 jaar. De heer Wim Kuster stelt zich herkiesbaar voor een 
periode van 3 jaar. Zij worden onder luid applaus voor de genoemde periode 
herkozen. Met onmiddellijke ingang wordt de functie van secretaris bekleed door 
Harry Raafs. 
 
Rondvraag en sluiting 
 
Jan Ronnes: benadrukte de doelstellingen van KBO-Boxmeer en vindt dat 
actiever gezocht moet worden naar vrijwilligers. 
Marjo Christiaans: pleit voor meer gezamenlijke activiteiten met andere KBO-
afdelingen in gemeente Land van Cuijk. 
De voorzitter wil graag suggesties activiteiten voor jongere senioren. 
Nu het weer kan gaat het bestuur kijken of er nog behoefte is om te kaarten en/of 
kienen, we komen hier binnenkort op terug. Een oproep van onze voorzitter: Meld 
je als vrijwilliger. Verder dankt de voorzitter alle vrijwilligers voor hun inzet. 
Om 16.00 uur sluit de voorzitter de vergadering, bedankt allen voor de 
aanwezigheid en deelname aan de vergadering. Er was nog een nazit met een 
glaasje en hapje. 

De notulist: Harry Raafs 
 
 
 
 
 

¼ PAGINA ADVERTENTIE 
 

 
 
 
 

      
    www.rousseau.nl/boxmeer 

 
   Hoogkoorpassage 31 

  5831 DM Boxmeer 
  boxmeer@rousseau.nl 

  Tel. 06 - 19 49 58 40 
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KBO-WANDELING: PECHVOGEL IN DE STAATSBOSSEN 
 
Zonnig lenteweer, uitgekiend wandelweer. En dus gingen de wandelliefhebbers 
van de KBO op de derde dinsdag van april weer op pad voor een gezellige 
middagwandeling. Sommigen zelfs in T-shirt, want de temperatuur was prima.  
Deze keer hadden de organisatoren gekozen voor de Staatsbossen in Sint 
Anthonis, waar het voor wandelaars en fietsers altijd goed toeven is .Om 13.30 
was iedereen aanwezig en waren er voldoende auto’s om iedereen mee te 
nemen. Om op ongeveer de helft van de wandeling een pauze en sanitaire stop 
in te kunnen lassen, was als vertrekpunt de De Quayweg gekozen. Van daar ging 

de route over de 
bospaden naar 
de bekende 
horecazaak De  
Heksenboom, 
waar de 
wandelaars zich 
de koffie met 
gebak goed lieten 
smaken. 
Vitaminen 
genoeg dus voor 
de terugtocht 
naar de auto’s. 
En juist toen ging 
het helaas even 
fout. Kort na de 
hervatting van de 
wandeling werd 

Fien Spiekmans het slachtoffer van een ongelukkige valpartij. De pechvogel kon 
de wandeling niet afmaken en werd per ambulance naar het Maasziekenhuis 
gebracht. Na onderzoek in het ziekenhuis bleek dat ze een gebroken schouder 
had. Gelukkig mocht ze wel weer spoedig naar huis. Haar wandelgezellen 
wensen Fien een voorspoedig herstel. 
 
 
MEI-WANDELING NAAR OMGEVING AFFERDEN 
 
Voor de wandeling van woensdag 18 mei is het plan de omgeving van Afferden 
te verkennen. Deelnemers worden verzocht bij aanmelding aan te geven of ze 
bereid zijn te rijden. Wandelaars die meerijden betalen 2 euro aan de 
chauffeur.Belangstellenden kunnen zich aanmelden tot en met 17 mei bij Harry 
Raafs (harryraafs@hetnet.nl of 06-13726694) of bij Jos Heijen 
(heijnen_j@hotmail.com of 06-51786493). 
 

Het was prima wandelweer in de Staatsbossen bij Sint Anthonis. 
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WANDELING IVN-KBO BIJ DE GROENINGSE BERGJES 
 
Op donderdag 12 mei houdt de KBO samen met IVN een  twee uur durende 
voorjaarswandeling door de Maasheggen bij Groeningen. In deze tijd tonen de 
Maasheggen zich met hun geurige bloemenpracht op z’n mooist. Tijdens de 
wandeling worden de deelnemers bijgepraat over het ontstaan van het gebied en 

de diversiteit van de bomen 
en planten die er voorkomen. 
Het soms licht glooiend 
gebied staat bekend als de 
Groeningse Bergjes of de 
Groeningse Duintjes. Zeker in 
de lentemaanden is het voor 
de wandelaar een genot om 
aangenaam gestoord te 
worden door het gezang van 
de vogels.  
Belangstellenden kunnen 
gratis meewandelen; ook niet-
leden van de KBO zijn 
welkom. Tip: denk aan goed 

schoeisel, de route gaat over half- en onverharde wegen. Het aantal deelnemers 
is beperkt, daarom is aanmelden  verplicht en geldt het motto vol=vol. Aanmelden 
kan tot uiterlijk  woensdag 11 mei 12.00 uur. De wandelaars vertrekken 
donderdag 12 mei om 13.30 uur aan de bosrand van de Bergjes in Groeningen. 
De startplaats is vanuit Boxmeer bereikbaar door in Groeningen bij café de 
Zandpoort linksaf te slaan en vervolgens rechtdoor te rijden, de dijk over tot aan 
de bosrand.  
De KBO biedt de deelnemers na afloop een kopje koffie aan.  
Voor meer info en aanmelden: Piet Schoenmakers, telefoon 0485-520876. 
 
BOMENROUTE DOOR CENTRUM BOXMEER 
 
Het IVN heeft een bijzondere wandeling uitgestippeld door het centrum van 
Boxmeer. Blikvangers zijn de meest markante bomen die te vinden zijn in hartje 
Boxmeer. Leden van de KBO worden van harte uitgenodigd om op donderdag 2 
juni aan de twee uur durende wandeling deel te nemen. Deelname is beperkt, 
dus aanmelden is verplicht en vol=vol. Aanmelden kan tot woensdag 1 juni 12.00 
uur bij Piet Schoenmakers telefoon 0485-520876. 
De wandelaars vertrekken om 13.30 uur bij de ingang van De Weijer. De route 
gaat uitsluitend over verharde paden en trottoirs en is dus rolstoelvriendelijk. In 
dat geval wel zelf voor duwkracht zorgen!  
Tijdens de wandeling vertellen IVN-gidsen over de markante bomen en het groen, 
waar de voormalige gemeente Boxmeer de afgelopen jaren veel in heeft 
geïnvesteerd. 

De Groeningse Bergjes 

FIETS-INFORMATIEDAG VOOR 55-PLUSSERS BOXMEER 
 
De gemeente Land van Cuijk en Welzijn Ouderen Boxmeer (WOB) organiseren 
op donderdag 19 mei een leerzame en gezellige informatiedag over zowel de 
gewone als de elektrische fiets. Dat gebeurt in zaal ‘t Vertrek  aan de Stationsweg 
in Boxmeer. De infodag begint om 9.45 uur en duurt tot 15.30 uur. De kosten per 
deelnemer bedragen 5 euro, inclusief een gezamenlijke lunch.  

De informatiedag is 
bedoeld voor 55-
plussers die hun 
veiligheid in het 
verkeer willen 
vergroten en/of zich 
willen laten 

informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de elektrische fiets.  
Doel van de informatiedag is de behendigheid en vaardigheid van fietsers met 
een gewone of een elektrische fiets te vergroten en zo de kans op een ongeval of 
valpartij te verkleinen. Onder het genot van koffie of thee worden de deelnemers 
aan de infodag geïnformeerd over de grootste fietsrisico’s en worden 
uiteenlopende tips gegeven om de veiligheid in het verkeer te vergroten. 
Daarnaast worden aan de hand van voorbeelden de voor- en nadelen van de 
elektrische fiets besproken. Ook zijn er handige tips voor diegene die overwegen 
een elektrische fiets aan te schaffen. Bovendien worden reactie- en balanstesten 
uitgevoerd. Tijdens enkele oefeningen op een uitgezet parcours kunnen 
deelnemers onder begeleiding van fietscoaches een fietsvaardigheidscheck 
uitvoeren. Daarbij wordt gekeken waar het grootste valrisico in schuilt. Wie nog 
geen elektrische fiets heeft of op zoek is naar een nieuwe elektrische fiets, kan ter 
plaatse ook meerdere elektrische fietsen uitproberen van een lokale 
rijwielhandelaar. De dag wordt afgesloten met een korte fietstocht rond Boxmeer.  
Belangstellenden die zich voor de dag willen aanmelden, dienen een formulier in 
te vullen dat te vinden is op www.e-biketraining.nl. Wie zich aanmeldt, krijgt 
ongeveer een week voor de fietsinformatiedag per mail bericht en ontvangt 
daarbij de nadere gegevens over de informatiedag.  
Wie meer wil weten kan ook een mailtje sturen naar henkroeffen@gmail.com 
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gewone als de elektrische fiets. Dat gebeurt in zaal ‘t Vertrek  aan de Stationsweg 
in Boxmeer. De infodag begint om 9.45 uur en duurt tot 15.30 uur. De kosten per 
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Daarnaast worden aan de hand van voorbeelden de voor- en nadelen van de 
elektrische fiets besproken. Ook zijn er handige tips voor diegene die overwegen 
een elektrische fiets aan te schaffen. Bovendien worden reactie- en balanstesten 
uitgevoerd. Tijdens enkele oefeningen op een uitgezet parcours kunnen 
deelnemers onder begeleiding van fietscoaches een fietsvaardigheidscheck 
uitvoeren. Daarbij wordt gekeken waar het grootste valrisico in schuilt. Wie nog 
geen elektrische fiets heeft of op zoek is naar een nieuwe elektrische fiets, kan ter 
plaatse ook meerdere elektrische fietsen uitproberen van een lokale 
rijwielhandelaar. De dag wordt afgesloten met een korte fietstocht rond Boxmeer.  
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ongeveer een week voor de fietsinformatiedag per mail bericht en ontvangt 
daarbij de nadere gegevens over de informatiedag.  
Wie meer wil weten kan ook een mailtje sturen naar henkroeffen@gmail.com 
 
 



12KBO-Actief mei 2022

ALLEMAAL BEESTJES 
 
SCHAAP 
 
Een Tessels schaap uit Echternach 
 
Deed bij een keeshond haar beklag 
 
Ik krijg altijd een grote mond 
 
Ik ben thuis de gebeten hond 
 
Och, zei de hond, recht voor z’n raap, 
 
Bij ons ben ik het zwarte schaap 
 
 

PADDEN 
 

Een paddenpaar uit Oosterhout 
 

Was bijna vijftig jaar getrouwd 
 

Heb jij nou nooit eens mot gehad? 
 

Vroeg iemand aan de vrouwtjespad 
 

Ik ben, zei zij, zijn lieve dikkerd 
 

En ik ben ook op hem verkikkerd 
 
 
ZEBRA 
 
Twee zebra’s hebben in Maastricht 
 
Een actiegroepje opgericht 
 
De een zegt: Wij zijn vogelvrij 
 
De voetveeg van de maatschappij 
 
Ja, vindt de ander, ’t is gemeen 
 
Ze lopen steeds over ons heen 

OPLOSSINGEN PRIJSPUZZEL EN EXTRA PUZZEL 
 
Twee puzzels rondom het feestelijke jubileum van onze KBO. Dat kregen 
de puzzelliefhebbers in het aprilnummer van KBO-actief voorgeschoteld. 
Het aantal inzendingen was weer formidabel, al ging de puzzel met als 
thema de theatershow blijkbaar niet helemaal van een leien dakje. Beetje 
moeilijker dan anders, zullen we maar denken. Het aantal inzendingen 
van die anagrammen-puzzel bleef dan ook steken bij 25. Bijna drie keer 
zoveel oplossingen van de woordzoeker vielen er in de brievenbus en de 
mailbox van de redactie. De oplossing van de woordzoeker was: 
 

LANG ZULLEN WE LEVEN 

Uit het grote aantal inzendingen kwamen de volgende drie gelukkigen als 
winnaars tevoorschijn: Jan Peter Gooren, Elly Hermers en Ingrid 
Verstraaten. Zij hebben hun smulpakket inmiddels ontvangen. 

 

Bij de anagram-puzzel, waarbij tien beroepen uit de showbusiness en 
theaterwereld gevonden moesten worden, kwamen bij juiste oplossingen 
de volgende beroepen tevoorschijn: 

1.  Decorbouwer 
2.  Geluidstechnicus 
3.  Toneelregisseur 
4.  Kaartjescontroleur 
5.  Pantomimespeler 
6.  Orkestleider 
7.  Hoofdrolspeler 
8.  Liedjeszanger 
9.  Saxofonist 
10. Theaterproducent 

 

De legpuzzel van 950 stukjes uit de bekende Wasgij?-serie ging na loting 
naar Ans Vloet. 

Alle prijswinnaars: hartelijk gefeliciteerd! 

Toneelregisseur 



13 KBO-Actief mei 2022

OPLOSSINGEN PRIJSPUZZEL EN EXTRA PUZZEL 
 
Twee puzzels rondom het feestelijke jubileum van onze KBO. Dat kregen 
de puzzelliefhebbers in het aprilnummer van KBO-actief voorgeschoteld. 
Het aantal inzendingen was weer formidabel, al ging de puzzel met als 
thema de theatershow blijkbaar niet helemaal van een leien dakje. Beetje 
moeilijker dan anders, zullen we maar denken. Het aantal inzendingen 
van die anagrammen-puzzel bleef dan ook steken bij 25. Bijna drie keer 
zoveel oplossingen van de woordzoeker vielen er in de brievenbus en de 
mailbox van de redactie. De oplossing van de woordzoeker was: 
 

LANG ZULLEN WE LEVEN 

Uit het grote aantal inzendingen kwamen de volgende drie gelukkigen als 
winnaars tevoorschijn: Jan Peter Gooren, Elly Hermers en Ingrid 
Verstraaten. Zij hebben hun smulpakket inmiddels ontvangen. 

 

Bij de anagram-puzzel, waarbij tien beroepen uit de showbusiness en 
theaterwereld gevonden moesten worden, kwamen bij juiste oplossingen 
de volgende beroepen tevoorschijn: 

1.  Decorbouwer 
2.  Geluidstechnicus 
3.  Toneelregisseur 
4.  Kaartjescontroleur 
5.  Pantomimespeler 
6.  Orkestleider 
7.  Hoofdrolspeler 
8.  Liedjeszanger 
9.  Saxofonist 
10. Theaterproducent 

 

De legpuzzel van 950 stukjes uit de bekende Wasgij?-serie ging na loting 
naar Ans Vloet. 

Alle prijswinnaars: hartelijk gefeliciteerd! 

Toneelregisseur 



14KBO-Actief mei 2022

EXTRA PRIJSPUZZEL: EEN BOTERHAM MET …. 
 
We eten het vrijwel elke dag: een boterhammetje met…ja, met wat? We 
beleggen, bestrooien, smeren en ga zo maar door. Wie in de supermarkt 
rondkijkt, vindt broodbeleg in alle soorten en smaken. Onze 
puzzelredacteur verstopte tien verschillende soorten broodbeleg in de 
onderstaande tien namen. Aan de puzzelliefhebbers de opdracht: schuif 
net zo lang met de letters tot tevoorschijn komt wat elk van deze personen 
op zijn boterham doet.  
Stuur de tien gevonden oplossingen 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 17 mei  binnen zijn. Onder 
de goede inzendingen verloten we een vrolijke voetbalpuzzel van 500 
stukjes van de bekende puzzeltekenaar Jan van Haasteren (zie foto).   
 
 
De opgaven: 
 
 
1.  Eppo Plastor 
 
2.  Ada Knipas 
 
3.  Cato Doelschaap 
 
4.  Jorien Zambak 
 
5.  Walter Overcast 
 
6.  Jannie Makkos 
 
7.  Piet Slaveer 
 
8.  Menno Bingohel 
 
9.  Leo en Rus Dervork 
 
10. Job Stinkpet 
 

De vrolijke voetbalpuzzel van Jan van Haasteren  
ligt klaar voor de winnaar van de prijspuzzel. 

PRIJS-PUZZEL:  ZEG HET MET BLOEMEN 
 
Meimaand bloemenmaand. De lente brengt weer volop kleur in tuinen en parken. 
Heerlijk genieten, dat is de boodschap. Onze puzzelredacteur dacht er ook zo 
over. Hij verzamelde liefst dertig bloemen en bloeiers en verstopte ze in 
onderstaande woordzoeker.  Aan de puzzelliefhebbers de taak:  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 17 mei binnen zijn. 
 
 

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

 
ANEMOON – ANJER – ASTER – BEGONIA – BOTERBLOEM – CHRYSANT – 
CROCUS – DAHLIA – FRESIA – GERBERA – GLADIOOL – GOUDSBLOEM – 
HORTENSIA – IRIS – JASMIJN – KAMILLE – LEEUWENBEK – LELIE – 
MADELIEFJE – MARGRIET – NARCIS – ORCHIDEE – PASSIEBLOEM – 
PETUNIA – PRIMULA – RANONKEL – RIDDERSPOOR – SERING – VIOOLTJE 
– ZONNEBLOEM  
 
Oplossing: 
 
       -     -   -     
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IN MEMORIAM 
 
Op 8 mei gedenken wij om 10.30 uur in de Petrusbasiliek: 

Dhr. H. Hendriks                                    Sweelinck 89                     81 jaar 

NIEUWE LEDEN: 

Dhr. A. Hendriks                                    Veerstraat 49 
Dhr. P. Tunnissen                                  Hoogstraat 21 
Mevr. R. Tunnissen-Knelissen               Hoogstraat 21 
Dhr. G. Vervoort                                     Burg.Verkuijlstraat 12 
Dhr. P. Ermers                                       Tuinfluiter 3 
Dhr. P. van Beusekom                           Hohenzollernstraat 2 
Mevr. M. van Beusekom-Tillemans        Hohenzollernstraat 2 
Mevr. T. van Bracht-van Bree                 De Raetsingel 11 
Mevr. G. van Raay                                 van Sasse van Ysseltstraat 21 
Mevr. N. Creemers                                 Sweelinck 14 
Dhr. Th. Daanen                                     Bakelgeertstraat 10 
Dhr. M. Coenen                                      Althof 10 
Mevr.J. Coenen-Aben                            Althof 10 
Dhr. R. Olieslagers                                 Beatrixstraat 39            Oeffelt 
Dhr. H. van Gessel                                 Steenstraat 48 
 

AANTAL LEDEN:  1050 

Boxmeer 1972: Het 
begin van de 
nieuwbouw in het 
‘plan Elzen’, ook wel 
‘plan Vink’. Aan het 
laatste gedeelte van 
de Elzenstraat, 
richting Hoogendijk, 
had Toon Vink zijn 
tuinbouwkassen. 
Die moesten plaats 
maken voor de 
bouw van een flink 
aantal woningen. Op 
de foto is rechts op 
de achtergrond een 
gedeelte van het 
Roekenbos te zien.  



17 KBO-Actief mei 2022

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

 

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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