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GEPLANDE ACTIVITEITEN september, oktober 2022
01 sept
18 sept
20 sept
21 sept
06 okt
13 okt

Wandeling IVN/KBO bij boswachterij Sint Anthonis
Fietstocht met de KBO
Najaarsreisje voor leden van de KBO Boxmeer
Wandelen met de KBO
Wandeling IVN/KBO bij De Vilt in Beugen
Themamiddag KBO over de laatste levensfase

Kienen in wijkgebouw De Driewiek, Jeroen Boschstraat 49:
Dinsdagen 13 en 27 september, 11 en 25 oktober.
Aanvang 13.30 uur.
Kaarten in wijkgebouw De Driewiek, Jeroen Boschstraat 49:
Dinsdagen 6 september, 4 en 18 oktober en 1 november.
Aanvang 13.30 uur.
Op dinsdag 20 september is er geen kaarten in verband met het
najaarsreisje van de KBO Boxmeer.

SPREUK VAN DE MAAND
Er zijn mensen die geld hebben
en mensen die rijk zijn
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
2022
(nr.(nr.
10)10)
van
KBO-actief
graag
vóór
Kopijvoor
voorhet
hetoktober-nummer
oktober-nummer
2022
van
KBO-actief
graag
vóór
20 september aanleveren (liefst digitaal) bij de redactie. Zie daarvoor het
20 september aanleveren (liefst digitaal) bij de redactie. Zie daarvoor
colofon op pagina 1. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden
het colofon op pagina 1. De redactie behoudt zich het recht voor
artikelen niet of eventueel verkort weer te geven.
ingezonden artikelen niet of eventueel verkort weer te geven
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VAN DE REDACTIE…
We zijn er weer. Na een (soms erg heet) maandje zomerpauze heeft u nu het
septembernummer van KBO-actief in handen. Wat direct opvalt, is het flinke
aantal activiteiten, dat de komende weken weer op het programma staat. Het
kaarten en kienen heeft geen vakantiestop gehad, het wandelen en fietsen wel. In
september komen de liefhebbers van die activiteiten weer aan hun trekken. Wat
het fietsen met de KBO betreft: het is wel de laatste aflevering van het seizoen,
dus grijp uw kans.
Het meest in het oog springend is natuurlijk het najaarsreisje, dat op 20
september op het programma staat. Een heerlijke boottocht op de Maas en de
Maasplassen bij Roermond. U leest er alles over in dit nummer en op het inlegvel.
Ook zeer lezenswaardig: het gedicht dat Jo Gerrits ons toestuurde. Vooral het
slot zal bij de lezer een glimlach op het gezicht toveren.
Vergeet ook de Rabo Clubactie niet. Daarover hieronder meer. Stemmen
betekent de clubkas spekken. Daar profiteert elk KBO-lid van.
Veel lees- en puzzelplezier en tot volgende maand!
Redactie KBO-actief
Wiel Vloet en Carel & Tini Thijssen

RABOBANK CLUBACTIE: UW STEM IS GELD WAARD
De KBO Boxmeer heeft zich dit jaar weer aangemeld voor de Rabobank
ClubSupport-actie. Het doel is mee te dingen naar een bijdrage uit een gedeelte
van de jaarwinst van de Rabobank Land
van Cuijk & Maasduinen. De leden van de
Rabobank bepalen met hun stem welke
clubs een bijdrage krijgen. Hoe meer
stemmen, des te hoger het bedrag. Via
Rabo Internetbankieren
( www.rabo.nl/clubsupport ) of via de Rabo
app kunnen leden stemmen op hun
favoriete club. Klik op ‘bekijk alle
deelnemende clubs’.
Bij ‘zoeken’ typ ‘KBO’. Dan ‘KBO Boxmeer’
aanklikken.
Wie wel lid is van de Rabobank en niet over Rabo internetbankieren of over de
Rabo App beschikt, krijgt per e-mail van de bank een stemcode en kan daarmee
via mail zijn/haar stem(men) uitbrengen. Bellen naar 088-7226600 kan ook.
De stemperiode loopt van 5 september tot en met 27 september. Alleen leden
kunnen stemmen.
Het bestuur vraagt alle KBO-leden, die lid zijn van de Rabobank, mee te doen.
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KBO-LEDEN OP DE PEDALEN VOOR EEN MOOIE TOCHT
Net geen 30 deelnemers, maar met 29 KBO-leden kun je ook een lange siert
vormen
tijdens een
gezellige
fietstocht.
En dat
deden de
liefhebbers
op die
zonnige
zondag in juli.
In een lange sliert door het groen
Vanaf het
startpunt bij De Weijer ging het peloton via de Loerangelsestraat de dijk over
richting de Maas en de veerpont van Sambeek. Nee, niet de Maas over maar
rechtsaf door de heerlijke natuur van de Vortumse en Groeningse bergjes, via de
Voortweg de A73 over en door de Hondsbergse bossen naar de Mullensedijk. En
vervolgens door
Vortum-Mullem zelf
naar de Schutkooi,
waar de
pedaalridders
getrakteerd werden
op koffie (of thee) en
een heerlijke stuk
gebak.
Volop energie
getankt dus. En dan
is het appeltje-eitje
om over de
Maasstraat in
En na afloop proosten op de gezellige zondagmiddag
Sambeek af te
koersen op het traditionele eindstation: het terras van café-restaurant ’t Vertrek in
Boxmeer. Voor een afscheidsdrankje en even gezellig na-babbelen.

OP DE FIETS VOOR DE LAATSTE RIT VAN HET SEIZOEN
Op zondag 18 september is er weer een fietstocht van de KBO, de laatste van
dit seizoen. De deelnemers vertrekken om 13.30 uur bij het Weijerplein.
Liefhebbers kunnen zich vooraf tot en met 16 september aanmelden via KBOtelefoon 06-20261385. De route is ongeveer 30 kilometer. Met natuurlijk een
pauze voor koffie of thee met gebak. Rond de klok van 16.30 uur finishen de
fietsers bij café-restaurant ’t Vertrek, waar hen nog een consumptie zal worden
aangeboden.
KBO-Actief september 2022

4

KBO/IVN WANDELING BOSWACHTERIJ SINT ANTHONIS
Donderdag 1 september houdt de IVN De Maasvallei samen met de KBO een
twee uur durende wandeling in de bossen
van Boswachterij St. Anthonis. Een veelzijdig
gebied met bossen, heide en stuifduinen. De
wandelaars starten om 13.30 uur bij het
informatiebord op de parkeerplaats van De
Heksenboom. Na afloop is er koffie/thee.
Ook niet-leden zijn van harte welkom.
Aanmelden kan tot uiterlijk 31 augustus
12.00 uur. De aanmelding is verplicht in
verband met beperkte deelname.
Voor info en aanmelden: Piet Schoenmakers telefoon 0485 520876 of
pjhschoenmakers@xs4all.nl

WANDELEN MET DE KBO
Op woensdag 21 september gaan de KBO-wandelaars weer op pad. Verzamelen startpunt is het oude Marktplein aan de Marktstraat/Van Coothstraat. Vertrek
om 13.30 uur. Deelnemers worden verzocht bij aanmelding aan te geven of ze
bereid zijn te rijden. Wandelaars die meerijden betalen 2 euro aan de chauffeur.
Natuurlijk is er onderweg weer koffie of thee met gebak. De route is ongeveer 10
kilometer. Belangstellenden kunnen zich aanmelden tot en met 20 september bij
Harry Raafs (harryraafs@hetnet.nl of 06- 13726694) of bij Jos Heijnen
(heijnen_j@hotmail.com of 06-51786493),

BADMINTON VOOR OUDEREN
Sinds een aantal jaren is er bij badmintonclub Hoogskoor in Boxmeer speciaal
voor ouderen gelegenheid om deze sport te beoefenen. Dat kan op de
woensdagmiddag van 17.00 tot 18.30 uur in de
sporthal in Boxmeer. Onder leiding van Ruud
Hoogenboom worden de spelregels uitgelegd,
bepaalde technieken geoefend en indelingen
gemaakt voor wedstrijdjes. De leeftijd van de
spelers loopt sterk uiteen: de jongste is 56 en de
oudste 83. Nieuwe leden zijn vanaf 7 september
van harte welkom. Belangstellenden kunnen
vrijblijvend kennis maken met de sport en onaangekondigd een keer binnenlopen
en meespelen. Rackets en shuttles zijn beschikbaar. Op de website van de club
(www.bbchoogskoor.nl ) staat een filmpje waar te zien is hoe het er aan toegaat.
Ga op de website naar 55Plus en klik op het promotiefilmpje. Inlichtingen kunnen
ook ingewonnen worden bij Ruud Hoogenboom, per telefoon (06-19208589) of
via e-mail (ruudhoogenboom38@gmail.com).
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NAJAARSREISJE KBO: VAREN MET DE VEERMAN
Een middagje genieten op het water. Dat staat dit jaar op het programma van het
najaarsreisje van de KBO Boxmeer. Op dinsdag 20 september gaan de
deelnemers om 11.00 uur met twee luxe touringcars via een mooie route naar het
plaatsje Neer in Midden-Limburg. Daar ligt in de haven de prachtige
rondvaartboot ‘De Veerman’ van rederij Het Veerhuis klaar voor een drie uur
durende boottocht
naar de mooiste plekjes
van de Maas en de
Maasplassen. De
passagiers kunnen met
volle teugen genieten
van de prachtige Maas
in combinatie met de
Maasplassen, de
jachthavens en de
skyline van Roermond
en omliggende
pittoreske
Maasdorpen. Een reisje
door een
rivierlandschap met
veel afwisseling. Plus
de doortocht in de sluis. Een belevenis op zich. Er wordt twee keer geschut in de
sluis met een totaal verval van minstens zes meter.
Dat alles aan boord van een
luxe en comfortabel schip met
faciliteiten zoals een 360
graden panorama-uitzicht in de
salon en een groot zonnedek.
Maar het blijft niet bij genieten
van de Maas en de natuur.
Tijdens de boottocht wordt de
gasten aan boord een heerlijk
lunchbuffet met koffie en thee
geserveerd.
Om ongeveer 15.30 uur meert
De Veerman weer af in de
haven van Neer en stappen de KBO-leden in de bussen voor de terugreis naar
Boxmeer, waar de reizigers rond de klok van 17.00 uur zullen arriveren.
Tip voor de deelnemers: met een verrekijker zie je meer!
Alle verdere gegevens van het najaarsreisje zijn te vinden op het inlegvel midden
in deze KBO-actief. Advies: wie mee wil, doet er goed aan zich tijdig aan te
melden, want het motto is vol=vol.
KBO-Actief september 2022
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MIJN E-BIKE EN IK
Mijn e-bike en ik
Dat is dikke mik
We hebben samen echt een klik
En als het even kan
Dan nemen wij het ervan
Dan gaan we samen op pad
We hebben al heel wat kilometers gehad
Als we onderweg zijn
Hebben we het altijd reuze fijn
In de wijde omtrek zijn we geweest
En keer op keer was dat een feest
Vaak gingen we over een brug
En met een veerpont weer terug
De Maasheggen zijn natuurlijk dichtbij
Als we daar fietsen dan genieten wij
Daar voelen wij ons vrij en blij
Maar vergeet de Maasduinen niet
Dat is ook zo’n fantastisch gebied
En natuurlijk waren we in de Peel
Want ook daar fietsten we veel
Op de vele andere plekken waar we reden
Waren we steeds uitermate tevreden
En als we na een fietstocht
Blij van zin en zeer voldaan
Samen weer naar huis toe gaan
Dan is mijn accu helemaal opgeladen
En die van mijn e- bike…dat kun je wel raden!
Jo Gerrits
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ALLEMAAL BEESTJES
BAVIAAN
Een baviaan moest in Brasschaat
Terechtstaan wegens plagiaat
Maar rechter, zei de baviaan
Ik heb toch niks verkeerds gedaan
Ik sta versteld dat ik hier sta
Wij apen apen alles na
OLIFANT
Een jonge olifant uit Brummen
Kan al een aardig potje drummen
Z’n moeder noemt hem een talent
Z’n vader zegt: hij is verwend
Ik weet niet of dat jong het redt
Als olifant speel je trompet

SLANG
Een hoogbejaarde slang in Mill
Werd bijziend, dus kreeg hij een bril
Het nieuws verspreidde zich al snel
De krant erbij, u kent dat wel
Wat leuk, zei hij, ik ben beroemd
Nu iedereen mij brilslang noemt
KBO-Actief september 2022
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OPLOSSINGEN PRIJSPUZZEL EN EXTRA PUZZEL
Een tikkeltje minder inzendingen, deze keer. Maar met 81 oplossingen in
de brievenbus en de mailbox was de puzzelredactie toch zeer tevreden.
Misschien komen we volgende keer weer in de buurt van de honderd. De
prijsjes zijn in ieder geval de moeite waard. Vraag het maar aan de
winnaars van deze maand of aan eerdere gelukkigen. Bij de woordzoeker
draaide in het vorige nummer van KBO-actief alles om voetbal. Logisch
dat de oplossing een voltreffer was. Die luidde:
DE BAL IS ROND
Uit de stapel inzendingen kwamen de volgende drie gelukkigen als
winnaars tevoorschijn: Maria Martens, Toos Raafs (Rijkevoort) en Harry
van de Pas. Zij hebben hun smulpakket inmiddels ontvangen.

De anagram-puzzel stond in het teken van verzamelen. Tien namen
moesten door elkaar gehusseld worden om tien dingen te vinden die
vroeger – en ook nu nog – verzameld worden door de liefhebbers.
De juiste antwoorden waren:
1. Hotelzeepjes
2. Wijnetiketten
3. Kinderpostzegels
4. Sleutelhangers
5. Stripboeken
6. Lucifermerken
7. Bierpullen
8. Eierdopjes
9. Speelkaarten
10. Bidprentjes

Bierpullen

De legpuzzel van 950 stukjes van tekenaar Anton Pieck ging na loting
naar Diny Hendriks.
Alle prijswinnaars: hartelijk gefeliciteerd!
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EXTRA

PRIJSPUZZEL: MANNENWERK

Onze puzzelredacteur verzamelde deze keer tien beroepen, die vrijwel
altijd door mannen worden uitgeoefend. Natuurlijk, er zullen ook best
timmervrouwen zijn, naast timmermannen, maar het overgrote deel van
de timmerlui zijn toch mannen. Het is zo maar een voorbeeldje. In
onderstaande namen zijn tien van die ‘typisch mannelijke’ beroepen
verborgen. Schuif net zo lang met de letters tot de vaklui tevoorschijn
komen. En eh, de puzzel maken is zeker niet alleen mannenwerk!
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 20 september binnen zijn.
Onder de goede inzendingen verloten we een prachtige puzzel van 950
stukjes uit de bekende Wasgij?-serie (zie foto).
De opgaven:
1. Tini Keercel
2. Carina Hinkstam
3. Eli de Groot
4. Bram de Wanner
5. Trees Markant
6. Gert Ezeltet
7. Sam Alerte
8. Ank Kommaport
9. Mini van Sul

Deze vrolijke puzzel van 950 stukjes uit de Wasgij?serie is voor de winnaar
van de extra-prijspuzzel.

10. Wim en Ger van Rustrom

KBO-Actief september 2022
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PRIJS-PUZZEL: FRIS EN FRUITIG
De herfst nadert weer met rasse schreden. En wat is er dan beter en gezonder
voor een mens dan regelmatig van een heerlijk stukje fruit proeven. Keuze
genoeg, bij groenteboer en in de super. Dat bemerkte ook onze puzzelredacteur
toen hij een aantal fruitsoorten bij elkaar zocht en verstopte in onderstaande
woordzoeker. Liefst 29 fruitige woorden zitten er in verborgen. 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 20 september binnen zijn.
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AALBES – AARDBEI – ABRIKOOS – ANANAS – AVOCADO – BANAAN –
BOSBES – CITROEN – CRANBERRY – DADEL – FRAMBOOS – GRAPEFRUIT
– HANDPEER – KERS – KIWI – KOKOSNOOT – LIMOEN – MANDARIJN –
MANGO – NECTARINE – OLIJF – PASSIEVRUCHT – PRUIM – ROZENBOTTEL
– SINAASAPPEL – TOMAAT – VLIERBES – VIJG - WATERMELOEN
Oplossing:
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IN MEMORIAM:

In de voorbije weken is afscheid genomen van:
Mevr. P. Rovers-Gooren
Mevr. B. Loonen-Janssen
Mevr. A. Nijholt-Builtjes
Dhr .G. Grummels
Dhr. W. Verbeten

Oranjestraat 6
Veerstraat 49
Beugenseweg 21E
Sweelinck 33
Daniël Mijtenstraat 2

89 jaar
96 jaar
74 jaar
76 jaar
82 jaar

NIEUWE LEDEN:
Mevr. M. Kallen-Bluijssen
Mevr. R. Arts-van de Vossenberg
Mevr. J. Peeters-Kusters
Dhr. P. Arts
Mevr. R. Arts-Slendebroek
Dhr. C. van der Beek
Mevr. T. van der Beek-Rutten
Mevr. G. Gerrits
Mevr. M. Hermans
Mevr. L. Aben-Ermers

Mees 88
Emmanuel de Wittestraat 13
Jozef Israëlsstraat 58
Raadhuisplein 22
Raadhuisplein 22
De Tamarisk 23
De Tamarisk 23
Karel Doormanstraat 6
Egmond 19
Marktstraat 43

Rectificatie nieuwe leden (abuis in vorige KBO-actief):
Dhr.en mevr.Klerkx-de Klein

Jan Tooropstraat 25
i.p.v.Jan Bosboomstraat 25

Dhr.en mevr.Tax-van Daal
i.p.v. Dhr.en mevr Stax

Carmelietenstraat-Oost 1

AANTAL LEDEN: 1076
KBO-Actief september 2022

12

Tandprothetischepraktijk Giesbers
heeft de nieuwe naam, TPP Boxmeer.
Kerstenstraat in Boxmeer. Vanaf augustus 2015 is Wim Sijberts de nieuwe
De afgelopen maanden is er hard gewerkt in onze praktijk aan de pastoor
Kerstenstraat
in Boxmeer.
Vanaf augustus
2015 is Wim Sijberts de nieuwe
in eenin
volledig
nieuw
gestoken.
Kerstenstraat
Boxmeer.
Vanafjasje
augustus
2015 is Wim Sijberts de nieuwe
eigenaar en is de praktijk na een grondige verbouwing
in
nieuwjasje
jasjegestoken.
gestoken.
in een
een volledig
volledig nieuw
en aandacht geboden die u van ons gewend bent. Doordat we nu met drie
In de vernieuwde praktijk wordt dezelfde zorg, hoogwaardige kwaliteit, service
en
geboden die
die uuvan
vanons
onsgewend
gewendbent.
bent.Doordat
Doordatwe
wenunu
met
drie
en aandacht
aandacht geboden
met
drie
Pastoor
Kerstenstraat 40
specialisaties onder 1 dak werken –tandtechniek, tandprothetiek en implantologie
5831 EW Boxmeer
– streven wij naar een nog betere dienstverlening voor onze patiënten.
0485 - 57 68 77
www.tppboxmeer.nl
Geen wachttijden

Tandprothetischepraktijk
Giesbers heeft de nieuwe naam, TPP Boxmeer.
Makkelijk bereikbaar

Gratis parkeren
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Persoonlijke
aandacht
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