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GEPLANDE ACTIVITEITEN oktober, november 2022
06 okt
13 okt
19 okt
23 okt
24 okt
11 nov
24 nov

Wandeling IVN/KBO bij De Vilt in Beugen
Themamiddag KBO over de laatste levensfase
Wandelen met de KBO
Fietstocht KBO
Info-avond ‘Sleutel tot langer thuis’
Amusementsavond KBO
Stamppotreis KBO

Kienen in wijkgebouw De Driewiek, Jeroen Boschstraat 49:
Dinsdagen 11 en 25 oktober, 8 en 22 november.
Aanvang 13.30 uur.
Kaarten in wijkgebouw De Driewiek, Jeroen Boschstraat 49:
Dinsdagen 18 oktober, 1, 15, 29 november.
Aanvang 13.30 uur.

SPREUK VAN DE MAAND
Waarom heeft Noë destijds niet
die twee muggen doodgemept?
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 november-nummer 2022 (nr. 11) van KBO-actief graag
vóór
oktober
aanleveren (liefst digitaal)
redactie.
Zie daarvoor
Kopij18voor
het november-nummer
2022 bij
(nr.de
11)
van KBO-actief
graag
het colofon op pagina 1. De redactie behoudt zich het recht voor
vóór 18 oktober aanleveren (liefst digitaal) bij de redactie. Zie daarvoor
ingezonden artikelen niet of eventueel verkort weer te geven.
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…
Het werken aan dit oktober-nummer van KBO-actief gaf ons een blij gevoel.
Eindelijk weer volop activiteiten bij onze vereniging. En dus heerlijk om er in dit
boekje zo veel mogelijk verslag van te doen.
Groot compliment aan onze leden Jo Gerrits en Ria Klomp. Zij gingen mee op het
vijfdaagse vakantiereisje van de KBO en leverden ons bij terugkeer een mooi
verslag en fraaie foto’s, zodat de thuisblijvers ook nog even kunnen nagenieten.
U vindt de vakantie-avonturen op de volgende bladzijden.
Over genieten gesproken: dat deden ook 116 KBO-leden tijdens het bootreisje op
de Maas in de buurt van Roermond. Heerlijk happen en voor de rest…. Lekker
luieren, rondkijken en gezellig bijpraten. U ziet het bij de foto-impressie.
In dit nummer ook aandacht voor twee serieuze activiteiten; de themamiddag
over de laatste levensfase en de informatieavond over wel of niet langer thuis
wonen. U leest er verderop alles over.
En als u uitgekeken en uitgelezen bent, zijn er altijd nog de puzzels. Voor de
liefhebbers, natuurlijk. Tot volgende maand.
Redactie KBO-actief
Wiel Vloet en Carel & Tini Thijssen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THEMAMIDDAG KBO OVER LAATSTE FASE VAN HET LEVEN
Onder de titel ‘Het levenseinde: wat zijn de (on)mogelijkheden?’ verzorgt huisarts
Josien Duffhues op donderdag 13 oktober een informatieve middag over de
laatste fase van het leven. De bijeenkomst begint om 14.00 uur in de foyer van
hotel Riche in Boxmeer en duurt tot ongeveer 16.15 uur. De zaal is om 13.30 uur
open voor de bezoekers van de middag. Bij binnenkomst is er voor de bezoekers
koffie/thee met cake en in de pauze wordt er
een consumptie verstrekt.
Tijdens de presentatie zullen euthanasie,
palliatieve sedatie, ‘een goede dood’ en het
concept positieve gezondheid aan bod komen.
Ook onderwerpen als dementie, voltooid leven
en de Vrijwillige Palliatieve Thuis Zorg / Cocon
zullen besproken worden.
De themamiddag is gratis toegankelijk voor
leden van de KBO Boxmeer, maar ook voor niet-leden met een of meer
begeleiders/familieleden uit Boxmeer en directe omgeving.
Belangstellenden worden verzocht bij aanmelding te laten weten met hoeveel
personen men aanwezig wil zijn. Aanmelden kan tot en met 12 oktober bij: Harry
Raafs (harryraafs@hetnet.nl) of 06-13726694, bij Gerrie van Kempen
(vankempenbox@gmail.com) of 0485-571741 en bij Mechelien Verhees
(m.methorst@ziggo.nl) of 0485-211610.
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KBO-LEDEN VIERDEN VAKANTIE IN SAUERLAND
Na een uitstel van ruim twee jaar ging het traditionele vakantiereisje van de KBO
Boxmeer dit jaar gelukkig weer door. Bestemming: het populaire Sauerland.
Onder de vakantiegangers ook Jo Gerrits (bekend van haar gedichten in KBOactief) en Ria Klomp. De redactie vroeg Jo een verslag te maken van de
vijfdaagse avonturen in het Sauerland. En Ria leverde ons de bijpassende foto’s.
Door Jo Gerrits
Vroeg in de morgen vertrokken we met de bus en chauffeur Tom vanaf
wooncomplex Celesta in Boxmeer richting Sauerland. We werden uitgezwaaid
door het bestuur van de KBO.
Via de A77 waren we al
binnen enkele minuten ‘in het
buitenland’.
Na een korte stop reden we
naar de mooie oude stad
Soest (uitspraak: Zoost!)
Hier werden we enthousiast
rondgeleid door een van
oorsprong Nederlandse gids.
Zij vertelde onder meer over
de vele kerken die hier
geweest waren en waarvan
er nog maar enkele over zijn.
We bezochten de Sankt
Maria zur Wiese met de
Op een terrasje omgeven door tradtionele vakwerkhuizen
prachtige glas-in-loodramen,
we zagen de Dom met Romaanse toren, een stukje van de stadsmuur en veel
mooie vakwerkhuizen.
Daarna ging de reis verder
door het glooiende landschap
van Sauerland naar Willingen,
waar we tijdens onze
vakantiedagen te gast waren
in Hotel Elsenmann.
De volgende morgen konden
we op eigen gelegenheid het
stadje Willingen verkennen.
Ons hotel lag vrij dicht bij het
centrum zodat we te voet
gingen en onze kuitspieren
flink getraind werden.
Nog meer vakwerkhuizen en -winkels
KBO-Actief oktober 2022
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Van de glasblazerij die op het programma vermeld stond, hebben we niets
gezien. Wel zagen we veel vakwerkhuizen, winkeltjes en Backerei-Konditoreien
waar we de lunch konden nuttigen.

Het indrukwekkende kastelencomplex Residenzschloss Bad Arolsen

In de middag vertrokken we met de bus naar Bad Arolsen. Hier bezochten we
Residenzschloss Bad Arolsen. Dit prachtige 18de -eeuws kasteel is het
geboortehuis van koningin Emma, de over-overgrootmoeder van koning WillemAlexander. Onder leiding van een gids maakten we een rondgang door het
kasteel. Na deze bezichtiging bracht de bus ons nog naar het centrum van de
stad zodat we hiervan ook nog een indruk kregen. Daarna ging het weer richting
Willingen.
De derde dag was er weer een uitgebreid programma. Na wat heen en weer
rijden kwamen we op de juiste
plek terecht voor een bezoek
aan de kunstsmederij Schütte
in Oberkirche. In de smederij
zelf konden we helaas niet
terecht. Behalve wij dan, met
onze koffer die we niet meer
van slot kregen.
Gelukkig was in de smederij
genoeg gereedschap aanwezig
om het slot te forceren. Wij
werden met alle plezier
geholpen.
In de showroom konden we
Prachtig smeedwerk in kunstsmederij Schütte
prachtige smeedwerken
bewonderen. Zeker de moeite
waard. En dan verder door het mooie Sauerland naar Winterberg. Hier
verraadden de ski-liften en de vele hotels dat dit een zeer populaire
wintersportplaats is.
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Nu was er echter geen sneeuw te bekennen. Trouwens ook niet op de Kahler
Asten, de hoogste bergtop van Sauerland. Wel konden we hier genieten van een
fantastisch uitzicht.

Hoog op de Kahler Asten, de hoogste bergtop van het Sauerland

Drie huifkarren, elk getrokken door twee mooie paarden, brachten ons later op die
dag door het buitengebied van Willingen. Een drankje aan boord bracht menigeen
in een vrolijke stemming.
Vervolgens gingen we met de
bus terug naar ons hotel.
Dag vier. Voor velen wel het
hoogtepunt van deze reis. We
gingen op bezoek bij de
Warsteiner brouwerij.
Brouwerij?? Nou zeg, we
werden ondergedompeld in de
Warsteiner Welt. Niemand had
verwacht, dat het zo
overweldigend zou zijn. De
entree alleen al zag er
indrukwekkend uit. Na een
woord van welkom kregen we
Een vrolijke boel tijdens de huifkartocht
een film te zien. Daarna reden
we met een treintje over het terrein en door de supergrote hallen. Een
duizelingwekkend aantal kratten en flessen hebben we gezien. Vele getallen
werden genoemd, maar die ben ik kwijt.
KBO-Actief oktober 2022
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Iedereen was overrompeld; alles was groot, groter, grootst… Van het werk in de
brouwerij zelf hebben we niet veel gezien.
Nadat ons een kom soep en een biertje aangeboden was, gingen we naar het
volgende adres: de bezoekersmijn in Ramsbeck. Deze mijn was tot 1974 nog in
gebruik. Er werd lood, zink en
eerder ook zilver gedolven.
Bovengronds was er een
museum met onder meer een
mineralen-verzameling, een
filmzaal, grote machines, een
loonhal en een waslokaal. Voor
degenen die ondergronds de mijn
in wilden was er een helm.
Instappen in een kleine coupé in
een rammelend treintje en dan
door een donkere tunnel diep de
mijnen in. Een gids gaf daar
uitleg over het werk in de mijnen.
Ondergronds in de bezoekersmijn van Ramsbeck
Al met al bijzonder interessant.
En dan de laatste dag van onze KBO-reis. Na een rondvaart over de Möhnesee
ging het richting Lippstadt. Hier konden we de lunch gebruiken en een wandeling
maken door het historisch centrum. En daarna verder op huis aan. In Weeze
stond ons nog een lekker afscheidsdiner te wachten en daarna arriveerden we
rond 21.00 uur in Boxmeer. Hier namen we afscheid van onze reisgenoten en
ging iedereen huiswaarts. Om nog na te genieten van een zeer geslaagde reis
naar het mooie Sauerland.

De Sauerland-gangers van de KBO Boxmeer (foto Math Mommen)

(Meer foto’s van de Sauerland-vakantie zijn te vinden op de website van KBO Boxmeer)
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SMULLEN TIJDENS BOOTTOCHTJE VAN DE KBO
Dinsdag 20 september. Twee stampvolle bussen met 116 goedgemutste KBOleden en 2 chauffeurs. Eerste reisdoel: een aanlegsteiger aan de Maas bij het
Limburgse Neer. Tweede reisdoel: een heerlijke boottocht van een uurtje of drie
op de Maas, de Maasplassen en langs de skyline van Roermond. Tussendoortje:
smakelijk smullen van een uitgebreid lunchbuffet met diverse broodjes, beleg,
feestelijke salades en appelgebak en bavarois toe. Het was een vrolijk middagje
met volle teugen genieten. En dat deden die 116 KBO-ers.
Het bewijs: een kleine foto-impressie (en nog meer foto’s op de KBO-website).

Inschepen op de luxe rondvaartboot De Veerman

Het lunchbuffet

Zelfbediening
bij het
smakelijke
lunchbuffet

KBO-Actief oktober 2022
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Binnenboord genieten
Kapitein
Huub Bongers

Benedendeks genieten

Toeschouwer aan
de waterkant

Bovendeks genieten
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INFORMATIE-AVOND ‘SLEUTEL TOT LANGER THUIS’
Bent u 50 jaar of ouder en woont u in de gemeente Land van Cuijk? Wilt u samen
met ons nadenken over uw toekomst en uw ‘sleutel tot langer thuis’? Dan nodigen
we u van harte uit voor de informatiebijeenkomst op maandag 24 oktober in de
grote zaal van hotel Riche in Boxmeer. De zaal is open om 19.00 uur. De
informatieavond begint om 19.30 uur.
Misschien staat u er nog niet bij stil. De meeste mensen blijven steeds langer fit
en willen vaak zo lang mogelijk in hun vertrouwde woning en omgeving blijven
wonen. Toch is het goed om nu al na te
denken over uw woontoekomst. Er is steeds
minder zorg vanuit professionele
organisaties beschikbaar. Daarom ligt er
meer verantwoordelijkheid bij u en uw
omgeving. Wat zou u zelf kunnen doen en
waar heeft u misschien hulp bij nodig? Hoe
zorgt u er zelf voor dat u langer in uw eigen
woning kunt wonen óf wilt u liever verhuizen naar een geschikte woning? U heeft
de regie zelf in handen.
Verschillende organisaties uit het Land van Cuijk werken samen in het project
‘Sleutel tot Langer Thuis’ en helpen u hier graag mee. Bijvoorbeeld met een
handige huistest/woonscan en het versterken of opbouwen van uw sociale
netwerk. Zo kunt u goed voor uzelf én voor elkaar (blijven) zorgen.
Tijdens de bijeenkomst krijgt u (praktische) informatie over een
huistest/woonscan. Hiermee bekijkt een opgeleide vrijwillig woonadviseur of uw
woning een plek is waar u comfortabel en veilig ouder kunt worden.
Daarnaast krijgt u informatie
over het opzetten van een
voorzorgcirkel. Dit is een
cirkel van mensen om u heen
waar u een beroep op kunt
doen als u praktische hulp
nodig heeft of zelf hulp aan
kunt bieden. Hier kunt u nu al
‘uit voorzorg’ mee aan de
slag, zodat u zelf kunt zorgen voor een sterk sociaal netwerk.
Deze avond is voor alle ouderen vanaf 50 jaar, dus ook voor niet KBO-leden.
Deelname is gratis. Koffie en thee worden u aangeboden door de KBO. Vooraf
aanmelden voor deze avond is niet nodig.
Het project ‘Sleutel tot Langer Thuis’ is een initiatief van de Katholieke Bond van
Ouderen (KBO), Stichting Welzijn Ouderen (SWO) in het Land van Cuijk, met
ondersteuning van Mooiland, Pantein en Sociom. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met: Wendy Huijbers via langerthuis@sociom.nl of via
telefoonnummer 06-21287296.
KBO-Actief oktober 2022
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AAN DE WANDEL TUSSEN ST. AGATHA EN OEFFELT
Twintig wandelaars beleefden op woensdag 21 september een heerlijke middag.
Prachtig wandelweer en een dito route, die begon bij het klooster in St. Agatha.
Via de Maasheggen – het oudste cultuurlandschap van Nederland – over dijken
met een
adembenemend
uitzicht over de
heggen, de rivier en
de stuwwal aan de
overkant ging het
naar Oeffelt. Bij het
‘Veerhuis’ aldaar
was dit keer het
rustpunt voor koffie
met gebak.
Ook een keer
meewandelen? Dat
kan: iedere derde
Wandelen met de KBO: puur natuur
woensdag van de
maand met vertrek vanaf Marktstraat/van Coothstraat om 13.30 uur. Wel even
van tevoren aanmelden bij Harry Raafs (harryraafs@hetnet.nl) of 06-13726694 of
bij Jos Heijnen (heijnen_j@hotmail.com) of 06-51786493.

HERFSTWANDELING KBO/IVN BIJ DE VILT IN BEUGEN
Op donderdag 6 oktober houdt IVN De Maasvallei samen met KBO de laatste
seniorenwandeling van dit seizoen. Dit keer wordt een bezoek gebracht aan de
“natte natuurparel” De Vilt in Beugen. Het thema van de wandeling is
herfstverschijnselen ofwel bladverkleuring, vruchten, paddenstoelen, gallen,
enzovoort. De gratis wandeling start om 13.30 uur bij het informatiebord aan de
Moerbaan in Beugen. Na afloop is er een gratis kopje koffie of thee, aangeboden
door KBO-Boxmeer. In verband met beperkte deelname is aanmelden verplicht
vóór 5 oktober 12.00 uur.
Voor inlichtingen en aanmelden: Piet Schoenmakers telefoon 0485-520876 of
pjhschoenmakers@xs4all.nl

FIETSTOCHT KBO KRIJGT HERKANSING
Het zou de laatste KBO-fietstocht van het seizoen worden, maar daar ging op de
kletsnatte zondag van 18 september een dikke streep door. Voor de
fietsliefhebbers geldt: niet getreurd. Op zondag 23 oktober komt er een nieuwe
poging. Bij goed weer, natuurlijk. Start om 13.30 uur bij het Weijerplein.
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ALLEMAAL BEESTJES
KOE
Een koe liep met haar jongste zoon
Te wandelen in Overloon
Ze zagen in een park een maagd
Die door een puber werd behaagd
De zoon zei: “Wat een raar gedoe
Is dát nou kalverliefde, moe?”
LIEVEHEERSBEESTJE
Een lieveheersbeest uit Westzaan
Steekt elke dag een kaarsje aan
Dan knielt hij bij het altaar neer
En bidt tot onze lieve heer:
Ik vraag u, vader, zoon en geest
Geef mij een lievevrouwebeest

PAPEGAAI
Een papegaai uit Stadskanaal
Was gisteren op het journaal
“Dit dier spreekt vloeiend elke taal”
Zei men. “Is dat niet geniaal?’’
“Toch voel ik”, sprak hij, “dat ik faal
Ik spreek geen woord gebarentaal”
KBO-Actief oktober 2022
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OPLOSSINGEN PRIJSPUZZEL EN EXTRA PUZZEL
Net geen honderd, maar met 96 inzendingen zaten de brievenbus en de mailbox
van onze puzzelredactie toch weer mooi vol. De puzzelaars hadden er duidelijk
zin in, ondanks de nog best erg warme septemberdagen.
De woordzoeker leverde, zoals gewoonlijk, de meeste inzendingen op, Het was
de bedoeling – volgens het thema – dat iedereen er fris en fruitig tegenaan ging.
En dat gebeurde dus ook. Met als resultaat dat er een toepasselijke oplossing uit
de woordzoeker rolde. Die luidde:
VITAMIENTJES
Uit de grote stapel goede inzendingen werden weer drie prijswinnaars getrokken.
De gelukkigen waren deze keer: Herman Wolvers, Joke Verberk en Piet Tax.
Zij hebben hun prijsje, een heerlijk smulpakketje, inmiddels ontvangen.
De anagram-puzzel, met liefst 39 inzendingen ook een populaire opgave voor de
liefhebbers, ging deze keer over beroepen, die (vrijwel) uitsluitend door mannen
werden en worden uitgeoefend. Een mooi onderwerp, alleen….de prijswinnaar
was geen heer, maar een dame.
De juiste antwoorden waren:
1. Elektricien
2. Kraanmachinist
3. Loodgieter
4. Brandweerman
5. Stratenmaker
6. Tegelzetter
7. Metselaar
8. Marktkoopman
9. Vuilnisman
10. Verwarmingsmonteur
De metselaar

De gezellige legpuzzel van 950 stukjes uit de bekende Wasgij?-serie ging na
loting naar Liesbeth Bergholz.
Alle prijswinnaars: hartelijk gefeliciteerd!
13
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EXTRA

PRIJSPUZZEL: VROUWENWERK

In het vorige nummer van KBO-actief verstopte onze puzzelredacteur tien typisch
mannelijke beroepen in tien namen. Logisch, dat het nu de beurt is aan de
vrouwen. In onderstaande namen zitten tien beroepen verborgen, die uitsluitend
of bijna alleen door vrouwen beoefend worden. Aan de puzzelaars de opdracht
de tien beroepen te vinden. Dat wordt dus weer schuiven met de letters. Veel
succes!
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 18 oktober binnen zijn. Onder de goede inzendingen
verloten we een prachtige puzzel van 950 stukjes uit de bekende Wasgij?-serie
(zie foto).

De opgaven:
1. Truitje Loofwuf
2. Lara Lebin
3. Cees Raseters
4. Coco en Sissi de Haspelhit
5. Drikus Letterlee
6. Tom de Loof
7. Fien Toestel
8. Edo de Binst

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

9. Teun van Roeg
10. Otto Kurslezers

KBO-Actief oktober 2022
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PRIJS-PUZZEL: DE HERFST IS WEER IN HET LAND
Het is weer voorbij, die hete en vooral droge zomer. De bladeren beginnen te
vallen en de paddenstoelen steken hun neuzen al uit de grond. Toch ook weer
een mooie tijd van het jaar, de herfst. Dus vond onze puzzelredacteur het de
moeite waard om er aandacht aan te besteden. In de woordzoeker is een aantal
woorden verstopt, die met de herfst te maken hebben. 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 18 oktober
binnen zijn.
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BEUKENNOOTJES – BLADEREN – CHOCOLADEMELK – CHRYSANTEN –
DENNENAPPELS – DONKER – EEKHOORN – EGEL – EIKELS – GOUDGEEL
– GRIEP – GUUR – HAARDVUUR – KAAL – KASTANJES – LAARZEN –
LEVERTRAAN – PADDENSTOELEN – PANTOFFELS – PARAPLU – PEREN –
POMPOENEN – REGENJAS – SLAKKEN – SPINNENWEB – STORM –
VOGELTREK – WAAIEN – WALNOTEN - WIND
Oplossing:
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IN MEMORIAM:
Op 9 oktober gedenken wij om 10.30 uur in de Petrusbasiliek:

Dhr. J. van Diepen

Rembrandt van Rijnstraat 26

81 jaar

In de voorbije weken is afscheid genomen van:
Mevr. N. van Kempen-Martens
Mevr. H. Arts
Mevr. M. Martens-van Maris
Mevr. T. Teunissen
Dhr. G. Mesterom

Jozef Israelstraat 57
Weijerstaete 3
Weijerstaete 134
Vlaamse Gaai 5
Sweelinck 41

92 jaar
80 jaar
81 jaar
84 jaar
90 jaar

NIEUWE LEDEN:
Mevr. N. Derikx-Janssen
Mevr. H. van Boekholt
Mevr. M. Rutten-Thijssen

Marktstraat 19
Jozef Israëlsstraat 3
Koorstraat 62

AANTAL LEDEN: 1070

RUIMTE VOOR
¼ ADVERTENTIE
Stationsweg 16 | 5831 CR Boxmeer | Tel: 0485 - 57 86 60

www.robstweewielers.nl

KBO-Actief oktober 2022
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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

www.caritasboxmeer.nl klik op Begraafplaats

0485 - 57 81 50 of 06 - 81 36 36 48

Persoonlijk en begripvol
Dag en nacht bereikbaar op 0485 523 043
Elzenstraat 7, 5831 LH Boxmeer
www.goemansuitvaartzorg.nl

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

Verse snijbloemen, Rouwwerk ,Bruidswerk en
kadootjes voor iedere gelegenheid.
Ma rktstra a t 7 Boxmeer
06-28289329
info@bloemka dootje.nl
www.bloemka dootje.nl

Openingstijden
Dinsdag t/m Zaterdag
9:00 tot 17:00 uur

Wij bezorgen graag voor u in Boxmeer en omgeving
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