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Kopij voor het januari-nummer 2023 (nr. 1) van KBO-actief graag vóór 
20 december 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  december 2022, januari 2023 
 
 
07 dec     Kerstviering KBO 
15 dec     Kerststukjes maken in ’t Hoogkoor. Vanaf 09.15 uur   
19 dec     Aanbieden kerstattentie en KBO-kalender 
21 dec     Wandelen met de KBO 
11 jan      Alzheimer-café in De Weijer Boxmeer 
18 jan      Wandelen met de KBO 
 
 
Kienen in wijkgebouw De Driewiek, Jeroen Boschstraat 49:  
                                         
Dinsdagen 6 en 20 december en 3 januari.  
Aanvang 13.30 uur.  
 
Kaarten in wijkgebouw De Driewiek, Jeroen Boschstraat 49:  
 
Dinsdag 13 en 27 december en 10 januari.                                         
Aanvang 13.30 uur.  
 
 

      SSPPRREEUUKK  VVAANN  DDEE  MMAAAANNDD    
 
 Een gelukkige kerst, een spetterend nieuwjaar 
    Wees goed voor jezelf en lief voor elkaar 
 
 

 
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 januari-nummer 2023 (nr. 1) van KBO-actief graag vóór 20 
december 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… 
 
Beste lezers, 
 
De laatste KBO-actief van het jaar 2022. Een jaar waarin we gelukkig weer 
aanzienlijk meer mochten – en ook deden – dan in de stille, ongewone tijd 
daarvoor. We zullen het er maar niet te veel meer over hebben.  
In plaats daarvan vindt u in dit dikker-dan-anders nummer een klein beetje 
aandacht voor Sinterklaas (de woordzoeker) en vanzelfsprekend veel aandacht 
voor de mooiste tijd van het jaar, de kersttijd.  
Aan het woord komt onze voorzitter Anton van Erve met zijn kerst- en 
nieuwjaarswens aan alle KBO-leden. We zijn ook blij met de kerstboodschap van 
de geestelijk adviseur van de KBO, pastoor Ben Wolbers en ook onze trouwe 
dichteres maakt de lezers weer blij met een prachtig kerstgedicht. 
Natuurlijk ook volop aandacht voor de kerstactiviteiten: een ongetwijfeld sfeervolle 
KBO-kerstviering met muzikale medewerking van leden van Angels Rule en als 
vanouds: de kerststallententoonstelling in de Sint Petrusbasiliek.  
We blikken in dit laatste nummer van het jaar in woord en beeld ook nog even 
terug op enkele andere KBO-activiteiten: de amusementsavond en de 
vrijwilligersmiddag (allebei terug van weggeweest) en de maandelijkse avonturen 
van onze KBO-wandelaars. 
Geniet ervan en voor straks: fijne feestdagen en veel heil en zegen in 2023! 
Tot volgend jaar. 
  

   Redactie KBO-actief 
Wiel Vloet en Carel & Tini Thijssen 
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VRIJWILLIGERSMIDDAG KBO IN KUNST-EN-KITSCH-SFEER 
  
Na twee stille jaren konden de tientallen vrijwilligers van de KBO Boxmeer weer 
eens genieten van een speciaal voor hen georganiseerde middag. De ruim vijftig 
onbezoldigde helpers werden door het bestuur – zelf ook vrijwilligers – 
getrakteerd op een paar vrolijke uurtjes in kunst- en-kitsch-sfeer. Bij de 

uitnodiging voor de vrijwilligersmiddag was 
iedereen gevraagd een of twee oude of 
antieke voorwerpen mee te brengen, die 
getaxeerd konden worden door deskundige 
Marijke van Roosmalen uit het Limburgse 
Thorn. Aan die oproep was royaal gehoor 
gegeven. De uitstaltafels lagen vol met de 
meest bijzondere zaken: schilderijen, 
porseleinen vaasjes, een uit de kluiten 
gewassen paard met amazone, beeldjes uit 
de Oost, glazen karafjes, oude missalen, 
leesboekjes uit lang vervlogen tijden, tinnen 
potjes en kannetjes, rozenkransen, 
eierdopjes en noem maar op.   
Vakvrouw Van Roosmalen bezorgde haar 
publiek een uiterst vermakelijke middag. Vol 
humor en kwinkslagen be- en veroordeelde 
ze de meegebrachte spulletjes, hemelde 
sommige artikelen hoog op (“prachtig, moet 
u zeker zuinig op zijn”), boorde andere 

meebrengsels klantvriendelijk de grond in (“zet 
dit vaasje maar zo ver mogelijk achter in de 

kast”) en gaf en passant een 
perfecte definitie van wat oud 
is. (“ik zeg altijd: een brood 
van een week, dat is oud”). 
Bij de ‘ditjes en datjes’, zoals 
de presentatrice alles onder 
één noemer bracht, ontdekte 
ze diverse mooie 
hebbedingetjes, maar ook 
een ‘bijna zilveren’ 
kruisbeeldje, dat toch echt in 
de categorie ‘meuk’ 
thuishoorde en het Japanse 
bordje, bijeen gespaard met 
blue band-zegeltjes, dat toch 
nog wel een tientje waard kon zijn. Al met al een vrolijke vrijwilligersmiddag, die 
afgesloten werd door voorzitter Anton van Erve met een dankwoord ‘voor de 
tomeloze inzet’ van de genodigden en met natuurlijk een rondje van de KBO. 

De rijkelijk gedekte tafels met ‘echt 
en onecht antiek’ 

Voorzitter Anton van Erve assisteert Marijke van 
Roosmalen bij beoordeling van de kunstwerken 
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‘WEER OP HET OUDE NIVEAU’ 
 
Beste leden van de KBO-afdeling Boxmeer, 
 
2022 was me het jaartje wel. Komende uit de corona-perikelen, maar met steeds 
de onzekerheden van mogelijke oplevingen, begonnen we het verenigingsjaar 
met de ‘handrem’ er op. Ergens eind maart/begin april kwam het besef dat we 
weer wat meer konden gaan doen. Onze gezellige algemene ledenvergadering 
vond plaats, reizen werden weer gepland, talloze activiteiten werden enthousiast 
opgestart en we hadden een geweldig 
lustrumfeest. Onze vrijwillig(st)ers kunnen 
wij zeer erkentelijk zijn voor hun tomeloze 
inzet. En met behulp van onze maandelijkse 
KBO-actief hielden we de moed en vaart 
erin. Inmiddels zijn we weer op het oude 
niveau en wordt hard gewerkt aan een 
programma voor 2023 met alle ‘gewone’ 
maar ook bijzondere elementen. U krijgt 
zeker meer dan waar voor uw ingelegde 
contributie van 23 euro. 
Ondertussen was er ook nog een ander 
groot proces gaande: de totstandkoming 
van de nieuwe gemeente Land van Cuijk 
(LvC). En voor ons was dit een bijzonder iets, want er moest één overkoepelende 
KBO-kring komen voor de gehele nieuwe gemeente. Dit is echt belangrijk voor 
het veiligstellen van een goede belangenbehartiging voor al de senioren in het 
LvC. Deze klus is nu ook geklaard en de 28 KBO-afdelingen werken nu samen, 
waarbij het bestuur van de KBO-kring (met nu bijna 8.000 leden) uitstekende 
contacten heeft weten te behouden met de nieuwe gemeente. 
Beste mensen, aan het einde van 2022 gekomen, hoop ik dat uw wensen voor 
het komend jaar vervuld mogen worden.  
Ik wens jullie allemaal ‘alle goeds’ toe voor het nieuwe jaar 2023. 

 
Anton van Erve, voorzitter KBO Boxmeer 

 
 
 
INNING  CONTRIBUTIE  2023 
 
Medio januari 2023 wordt de incasso-opdracht aan de Rabobank verstrekt voor 
de inning van de contributie van 23 euro per lid voor het jaar 2023. De KBO-leden 
die geen machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven, ontvangen de 
factuur ook medio januari en worden vriendelijk verzocht deze voor eind januari 
2023 te betalen.              
                                                                             Wim Kuster, penningmeester 
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KERSTVIERING KBO MET ZANGERS VAN ANGELS RULE 
 

Voor de leden van de KBO, afdeling Boxmeer, is er op woensdag 7 december 
een bijzondere kerstviering in de grote zaal van hotel Riche. De entree is gratis. 
Het programma begint om precies 14.30 uur, maar de zaal is al om 13.45 open 
voor de bezoekers. Het programma van de kerstviering ziet er als volgt uit:  
 
Opening en welkomstwoord door KBO-voorzitter Anton van Erve 
 
Kerstoverweging door pastoor Ben Wolbers 
 
Muzikaal optreden van de leden van vocal group Angels Rule 
 
Het optreden wordt verzorgd door Roel Verheggen, Anneke Miggiels en Maarten 
Jung. De volledige groep van Angels Rule was twee jaar geleden te zien in het 

SBS 6-programma  
I want more!.  
Angels Rule is 
vooral bekend door 
concerten in deze 
regio.  
Ze zullen de 
bekende 
Nederlandse 
kerstliederen ten 
gehore brengen en 
een paar alom 
bekende 
buitenlandse 
kerstklassiekers. De 
bekendste liederen 
kunnen uiteraard 

door iedereen worden meegezongen. 
De leden van Angels Rule vinden het heerlijk om weer 
voor live publiek te zingen en te spelen; het belooft 
dan ook een hartverwarmende middag te worden. 
Halverwege het optreden van de leden van de vocal 
group is er een pauze waarin een consumptie zal 
worden geserveerd. 
                   
Afsluiting 
 
De kerstviering van de KBO Boxmeer wordt 
traditioneel afgesloten met het aanbieden van een 
consumptie en het traditionele Brabantse  worstenbroodje.  
 

Zangeres Anneke Miggiels en gitarist Maarten Jung 

Roel Verheggen 
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WERELDGODSDIENSTEN IN DE KERSTSTAL BOXMEER  
 
De kerststalwerkgroep van de St. Petrusbasiliek is sinds 19 november druk in de 
weer om de grote kerststal en de jaarlijkse kerststallenexpositie op te bouwen Dit 

jaar zijn in de grote kerststal in 
de Sint Petrusbasiliek in 
Boxmeer de vijf 
wereldgodsdiensten 
vertegenwoordigd. Naast de 
kathedraal van Leon zijn er 
onder meer een moskee, een 
Boeddhistische tempel, een 
Russisch-orthodoxe kerk en 
een Joodse synagoge te 
bewonderen. Deze prachtige 
gebouwen zijn gemaakt door 
Jac Schrijen en Gerrit Nabbe, 
beiden lid van de 
kerststalwerkgroep.  
Traditioneel staan verder in de 

grote kerststal de vooroorlogse beelden van de firma Linssen uit Venlo en een 
aantal historische gebouwen uit Boxmeer.  
In een achttal vitrines in de basiliek, op het priesterkoor, aan de zijwand van de 
basiliek, in de grote kerststal en in de crypte zijn rond de zeshonderd kerststallen 
uit alle delen van de wereld tentoongesteld. Daarmee is het de grootste 
kerststallenexpositie van Nederland.  
De openingstijden van de 
tentoonstelling zijn: van zaterdag 
10 december tot en met 
woensdag 4 januari, dagelijks van 
13.30 uur tot 16.30 uur. De 
toegang is gratis.  
Tijdens de tentoonstelling zal op 
zondag 11 december het 
seniorenkoor Maasecho uit 
Boxmeer vanaf 14.00 uur een 
optreden verzorgen. Een week 
later, op zondag 18 december, kunnen de bezoekers van de tentoonstelling vanaf 
14.00 uur genieten van een optreden van smartlappenkoor De Harde Kern uit 
Boxmeer. 
Voor de kinderen is er in de doopkapel van de basiliek een uitdagende Kinder-
Kerst-Puzzel. Onder de goede oplossingen worden drie kerststalletjes verloot.  
Voor inlichtingen/rondleidingen kunnen belangstellenden contact opnemen met 
Kees Thijssen: 0485-573162 of 06-12900576.  
Een advies voor bezoekers: om lange wachttijd te voorkomen is het verstandig 
het drukke kerstweekend te mijden. 

Prachtige modellen van beroemde kerken, zoals de 
kathedraal van Leon en een Russisch-orthodoxe kerk 

vormen de blikvangers bij de grote kerststal. 

In onder meer de crypte van de basiliek zijn tal 
van kerststalletjes uit de hele wereld te zien. 
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Kerstboodschap pastoor Ben Wolbers 
 

HEDEN IS U EEN REDDER GEBOREN 
 

Het kerstverhaal is het meest vertelde verhaal uit de Bijbel. Volgens velen het 
mooist en het meest ontroerende. We kunnen meevoelen met de arme ouders, 
Maria en Jozef. We voelen de kilte van de stal en de warmte van de os en de 
ezel. En we vragen ons af waarom de herbergier toch geen plaatsje vrij kon 

maken voor een jonge 
moeder die op het punt 
stond te bevallen. Toch 
wordt het kerstverhaal 
door Lucas niet verteld 
om dit soort gevoelens 
op te roepen. Het verhaal 
wil een blijde boodschap 
zijn. En deze luidt: 
"Heden is u een Redder 
geboren: Christus de 
Heer". Die boodschap is 

er niet alleen voor de herders van toen, maar ook voor alle mensen van goede 
wil, ook voor ons, de mensen van nu. Die boodschap wil ook nu gehoord worden. 
Maar luisteren wij dan wel? En zijn wij van goede wil? Willen we horen dat er voor 
ons een redder is? 
Als er één woord is dat ons in onze dagen wordt opgedrongen, dan is dat het 
woord: zelfredzaamheid. Zorg ervoor dat je niemand nodig hebt! Wees 
onafhankelijk en zelfstandig. 
Het is inderdaad in zekere zin 
mooi als mensen zelfredzaam 
kunnen zijn. Maar kun je dat 
van iedereen vragen of mag je 
het aan iedereen opleggen? 
In feite blijken velen juist heel 
kwetsbaar te zijn: ziekte, 
armoede, vereenzaming, 
geestelijke en lichamelijke 
beperkingen, verlangen naar 
een mens die om je geeft… 
Een samenleving waarin zelfredzaamheid een norm wordt, zegt eigenlijk: jij moet 
jezelf redden; pas als de nood heel hoog wordt, kun je hulp krijgen. Zoek het voor 
de rest eerst zelf maar uit. Maar gelukkig hoor je her en der ook steeds meer het 
woordje ‘verbinden’ opduiken. Het verschijnen van dit woordje duidt erop dat het 
in onze samenleving aan samenhang, verbondenheid en met-elkaar-meeleven 
ontbreekt. Mensen hebben juist meer en meer behoefte aan verbinding in plaats 
van zelfredzaamheid. Mensen willen ‘gered’ worden.  
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In het kerstverhaal wordt ons ‘vanuit den hoge‘ redding aangezegd. In een kind 
dat namen draagt als: 'Emmanuel', dat is: God met ons; 'Jezus', dat betekent: 
God redt en bevrijdt; 'Christus', dat is: ‘met Gods Geest gezalfd’. Dit kind wil van 
Godswege onze Redder en onze 
Verbinder zijn. Ook vandaag.  
Want: dit kind steekt direct al zijn handjes 
uit naar de verschoppelingen van de 
toenmalige maatschappij: de herders. Dit 
kind ontvangt drie vreemde, zoekende 
mensen, de wijzen uit het Oosten. Als 
twaalfjarige jongen stelt Jezus kritische 
vragen aan de Schriftgeleerden in de 
tempel. Als rondtrekkende Joodse leraar 
verzamelt Hij mensen om zich heen die 
aan de onderkant van de samenleving 
staan: publieke zondaars die om 
vergeving vragen; zieken die door 
ontmoeting met Hem genezing vinden. 
Zijn reddend optreden verbindt mensen met elkaar. Als dit kindje Jezus een 
volwassen man geworden is, streeft hij naar  een samenleving waarin de minsten 
geteld worden, de onaanzienlijksten aandacht krijgen, de geringsten geëerbiedigd 
worden. Koninkrijk van God heet die nieuwe samenleving. Van dat Koninkrijk is 
Hij de Heer door de dienaar van allen te zijn. Zijn tegenstanders vragen voor hem 
de doodstraf bij de Romeinse stadhouder en ze krijgen hun zin. En als Hij aan het 
kruis hangt roepen ze: “Red u zelf”. In plaats daarvan 'redt' Jezus de misdadiger 
naast Hem en belooft hem het paradijs.  
Het zou goed zijn voor ons allemaal, kerkelijk of niet-kerkelijk, gelovig of niet-
gelovig, dat het kerstverhaal gehoord zou worden als een oproep tot verbinding. 
En dat wij, net als Jezus, reddend en verbindend aanwezig proberen te zijn voor 
elkaar.  
Ik wens u allen een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar. 
 

Pastoor Ben Wolbers 
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KERSTMIS 2022 
 
 
We herinneren ons allemaal nog 
Kerst van vorig jaar 
Toen waren we met corona 
nog lang niet klaar 
Een strenge lockdown was toen van kracht 
Wie had aan zoiets ooit gedacht 
 
Nu mogen we weer alles vieren 
En gaan we de kerstboom weer 
versieren 
 
Maar hebben we daartoe wel een 
reden 
Want in de wereld van heden 
Is er allesbehalve vrede 
Er is verdeeldheid en geweld 
En voor dat geweld beducht 
Zijn vele mensen op de vlucht 
En ook hier hebben mensen grote 
zorgen 
Want wat brengt de dag van morgen 
Er is van alles aan de hand 
De standpunten verharden 
We zetten de hakken in het zand. 
De energiecrisis is intussen geboren 
En die is nog lang niet bezworen 
Menigeen komt in problemen 
En moet pijnlijke beslissingen nemen 
 
We vinden de wereld op het ogenblik zo raar 
En kijken er met vertwijfeling naar 
We hebben een lichtpuntje nodig 
En daarom is het niet overbodig 
Om zelf een lichtje te zijn 
Ook al is dat in het klein 
 
Kerstmis is bij uitstek de tijd 
dat dit lichtje zich verspreidt 
Daar moet ieder dan aan werken 
Om de eenheid te versterken 
 
 
 

 
 
 
 
Dan mogen we weer Kerstmis vieren 
De kerstboom weer versieren 
Alle kerstspullen naar beneden sjouwen 
De stal weer op gaan bouwen 
Met de familie samenkomen 
En we zullen verder dromen 
Dat er vrede op aarde komt 
En het oorlogsrumoer verstomt 
 
Laten we met z’n allen hopen 
Dat volgend jaar vreedzaam 
En zonder al te veel zorgen zal verlopen 
 
Zalig Kerstfeest 
 
Jo Gerrits 

 

 
 
 

KERSTBROOD  EN KBO-KALENDER 
 
Op maandag 19 december zullen de wijkcontactpersonen van de KBO 
traditiegetrouw bij de leden het kerstbrood bezorgen. Het bestuur verzoekt alle 
leden deze dag thuis te zijn of maatregelen te treffen zodat onze vrijwilligers de 
attentie kunnen afgeven. De bezorgers brengen ongeveer 850 broden ‘aan de 
man’ en zullen uw voorzorgsmaatregelen zeer op prijs stellen. 
Voor de goede orde: er wordt per postadres één kerstbrood afgeleverd. 
Gelijktijdig met de kerstattentie ontvangen de leden ook de KBO-kalender voor 
het nieuwe jaar 2023. 
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MARKANTE WANDELING MET DE KBO 
 

De wandelliefhebbers van de KBO hadden het uitstekend getroffen op de 
wandeling van november: stralend herfstweer, een vriendelijk zonnetje en weinig 
wind om last van te hebben.  
Deze keer stapten de deelnemers richting Sint 
Anthonis, niet naar de Staatsbossen maar naar 
het gebied van de Noordkant. Gestart op de Sint 
Anthonisweg ging de route met twintig 
deelnemers door ‘Het Broek’. Langs het oude in 
het groen (bijna) verborgen pompstation en 
langs het vliegterrein van de Boxmeerse 
modelvliegclub Columbia, waar enthousiaste 
leden al meer dan 40 jaar hun hobby beoefenen. 
De route ging vooral over verharde paden 
richting Noordkant. Eenmaal In Sint Anthonis zelf 
was het tijd voor koffie of thee met gebak in de 
altijd gezellige Lunchroom Markant aan de 
lommerrijke Sint-Tunnisse brink. Na de 
welverdiende pauze ging de tocht weer verder 
richting Boxmeer via de Sambeeksedijk en het 
bosgebied Schraalzand naar het startpunt op de 
‘Verkesmert’ in Boxmeer. Daarmee hadden de 
KBO-wandelaars 11 kilometer de teller staan. 
 
 
 
 
 

Ook een keer meewandelen? 
Dat kan, iedere derde 
woensdag van de maand 
(komende keer op 21 
december) 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. 
 
 

 

Stevig doorstappen tussen  
Sint Tunnis en Boxmeer 

Pauze bij Markant aan de Brink in Sint Anthonis 
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AMUSEMENTSAVOND: VAN BRABANT TOT DE ZUIDERZEE 

 
ALZHEIMER CAFÉ BOXMEER 
 
Op woensdag 11 januari 2023 is er weer een Alzheimer café in de Weijer in 
Boxmeer. Tijdstip: 14.00 uur tot 16.00 uur, inloop 
vanaf 13.30 uur.  
Het thema van de middag is: ‘Ik ben er nog steeds, 
maar anders. Wil je me opnieuw leren kennen?’ 
Een ouderenverpleegkundige (vanuit de praktijk) zal 
samen met een geestelijk verzorger (vanuit 
zingeving) hierover in gesprek gaan met de 
aanwezigen. 
Daarnaast is er muziek en volop ruimte om elkaar te ontmoeten. 

Af en toe gaan pa en moe, Ik heb je voor het eerst ontmoet, Thuis heb ik nog een 
ansichtkaart en Opa kijk ik vond op zolder. Ze kwamen allemaal voorbij: De 
Speeltuin, De Waterkant, Het Dorp en de Zuiderzeeballade. En in de zaal werd 
volop meegezongen met de overbekende meezingers uit de oude doos. 
Beschaafd, bedaard maar wel met blij gemoed. En zo was het voor menigeen 
best gezellig tijdens de amusementsavond van de KBO Boxmeer.  
Op het podium: het ‘Znerik Trio’, drie Brabantse muzikanten, die de ruim 150 
bezoekers trakteerden op sommige Brabantse en vooral veel andere liedjes van 
vroeger. Trio-leider Erik Potters praatte – vaak vanaf een spiekbriefje – de 
bekende deuntjes aan elkaar, waarbij hij regelmatig herinneringen uit de goeie 
ouwe tijd ophaalde. Natuurlijk inclusief de zaterdag-wasdag: om beurten in de 
zinken teil en flink boenen met Sunlight-zeep. 
De eerlijkheid gebiedt te melden, dat de meningen over de amusementswaarde 
van de avond verdeeld waren, al waren de meezingers toch in de meerderheid. 
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ALLEMAAL BEESTJES 
 
ZWARTE ZWAAN 
 
Een zwarte zwaan uit Loon op Zand 
 
Ging naar de burgerlijke stand 
 
Mijn naam, sprak hij, die wil ik kwijt 
 
Die past niet meer bij deze tijd 
 
De ambtenaar zei: zo gedaan 
 
Van nu af heet u roetveegzwaan 
 

KATER 
 

Een kater uit Sierra Leone 
 

Las een artikel over klonen 
 

Zijn evenbeeld, dat leek hem fijn 
 

Hij kocht drie flessen brandewijn 
 

En zoop het spul als leidingwater 
 

De dag daarna had hij een kater 
 
KONIJN 
 
Een braaf konijn uit Oude-Tonge 
 
Krijgt ieder jaar een nestje jongen 
 
Ze fokt bij de konijnen af 
 
Want anders dreigt de pan als straf 
 
Als ik niet luister naar m’n baasje 
 
Zegt zij, ben ik straks zelf het haasje 
 



15 KBO-Actief december 2022

                                       EVEN LACHEN 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Behang 
 
Gisteren stond de buurman bij      
ons aan de deur. 
Hij zei: “Jullie hebben hetzelfde huis 
als wij. Hoeveel rollen behang 
hebben jullie gekocht voor de 
woonkamer?” 
Ik zei: “Twaalf”. 
Vandaag stond-ie weer aan de deur. 
Hij zei: “Ik heb verdomme zes rollen 
over”. 
Zei ik: “Ja, hadden wij ook”. 
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SENIORENKOOR MAASECHO ZOEKT NIEUWE LEDEN 
 
Het seniorenkoor Maasecho uit Boxmeer, opgericht in 1973, is dringend op zoek 
naar nieuwe, enthousiaste leden. Momenteel telt het koor ongeveer dertig 
zangers en zangeressen. De dames zijn in de meerderheid, waarbij de sopranen 
en de alten elkaar mooi in evenwicht houden Het koor blijft op zoek naar mannen, 
bassen en tenoren. Maar uiteraard zijn ook dames welkom. Het koor opereert 
binnen het kader van de Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer 
(SWOGB) en hanteert dus de leeftijdsdrempel van 55 jaar. 

De leden komen elke week 
op maandagmiddag van 
14.00 tot 16.00 uur bij elkaar 
in De Weijer voor de 
repetities. Dirigent Geert 
Verhallen heeft een 
conservatoriumopleiding en 
is een ervaren pianist.  
Het repertoire van het 
seniorenkoor is breed. De 
nadruk ligt op het wereldlijke 
repertoire. Daarnaast heeft 

het koor religieuze muziek in studie met het oog op kooroptredens bij kerkelijke 
vieringen. Het koor zingt graag drie- en vierstemmige muziek; het zingt regelmatig 
a capella, maar laat zich ook graag aan de piano begeleiden.  
Belangstellenden kunnen  op maandagmiddag een repetitie bijwonen om de sfeer 
van op serieus muziek maken gerichte koor. 
Op zondag 11 december is het koor Maasecho vanaf 14.00 uur te beluisteren 
tijdens de kerststallententoonstelling in de Sint Petrusbasiliek in Boxmeer. 
Meer informatie over het koor is verkrijgbaar bij Wim van Scheppingen, telefoon 
0485-573128, e-mail wimschep9@gmail.com of een mailtje naar 
secretariaat@maasechokoor.nl  
 
 

 
 
 
 
 
 



17 KBO-Actief december 2022

OPLOSSINGEN PRIJSPUZZEL EN EXTRA PUZZEL 
 
Het aantal liefhebbers die zich op de puzzels in KBO-actief storten, blijft maar 
groeien. Deze keer vielen er 110 (!) inzendingen in de brievenbus en de mailbox 
van de puzzelredactie. Een nieuwe mijlpaal. Toch horen we regelmatig van 
puzzelaars: ‘ik los ze wel op maar ik stuur ze niet in’. Even goeie vrienden 
natuurlijk, maar dan wordt het wel moeilijk om een van die leuke prijsjes te 
winnen. Dus als die puzzelaars ook nog gaan insturen, kunnen we volgende keer 
ongetwijfeld weer een nieuw record melden. De woordzoeker van november 
stond in het teken van beroepen. Niet al te moeilijk, getuige de 70 inzendingen.  
De oplossing luidde: 
 

DE KOST VERDIENEN 
 
Uit de grote stapel goede inzendingen werden weer drie prijswinnaars getrokken. 
De gelukkigen waren deze keer: Wilhelmien Kersten, Nelly Janssen-
Vinkenburg en Maria Smits. Zij hebben hun prijsje, een heerlijk smulpakketje in 
Sinterklaassfeer, inmiddels ontvangen. 
 
 
Van de anagram-puzzel kregen we maar liefst 40 goede inzendingen binnen. De 
opdracht was deze keer: tover uit de opgegeven tien namen tien verschillende 
vogels tevoorschijn. Ook deze puzzel bleek niet al te veel hoofdbrekens op te 
leveren.  
 
 
De juiste antwoorden waren: 
 
1. Aalscholver 
2. Goudhaantje 
3. Roodborstje 
4. Scholekster 
5. Struisvogel 
6. Winterkoninkje 
7. Wespendief 
8. Tortelduif 
9. Torenkraai 
10. Nachtegaal  
 
 
  
De prachtige legpuzzel van 950 stukjes uit de bekende Wasgij?-serie ging deze 
keer naar Joke Saedt. 
 
Alle prijswinnaars: hartelijk gefeliciteerd! 
 

Struisvogel 
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EXTRA PRIJSPUZZEL: SCHILDERKUNST 
 
Onze puzzelredacteur liep door de wijk Bakelgeert-Noord in Boxmeer en kwam 
ze tegen: tien bekende en heel bekende Nederlandse kunstschilders. Niet in het 
echt, maar op de straatnaambordjes, die aan hen gewijd zijn. Genoeg inspiratie 
voor een nieuwe puzzel. Dus gooide onze puzzelmaker de letters van de echte 
namen door elkaar en fabriceerde tien nieuwe namen. U vindt ze hieronder. De 
opdracht is duidelijk: schuif met de letters en vindt de echte kunstschilders weer 
terug. Maar pas op: de namen moeten precies goed genoteerd zijn, zoals ze op 
de straatnamenkaart van Boxmeer te vinden zijn. 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 20 december binnen zijn. Onder de goede inzendingen 
verloten we een prachtige puzzel van 950 stukjes van een tulpenveld, getekend 
door Janneke Brinkman (zie foto).   
 
 
De opgaven: 
 
 
1.  Bram en Theo de Bim 
 
2.  Ciel Krolsteen 
 
3.  Eppo Stuurlat 
 
4.  Cor Honbesje 
 
5.  Aad en Dorien Tavas 
 
6.  Oma van Neut 
 
7.  Erica Strafbuil 
 
8.  Egbert Huilpeer 
 
9.  Rosie Zalfjes 
 
10. Bep en Truus Parel 
 
 

Deze kleurrijke puzzel van 950 stukjes is 
voor de winnaar  van de extra-prijspuzzel. 

PRIJS-PUZZEL:  GOOI WAT IN M’N SCHOENTJE 
 
Dit decembernummer verschijnt net voordat het werkelijk december is. Dus kon 
onze puzzelredacteur nog mooi aandacht besteden aan het grootste kinderfeest 
van het jaar: Sinterklaas. In onderstaande puzzel zitten allemaal woorden 
verstopt die te maken hebben met Sinterklaas. Dus werd het voor puzzel-Piet: 
strooi ze maar lekker rond en laat de puzzelliefhebber maar grabbelen. 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 december binnen zijn. 
 

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

BANKETLETTER – CHOCOLADE – DECEMBER – GEDICHTEN – 
GESCHENKEN – GEZELLIG – KINDERVRIEND – LIEDJES – 
MARSEPEIN – PAARD – PAKJESAVOND – PEPERNOTEN – PIET – ROE 
– RĲMEN – SCHOORSTEEN – SINTERKLAAS – SNOEP – SPANJE – 
SPEELGOED – STOOMBOOT – STROOIGOED – SUIKERGOED – 
TAAITAAI – VERLANGLĲSTJE – WORTEL – ZINGEN  

Oplossing: 
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IN MEMORIAM: 

Op 4 december gedenken we om 10.30 uur in de Petrusbasiliek: 

Mevr. Jo Beckers-Stiphout                Veerstraat 57                 89  jaar 

In de voorbije weken is afscheid genomen van: 

Dhr. H. Hermans                                Nassaustraat 6              86 jaar 
Mevr. M. Fleuren-Hermens                't Zand 22                      71 jaar 
Dhr. M. Arts                                        Sijs 11                            79 jaar 
Mevr. Latuni-Grijsbach                       Veerstraat 49A               84 jaar 
Mevr.T.van Boxtel                              Pieter Poststraat 8         85 jaar 
 
NIEUWE LEDEN: 
 
Mevr. R. van Boxtel                           Floralaan 30 
Mevr. N. van Ooijen-Miggiels             Weijerstaete 32 
Mevr. H. Stalpers                               Lucas van Leydenstraat 12 
Dhr. J. van Raaij                                Parklaan 52 
Mevr. R. van Raaij-Nabuurs              Parklaan 52 
Dhr. J. Jacobs                                   Floralaan 84 
Dhr  F. Fransen                                 Steenstraat 6 
Mevr. D. Fransen-Miggiels                Steenstraat 6 
Mevr. M. Dinnessen-Jansen             Bilderbeekstraat 11 
Dhr . H. Dinnessen                           Bilderbeekstraat 11 
Dhr. G. Jacobs                                  Burg.Verkuijlstraat 34 
Mevr. C. Jacobs-Lensen                   Burg.Verkuijlstraat 34 
 
AANTAL LEDEN: 1082 
 
 

RUIMTE VOOR  
¼ ADVERTENTIE 

Bezoek ook onze website: 
 

www.dekaaswinkel.nl 
 

Steenstraat 61b, 5831 JC Boxmeer, 
Tel 0485-574172, email: info@dekaaswinkel.nl
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St. Petrus Boxmeer
(aan kruising Carmelietenstraat-West/Begijnenstraat/Hoogeweg)

is opnieuw geopend sinds 1 maart 2007

R.-K. Begraafplaats 

Inlichtingen verkrijgbaar via
www.caritasboxmeer.nl klik op Begraafplaats

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

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



Uw partner in mobiele hulpmiddelen

Stationsweg 16, 5831CR Boxmeer
0485 – 578660 / 06 - 40227485 

info@duurzaammobiel.info
www.duurzaammobiel.info

• Wij streven naar een 24-uur service
• Haal- en brengservice

• Reparatie en onderhoud in eigen werkplaats
• Vrijblijvend advies aan huis

info@duurzaammobiel.infoinfo@duurzaammobiel.info
www.duurzaammobiel.infowww.duurzaammobiel.info

Stationsweg 16 | 5831 CR  Boxmeer | Tel: 0485 - 57 86 60

www.robstweewielers.nl
Veilig en droog op weg met Rob’s Tweewielers.

Actie tot en met januari 2023 10 % korting voor KBO-leden op:

• Alle regenkleding van het hoogwaardige merk Basil (waterdicht, ademend,  
 slimme details, zoals diverse reflectiestroken.
 Wilt U deze cadeau doen? Wij pakken deze mooi in.
• Goede verlichting op je fiets is erg belangrijk en ook verplicht. Graag checken wij 
 met u de verlichting op uw fiets en zo nodig maken onze monteurs deze in orde.
• Op alle nieuwe verlichting maar ook op fietshelmen ontvangt u als KBO-lid  
 10% korting om zodoende optimaal veilig op pad te gaan.
• Alleen op vertoon van de KBO pas.


