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GEPLANDE ACTIVITEITEN  april, mei 2018 

25 juni Zilveren maandag 
28 juni Wandeling Maasheggen Boxmeer-V’beek NS
01 juli Fietstocht
26 juli Wandeling Overasseltse  Vennen 
07 aug Bestuursvergadering
14 aug   Ons en KBO-actief verschijnen
26 aug   Fietstocht 

Kienen in de aula  van basisschool De Weijerwereld:                                         
21 juni, 05 juli, 19 juli, 02 aug, 16 aug, 30 aug. 
Aanvang 13.30 uur.

Kaarten in de aula van basisschool De Weijerwereld:                                          
28 juni, 12 juli, 26 juli, 09 aug, 23 aug. 
Aanvang 13.30 uur.

De wekelijkse inloopochtend in ’t Hoogkoor is toegankelijk voor elk 
KBO-lid. U kunt op donderdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur deel-
nemen aan diverse activiteiten van en voor KBO-leden. Of u kunt een 
kopje koffie of een glaasje fris nuttigen. 

LIDMAATSCHAP KBO-BOXMEER
Wanneer u om welke reden dan ook uw lidmaatschap wilt beëindigen, 
dient u een bericht te sturen naar onze secretaris Henk Thuis (telefoon 
0485-573188) of naar onze ledenadministrateur Mechelien Verhees 
(telefoon 0485-211610). Per e-mail (m.methorst@ziggo.nl) kan ook.

Kopij voor het  juli/augustus-nummer 2018 (nr. 7/8) van KBO-actief 
graag vóór 4 augustus aanleveren (liefst digitaal) bij de redactie. 
Zie colofon pagina 1. De redactie behoudt zich het recht voor 
ingezonden artikelen niet of eventueel verkort weer te geven.

KBO-Actief juni 2018
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MISDRUK MEI-NUMMER KBO-ACTIEF

Het mei-nummer van KBO-actief zag er gehavend uit. Geen boekje 
van twaalf pagina’s, zoals u meestal gewend bent, maar een veel 
dunner exemplaar van slechts acht bladzijden. Door een technische 
storing bij de drukkerij waren de laatste vier pagina’s spoorloos 
verdwenen. Onder meer de oplossing van de puzzel van april en de 
namen van de prijswinnaars ontbraken. Maar onze lezers moesten 
ook de vertrouwde laatste bladzijde missen met de namen van 
nieuwe leden en van overleden leden. De redactie had bovendien 
extra haar best gedaan om aandacht te besteden aan de jaarlijkse 
Vaartprocessie, die inmiddels op 3 juni gehouden werd. Niet alleen 
een nieuwe puzzel ging over de Boxmeerse Vaart, maar ook een 
gedicht over een vrolijke gebeurtenis tijdens de processie.
Gelukkig was de volledige uitgave van het mei-nummer wel te 

vinden op de 
website van de 
KBO Boxmeer. 
Wij als redactie 
realiseren ons 
echter dat lang 
niet iedereen de 
website 
regelmatig 
raadpleegt. 
Daarom hebben 
we besloten het 
gedicht over een 
ware gebeurtenis 

uit de Vaartgeschiedenis alsnog op te nemen in dit nummer van 
KBO-actief. Dat geldt ook voor de puzzelpagina, zeker omdat er via 
de website toch enkele oplossingen binnengekomen zijn bij de 
redactie. We willen ook de andere lezers graag een kans geven een 
prijsje te winnen! Ook de gemiste informatie van de ‘ledenpagina’ is 
terug te vinden.

Onze excuses voor de gehavende editie van het mei-nummer.

De redactie van KBO-actief    

Palmwuifsters tijdens de Vaartprocessie in Boxmeer (Zie 
ook het gedicht ‘De Palmwuifster’, elders in dit nummer)
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PRIVACY-VERKLARING KBO AFDELING BOXMEER

Onze KBO afdeling Boxmeer handelt steeds overeenkomstig de 
wet. Sinds 25 mei 2018 geldt voor alle landen van de Europese 
Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook 
wel de Privacy-wet genoemd, waarin allerlei regels zijn 
opgenomen op het gebied van de bescherming van 

persoonsgegevens van 
leden, deelnemers, 
donateurs, vrijwilligers en 
overige relaties. In
onderstaande verkorte 
privacy-verklaring geeft het 
bestuur van de KBO afdeling 
Boxmeer duidelijkheid over 
wat er met uw 

persoonsgegevens gebeurt en hoe wij er voor zorgen dat de 
veiligheid van de gegevens gewaarborgd blijft.

KBO afdeling Boxmeer houdt persoonsgegevens bij van leden, 
deelnemers, donateurs, vrijwilligers en overige relaties met het doel 
om verenigingsactiviteiten uit te kunnen voeren. De gegevens die 
verwerkt worden betreffen achternaam, tussenvoegsel, voorletters, 
geboortedatum, straat en huisnummer, postcode, woonplaats, 
naam van de afdeling, lidnummer, het soort lidmaatschap en de 
ingangsdatum van het lidmaatschap. Als sprake is van 
automatische incasso van de contributie wordt tevens het IBAN-
nummer van de bank bewaard. Zo nodig worden gegevens 
toegevoegd aan de activiteiten waar leden aan deelnemen. Er 
worden alleen gegevens verwerkt die personen zelf vrijwillig 
hebben opgegeven. Er worden geen gegevens verwerkt die de wet 
als bijzondere persoonsgegevens aanmerkt.
De persoonsgegevens worden door de ledenadministrateur 
verwerkt. De contactgegevens van de ledenadministrateur 
worden periodiek opgenomen in de KBO-actief, het nieuwsblad
van de KBO Boxmeer, en zijn zichtbaar op de website van de 
afdeling.

Op de website van de afdeling kan niet-persoonsgebonden 
informatie van bezoekers over het gebruik van deze website 
worden verzameld, zoals de datum en tijd waarop de website is 
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bezocht, gegevens over de bezochte pagina’s en de duur van de 
gebruikerssessie. Deze gegevens zijn belangrijk om de website 
voortdurend te kunnen verbeteren. Er worden via een bezoek aan 
de website geen persoonsgegevens verzameld, tenzij de bezoeker
daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.

Persoonsgegevens worden alleen intern binnen de afdeling gebruikt 
en uitsluitend door personen die hiervoor door het afdelingsbestuur 

bevoegd zijn. De KBO afdeling 
Boxmeer verstrekt nimmer 
persoonsgegevens aan derden. 
De leden hebben altijd het recht 
te weten welke gegevens er van 
hen zijn geregistreerd. Als een lid 
deze wil inzien, kan dat lid een
afspraak maken met het bestuur 
om een plaats en tijd af te 
spreken. Wanneer een lid van 

mening is dat er onjuiste gegevens van hem/haar zijn vastgelegd 
kan het lid deze laten wijzigen. Het lid neemt daarvoor contact op 
met de secretaris of de ledenadministrateur en geeft aan om welke 
gegevens het gaat en verstrekt daarbij de juiste gegevens. Indien 
het bestuur het verzoek afwijst dan zal dit schriftelijk gemotiveerd 
worden. Het lid kan tegen de beslissing bezwaar maken.
Alle persoonsgegevens worden op één centrale plaats bewaard bij 
een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is. Dit bedrijf zorgt ervoor 
dat de gegevens niet verloren gaan en beveiligd blijven tegen 
ongeoorloofd gebruik. Het opslaan van gegevens op slechts één
plaats geeft de grootste garantie tegen misbruik van gegevens. 
Indien iemand zich als lid laat uitschrijven, verdwijnen zijn/haar
gegevens vanaf de uitschrijfdatum uit het bestand van de afdeling.

Deze privacyverklaring vertelt in het kort hoe de KBO afdeling 
Boxmeer persoonsgegevens van leden verwerkt en beschermt. Er 
bestaat een uitgebreidere versie. Wie die wil inzien, kan contact 
opnemen met secretaris Henk Thuis, telefoon 0485-573188.

Boxmeer, mei 2018

Het bestuur van de KBO afdeling Boxmeer
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WANDELING MAASHEGGEN BOXMEER-VIERLINGSBEEK

Op donderdag 28 juni wordt er weer gewandeld. De route gaat 
deze keer door het Maasheggengebied tussen Boxmeer en
Vierlingsbeek. De afstand is ongeveer twaalf kilometer.

De deelnemers vertrekken om 09.30 uur 
vanaf het NS-station in Boxmeer en lopen 
door het Maasheggengebied, langs het 
sluizencomplex in Sambeek en vervolgens 
via de Zurepas-weiden en de Hordonken 
naar het NS-station in Vierlingsbeek. 

Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk woensdag 27 juni 12.00 
uur opgeven bij: Harrie Raafs telefoon 0485-573216 of bij Fien
Spiekmans telefoon 0485-573213.

KBO-LEDEN WEER OP DE FIETS

Op zondag 1 juli wordt voor KBO-leden de tweede fietstocht van
het seizoen gehouden. De route is ongeveer 25 kilometer.
De fietsers vertrekken om 13.30 uur vanaf het Weijerplein.
Meer informatie is verkrijgbaar bij Betty Lamers (telefoon 06 
18236878) of Willeke Heijligers (telefoon 06 49038251).

WANDELING BIJ DE OVERASSELTSE VENNEN

De omgeving van de Overasseltse Vennen. Daar staat voor 
donderdag 26  juli een wandeling gepland voor de KBO-leden. De 

wandeling is ongeveer tien kilometer. De 
Overasseltse vennen vormen een uniek 
natuurgebied. In de ondergrond zit een 
ondoorlaatbare leemlaag, ooit afgezet 
door de Maas. In het gebied komen 
bijzondere plantensoorten voor, zoals
veenmos, veenbes, wollegras, 

snavelbies, zonnedauw en steenbreek. Verder zijn er diverse 
soorten kikkers, padden, salamanders, hagedissen en libellen. De 
deelnemers aan de wandeling vertrekken om 09.30 uur met auto's 
vanaf het Weijerplein. Liefhebbers kunnen zich tot uiterlijk 
woensdag 25 juli 12.00 uur opgeven bij: Jan van de Bungelaar, 
telefoon 0485-521565 of bij Fien Spiekmans, telefoon 0485-573213.
Alleen in 'noodgevallen': 06 51513637.
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DANSPALEIS KOMT NAAR MADELEINE IN BOXMEER

Op donderdag 21 juni komt het Danspaleis naar Madeleine aan de 
Velgertstraat 1 in Boxmeer. Het Danspaleis is een dansfeest 
geïnspireerd op de jaren veertig en vijftig. Met een bevlogen 

PlatenDraaier (een rijdend 
discomeubel), glimmende 
dansvloer, vrolijk decor en 
gezellige gastvrouwen en 
gastheren. Zowel bewoners van 
Madeleine als ouderen uit de 
regio Boxmeer zijn van harte 
welkom om van 14.30 uur tot 
16.30 uur te komen dansen. 

Een rollator of rolstoel vormt geen belemmering om het Danspaleis 
te bezoeken. De PlatenDraaier van het Danspaleis trekt oude 
krakers uit de koffer van sterren van weleer als Johnny Hoes, Louis 
Prima en Doris Day. Een feest van herkenning voor ouderen en een 
feest voor ouderen die van dansen houden. De toegang tot het 
Danspaleis is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.

WORKSHOP GOED SLAPEN

In de bibliotheek aan de Raetsingel 1 in Boxmeer wordt op 
woensdag 27 juni een workshop gehouden met als thema ‘goed 
slapen’. De workshop begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur.
Tijdens de bijeenkomst, vol praktische tips, zal een huisarts uit de 
gemeente Boxmeer ingaan op de vraag hoe slaap de gezondheid 

positief beïnvloedt en hoe iedereen 
daar zelf aan kan werken. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat 20 
procent van de Nederlanders, ouder 
dan twaalf jaar, problemen heeft het 
slapen. Zij vallen moeilijk is slaap en 
zijn vaak te vroeg wakker. Een 
duidelijke reden waarom goed 

slapen aandacht verdient.
Wie meer wil weten over de workshop en zich aan wil melden, kan 
terecht op de website van de bibliotheek: www.biblioplus.nl 
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VIJF DAGEN VAKANTIE IN DRENTHE EN OMGEVING

Het jaarlijkse vijfdaagse vakantiereisje van de KBO Boxmeer had deze 
keer de provincie Drenthe als bestemming. Vanuit standplaats hotel De 
Oringer Marke in het dorpje Odoorn maakten 43 vrolijk gestemde KBO-
leden uitstapjes en excursies. Een ooggetuigeverslag.

Dag 1: Vaartmoppen, appelgebak en een stil dorpje

Maandagmorgen 4 juni. Iedereen keurig op tijd bij de opstapplaats. 
En dus komt klokslag 9 uur de erg royaal uitgevallen touringcar in 
beweging. De vijfdaagse is nog maar net begonnen of de 
vakantiegangers zitten al aan hun eerste traktatie: een heuse 
Vaartmop, een zoethoudertje van een van de passagiers.
Na een vlotte rit bereikt het gezelschap restaurant de Ruggestee in 
Hoenderloo op de Veluwe. De KBO’ers laten zich er de koffie met 
appelgebak goed smaken. 
Via rustige Drentse wegen met weidse vergezichten over akkers en 
weilanden, komt rond 13 uur het historische esdorp Orvelte, met zijn 
prachtige rieten daken op fraai gerestaureerde boerderijen en 
schuren, in zicht. Uitstappen dus en dat moois eens goed bekijken. 

Maar van het ‘levend verleden’ 
van Orvelte, zoals het 
reisprogramma vermeldt, is deze 
maandagmiddag weinig te
bespeuren. Praktisch alle 
ouderwetse winkeltjes en 
ambachtelijke bedrijfjes zijn 
gesloten voor de weinige toeristen 
en dus zet vrijwel iedereen over de 
hobbelige klinkerweggetjes koers 
naar het enige restaurantje dat wel 

geopend is. Het ijverige personeel werkt zich een slag in de rondte 
om de geduldig wachtende KBO’ers van een hapje en een drankje 
te voorzien.
Het mag de pret allemaal niet drukken. Een paar uurtjes ‘stil Orvelte’ 
zitten er rond 15 uur op, en dus gaat het richting het hotel in Odoorn, 
waar de koffers uitgepakt kunnen worden en waar de gasten een 
smakelijk diner wacht als afsluiting van de eerste – zonloze –
vakantiedag. 

Orvelte: even wachten op de lunch
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Dag 2: Oeroude kanjers van keien en blinkende kleine steentjes

Met een vorstelijk ontbijt achter de kiezen, stappen de KBO’ers om 
10 uur in de bus voor een – zo blijkt achteraf – boeiende tweede 
vakantiedag. Onder leiding van de deskundige gids Martien (tevens 
ober in het hotel!) worden de Boxmeerse gasten getrakteerd op de 
pracht van het Drentse landschap. Via Exloo gaat het naar Borger 
voor een bezoek aan het Hunebedcentrum. Natuurlijk mag een kijkje 
en een kiekje bij het grootste hunebed van Nederland niet 

ontbreken. Maar ook een wandelingetje door de ‘keientuin’ is 
interessant. Een magistrale verzameling eeuwenoude, kolossale
stenen, maar ook kleine stenen vertellen hier over de ijstijden en 
over de kracht van de Moeder Natuur. 
Tijdens de middagetappe krijgen de KBO-leden het unieke, 
uitgestrekte hoogveengebied Bourtanger Moor te zien, in lang 
vervlogen tijden een moerasgebied, dat door een verbod om te 
bouwen en te verbouwen de komende eeuwen langzaam de kans 
krijgt terug te groeien naar wat het eens was. Tijdens de bustocht 
over een eenzame hobbelweg passeert het gezelschap tussen 
Exloo en Buinen ook nog het interessante radiofrequentiestation, dat 
uit de hele wereld en grote delen van het heelal signalen kan 
opvangen. 
Bij het plaatsje Drouwen wacht de vakantiegangers een heel andere 
attractie, die ‘versteend leven’ heet. In een betrekkelijk klein 

Op de foto bij het grootste hunebed van Nederland in het Drentse Borger
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onderkomen, zomaar langs een stil landweggetje, kunnen – vooral 
de vrouwelijke – bezoekers zich verlekkeren aan edelstenen en 
sieraden in alle vormen en maten, de ene nog mooier blinkend dan 
de andere. Tja, en van kijken komt ….
En nog is voor die dag de koek niet op. Na de glinsterende 
tussenstop gaat het dwars door bosrijk Drenthe nog even naar een 
theehuis, midden in de Staatsbossen van Odoorn. Iedereen geniet 
zittend, twee KBO’ers uitgezonderd. Die kunnen de verleiding niet 
weerstaan om nog even de 32 meter hoge uitkijktoren bij het 
theehuis te beklimmen. Waarschijnlijk om alvast te zien wat er een 
paar kilometer verder op het driegangenmenu van dag twee staat. 

Dag 3: Een zwijgzame schipper en geurige rozen

Appingedam en Winschoten. Die twee Groningse stadjes staan voor 
dag 3 op het programma. Na een busrit van 60 kilometer maken de 
KBO’ers in het mini-haventje van het nietige dorpje Oosterwijtwerd 
kennis met een wel zeer zwijgzame schipper. Aan het roer van zijn 
behoorlijk antieke, maar degelijke rondvaartboot brengt hij zijn 
gasten naar het 5 kilometer verder gelegen Appingedam. Een 

heerlijk puur-natuur-tochtje 
tussen het kroos door, langs 
rietkragen met bloeiende gele 
lisdodden en witte waterlelies, 
hier en daar een meerkoet en 
een klapwiekend vluchtende 
reiger. Intussen vervult de 
schipper zijn rol als stille gids 
met verve. Via het Damsterdiep 
glijdt de boot, onder enkele 

hangende keukens door, het 
stadje Appingedam binnen, waar 
de meeste KBO’ers nog een klein 
wandelingetje maken of op een 
zonovergoten terrasje genieten 
van een kleine lunch. 
Een busreisje van amper een half 
uurtje brengt de vakantiegangers 
in Winschoten voor een bezoekje 
aan het fraai aangelegde rosarium. 
Een uurtje van de zon genieten tussen de geurige en kleurige rozen 

Met de boot naar Appingedam

Een wandelingetje langs de rozen
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is bepaald geen straf, evenmin als een verfrissende versnapering op
het terras. 
De derde dag wordt in het hotel afgesloten met een goed verzorgd 
buffet, omlijst door live-muziek en een vrolijke quiz waaraan bijna 
iedereen fanatiek meedoet. Toch gaat de prijs niet naar Boxmeer. 
Een paar andere hotelgasten mogen een Drentse metworst in 
ontvangst nemen. De KBO’ers rouwen er niet om en denken: 
gelukkig hebben we onze eigen Metworst nog!  

Dag 4: Piepkleine mensjes tussen enorme cruiseschepen 

Indrukwekkend. Dat is het meest gehoorde woord van bewondering 
tijdens het bezoek van de KBO-leden aan de majestueuze 
cruisescheepswerf Meyer Werft in het Duitse Papenburg, even over 
de grens van Noord-Nederland. 
Het bezoek vult, inclusief de busreis, nagenoeg de hele dag. De 

vakkundige gids Johannes vertelt tot in de kleinste details over alles 
wat er komt kijken bij het bouwen van tientallen meters hoge en 
honderden meters lange luxe zeereuzen voor vakantievierende
passagiers. En intussen kijken de KBO’ers zich de ogen uit bij al die 
bedrijvigheid. Vanuit grote hoogte kunnen de gasten zelfs – veilig 
achter dikke glaswanden – de werkzaamheden bewonderen die op 

Opzien naar een gigantisch cruiseschip in aanbouw bij de Meyer Werft in 
Papenburg
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playmobiel-poppetjes lijkende arbeiders uitvoeren. Met maar één 
conclusie: indrukwekkend.  

Dag 5: Treinen over smalspoor en ruiken aan turfstrooisel

Wat valt er in hemelsnaam te beleven in een stukje Nederland dat
met krantenpapier dichtgeplakt lijkt? Die vraag wordt al snel 
beantwoord als de bus met KBO’ers stopt langs een eenzame, met 
ruige stenen geplaveide landweg net buiten het dorpje Erica, of 

beter: bij het buurtschap 
Amsterdamscheveld. 
Hier staat een bezoekje aan 
het Smalspoormuseum op het 
programma, inclusief een 
rondrit door een natuurgebied 
waar ooit door arme, 
hardwerkende sloebers veen 
werd afgegraven en turf werd 
gestoken. Het wordt een 
heerlijk toetje van een 

zonovergoten, vrolijk vijfdaags vakantiereisje. Verdeeld over twee 
groepen maken de KBO’ers een 
reisje door de middle of 
nowhere. Achter een antiek 
locomotiefje in een even antieke 
wagon met harde, houten 
banken hotseknotsen de 
bezoekers over het slingerende 
smalspoor door het groen. 
Regelmatig houdt de vrolijke 
machinist even halt om zijn 
passagiers tekst en uitleg te 
geven over smalspoor, ook wel meeneemspoor, over witveen en 
zwartveen en over de boeiende geschiedenis van het 
turfstekersgebied. Met een bezoekje aan de oude 
turfstrooiselfabriek komt een einde aan een interessante excursie in 
de verlaten Drentse veenwereld. 
Op weg naar Boxmeer doet het gezelschap nog even Harderwijk 
aan (om de benen te strekken) en vormt een driegangendiner in 
Lent de laatste, smaakvolle tussenstop van een prima vijfdaagse.   

Een treinreisje over smalspoor

Uitleg in de turfstrooiselfabriek
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ZILVEREN MAANDAG, DÉ KERMISDAG VOOR OUDEREN 

Tijdens de Boxmeerse kermis wordt op maandag 25 juni weer de 
traditionele Zilveren Maandag gehouden. Vanaf 14.00 uur start het 
programma op het Raadhuisplein voor het gemeentehuis. Op het 
muzikale programma staan onder meer optredens van de 3J's, Kees 

van den Heuvel en het 
regionaal Visserskoor. Alle 
bewoners van zorginstellingen 
in Boxmeer worden 
uitgenodigd. Voor hen wordt 
een mooi plekje gereserveerd 
pal voor het podium.
Natuurlijk zijn ook alle 
thuiswonende ouderen én 
minder ouderen van harte 

welkom bij het meezingfestijn. De genodigden worden 
gewoontegetrouw weer verwend met een lekkere kop koffie of thee
en de gebruikelijke oliebol.

RUIMTE VOOR HALVE 

PAGINA (TPP Boxmeer)

ADVERTENTIES
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DE PALMWUIFSTER

(Waar gebeurd tijdens een Vaartprocessie in Boxmeer midden jaren ’50) 

Ons An liep de processie mit
As palmwuifster, môj ien ’t wit 

’n Grote groep van knappe meide
Die ’t Heilig Sacrament begeleidde

Achterstevörre gong veurop
Soeur Stanislaaf, zweet op de kop

Die zong ’t hardst en sloeg de maot
Zo ging ons An mit dör de straot
Ze zonge lof ân Ons Lief Heer

En zwaaide ammôl hin en weer
Mit hunne palmtak ien de haand
Vlak langs de minse ân de kaant

’t Was ’n vroluk zingend koor
Kort achter hun liep de pastoor

Mit de monstrans en mit Ons Heer
De minse knielde Hum ter eer

Sloege ’n kruus, áf gong d’n hoed
Vör Ons Lief Heer en ’t Hellig Bloed

En apetrots, zo liep ons An
De palmtak zwaaiend, links veurân

Ze zwaaide keurig ien de maot
Wâ verderop stond ân de straot
Ien vol ornaat unne pliesieman
Die lette nie goed op ons An

Die zwaaide dör en trof ’m vol
De pliesiepet vloog van d’n bol

De minse lachte nor ons An
Mâ die kreeg d’r ’n kleurke van

Al docht ze stiekum wel misschien
Det ’t toevallig zo mos zien

Ok unne pliesie is niks meer
Die pet mos af, vör Ons Lief Heer
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PRIJS-PUZZEL: DE BOXMEERSE VAART

Twee weken na Pinksteren, op zondag 3 juni, stond Boxmeer weer in het 
teken van de Vaartprocessie of H. Bloedprocessie. Onze puzzelmaker 

kwam op het idee om een aantal woorden, 
die passen bij deze Boxmeerse traditie te 
verstoppen in onderstaande woordzoeker.  
Aan u de uitdaging om deze woorden te 
vinden. Ze staan van voren naar achteren 
en andersom en zowel diagonaal als 
horizontaal en verticaal. Als u alle woorden 

hebt weggestreept, blijft er een aantal letters over, die samen de oplossing 
van deze woordzoeker vormen. Stuur de oplossing  met uw naam en adres 
via de mail naar wielvloet@ziggo.nl of schrijf de oplossing en uw naam en 
adres op een papier en stop dat in de brievenbus bij Wiel Vloet, Koorstraat 
57a, 5831 GH, Boxmeer. Onder de goede inzendingen wordt een prijsje 
verloot. Uw oplossing moet uiterlijk 1 augustus binnen zijn.

De oplossing:

De verborgen woorden:
BEIEREN – BIDDEN – BLAUWMENNEKE – BRUIDJE – EDELKNAAP –
ENGELEN – HARMONIE – MARIABEELD – MISDIENAAR – PELGRIM –
PROCESSIE – RELIKWIE – RUSTALTAAR – STROOISEL –
VAARTMOPPEN – WIEROOK - ZINGEN

W O N P R O C E S S I E
E J D I U R B D E R K V
S E L E I W K I L E R A
T N E H A R M O N I E N
R G E D E L K N A A P B
O E B O X P E L G R I M
O L A M E M Z I N G E N
I E I E W I E R O O K R
S N R U S T A L T A A R
E V A A R T M O P P E N
L L M I S D I E N A A R
B E I E R E N E D D I B
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Stationsweg 16 Boxmeer - tel: 0485- 57 86 60
www.fietsplusrob.nl



Stationsweg 12  
5831 CR  Boxmeer  

0485 - 57 70 17 
www.tvertrek.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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