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Kopij voor het  december-nummer 2019 (nr. 12) van KBO-actief graag 
vóór  1 december 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.

GEPLANDE ACTIVITEITEN november, december 2019  
 
 
15 nov     Amusementsavond KBO bij Riche 
19 nov     Stamppotreis 
26 nov     Tweede stamppotreis 
21 nov     KBO-wandeling bosgebied Gennep 
29 nov     Vrijwilligersmiddag 
10 dec      Bestuursvergadering 
11 dec      Kerstlunch en kerstviering 
12 dec      Kerststukjes maken 
16 dec      Ons en KBO-actief verschijnen 
16 dec      Aanbieding kerstattentie en jaarkalender 
 
 
Kienen in de aula van basisschool De Weijerwereld:                                          
14 november, 28 november, 12 december. Aanvang 13.30 uur. 
 
Kaarten in de aula van basisschool De Weijerwereld:                                           
21 november,  5 december, 19 december. Aanvang 13.30 uur. 
 
 

      SPREUK VAN DE MAAND  
               
                        De domste kikker 
                        kwaakt het meest 
 

 
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  december-nummer 2019 (nr. 12) van KBO-actief graag 
vóór  1 december 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. 
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Kopij voor het  december-nummer 2019 (nr. 12) van KBO-actief graag 
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niet of eventueel verkort weer te geven. 
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DINSDAG 26 NOVEMBER: EXTRA STAMPPOTREISJE KBO 
 
Het stamppotreisje voor leden van de KBO, op dinsdag 19 november naar 
het Overijsselse Holten, blijkt een schot in de roos. In minder dan geen tijd 

kwamen er bij de organisatoren zoveel 
aanmeldingen binnen, dat niet alleen de 
bus vol was, maar dat er zelfs een stevige 
wachtlijst is ontstaan. Om alle liefhebbers 
toch de kans te geven te genieten van het 
smulreisje heeft het KBO-bestuur besloten 
nog een extra dagje te organiseren. Dat 

gebeurt precies een week na de eerste reis: op dinsdag 26 november.  
Belangstellenden die zich nog niet aangemeld hebben, kunnen dat alsnog 
doen. Knip onderstaand strookje af en lever het ingevuld in bij: 
Truus van den Brand – Weijerstaete 74 – telefoon 0485-571053 
Mechelien Verhees – Margrietstraat 79 – telefoon 0485-211610 
of Ger Verdijk – Jan Sluijtersstraat 5 – telefoon 0485-572223. 
De kosten van het stamppotreisje bedragen 19 euro per persoon. 
Op het hoofdmenu staan: boerenkoolstamppot en zuurkoolstamppot, 
geserveerd met rookworst, gebakken 
spekjes, gehaktballetjes, vleesjus, 
appelmoes en tafelzuren. 
De deelnemers kunnen opstappen bij 
het Weijerplein, bij Weijerstaete of 
bij het fitnesscentrum aan de 
Rembrandt van Rijnstraat. De luxe 
touringcar vertrekt om 10.30 uur en maakt een interessante route naar het 
Overijsselse dorp Holten. Daar wordt rond de klok van 12.00 uur voor de 
gasten het stamppottenmenu geserveerd in restaurant Het Bonte Paard. 
Om ongeveer 13.30 uur staat de bus weer klaar om de ongetwijfeld 
verzadigde reizigers te trakteren op een mooie toeristische route, die om 
16.00 uur eindigt bij de opstapplaatsen in Boxmeer. 
 
 
Ja, ik ga mee met de stamppotreis op dinsdag 26 november 
 
Aantal personen: ……           Naam/namen: …………………………….. 
 
Kruis opstapplaats aan:   
 
O    Weijerplein           O    Weijerstaete           O    Fitnesscentrum 
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Vrijdag 22 november • 11:00 tot 20:00 uur
Beugenseweg 61a, Boxmeer

Eet u ook gezellig met ons mee?
Wilt u volop van de SinterKerst Markt 
kunnen genieten? Blijf dan bij ons eten! 
Voorgerecht, hoofdgerecht, dessert € 8,99
Kindermenu € 3,99

Wat is jouw kerstwens dit jaar? 
Hang je wens in onze grote 
kerstboom en wie weet laten  
wij jouw kerstwens dit jaar  
wel uitkomen…

Geniet van het koor, het 
vuur en een heerlijk drankje 
terwijl Zwarte Piet de  
kinderen een verhaaltje 
voorleest (19:00 uur).

• Proeverijen
•  Marktkraampjes
• Hapjes & drankjes
• Muziek van een koor

• Springkussen
• Schminken
• Kleuren en knutselen
• Zwarte Piet

SinterKerst Markt

Verrassingstas!
€ 15,00

(winkelwaarde € 30,00)
Zolang de voorraad strekt.

Deelnemende bedrijven: Sharon’s schoonheidssalon, Sylvia Peters Rit Natuurgeneeskundig therapeut, Balans in Mantelzorg, de Kaaswinkel, de Maashoeve, Rembrandt Chocolaterie, Arts Bakkers, Foodtruck Ben & Lot, 
Hester Vonk Noordegraaf Fine Jewellery, Natural Upgrade, Burn Gym, IJsboederij op ons Erf, Studio Kwast, Millies Thuiskeuken, Zuivelboerderij de Vrolijke koe, Vogeltaarten, Betonlampjes, Sander Graat, Gospel koor Feel, 
Grand Cafe Effe Overloon, Gevilte keien & kussens.
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KBO-WANDELING IN HET BOSGEBIED BIJ GENNEP 
 
De wandelliefhebbers komen op donderdag 21 november weer volop 
aan hun trekken. De organisatoren van de KBO-wandelingen hebben 
deze keer een route van ongeveer elf kilometer uitgestippeld. De 
ongetwijfeld prachtige tocht gaat door het buitengebied van Gennep. 

Daarbij worden de 
Looierheide en de 
Genneperheide 
aangedaan. De 
deelnemers lopen ook 
een stukje van de 
oude spoorlijn, het 
zogeheten Duitse 
lijntje, dat nu een 
wandel- en fietspad 
van Gennep richting 

Duitsland is. Via de Heijense bossen komen de wandelaars terug in 
Gennep, waar de tocht in de plaatselijke Stadsherberg wordt afgesloten 
met een kopje koffie of thee.                                        
De deelnemers vertrekken om 09.30 uur met auto's vanaf het Weijerplein 
in Boxmeer naar het startpunt. Belangstellenden kunnen zich voor de 
wandeling tot woensdag 20 november uiterlijk 12.00 uur aanmelden bij 
Jan van den Bungelaar, telefoon 0485 - 521565 of bij Fien Spiekmans, 
telefoon 0485 – 573213 (alleen in 'nood' gevallen  06 51513637). 
 
 
RABO-CLUBSUPPORT: RUIM 1500 EURO VOOR KBO-KAS 
 
De Actie Rabo Clubsupport heeft 
voor de KBO afdeling Boxmeer een 
prima resultaat opgeleverd. Veel 
KBO-leden, die ook lid zijn van de 
Rabobank, hebben tijdens de actie 
hun stemmen uitgebracht op de 
KBO. Het resultaat is, dat er een 
prachtig bedrag van liefst 1513,85 
euro als welkom extraatje in de 
clubkas van de KBO terecht is gekomen. Iedereen die aan de actie 
meegedaan heeft, wordt daarvoor hartelijk bedankt.  
 

De Looierheide in herfstkleuren 
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ELKE DAG DE WARME MAALTIJD AAN HUIS  
 
De warme hap aan huis. Daarvoor zorgen de vrijwilligers van Tafeltje 
Dekje in alle kerkdorpen van de gemeente Boxmeer. Zij leveren bij ruim 
zestig klanten in het dorp Boxmeer zelf – en een paar in Sambeek – een 
prima maaltijd af aan de voordeur. Elke dag, zeven dagen in de week, 
tussen half twaalf en half een. Onze verslaggever toerde mee met 
maaltijdbezorger Jac de Best. 
 
Als de kleine vrachtwagen van maaltijdbereider Hofmans uit Malden vanaf 
de Beugenseweg in Boxmeer het terrein van zorgcentrum Madeleine op 
draait, staan de maaltijdbezorgers al bij hun auto’s klaar. Een paar tellen 

later worden drie flinke pallets vol kant-en-klare warme maaltijden 
afgeladen. Elke bezorger weet waar hij zijn ‘vrachtje’ kan vinden. De grijze 
dozen met donkerblauwe deksels –van vederlicht kunststof materiaal dat 
het eten uitstekend warm houdt – worden overgeladen in de kofferbak van 
de eigen auto’s. Dat gebeurt geroutineerd en vooral ook praktisch: precies 
volgens de te rijden route. Met bij elke doos het adres van de klant. 

Bij zorgcentrum Madeleine laden de vrijwillige bezorgers de maaltijden in hun auto’s 
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“Vandaag maar zestien”, merkt Jac de Best op. “Meestal zijn het er zo’n 
twintig per route”. Tafeltje Dekje in Boxmeer zelf, en een stukje Sambeek, 
bestaat uit drie routes: centrum, noord-west en Boxmeer-Sambeek. Die 

laatste route neemt Jac 
deze week voor zijn 
rekening. Meestal samen 
met echtgenote Ineke, 
die dit keer plaats heeft 
moeten maken voor de 
verslaggever. Meer dan 
twee personen in de auto 
kan niet, want de 
pakketten nemen ook de 
achterbank in beslag.  
We draaien het terrein 
van Madeleine af en 
komen direct bij het 

eerste adres: de Orangerie aan de Beugenseweg. Met een vriendelijk 
‘goedendag’ en ‘eet smakelijk’ wordt de maaltijd afgeleverd. Dat zal zo bij 
vrijwel alle klanten gaan. Tijd voor een uitgebreid praatje is er natuurlijk 
niet. Op meer plaatsen moet 
in korte tijd eten op tafel 
komen. Via nog een adres 
aan de Beugenseweg gaan 
we naar een nieuw 
appartementencomplex aan 
de Inleg. De klant, een 
goedlachse heer van 
ongeveer 70, staat met zijn 
lege doos van de vorige dag 
al te wachten bij de liftdeur. 
Als hij zijn nieuw 
middagmaaltje heeft 
ontvangen, kuiert hij tevreden 
terug richting zijn appartement. Met een gezicht van ‘daar zullen we eens 
lekker van gaan smikkelen’. 
Volgende halte: Weijerstaete. Hier moet op zes adressen geleverd 
worden. Voor ervaren bezorger Jac een eenvoudig klusje, voor de 
volgzame verslaggever een tocht door een doolhof. Lift in, drie hoog, gang 
door, trappetje op, linksaf, deur door, hoekje om. “Ja, hier moeten we zijn”, 
lacht Jac. Ook hier wordt de bestelling in dank aanvaard. Via weer een 
andere sluiproute komen we terug in de lange, brede gang. “En nou 

De dozen staan in de kofferbak; de rondrit kan beginnen 

Een van de klanten staat al bij de lift klaar om zijn    
lege doos te ruilen tegen een volle. 
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krijgen we een snuupke”, voorspelt de bezorger. “Da’s vaste prik bij 
mevrouw Zeegers”. En ja hoor, de vriendelijke dame op leeftijd opent de 
deur en gaat ons voor naar de woonkamer, waar een lege doos geruild 
wordt tegen een goed gevuld exemplaar. Als de deal gesloten is, draait de 

dame-in-kwestie zich resoluut om, trekt de koelkast open en tovert een 
schaaltje vol chocolaatjes en andere lekkernijtjes tevoorschijn. Voor de 
bezorger. Ja, die meneer mag ook iets pakken. Of we ook een fotootje 
mogen maken? U weet wel, de privacy. Mevrouw lacht: “Ja natuurlijk. 
Waar is het voor? O, voor de KBO”. 
Ook de andere leveringen in Weijerstaete gaan vlotjes. Op één adres 
staat de lege doos al klaar op een tafeltje naast de voordeur. Aanbellen 
hoeft niet, gewoon de nieuwe maaltijd neerzetten. “Dat is op dit adres de 
afspraak”, zegt Jac de Best. “Maar als die lege doos er niet zou staan, dan 
komen we in actie. Dan kan er iets niet in orde zijn. Gelukkig gebeurt 
zoiets zelden of nooit, maar als maaltijdbezorger hebben we ook een extra 
taak. Die van sociale controle. Als er iets niet klopt, dan belt de bezorger 
mij. Ik heb als coördinator van elke klant een contactpersoon, dus kan ik 
die persoon bellen als we het nodig vinden.” 
Na het bezoek aan Weijerstaete, wordt de bezorgroute voortgezet in de 
Marktstraat, de Bocstraat en de Sambeekseweg, waarna we nog even 
een uitstapje maken naar Sambeek. Als de laatste maaltijd afgeleverd is, 

Mevrouw Zeegers neemt haar warme maaltijd in ontvangst,                                               
waarna ze bezorger Jac zal trakteren op een ‘snuupke’. 
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op de Sambeekse Hei, zit voor bezorger Jac de klus er weer op. Morgen 
weer een nieuwe ronde.  
“We hebben voor Boxmeer en Sambeek ongeveer veertig bezorgers, 
vooral mannen, maar ook enkele echtparen”, vertelt Jac de Best, die voor 
‘zijn’ bezorgers elk jaar de werkschema’s opstelt. “Elke bezorger komt één 

keer in de zes 
weken aan de 
beurt. Hij of zij 
rijdt dan een 
week lang de 
opgegeven 
route. De 
bezorgers zijn 
vrijwel 
allemaal 70-
plussers. Maar 
er zijn er ook 
van boven de 
80. Mensen 
die er al vanaf 
het begin bij 
zijn. Die 
hebben in die 

jaren duizenden en nog eens duizenden maaltijden bezorgd. Die willen er 
graag een keer mee stoppen, gewoon omdat het bijna niet meer gaat. Het 
zou goed zijn als we er een aantal nieuwe bezorgers bij krijgen”, 
benadrukt Jac, die ook net de 80 heeft aangetikt. “Ik doe het zelf sinds 
2001, samen met Ineke. Nee, niet vanaf het begin. Tafeltje Dekje bestaat 
al sinds 1996. Of ik er ooit zelf gebruik van zal maken? Weet je, koken is 
een van mijn grootste hobby’s. Dat wil ik graag zo lang mogelijk blijven 
doen. Maar wat Tafeltje Dekje betreft. Ik zou het fijn vinden als iemand 
straks het werk van me overneemt”. 
 
 
Tafeltje Dekje is al 25 jaar de maaltijdvoorziening voor met name 
ouderen in de gemeente Boxmeer. Het vrijwilligerswerk valt onder de 
vleugels van de SWOGB, de Stichting Welzijn Ouderen Gemeente 
Boxmeer. De bezorging wordt gedaan met de eigen auto van de 
vrijwilliger, die een vergoeding ontvangt voor de gereden kilometers. 
Belangstellenden, die ook maaltijdbezorger willen worden, kunnen 
daarvoor contact opnemen met Jac de Best, telefoon 06 43566902.  
 

De maaltijden van Tafeltje Dekje zijn keurig verpakt                                       
in speciale warmhouddozen 
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KERSTVIERING KBO MET MARIE CHRISTIEN VERSTRATEN 
 
Op woensdag 11 december houdt de KBO Boxmeer haar jaarlijkse 
kerstviering. Dat gebeurt in de grote zaal van hotel Riche aan de 
Steenstraat. De toegang is gratis. De zaal gaat om 13.45 uur open. Voor 
de bezoekers staan de koffie en thee klaar. 
Het programma van de kerstviering begint om 14.30 uur en ziet er als 
volgt uit: 
Opening en welkomstwoord door KBO-voorzitter Anton van Erve. 
Kerstoverweging door de pastor. 
Optreden van de bekende Brabantse 
zangeres Marie Christien Verstraten, 
bekend als ‘de nachtegaal van Volkel’.  
Marie Christien zal haar programma 
‘Het Ultieme Kerstgevoel’ brengen. 
Ook zal er een heuse kerstvertelling 
worden voorgedragen. 
Wat is eigenlijk het ultieme 
kerstgevoel? Krijg je het bij het horen 
van de prachtige klanken van het 
overbekende Stille Nacht of voel je het tijdens de samenzang van Wij 
komen tezamen. Of is het een combinatie van alle pure ingrediënten 
rondom kerst. Marie Christien verzorgt een voorstelling die het allemaal in 
zich heeft en gaat samen met het publiek op zoek naar ‘Het Ultieme 
Kerstgevoel’. Daarbij brengt zij eigen werk en bekende kerstliederen die 
iedereen kan meezingen.                   
De kerstviering van de KBO wordt traditioneel afgesloten met het 
aanbieden van een consumptie en van een worstenbroodje. 
 
KERSTLUNCH - voorafgaande aan de kerstviering 
 
Voorafgaande aan de kerstviering van 11 december verzorgt de KBO 
voor belangstellenden een kerstlunch in de foyer van hotel Riche. De 
lunch begint om 12.30 uur precies. Deelnemers betalen 12,50 euro per 
persoon. 
Op het menu staat: een lekkere soep, warm vlees en diverse soorten 
brood, beleg, ‘kleuntjesmik’ en krentenmik. Plus koffie, thee, jus d’orange 
en/of melk. Bij het afhalen en betalen van de kaartjes kunnen eventuele 
dieetwensen aangeven worden. Bij de kerstlunch is plaats voor maximaal 
80 personen. Kaartjes zijn tot en met vrijdag 6 december verkrijgbaar bij  
Truus van den Brand, Weijerstaete 74, telefoon 0485-571053 of bij 
Mechelien Verhees, Prinses Margrietstraat 79, telefoon 0485-211610. 

Marie Christien Verstraten 
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SAMEN KERSTSTUKJES MAKEN  
 
Op donderdagmorgen 12 december kunnen  de leden van de KBO 
Boxmeer weer zelf een fraai kerststukje 
komen maken. De activiteit begint om 09.30 
uur in de grote hal van sportcomplex ’t 
Hoogkoor. De planning is, dat alle 
kerststukjes uiterlijk om 12.00 uur klaar zijn. 
Onder leiding van Tine van den Boom uit 
Afferden  maken alle deelnemers hetzelfde 
kerststuk. Tine brengt alle materialen en 
bloemen mee. De deelnemers wordt wel 
verzocht een eigen snoeischaar mee te 

brengen. Natuurlijk neemt iedereen zijn of haar 
zelfgemaakte kerststuk mee naar huis. De bijdrage 
voor het maken van het kerststuk is 17,50 euro, te 
betalen bij aanvang.  
Belangstellenden kunnen zich tot en met 
donderdag 5 december  aanmelden bij:  
Truus van den Brand, Weijerstaete 74, telefoon 
0485-571053 of bij 
Gerrie van Kempen, Exportstraat 13, telefoon 
0485-571741. 

 
 
DE KERSTATTENTIE VOOR KBO-LEDEN 
 
Op  maandag  16 december zullen de wijkcontactpersonen bij de leden 
weer het bekende kerstbrood bezorgen. Het bestuur verzoekt 
alle leden vriendelijk om die dag  thuis te zijn of zodanige  maatregelen te 
treffen dat de vrijwilligers de attentie kunnen afgeven. De bezorgers 
brengen ruim duizend 
broden ‘aan de man/vrouw’ 
en zullen eventuele 
voorzorgsmaatregelen zeer 
op prijs stellen.  
Er wordt per postadres één 
kerstbrood afgeleverd. 
Gelijktijdig met de 
kerstattentie ontvangen de 
leden ook de KBO-kalender voor het nieuwe jaar 2020. En natuurlijk ook 
de laatste KBO-actief van 2019. 
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HET ANTWOORDAPPARAAT VAN OPA’S EN OMA’S  

Van een van onze trouwe lezers van KBO-actief ontvingen we onderstaand 
verhaal, dat – zo dacht de redactie – misschien wel bij veel opa’s en oma’s van 
deze tijd bekend in de oren zal klinken. 

Goedendag, wij zijn momenteel niet bereikbaar maar u kunt een bericht 
achterlaten door gebruik te maken van de volgende codes: 

 
- Ben je een van onze kinderen: toets 1. 
 
- Als we op de kleinkinderen moeten 
passen: toets 2. 
 
- Als jullie onze auto dringend nodig 
hebben: toets 3. 
 
- Als we de was en de strijk moeten 
doen: toets 4. 
 
- Als we bij jullie thuis moeten oppassen: 
toets 5. 
 
- Als we de kinderen van school moeten 
halen: toets 6. 
 
- Als er voor zondag een taart gebakken 
moet worden: toets 7. 
 

- Als jullie allemaal naar huis komen en mee-eten: toets 8. 
 
- Als vader een klus moet komen 
doen: toets 9. 
 
- Als u een van onze vrienden bent: 
toets 10 en spreek uw boodschap in 
na de pieptoon. 
 
We bellen terug zodra we tijd 
hebben... 
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MAASECHOKOOR ZOEKT BASSEN EN TENOREN  

 
Het Maasechokoor uit Boxmeer heeft sinds kort een nieuwe dirigent. Het 
ruim veertig leden tellende koor, allen 60-plussers, staat onder leiding van 
de 53-jarige Geert Verhallen uit Mill, die een conservatoriumopleiding 
heeft voltooid en een grote passie voor muziek heeft. 
Het seniorenkoor, opgericht in 1973, is nog op zoek naar enthousiaste 
bassen en tenoren, terwijl natuurlijk ook nieuwe vrouwelijke leden welkom 
zijn. De leden houden hun repetities op maandagmiddag van 14.30 uur tot 
16.30 uur in De Weijer in Boxmeer. Vijf tot zes keer per jaar treedt het 
koor op. Dat kan zijn in verzorgingshuizen maar ook bij een kerkdienst.  
Op de agenda van het zanggezelschap staat bijvoorbeeld een 
kerstconcert op zaterdag 21 december in de zaal van hotel Riche. 
 
SPELLETJESMIDDAG IN BIBLIOTHEEK BOXMEER 
 
Onder de titel Spel & Speculaas verzorgen BiblioPlus en de werkgroep 
Kom Erbij op donderdag 12 december van 15.00 uur tot 16.30 uur een 
spelletjesmiddag in de bibliotheek in Boxmeer. Op het programma staan 
bordspellen, kaarten, memory en de belevenistafel, waarop gepuzzeld en 
gespeeld kan worden. Behalve op gratis koffie en thee wordt er ook op 
speculaas getrakteerd. De toegang is gratis. Belangstellenden kunnen 
zich aanmelden aan de balie van de bieb, telefonisch via 0485-583500 of 
via de website www.biblioplus.nl/agenda  

Het Maasechokoor met uiterst rechts de nieuwe dirigent Geert Verhallen 
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OPLOSSING PRIJSPUZZEL: HERFST 
 
Alweer een flinke stapel goede oplossingen van de maandelijkse 
prijspuzzel. Dank daarvoor namens onze puzzelredactie.  
Dit keer liep het storm bij de inzendingen van de woordzoeker, die de 
herfst als thema had.  
De juiste oplossing luidde deze keer: 
 

LAAT MAAR WAAIEN 
 
Uit de stapel inzendingen kwamen na loting de drie 
gelukkigen tevoorschijn: Thea Janssen, Lambert 
Dinnesen en Sjan Michiels. 
De winnaars hebben inmiddels hun prijsje ontvangen. 
 
De puzzelredactie wenst alle lezers van KBO-actief succes met de nieuwe 
opgave.  
Het gebeurt helaas nog regelmatig dat bij de inzending van de oplossing 
de naam en/of het adres vergeten wordt. Die naamloze inzendingen 
kunnen natuurlijk niet voor een prijsje in aanmerking komen. Dus: niet 
vergeten naam en adres te vermelden! 
 
 
 
 
 
 

HALVE PAGINA  
 

ADVERTENTIES 
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PRIJS-PUZZEL: SPEELGOED 
 
Met Sinterklaas in aantocht liet onze puzzelredacteur zich inspireren door 
het thema speelgoed. Geen games, iPads of Pokemonnen, maar 
speelgoed dat kinderen pakweg zestig jaar geleden aan de 
Goedheiligman vroegen. En soms kregen. In de woordzoeker zijn 21 
speelgoedwoorden verborgen. Aan de lezer de opdracht deze woorden te 
vinden en weg te strepen. De letters die overblijven vormen de oplossing 
van deze puzzel. Stuur die met uw naam en adres via de mail naar 
wielvloet@ziggo.nl of schrijf de oplossing en uw naam en adres op een 
papier of kaart en stop het in de brievenbus bij Wiel Vloet, Koorstraat 57a, 
5831 GH, Boxmeer. Onder de goede inzendingen worden weer drie 
prijsjes verloot. Uw oplossing moet vóór 1 december binnen zijn. 
 

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

 
 
BLOKKENDOOS – BROMTOL – DRIEWIELER – GANZENBORD – HALMA – 
HOBBELPAARD – HOEPEL – JOJO – KLEURBOEK – KNIKKERS – KRALEN – 
LAPPENPOP – LEGPUZZEL – MECCANO – POPPENHUIS – ROLSCHAATSEN 
– SPRINGTOUW – STEP – TELRAAM – TROMMEL - VOETBAL 
 
Oplossing: 
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IN MEMORIAM 
 
Op 17 november gedenken wij: 
Om 10.30 uur in de Petrusbasiliek te Boxmeer: 

Dhr. Fr. Saedt                      Uitleg 4                                           68 jaar 

Om 10.30 uur  in de kapel van Het Kasteel: 

Zr. Christophora Slenter      Veerstraat 49                                  90 jaar 

In de voorbije weken is afscheid genomen van: 

Mevr. M. van Mackelenbergh      Weijerstraat 112                     77 jaar              
Dhr. P. Ermers                             Veerstraat 49                         89 jaar 
  
Nieuwe leden: 
 
Mevr. W. Poos                                        Egmond 31 
Mevr. M. Verberk                                    Egmond 2 
Mevr. D. Albers                                       Egmond 53 
Dhr. H. Broeren                                       Dr. Verbeecklaan 16  St. Anthonis 
Dhr. A. van Vonderen                              Verheijen van Esveltstraat 9 
Mevr. G. van Vonderen-Wassenberg      Verheijen van Esveltstraat 9 
Dhr. L. Gramser                                       Van Coothstraat 11 
 
Aantal leden: 1153 

Boxmeer anno 1983: Een gedeelte van de Van Sasse van Ysseltstraat met op de 
voorgrond nog braakliggend terrein en aan de overkant van de straat de 

meubelzaak van Frans Voermans en de kleine huisjes, waar in vroeger jaren 
Tieske van Kessel zijn handeltje in naaimachines dreef. 

 



Bezoek ook onze website: 
 

www.dekaaswinkel.nl 
 

Steenstraat 61b, 5831 JC Boxmeer, 
Tel 0485-574172, email: info@dekaaswinkel.nl
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