
KBO-actief 
Nieuwsblad KBO Boxmeer

Jaargang 38 (nr. 12) december 2019



Jaargang 35 (nr. 12) december 2016

Kerstenstraat in Boxmeer. Vanaf augustus 2015 is Wim Sijberts de nieuwe 

in een volledig nieuw jasje gestoken. 

en aandacht geboden die u van ons gewend bent. Doordat we nu met drie 

Makkelijk bereikbaar

tandtechniek implantologie

Kerstenstraat in Boxmeer. Vanaf augustus 2015 is Wim Sijberts de nieuwe 

in een volledig nieuw jasje gestoken. 

en aandacht geboden die u van ons gewend bent. Doordat we nu met drie 

Makkelijk bereikbaar

Persoonlijke aandacht

Afspraken in avonduren ook mogelijk

Pastoor Kerstenstraat 40 - 5831 EW Boxmeer - 0485 - 576 877 - www.tppboxmeer.nl

aandacht geboden die u van ons gewend bent. 

- tandtechniek

- implantologie
Zo streven wij naar een nog betere 

tandtechniek implantologie

Kerstenstraat in Boxmeer. Vanaf augustus 2015 is Wim Sijberts de nieuwe 

in een volledig nieuw jasje gestoken. 

en aandacht geboden die u van ons gewend bent. Doordat we nu met drie 

Makkelijk bereikbaar

Persoonlijke aandacht

Afspraken in avonduren ook mogelijk

Pastoor Kerstenstraat 40 - 5831 EW Boxmeer - 0485 - 576 877 - www.tppboxmeer.nl

Pastoor Kerstenstraat 40
5831 EW  Boxmeer

0485 - 57 68 77
www.tppboxmeer.nl

* Makkelijk bereikbaar
* Persoonlijke aandacht

* Afspraken in avonduren ook mogelijk

Tandprothetischepraktijk Giesbers heeft de nieuwe naam, TPP Boxmeer. 

tandprothet iektandtechniek implantologie

Tandprothetischepraktijk Giesbers
heeft de nieuwe naam, TPP Boxmeer. 

De afgelopen maanden is er hard gewerkt in onze praktijk aan de pastoor 

Kerstenstraat in Boxmeer. Vanaf augustus 2015 is Wim Sijberts de nieuwe 

eigenaar en is de praktijk na een grondige verbouwing

in een volledig nieuw jasje gestoken. 

In de vernieuwde praktijk wordt dezelfde zorg, hoogwaardige kwaliteit, service

en aandacht geboden die u van ons gewend bent. Doordat we nu met drie 

specialisaties onder 1 dak werken –tandtechniek, tandprothetiek en implantologie 

– streven wij naar een nog betere dienstverlening voor onze patiënten.

Geen wachttijden

Gratis parkeren

Makkelijk bereikbaar

Persoonlijke aandacht

Reparaties klaar terwijl u wacht

Afspraken in avonduren ook mogelijk

Pastoor Kerstenstraat 40 - 5831 EW Boxmeer - 0485 - 576 877 - www.tppboxmeer.nl

tandprothet iektandtechniek implantologie

Tandprothetischepraktijk Giesbers
heeft de nieuwe naam, TPP Boxmeer. 

De afgelopen maanden is er hard gewerkt in onze praktijk aan de pastoor 

Kerstenstraat in Boxmeer. Vanaf augustus 2015 is Wim Sijberts de nieuwe 

eigenaar en is de praktijk na een grondige verbouwing

in een volledig nieuw jasje gestoken. 

In de vernieuwde praktijk wordt dezelfde zorg, hoogwaardige kwaliteit, service

en aandacht geboden die u van ons gewend bent. Doordat we nu met drie 

specialisaties onder 1 dak werken –tandtechniek, tandprothetiek en implantologie 

– streven wij naar een nog betere dienstverlening voor onze patiënten.

Geen wachttijden

Gratis parkeren

Makkelijk bereikbaar

Persoonlijke aandacht

Reparaties klaar terwijl u wacht

Afspraken in avonduren ook mogelijk

Pastoor Kerstenstraat 40 - 5831 EW Boxmeer - 0485 - 576 877 - www.tppboxmeer.nl

tandprothet iektandtechniek implantologie

Tandprothetischepraktijk Giesbers
heeft de nieuwe naam, TPP Boxmeer. 

De afgelopen maanden is er hard gewerkt in onze praktijk aan de pastoor 

Kerstenstraat in Boxmeer. Vanaf augustus 2015 is Wim Sijberts de nieuwe 

eigenaar en is de praktijk na een grondige verbouwing

in een volledig nieuw jasje gestoken. 

In de vernieuwde praktijk wordt dezelfde zorg, hoogwaardige kwaliteit, service

en aandacht geboden die u van ons gewend bent. Doordat we nu met drie 

specialisaties onder 1 dak werken –tandtechniek, tandprothetiek en implantologie 

– streven wij naar een nog betere dienstverlening voor onze patiënten.

Geen wachttijden

Gratis parkeren

Makkelijk bereikbaar

Persoonlijke aandacht

Reparaties klaar terwijl u wacht

Afspraken in avonduren ook mogelijk

Pastoor Kerstenstraat 40 - 5831 EW Boxmeer - 0485 - 576 877 - www.tppboxmeer.nl

St. Petrus Boxmeer
(aan kruising Carmelietenstraat-West/Begijnenstraat/Hoogeweg)

is opnieuw geopend sinds 1 maart 2007

R.-K. Begraafplaats 

Inlichtingen verkrijgbaar via
0485 - 57 81 50 of 06 - 81 36 36 48



1 KBO-Actief december 2019

KBO afdeling Boxmeer – opgericht 16 juni 1955

Voorzitter
Anton van Erve Krekelzanger 8 - 5831 NM Boxmeer 0485 - 57 81 50

Secretaris 
Henk Thuis J. van Ruysdaelstraat 20 - 5831 CB Boxmeer 0485 - 57 31 88

Penningmeester
Wim Kuster Bocstraat 12 - 5831 GV Boxmeer 0485 - 57 20 36

Overige bestuursleden
Truus van den Brand Weijerstaete 74 - 5831 ZZ Boxmeer 0485 - 57 10 53
Mechelien Verhees Pr. Margrietstraat 79 - 5831 EZ Boxmeer 0485 - 21 16 10
Jan Hendriks Van Odenhovenstraat 2 - 5831 GS Boxmeer 0485 - 52 12 04
Gerrie van Kempen Exportstraat 13 - 5831 AJ Boxmeer 0485 - 57 17 41
Gerrit Vos De Hazelaar 8 - 5831 RA Boxmeer 0485 - 57 51 90

Bank Rabo Land v. Cuijk & Maasduinen NL87RABO 010.87.15.701 

Ledenadministratie
Mechelien Verhees Pr. Margrietstraat 79 - 5831 EZ Boxmeer 0485 - 21 16 10

Redactie
Wiel Vloet Koorstraat 57a - 5831 GH Boxmeer 0485 - 57 37 32
Carel Thijssen Koorstraat 68 - 5831 GH Boxmeer 0485 - 57 46 75 
E-mail wielvloet@ziggo.nl of carelthijssen@gmail.com 

Website: www.kboboxmeer.nl 

Beheerder 
Wiel Vloet Koorstraat 57a - 5831 GH Boxmeer 0485 - 57 37 32

Belangrijke telefoonnummers 
Acute noodhulp 112 Ziekenbezoek leden 0485 - 57 10 53
Vrijwillige Hulpdienst 700500 Politie 0900 - 88 44
Centrale huisartsenpost  0900-8880 Protestantse Gemeente 0485 - 21 25 81
Onze Lieve Vrouwe Parochie Het Parochiehuis  0485 - 57 32 77

Huisartsen W. de Jager 0485 - 52 20 52
 van de Belt, de Jong 0485 - 57 18 07
 E. Davids, M. Oude Veldhuis 0485 - 52 12 25
 Rijn, Willemsen, Duffhues 0485 - 57 14 72
 A. Jansen, J. Paquay  0485 - 57 13 65

Ouderenadviseurs
José Brienen Metworstlaan 28  0485 - 57 57 19
Gerard van Esch Sweelinck 26  0485 - 57 43 58
Mechelien Verhees Margrietstraat 79  0485 - 21 16 10
Wim van den Berg Jozef Israëlsstraat 3A   06  -  23  65  67  73  

Juridisch  adviseur Mr.  Ir.  K.  Kapteyns    Floralaan  47-.5831  TC  Boxmeer  
 keeskapteyns@ziggo.nl 0485  -  52  06  50



2KBO-Actief december 2019

Kopij voor het januari-nummer 2020 (nr. 1) van KBO-actief graag vóór  
24 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 december 2019, januari 2020  
 
 
19 dec      KBO-wandeling Bronlaak en Grote Slink Oploo 
20 dec      Rondleiding kerststallen-expo voor leden KBO 
29 dec      Theaterkoor VOG in Woonzorgcentrum Sint Anna 
t/m 5 jan  Kerststallenexpositie in Sint Petrusbasiliek 
05 jan       Optreden duo Sunny Boys in Zorgcentrum Symfonie 
07 jan       Bestuursvergadering KBO Boxmeer 
07 jan       Ons en KBO-actief verschijnen 
14/19 jan  Senioren Expo Veldhoven 
15 jan       Busreis KBO naar Senioren Expo Veldhoven 
20 jan       Alzheimer-café in De Weijer 
 
 
Kienen in de aula van basisschool De Weijerwereld:                                          
02 januari, 16 januari, 30 januari. Aanvang 13.30 uur. 
 
Kaarten in de aula van basisschool De Weijerwereld:                                           
19 december, 09 januari, 23 januari. Aanvang 13.30 uur. 
 
 
 

      SPREUK VAN DE MAAND  
               
                        Erwtjes geven concertjes 
                           Uitjes geven geluidjes 
 

 
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. 
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De redactie  
wenst alle lezers  
van KBO-actief  
fijne kerstdagen 
en een gezond en 
gelukkig 2020 
 
 
Wiel Vloet  
en Carel Thijssen 
 

WANDELING: BRONLAAK EN DE GROOTE SLINK OPLOO  
 
Op donderdag 19 december staat er voor KBO-leden een wandeling bij 
Bronlaak en de Groote Slink in Oploo op de agenda. De route is ongeveer 
tien kilometer. De deelnemers vertrekken om 09.30 uur met auto’s vanaf 
het Weijerplein in Boxmeer. 
De woon- en leefgemeenschap Bronlaak ligt 
in het prachtige landschap van de Groote 
Slink, een natuurgebied ontworpen in 
Engelse stijl door landschapsarchitect 
Leonard Springer en aangelegd in 1920. De 
wandeling bestaat uit twee routes: de 
Gedichtenroute en de Blauwe route, een 
afwisselende route, van heide en weilanden 
tot naald- en loofbos. De route leidt langs belangrijke punten in de 
geschiedenis zoals de uit de Middeleeuwen daterende executieplaats, de 
ijskelder en met een afbuiging ook naar het theehuisje en het familiegraf 
van de familie Roelvink, die de Groote Slink in 1907 aankocht.                             
Liefhebbers die mee willen wandelen, kunnen zich tot uiterlijk woensdag 
18 december 12.00 uur aanmelden bij Jan van den Bungelaar, telefoon 
0485-521565 of bij Fien Spiekmans, telefoon 0485-573213 (alleen in 
'noodgevallen' 06 51513637). 
 

Familiegraf van Roelvink 
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Gratis rondleiding voor KBO-leden 
PETRUSBASILIEK BOXMEER WEER VOL KERSTSTALLEN 
  
In de Sint Petrusbasiliek in Boxmeer is tot en met zondag 5 januari 2020 
de grootste kerststallenexpositie van Nederland te zien. 
Dit jaar is er op vrijdag 20 december, speciaal voor leden van de KBO 
afdeling Boxmeer, een ongetwijfeld interessante rondleiding langs alle 
bezienswaardigheden van de tentoonstelling georganiseerd. De 
rondleiding begint om 14.00 uur. De deelname is gratis, inclusief koffie of 
thee met kerstbrood. Belangstellenden kunnen zich vooraf melden bij 
Harry Raafs. Dat kan per e-mail (harryraafs@hetnet.nl) of per telefoon 
(06-13726694).  

De kerststallententoonstelling lokt elk jaar talloze bezoekers uit binnen- en 
buitenland naar Boxmeer. Blikvanger van de indrukwekkende 
tentoonstelling is natuurlijk de grote kerststal in de basiliek zelf. 
Traditiegetrouw staan in de enorme stal de vooroorlogse beelden van de 
firma Linssen uit Venlo. In het dertig meter grote decor zijn verder 
historische gebouwen en taferelen vanaf de geboorte van Jezus tot aan 
Zijn verrijzenis te bewonderen. Ook een aantal historische gebouwen uit 
Boxmeer maken deel uit van het prachtige decor. De opstellers van de 
expositie slagen er jaarlijks in een nieuwe element aan de kerststal toe te 
voegen. 

Historische gebouwen uit Boxmeer in het decor van de kerststallenexpositie 
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Behalve de grote kerststal is er nog veel meer te zien in de basiliek. De 
uitgebreide verzameling grote, kleine en nog kleinere kerststalletjes en 
kerstgroepen maken de expositie in Boxmeer uniek. Van de ruim 550 
kerststallen uit tal van landen en uithoeken van de wereld, is een aantal 
exemplaren tentoongesteld in een achttal vitrines in de basiliek zelf.  
Ook in de sfeervol ingerichte crypte, het onderaardse gewelf van de kerk, 
staan tientallen kerststalletjes en kerstgroepen opgesteld. Bezoekers die 
lichamelijk niet in staat zijn de crypte te bezoeken kunnen in de 
Mariakapel van de basiliek alles op een groot tv-scherm bekijken. 
Voor de jeugdige bezoekers van de kerststallententoonstelling is er een  

 
speciale Kinder-Kerst-Puzzel. Kinderen kunnen hun kennis van het 
kerstverhaal toetsen aan een uitdagende puzzel, die te vinden is in de 
doopkapel van de basiliek. Onder de goede oplossingen worden drie 
kerststalletjes verloot. 
Bijzonder is ook de tentoonstelling van kunstwerken van atelier 
Kunstschat Gennep. Binnen de Kunstschat werken ruim dertig 
deelnemers in het kader van dagbesteding aan het maken van kunst en 
kunstzinnige producten. Een aantal kunstwerken met als onderwerp ‘De 
Kerststal’ zijn op het priesterkoor te bewonderen.  De kerststallenexpositie 
in de Sint Petrusbasiliek is tot en met 5 januari dagelijks geopend van 
13.30 uur tot 16.30 uur. De toegang is gratis.  
 
DE HARDE KERN ZINGT KERSTLIEDJES IN DE BASILIEK 
 
Bezoekers van de kerststallententoonstelling in de Sint Petrusbasiliek 
kunnen op zondag 22 december nog extra genieten van de kerstsfeer. 
Smartlappenkoor De Harde Kern uit Boxmeer zingt op die dag van 14.00 
tot 17.00 uur allerlei bekende kerstliederen. 

Kerststalletjes uit tal van landen in de wereld zijn te zien in de crypte van de basiliek 
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GRATIS KENNIS MAKEN MET DE OUDERENLIJN 
 
KBO-Brabant biedt in samenwerking met De Ouderenlijn een gratis 
tijdelijk abonnement aan van De Ouderenlijn. Via De Ouderenlijn kunnen 
senioren op een makkelijke manier met elkaar in contact komen. Veilig, 
laagdrempelig en vooral gezellig. De deelnemers kunnen fijne 
telefoongesprekken voeren, nieuwe contacten leggen en, desgewenst, 
vriendschappen aangaan. Wie mee wil doen, hoeft geen lid te zijn van 

KBO-Brabant, maar moet 
wel in Noord-Brabant 
wonen. De gratis actie is 
15 december begonnen, 
maar belangstellenden 
kunnen zich nog tot eind 
van dit jaar aanmelden. 

Elke deelnemer krijgt  tot en met 15 februari 2020 gratis 250 belminuten 
per maand. Op 15 februari 2020 loopt het aanbod vanzelf af en houdt 
deelname op. Natuurlijk is het mogelijk om daarna het abonnement op 
eigen kosten (15 euro per maand, maandelijks opzegbaar) te verlengen. 
 
Hoe werkt De Ouderenlijn? 
Bij inschrijving geeft een deelnemer onder meer aan welke interesses hij 
of zij heeft en op welke tijden hij/zij graag telefonisch contact wil met 
andere deelnemers. De Ouderenlijn zorgt er voor dat twee deelnemers 
met dezelfde interesses telefonisch met 
elkaar verboden worden op een tijdstip dat 
beiden schikt. Het eigen telefoonnummer 
is onzichtbaar voor de gesprekspartner en 
ook achternaam en adresgegevens 
worden niet bekendgemaakt aan de 
ander. Als een gesprek wel of juist niet 
naar tevredenheid verliep, kan de beller 
dat achteraf aangeven aan De 
Ouderenlijn. Die zorgt er dan voor dat er vaker telefonisch contact 
gemaakt kan worden en of juist helemaal niet meer. 
 
Inschrijven voor deelname aan De Ouderenlijn kan via de 
link: aanmelden.deouderenlijn.nl Mocht aanmelden via de website niet 
mogelijk zijn, dan kan een kandidaat-deelnemer ook contact opnemen met 
KBO-Brabant, via (073) 64 44 066. Daar worden belangstellenden verder 
geholpen. KBO-Brabant heeft de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht 
gevraagd onderzoek te doen naar de ervaringen van deelnemers.  
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MET DE KBO-BUS NAAR SENIOREN EXPO VELDHOVEN  
 
Van 14 tot en met 19 januari  wordt in Veldhoven de jaarlijkse Senioren 
Expo gehouden. 
Dit jaar is er op woensdag 15 januari een bus gereserveerd door de KBO 
Boxmeer. De bus vertrekt om 9.00 uur vanaf het Weijerplein in Boxmeer 
naar Veldhoven. De terugreis begint 
om 15.00 uur. De kosten zijn 7 euro 
per persoon, inclusief het entreekaartje 
voor de expo zelf. 
De kaartverkoop start op 2 januari bij: 
Truus van den Brand, Weijerstaete 74, telefoon 0485-571053 
Mechelien Verhees, Prinses Margrietstraat 79, telefoon 0485-211610 en 
Ger Verdijk, Jan Sluijtersstraat 5, telefoon 0485-572223. 
 
 
De Senioren Expo in Conference Centre Koningshof Veldhoven wordt 
voor de 18de keer gehouden. De Expo – in samenwerking met KBO-
Brabant – is met ruim 100 stands in Noord-Brabant de grootste en meest 
complete huishoudbeurs voor de 50-plusser. Bezoekers vinden er alles 
over sfeervol wonen en leven, reizen, gezondheid en beweging, hobby en 
creativiteit. Op de beursvloer is ook een KBO-ontmoetingsplein ingericht. 
Onder het genot van een hapje en een drankje kan het publiek ook 
genieten van optredens van diverse bands, orkesten, koren en artiesten. 

Op de dag dat de KBO-bus van 
Boxmeer naar Veldhoven gaat 
vermeldt het podiumprogramma 
optredens van onder meer 
Liederentafel Santé uit Oirschot, 
het Senioren Orkest Cranendonck 
en Smartlappenkoor Warempel uit 
Empel.  
Naast een groot aantal thema-
stands, vinden er ook 
verschillende activiteiten plaats 

bijvoorbeeld meerdere keren per dag een modeshow. Ook worden er 
diverse workshops gegeven. 
Wie op eigen gelegenheid naar de Senioren Expo wil, kan in Veldhoven 
terecht van 14 tot en met 19 januari, elke dag van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
De toegangsprijs bedraagt 10 euro per persoon. KBO-leden betalen – op 
vertoon van een geldige ledenpas – slechts 6 euro. 
 

Liederentafel Santé uit Oirschot is een van de 
groepen die optreden op de Senioren Expo 
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SNUFFELEN IN DE ARCHIEVEN VAN KBO BOXMEER 
 
Komend jaar viert de KBO afdeling Boxmeer haar 65-jarig jubileum. Een 
mieters mooie mijlpaal, die in 2020 op diverse manieren en op 
verschillende tijdstippen gevierd zal worden. Om een klein tipje van de 
feestsluier op te lichten: een speciale jubileumcommissie, bestaande uit 
bestuursleden en gewone KBO’ers, is al geruime tijd aan het brainstormen 
en plannen aan het smeden om zo het jubileumjaar tot een heus jubeljaar 
te maken. Eén datum is al bekend. Hij staat op de nieuwe KBO-kalender: 
zondag 27 september 2020. De moeite waard om te noteren.  
Ook de redactie van KBO-actief gaat proberen komend jaar een bijdrage 
te leveren aan het jubileumjaar. De beide redacteuren Wiel Vloet en Carel 
Thijssen zijn kort geleden in de archieven van de bijna 65-jarige KBO 

gedoken. Meerdere meters ordners, 
mappen, klappers en fotoalbums. 
Vaak ‘stoffige’ notulen van bestuurs- 
en ledenvergaderingen, 
correspondentie met overheden en 
instanties, Kortom: weinig spannend 
leesmateriaal voor onze leden. Toch 
gaat de redactie proberen in 2020 
enkele keren een stukje uit de 65-
jarige geschiedenis te presenteren in 
KBO-actief. In de vorm van tekst, 
wetenswaardigheden en liefst ook 
(oude) foto’s van vakantie- en 
dagreisjes van KBO-leden, 
activiteiten als kerstvieringen, 
kerststukjes maken, fiets- of 
wandeltochtjes en noem maar op. 
De hulp van KBO’ers is daarbij zeer 
welkom. Wie nog (oude) foto’s, 
krantenknipsels, verhalen of 
anekdotes van KBO-activiteiten 
heeft en die (tijdelijk) beschikbaar wil 

stellen aan de redactie, kan – liefst zo snel mogelijk – bellen of mailen 
naar de redactie. De telefoonnummers en mailadressen staan op de 
eerste pagina van KBO-actief. We zijn benieuwd wie ons kan helpen een 
paar kleine stukjes uit de historie van de KBO in ons lijfblad te 
presenteren.   

De redactie    
 

Wiel Vloet (voorgrond) en Carel Thijssen 
neuzen in de archieven van de KBO Boxmeer 
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ABC-GROEP ZOEKT VERSTERKING 
 
De Activiteiten Begeleidings Commissie (ABC) van de KBO Boxmeer 
verzorgt al tientallen jaren de begeleiding van allerlei activiteiten, waaraan 
de KBO-leden kunnen deelnemen. 

De vrijwilligers van de ABC-groep zijn vooral 
actief tijdens de wekelijkse kaart- en 
kienmiddagen op donderdag in de aula van 
basisschool De Weijerwereld. Voor de begeleiding 
van die middagen is de ABC-groep dringend op 
zoek naar versterking.  

Vrijwilligers, die mee willen helpen om de wekelijkse activiteiten te 
begeleiden, zijn van harte welkom. Belangstellenden kunnen zich melden 
bij Gijsje de Graaf, telefoon 0485 – 576127, bij Tien Roelofs, telefoon 
0485 – 575315 of bij Anton van Erve – telefoon 0485 578150. 
 
 
THEATERKOOR VOG IN ZORGCENTRUM SINT ANNA 
 
Op zondag 29 december treedt Theaterkoor VOG uit Venlo op in 
Woonzorgcentrum Sint Anna. Het koor verzorgt een vrolijke en sfeervolle 
middag in kerstsfeer. Aanvang 15.00 uur. 
 
MUZIKALE MIDDAG IN SYMFONIE BOXMEER 
 
Op zondag 5 januari zal in Zorgcentrum Symfonie het duo The Sunny 
Boys vanaf 14.30 uur een optreden verzorgen. The Sunny Boys uit 
Groesbeek staan garant voor een gezellige middag vol muziek.  
   
ALZHEIMER CAFÉ IN DE WEIJER BOXMEER 
 
Bewegen en dementie. Dat is het thema van het Alzheimer Café op 
maandag 20 januari. De twee uur durende 
thema-avond, georganiseerd door Alzheimer 
Nederland, afdeling Land van Cuijk en 
Gennep, begint om 19.30  uur in De Weijer in 
Boxmeer. De zaal is vanaf 19.00 uur geopend.  
Bewegen voor mensen met dementie helpt om 
langer gezond te blijven, zowel voor lichaam als geest. Het verbetert het 
denkvermogen en  het doen van alledaagse activiteiten verloopt beter. Er 
zullen ook beweegtips en adviezen gegeven worden. 
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OPLOSSING PRIJSPUZZEL: SPEELGOED 
 
Meer dan zestig goede oplossingen van de novemberpuzzel kwamen er 
binnen bij de redactie. Een record. Het 
onderwerp ‘speelgoed’ spoorde veel lezers aan 
de puzzel op te lossen en in te sturen. Dank 
daarvoor en blijf puzzelen, ook al valt u (deze 
keer) niet in de prijzen.   
De juiste oplossing, passend in de 
sinterklaastijd,  luidde: 
 

VERLANGLIJSTJE 
 
Uit de stapel inzendingen kwamen na loting de drie gelukkigen 
tevoorschijn. Zij werden beloond met een extra sinterklaascadeautje. De 
winnaars zijn: José Hendriks (Marktstraat), Toon Jans en Maria Loonen. 
Hun pakketje is inmiddels bezorgd door de Puzzelpiet. 
 
De puzzelredactie wenst alle lezers van KBO-actief succes met de nieuwe 
opgave.  
 
 
 
 
 
 
 

HALVE PAGINA  
 

ADVERTENTIES 
 
 
 
 

 

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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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.

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.

Stationsweg 12  
5831 CR  Boxmeer  

0485 - 57 70 17 
www.tvertrek.nl



11 KBO-Actief december 2019

PRIJS-PUZZEL: KERSTDINER  
 
De kerstdagen komen er aan en dat betekent voor heel veel mensen: 
gezellig samenzijn en lekker eten en drinken. Onze puzzelredacteur ging 
op de deftige toer en stelde een woordzoeker samen met beslist niet 
alledaagse gerechten en gebruiken. De 22 woorden hebben allemaal 
betrekking op een feestelijk kerstdiner. 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 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 24 december binnen zijn. 
 

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

 
 
AMUSE – BAVAROIS – BEENHAM – CARPACCIO – COCKTAIL – 
EENDENBORST – GOURMETTEN – HAAS – KAASFONDUE – 
KALFSOESTERS – KRAB – MOSTERDSOEP – PARELHOEN – RAGOUT – 
REERUG – STEENGRILLEN – STOOFPEREN – TIRAMISU – WIJN – ZALM – 
ZEETONG - ZEEWOLF 
 
Oplossing: 
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IN MEMORIAM 
 
In de voorbije weken is afscheid genomen van: 
 
Mevr. J. van den Broek             Weijerstaete 145              94 jaar 
Mevr. J. Arts-Smits                   Beugenseweg 11              72 jaar 
Dhr. M. Nabbe                          Jozef Israëlstraat 13 A      80 jaar 
Dhr. B. Janssen                        Pieter Poststraat 10          80 jaar 
  
Nieuwe leden: 
 
Mevr. L. Overman-van Rodijnen               Hoogstraat 23 
Dhr. P. Overman                                       Hoogstraat 23 
Mevr. K. Claassen-Melskens                    Karel Doormanstraat 32 
Dhr. T. Claassen                                       Karel Doormanstraat 32 
Mevr. N. van Berkel-van Duijnhoven         Weijerstaete 204 
Mevr. G. van Haren- van  den Berg          Burg.Verkuijlstraat 10 
Dhr. P. van Haren                                     Burg.Verkuijlstraat 10 
Dhr. F. de Gooijer                                     Koorstraat 104 
Dhr. J. Hutten                                            Hoogstraat 27 
Mevr. A. Kleter-van Wijk                           Althof 23 
Dhr. G. Kleter                                            Althof 23 
Mevr. C. Ankersmit-Joosten                     Wim de Körverstraat 13 
Dhr. H. Ankersmit                                     Wim de Körverstraat 13 
Mevr. F. Thijssen                                      Beugenseweg 5A 
Dhr. B. Thijssen                                        Beugenseweg 5A 
 
AANTAL LEDEN: 1161 
 

                                                                     
Boxmeer jaren 
zeventig: 
feestverlichting in 
de donkere 
decembermaand 



Bezoek ook onze website: 
 

www.dekaaswinkel.nl 
 

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

www.eetwinkel.nl 
 

Steenstraat 98
 boxmeer,  5831 JJ 

Nederland

Telefoon: 0485 573377

OPENINGSTIJDEN 
 

Maandag t/m donderdag
07:30 - 18:00 uur

Vrijdag 07:30 - 19:00 uur

Zaterdag 07:30 - 16:00 uur

Beugenseweg 61a  •  5831 LR Boxmeer



Multicopy Nijmegen 
Kerkenbos 10-15h 
6546 BB Nijmegen 

 
Tel: (0)24 - 373 37 29 

Mail: nijmegen@multicopy.nl

Stationsweg 16 Boxmeer - tel: 0485- 57 86 60
www.fietsplusrob.nl


