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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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Stationsweg 12  
5831 CR  Boxmeer  

0485 - 57 70 17 
www.tvertrek.nl

Bezoek ook onze website: 
 

www.dekaaswinkel.nl 
 

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

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
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Kopij voor het  april-nummer 2020 (nr. 4) van KBO-actief graag vóór  
22 maart aanleveren (liefst digitaal) bij de redactie. Zie colofon op 

pagina 1.  De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen 
niet of eventueel verkort weer te geven.

GEPLANDE ACTIVITEITEN maart, april 2020  
 
 
14 mrt             Gemeentelijke dansdag in De Pit Overloon 
19 mrt             Algemene ledenvergadering KBO bij ’t Vertrek  
23/24 mrt        Belastinghulp in Parochiehuis 
26 mrt             Wandeling Leukermeer-Reindersmeer  
01 april           Optreden Wim Daniëls in hotel Riche  
08/10 april      Uitvoering Passion in Sint Petrusbasiliek 
17/18 april      Seniorenbeurs in Mill 
 
 
 
Kienen in de aula van basisschool De Weijerwereld:                                          
5 maart, 26 maart, 9 april. Aanvang 13.30 uur. 
 
Kaarten in de aula van basisschool De Weijerwereld:                                           
12 maart, 2 april. Aanvang 13.30 uur. 
 
 
 

      SPREUK VAN DE MAAND  
               
             Maartse buien, die beduien 
           dat de zomer aan komt kruien 
 

 
 
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  april-nummer 2020 (nr. 4) van KBO-actief graag vóór  22 
maart aanleveren (liefst digitaal) bij de redactie. Zie colofon op  
pagina 1.  De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen 
niet of eventueel verkort weer te geven. 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING KBO BOXMEER 
 
Het bestuur nodigt alle leden van de KBO uit voor de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering, die gehouden wordt op donderdag 19 maart 2020 in 
de zaal van hotel-restaurant ’t Vertrek aan de Stationsweg 12 in 
Boxmeer. Aanvang 14.00 uur. De zaal is 
vanaf 13.30 uur open voor een kopje 
koffie of thee. 
In deze vergadering legt het bestuur 
verantwoording af voor zijn beleid in het 
afgelopen jaar. De vergadering is een 
uitgelezen kans voor de leden om 
wensen en op- of aanmerkingen naar 
voren te brengen. 
Na afloop wordt u uitgenodigd voor een gezellig samenzijn. 
Op het losse infoblad in deze KBO-actief is de agenda voor de algemene 
ledenvergadering te vinden. 
 
 
WANDELING: RONDJE LEUKERMEER – REINDERSMEER 
 
Voor de wandelliefhebbers staat op donderdag 26 maart een echte 
natuurtocht op het programma. De route van ongeveer elf kilometer gaat 
langs het Leukermeer en het Reindersmeer. Beide plassen liggen in het 

uitgestrekte natuurgebied 
nationaal park Maasduinen bij 
het dorpje Well. De Maasduinen 
in Noord-Limburg is een gebied 
met bossen, vennen, 
heidevelden en karakteristieke 
stuifduinen, kortom: een oase 
voor de wandelaars, die volop 
kunnen genieten op de keurige 
wandelpaden en met het water 
vlakbij. Het natuurgebied is 

bovendien een waar vogelparadijs, dus het is zeker de moeite waard om 
de verrekijker mee te nemen. 
Belangstellenden kunnen zich voor het ‘rondje Leukermeer-Reindersmeer’ 
tot woensdag 25 maart, uiterlijk 12.00 uur, melden bij: 
Jan van den Bungelaar, telefoon 0485-521565 of bij Fien Spiekmans, 
telefoon 0485-573213 (Alleen bij noodgevallen 06-51513637). 

De Maasduinen met het Leukermeer 
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GEIT VAN HET JAAR 2020: MARIETJE KAMPS 
 
Het uitbundige boeket bloemen staat te geuren op de keukentafel. Het 
tinnen schildje met inscriptie heeft in de zithoek al een opvallend plaatsje 
aan de muur gekregen en aan de knop van de vitrinekast bungelen aan 
gekleurde linten de onderscheidingen van prins Arie,  jeugdprins Bas en 
van het boerenpaar. 
En midden in de kamer staat de Geit van het Jaar 2020 nog volop te 
stralen en na te genieten van dat voor haar onvergetelijke hoogtepunt van 

de ouderenzitting 
van BCV De 
Geitenbok. 
Anderhalve dag na 
haar uitverkiezing – 
ze was net een dag 
eerder 86 
geworden – lijkt 
Marietje Kamps nog 
steeds niet 
helemaal bekomen 
van de schrik. “Ik 
wist echt helemaal 
van niks”, vertelt ze 
vrolijk. “Ik ga altijd 
naar de 

ouderenzitting, maar nou…toen ze begonnen te vertellen over de 
Symfonie en over koffie schenken, toen kreeg ik het in de gaten. Toen ze 
mijn naam noemden dacht ik: nou zal ik naar voren moeten. Ze kwamen 
me netjes halen. En echt, ik vind het een hele eer. In de pauze kwamen 
de Raad van Elf en die andere mannen feliciteren in de foyer. Na  de 
pronkzitting kreeg ik ook veel gelukwensen. De kinderen en de 
kleinkinderen wisten wel dat ik Geit van het Jaar zou worden”. Voor 
dochter Marie-José en haar kinderen was het meegenieten met alle 
feestelijkheden rond moeder en oma. Zoon Ton moest vanwege de storm 
verstek laten gaan. “Die woont ook een heel eind weg. In Meppel”. 
Marietje Kamps-van Gaal werd geboren in het Gelderse Kerkdriel – ’n 
stukske boven Den Bosch’, zoals ze zelf zegt – als vijfde kind uit een 
gezin van uiteindelijk tien kinderen. Marietje: “Vader was een kleine boer. 
Mijn ouders woonden eerst vier jaar in Beers, toen acht jaar in Kerkdriel, 
waar ik geboren ben, en toen weer in Beers”. Na de lagere school haalde 
ze de nodige naaidiploma’s op de naaischool van de nonnen. “Je kreeg 
goed les. Motdomme, met die nonnen ging je niet lachen”. Ze werkte eerst 

Samen met dochter en kleinkinderen geniet Marietje Kamps van 
haar titel ‘Geit van het Jaar’. Rechts KBO-voorzitter Anton van Erve. 
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thuis en later vier jaar bij een atelier in Mill. Tot haar huwelijk met Wim 
Kamps uit Sint Agatha. “Ik was 22 toen we trouwden. Wim werkte bij Stork 
in Boxmeer, we kregen een huis aangeboden in de Julianastraat. Ik wist 
niks van Boxmeer, was er nooit geweest. In het begin vond ik het 
verschrikkelijk, ik kende niemand. En zo dicht op elkaar wonen, dat was ik 
niet gewend. Ik had wel naar Beers terug willen kruipen”. 
Lang duurde Marietjes heimwee niet. Het echtpaar kreeg twee kinderen 
en Marietje had in Boxmeer al snel de nodige contacten gelegd. Later 
zong ze met veel plezier in koren, deed aan volksdansen en hield zich in 
topconditie met fitnessen.  
Wie de indrukwekkende staat van dienst van Marietje Kamps ziet, zal 
onmiddellijk begrijpen dat de carnavaleske eretitel “Geit van het Jaar’ 

volkomen terecht aan haar is toegekend. 
Ze is onder meer al jaren actief voor de bewoners 
van zorgcentrum Symfonie. Sinds het overlijden van 
echtgenoot Wim, in 2014, schenkt ze al meer dan vijf 
jaar ’s avonds koffie voor de bewoners. Al veel 
langer assisteert ze bij het wekelijkse kienen en ‘zo’n 
dertig jaar’  is ze begeleidster bij het rolstoeldansen. 
En wat te denken van haar inzet voor het 
Lourdesfonds. Meer dan 25 jaar gaat Marietje Kamps 
elk jaar rond met de collectebus. “Ja, lopend. Ik ben 
gelukkig nog fit genoeg”, lacht ze. “En ik fiets veel. Ik 
doe al m’n boodschappen met de fiets. Nee, geen 
elektrische. Wat moet ik daarmee, hier in Boxmeer?” 
De lijst van vrijwilligerswerk is nog zeker niet 

compleet. Dik veertig jaar liep ze als begeleidster mee bij de groep 
engelen van de Boxmeerse Vaartprocessie. “Komende Vaart niet meer”, 
zegt ze met een beetje spijt in haar stem. “Ze hebben twee nieuwe. Het is 
goed dat er ook jongeren bij komen. Ik moet toch een keer stoppen, dan 
liever op een goed moment”. 
Ook wie ‘kerststallententoonstelling’ zegt, kan niet om Marietje Kamps 
heen. Ze helpt bij het uitpakken van de talrijke kerstgroepen voor in de 
crypte en de vitrines, die ze en passant ook maar even netjes wast. “De 
groepen inrichten, nee dat doe ik niet. Dat is Kees Thijssen z’n werk. Die 
weet precies hoe alles moet staan. Ik help wel met toezicht houden. In de 
kerk en in de crypte. Vind ik schitterend. Altijd die mooie sfeer”. 
En dat eerdere heimwee? De Geit van het Jaar schatert. “We hebben acht 
jaar in de Julianastraat gewoond, daarna 52 jaar in de Willem van de 
Veldestraat en sinds drie jaar zit ik hier in de Orangerie. Ik woon dus al 63 
jaar in Boxmeer. Lang hè. Ja, ik voel me echt een Boxmeerse. Ik zou hier 
voor geen geld weg willen”.       

Marietje Kamps met haar 
onderscheidingen 

(Foto’s John Hoffman) 
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UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE 65-JARIGE KBO BOXMEER 
 
De KBO, afdeling Boxmeer, viert dit jaar haar 65-jarig bestaan. Dat gebeurt met 
diverse activiteiten en feestelijkheden met als 
hoogtepunt een grote feestdag op zondag 27 
september. De redactie van KBO-actief dook in de 
geschiedenis van de 65-jarige afdeling en plukte er 
enkele onderwerpen uit. Deze keer: De Geiten en 
Bokken van het Jaar bij de Boxmeerse 
Carnavalsvereniging De Geitenbok. 
 
De geschiedenis van de Geiten en Bokken van het Jaar begint in 1982. In 
dat jaar, het regeringsjaar van Prins Gijs d’n Urste (Gijs Moes), beleefde 
de uitverkiezing van de Geit of Bok haar 
primeur. En het werd die eerste keer een 
Bok: tijdens de Ouderenzitting van BCV 
De Geitenbok viel die  eer te beurt aan 
Mathieu Spiekmans. De oud-drogist van 
de bekende Boxmeerse drogisterij De 
Gaper – tegenover de Petruskerk – en 
onder meer bestuurslid van de KBO, 
werd uitgeroepen tot Bok van het Jaar. 
Vanzelfsprekend had en heeft de KBO in 
de loop der jaren een belangrijke vinger 
in de pap als het gaat om de vraag wie er 
tot Geit of Bok uitgeroepen mag worden. 
Hier staat tenslotte heel wat op het spel: 
de hoogste carnavaleske titel die een 
Boxmeerse ‘senior’ ten deel kan vallen. 
Natuurlijk kan de KBO, met haar 
voelsprieten in alle gelederen waar de 
‘senioren’ aanwezig zijn, dan het beste beoordelen wie de meest 
geschikte kandidaat is. Het hoe en wat van die zoektocht? Dat is een 
zorgvuldig bewaard geheim en dat moet ook zo blijven. 
 
In de 39 jaren dat het fenomeen ‘Geit of Bok van het Jaar’ nu bestaat, 
hebben precies 40 Geiten of Bokken de eretitel van de 
carnavalsvereniging mogen ontvangen. Ja, inderdaad 40, want één keer 
in de historie werden een Geit én een Bok gehuldigd. Dat was in 2003. 
Prins Kees II (Kees van de Heuvel) zwaaide toen de scepter over 
carnavalvierend Boxmeer. En oud-KBO voorzitter Ernst de Wildt en zijn 
echtgenote Joke werden samen in de bloemen gezet.  
 

Mathieu Spiekmans, in 1982 de 
eerste “Bok van het Jaar” 
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‘Door KBO Boxmeer blijft je onder de mensen komen’. Zo luidde op 
woensdag 14 september 2005 de kop boven een fors artikel in het 
Boxmeers Weekblad. In dat jaar vierde de KBO het gouden jubileum. In 
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oprichtingsvergadering hadden Jan Peters en Frits Langen de ouderen  
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sympathie’ voor de bond, berichtte het BW een paar dagen later. Het 
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Op de lijst van de 40 Geiten en Bokken prijkt 22 keer de naam van een 
Bok en 18 keer de naam van een Geit. De mannen zijn dus nipt in de 

meerderheid, maar wie weet wat er de komende jaren nog allemaal kan 
gebeuren. 

In de geschiedenis van 
de Geit en Bok is het tot 
nu toe één keer 
voorgekomen dat twee 
leden van één gezin met 
de titel werden beloond.  
In 1985 werd Marinus 
van der Heijden 
uitgeroepen tot Bok van 
het Jaar en in 2007 
mocht zijn dochter Truus 
(van den Brand) het 
ereschildje van Geit van 
het Jaar in ontvangst 
nemen. 
 
 
 

 
De historie van de eretitel vermeldt twee keer dezelfde naam, maar dat is 
puur toeval. In 1990 werd toenmalig KBO-voorzitter Henk Thuis gehuldigd 
als Bok, bijna dertig jaar later, in 2019, ging de eretitel naar een andere 
Henk Thuis: de huidige secretaris van de KBO. 
Twee keer mocht een geestelijke de titel ‘Bok van het Jaar’ in ontvangst 
nemen. In 2006 was dat broeder Adrianus Ulijn en in 2013 viel die eer te 
beurt aan broeder Frans Hilckmann. 
 
 

Ernst de Wildt en echtgenote Joke werden in 2003 gekozen tot Bok én Geit van het Jaar 
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GEITEN EN BOKKEN VAN HET JAAR SINDS 1982 
 
1982 Mathieu Spiekmans            1983  Rie Edens-Eekhuis 
1984 Marinus van der Heijden     1985 Toon Moors 
1986 An de Kanter-Hendrix         1987 Stien van Dam-Verkade 
1988 Jan Veld 
1989 Grada Jansen-van Kempen 
1990 Henk Thuis 
1991 Truus Remmen 
1992 Frans van de Weijer 
1993 Frans Lamée 
1994 Lies Jansen-van Daal 
1995 Piet van Oorschot 
1996 Diny van Boekholt-Derks 
1997 Ben Hoffman 

   1998 Billa van Raaij-Goris 
   1999 Jan Philips 
   2000 Marietje Hendriks 
   2001 Harry Verblakt 
   2002 Ida Tillemans 
   2003 Ernst en Joke de Wildt 
   2004 Marie Veld 
   2005 Wim Verberk 
   2006 Adrianus Ulijn 
   2007 Truus van den Brand 
   2008 Ger Verdijk 

2009 Chris Hendriks 
2010 Riek Hermans-Versteegen 
2011 Harry Valk 
2012 Joep Dings 
2013 Frans Hilckmann 
2014 Emilie van der Heijden 
2015 Piet Walboomers 
2016 Nelly Nabbe 
2017 Jan Arts 
2018 Ruud Nabuurs 
2019 Henk Thuis 
2020   Marietje Kamps 

1988: Jan Veld 

1998: Billa van Raaij-Goris 

2012: Joep Dings 
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DE GEITENBOK BEDANKT TRUUS VAN DEN BRAND   
 
KBO-bestuurslid Truus van den Brand is tijdens de pronkzitting voor 
ouderen, op zondag 9 februari, in het zonnetje gezet door de Boxmeerse 
Carnavals Vereniging De Geitenbok. Uit handen van Vorst Sebastiaan, 
tevens presentator van de pronkzitting, ontving Truus het speciale beeldje 
‘de Bok van De Geitenbok’. Met de bijzondere onderscheiding bedankte 
de carnavalsvereniging Truus van den Brand voor haar jarenlange inzet 

bij de verkoop van kaartjes voor de ouderenzitting aan KBO-leden. Sinds 
dit jaar heeft de pronkzittingcommissie gekozen voor de moderne manier 
van kaartverkoop: via de computer. Truus, die sinds 1998 de kaartjes aan 
huis verkocht en daar een complete administratie van bijhield, vindt de 
digitale verkoop prima. “Da’s de tijd”, zegt ze. “Maar, ja, er zijn ook oudere 
mensen die geen computer hebben. Een vrouwke van 92 belde me of ik 
haar toch kon helpen. Ik heb via mijn computer voor haar kaartjes gekocht 
en die naar haar toe gebracht. Zo iemand laat je toch niet in de steek?” 
De huldiging door De Geitenbok was voor Truus een volslagen verrassing. 
“Ik zat gewoon thuis. Het was veel te slecht weer om er door te gaan. 
Stond daar om half vijf m’n dochter Connie. Ze zei alleen dat ik me moest 
omkleden en mee moest naar Riche. Ik wist van niks. Toch wel mooi, hè”. 
 
 

Truus van den Brand met de Bok van de Geitenbok en de bloemen, die ze zojuist 
gekregen heeft van Vorst Sebastiaan (Foto: John Hoffman). 
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LIEDJESAVOND VOOR OUDEREN: ZWAAIEN EN ZWIEREN 
 

 
Het was weer een vrolijke boel 
tijdens de jaarlijkse liedjesavond 
voor ouderen, die op woensdag 
vóór het echte carnavalsfeest 
gehouden werd. Een gezellig 
gevulde zaal van hotel Riche kon 
genieten van een groot aantal 
liedjes van de pronkzitting en van 
het schlagerfestival van de 
Boxmeerse Carnavals Vereniging 

De Geitenbok. Ook stonden er diverse 
buuts op het programma. Plus een 
optreden van dansgarde Purple Rain, die 
dit jaar werd uitgeroepen tot Vereniging 
van het Jaar. 
Op het podium zong ook de 86-jarige 
Marietje Weerepas (foto rechts) weer 
volop mee met de zanggroep Jong 
Belège.                    (foto’s John Hoffman) 
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OPTREDEN WIM DANIËLS VOOR KBO BOXMEER  
 
Schrijver, taaldeskundige en televisie-bekendheid Wim Daniëls treedt op 
woensdag 1 april op voor de leden van de KBO, afdeling Boxmeer. De 
voorstelling begint om 14.30 uur in de foyer van hotel Riche in 
Boxmeer. De zaal is vanaf 14.00 uur geopend. De KBO-leden hebben 

gratis toegang en worden 
ontvangen met koffie of thee en 
een versnapering. 
Wim Daniëls zal tijdens zijn 
optreden op humorvolle en 
taalvaardige wijze  
ingaan op het leven in de jaren 
vijftig en zestig van de vorige 
eeuw. Daarbij zal hij ook de nodige 
aandacht besteden aan de 
veranderingen die er sindsdien in 
de dorpen hebben 
plaatsgevonden. Over die 
veranderingen schreef Daniëls 
vorig jaar het boek ‘Het Dorp’, dat 
in oktober verscheen. In ‘Het Dorp’ 

komen typische dorpsfiguren als de smid, de boer en de kleine kruidenier 
voorbij, maar ook het dorpscafé, de dorpsdrama's en de dorpspolitiek. Het 
boek is  een feest van herkenning voor iedere (ex-)dorpsbewoner.  
Op en top Brabander Wim Daniëls werd geboren in 
het dorp Aarle-Rixtel, dat tegenwoordig onder de 
gemeente Laarbeek valt. Hij werkte enkele jaren in 
het onderwijs, maar is inmiddels al lange tijd fulltime 
werkzaam als schrijver. Hij schreef meer dan 
honderd boeken en treedt ook op in de theaters met 
theatercolleges en cabaretprogramma’s. In Boxmeer 
heeft hij al enkele jaren een boekenprogramma in 
De Weijer en presenteert hij het wielercafé dat kort 
voor de Ronde van Boxmeer wordt gehouden. 
Tijdens de voordracht in de foyer van Riche krijgen 
de bezoekers ook gelegenheid tot het stellen van 
vragen. Wie wil kan na afloop ook een boek van Wim Daniëls kopen en 
het laten signeren. 
 
Het optreden van Wim Daniëls is de eerste zaal-activiteit in het kader van 
de viering van het 65-jarig bestaan van de KBO afdeling Boxmeer. 
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PASSION, GROOTS MUZIEKSPEKTAKEL IN PETRUSBASILIEK 
 
Op 8 april, 9 april (Witte Donderdag) en 10 april (Goede Vrijdag) is de 
Sint Petrusbasiliek in Boxmeer het decor voor de derde editie 
van Passion, een groots en meeslepend spektakel in de prachtige 

verlichte basiliek, waarbij de 
laatste dagen van Jezus 
Christus centraal staan. 
De voorstelling begint steeds 
om 20.00 uur. De deuren van 
de basiliek gaan om 19.30 
uur open. Een kaartje kost 
17,50 euro en is te koop via 
www.sentovero.nl 
 
Passion is een cross-over 
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GEMEENTELIJKE DANSDAG IN OVERLOON 
 
In het gemeenschapshuis De Pit in Overloon wordt op zaterdag 14 maart 
de jaarlijkse dansdag van de gemeente Boxmeer gehouden. De activiteit 
begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. De organisatie is in 

handen van de Stichting 
Welzijn Ouderen 
Gemeente Boxmeer 
(SWOGB) in 
samenwerking met 
enkele dansdocenten. 
Het werelddansen is 
een activiteit waar de 
deelnemers veel plezier 
aan beleven. Het geeft 
een positief effect op 
lichamelijk, geestelijk en 

sociaal welzijn. Het dansen wordt begeleid door gediplomeerde docenten 
die wekelijks met de groepen bezig zijn met het herhalen en/of aanleren 
van een nieuwe dans. Tijdens de middag in De Pit is ook de zitdansgroep 
van de Weijerdonck aanwezig. De leden van de groep laten een aantal 
dansen zien, die uitgevoerd worden vanuit de stoel. 
De toegang tot de gezellige bewegingsactiviteit van de SWOGB is gratis. 
 
 
REGIONALE SENIORENBEURS IN MILL 
  
In het party- en evenementencentrum City Resort Events, voorheen 
Fitland, in Mill wordt op vrijdag 17 en zaterdag 18 april de regionale 

seniorenbeurs gehouden. De 
organisatie van het evenement is in 
handen van de KBO-Kring Land van 
Cuijk en de KBO-Kring gemeente 
Mill en Sint Hubert. De bezoekers 
kunnen op vrijdag terecht van 14.00 
tot 21.00 uur en op zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur. De 
toegangsprijs bedraagt 3 euro, 
inclusief een consumptie. 
De Regionale Seniorenbeurs werd in 

2018 voor het laatst gehouden. Toen waren er ruim tweeduizend 
bezoekers.  

De gemeentelijke dansdag, vorig jaar in Overloon 

Impressie van de seniorenbeurs in 2018 
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OPLOSSING PRIJSPUZZEL: CARNAVAL 
 
De woordzoeker van afgelopen maand, waarin alles draaide om carnaval, 
was voor veel puzzelaars genoeg reden er eens even goed voor te gaan 
zitten. Bijna zestig lezers van KBO-actief 
zorgden er voor dat de brievenbus van de 
puzzelredactie weer aardig uitpuilde. Dat 
geeft onze puzzelmaker een warm gevoel. 
De uitkomst lag deze keer dicht bij huis, 
namelijk bij de carnavalsvereniging van 
Boxmeer.   
De juiste oplossing was:  
 

DE GEITENBOK 
 
Uit het grote aantal inzendingen kwamen na loting de drie gelukkigen 
tevoorschijn. De winnaars zijn: Ria Klomp, Mientje Langen en Ans Pieper. 
Zij hebben inmiddels hun prijsje ontvangen. 
 
De puzzelredactie wenst alle lezers van KBO-actief succes met de nieuwe 
opgave.  
 
 
 
 
 
 
 

HALVE PAGINA  
 

ADVERTENTIES 
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PRIJS-PUZZEL: VASTENTIJD 
 
Na al het feestgedruis van carnaval is het weer tijd voor serieuze zaken. 
Zo vond ook onze puzzelredacteur, die zijn inspiratie voor de nieuwe 
woordzoeker vond in de lang vervlogen tijden, toen het – in de aanloop 
naar Pasen – gebruikelijk was om niet te snoepen maar te vasten. Met 
allerlei ouderwets snoepgoed vormde onze puzzelmaker een woordzoeker 
om van te smullen. Of juist niet. Streep alle lekkere woorden weg en de 
oplossing blijft over. 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 worden weer drie 
prijsjes verloot. Uw oplossing moet vóór 22 maart binnen zijn. 
 
U L E V E L A B R E V O T 
V A S T P E P E R M U N T 
R A A L E B B A B E M M N 
T R E K D R O P O A A Z N 
A S N O O B M U R R O B E 
D C K T T R W I S E Z O G 
N H L S O E A E T M U T E 
I U E L L K P H P U U E R 
P I T E O E O M L T R R Z 
P M S E I U M N A M T B O 
O P K N T E O L A U J A E 
D J O A T G J E T T E L N 
E E P K A T J E S D R O P 

 
 
BABBELAAR – BORSTPLAAT – BOTERBAL – DOPPINDA –
KANEELSTOK – KATJESDROP – KLETSKOP – MARIAKOEKJE – 
MARSEPEIN – NEGERZOEN – NOGA – OUWEL – PEPERMUNT – 
RUMBOON – SCHUIMPJE – TOVERBAL – TREKDROP – TUMTUM – 
ULEVEL – ZOETHOUT – ZUURTJE  
 
Oplossing: 
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IN MEMORIAM 
 
 
In de voorbije weken is afscheid genomen van: 
 
Dhr. T. Broeks                                 Beugenseweg 6A                 84 jaar 
Dhr. G. van de Mortel                      Marktstraat 23                      87 jaar 
 
 
Nieuwe leden: 
 
Mevr. J. Spijkers                             Marktstraat 2B 
Mevr. N. Dobbelsteen                     Bergh 5 
Mevr. N. van Keijsteren-Peeters     Metworstlaan 45 
Mevr. C. Remmen-van Schijndel    Sweelinck 99 
Dhr. G. Remmen                             Sweelinck  99 
 
 
AANTAL LEDEN: 1145 

 
1962. De gemeente Boxmeer had nog een eigen politiekorps. De Groep Boxmeer bestond uit: 
staand v.l.n.r: Jan van Dongen (rayon Sambeek), Willem van de Brink (rayon Beugen), Gerrit 
Kuijs, Hans Verheijen, Gerard van Nunen, Louis Roordink (allen rayon Boxmeer). Zittend links 
Ferdinand Blaas (groepscommandant), rechts opperwachtmeester Jan Steunenberg. 

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

www.eetwinkel.nl 
 

Steenstraat 98
 Boxmeer,  5831 JJ 

Nederland

Telefoon: 0485 573377

Henk Meulepas, 
keurslager
Kloostertuin 21, Boxmeer
Tel. 0485-520 394
www.meulepas.keurslager.nl

Voor uw barbecue of partypan
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