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Kopij voor het juni/juli-nummer 2020 (nr. 6/7) van KBO-actief graag 
vóór 23 mei 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 mei, juni 2020  
 
 
De maatregelen in verband met het coronavirus  
zorgen er voor dat voorlopig alle activiteiten van  
onze KBO-afdeling zijn afgelast. 
Zodra er wel activiteiten gehouden mogen worden, 
zullen we dat zo snel mogelijk aan onze leden laten weten. 
We adviseren u in ieder geval regelmatig de website  
www.kboboxmeer.nl te raadplegen.   
 
 
 
Kienen in de aula van basisschool De Weijerwereld:                                         
In verband met het coronavirus is er tot nader order geen kienen 
 
Kaarten in de aula van basisschool De Weijerwereld:                                          
In verband met het coronavirus is er tot nader order geen kaarten 
 
 
 

      SSPPRREEUUKK  VVAANN  DDEE  MMAAAANNDD    
               
                  Het mooie van de lente is  
      dat je ook overdag schaapjes kunt tellen 
 

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

GEPLANDE ACTIVITEITEN mei, juni 2020  
 
 
De maatregelen in verband met het coronavirus  
zorgen er voor dat voorlopig alle activiteiten van  
onze KBO-afdeling zijn afgelast. 
Zodra er wel activiteiten gehouden mogen worden, 
zullen we dat zo snel mogelijk aan onze leden laten weten. 
We adviseren u in ieder geval regelmatig de website  
www.kboboxmeer.nl te raadplegen.   
 
 
 
Kienen in de aula van basisschool De Weijerwereld:                                         
In verband met het coronavirus is er tot nader order geen kienen 
 
Kaarten in de aula van basisschool De Weijerwereld:                                          
In verband met het coronavirus is er tot nader order geen kaarten 
 
 
 

      SSPPRREEUUKK  VVAANN  DDEE  MMAAAANNDD    
               
                  Het mooie van de lente is  
      dat je ook overdag schaapjes kunt tellen 
 

 
 
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  juni/juli-nummer 2020 (nr. 6/7) van KBO-actief graag 
vóór  23 mei 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. 
 



3 KBO-Actief mei 2020

GEPLANDE ACTIVITEITEN mei, juni 2020  
 
 
De maatregelen in verband met het coronavirus  
zorgen er voor dat voorlopig alle activiteiten van  
onze KBO-afdeling zijn afgelast. 
Zodra er wel activiteiten gehouden mogen worden, 
zullen we dat zo snel mogelijk aan onze leden laten weten. 
We adviseren u in ieder geval regelmatig de website  
www.kboboxmeer.nl te raadplegen.   
 
 
 
Kienen in de aula van basisschool De Weijerwereld:                                         
In verband met het coronavirus is er tot nader order geen kienen 
 
Kaarten in de aula van basisschool De Weijerwereld:                                          
In verband met het coronavirus is er tot nader order geen kaarten 
 
 
 

      SSPPRREEUUKK  VVAANN  DDEE  MMAAAANNDD    
               
                  Het mooie van de lente is  
      dat je ook overdag schaapjes kunt tellen 
 

 
 
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  juni/juli-nummer 2020 (nr. 6/7) van KBO-actief graag 
vóór  23 mei 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. 
 

VAN DE REDACTIE… 
 
Het coronavirus heeft de hele wereld voorlopig zijn wil opgelegd. De maatregelen 
van overheidswege zorgen er voor dat onze bewegingsvrijheid zwaar beperkt is. 
Dat betekent ook dat de anders volle activiteitenkalender op pagina 2 van KBO-
actief nu al twee maanden akelig leeg is. Voor de redactie is het een extra 
uitdaging om toch te proberen een volwaardig nummer bij de KBO-leden te 
bezorgen. Dat is gelukt. Mede dankzij …… 
We vroegen burgemeester Karel van Soest hoe hij bij zijn werk en in huiselijke 
kring deze nare coronatijd ervaart. Hij zegde spontaan zijn medewerking toe. Zijn 
bijdrage vindt u verderop in dit nummer.  
De redactie ging ook telefonisch op bezoek bij pastoor Ben Wolbers, de geestelijk 
adviseur van de KBO. Ook hij vertelt over zijn doen en laten in coronatijd. 
Van KBO-lid Jo Gerrits ontvingen we een prachtig gedicht over corona. Natuurlijk 
geven we dat een mooi plaatsje. Mocht u ook iets willen schrijven of vertellen 
over uw belevenissen in coronatijd, de brievenbus van de redactie staat 
wagenwijd open. Mailen of bellen kan natuurlijk ook. U vindt ons op pagina 2. 
Ook is het ons gelukt de vier KBO-leden, die een koninklijke onderscheiding gaan 
krijgen, te vermelden. De bloemen hebben ze alvast ontvangen. 
En niet te vergeten: weer een extra puzzel. Niet te gemakkelijk, maar een mooi 
tijdverdrijf. En…u kunt er een fraaie legpuzzel van 1000 stukjes mee winnen. De 
puzzel is geschonken door speelgoedwinkel Intertoys. 
Wij wensen u veel lees- en puzzelplezier! 
   

Redactie KBO-actief 
Wiel Vloet en Carel Thijssen 
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Burgemeester Karel van Soest: 
 

WAAR ZIJN WE TOCH IN TERECHTGEKOMEN ? 
 
Die vraag wordt sinds 15 maart dagelijks beantwoord. De kranten staan vol met 
Coronanieuws. Je kunt de radio of tv niet aanzetten of het wordt je wel duidelijk 
gemaakt waar we in terecht zijn gekomen. Maar hoe ervaren we in ons dagelijks 
leven de effecten van deze Coronacrisis? 
 
Wat overkomt ons als letterlijk van de een op de andere dag alle 
horecagelegenheden dicht zijn? Als alle scholen en sportvoorzieningen gesloten 
zijn? Kinderen niet meer naar school en ouders niet meer naar hun werk kunnen? 
We op gepaste afstand van anderhalve meter van elkaar moeten blijven? Ouders, 
behalve die werkzaam zijn in de vitale beroepen, zoveel mogelijk thuis moeten 
blijven werken? Inmiddels zijn de maatregelen enkele malen verlengd. Voor de 
uitvoering van de maatregelen zijn de colleges van burgemeester en wethouders 
verantwoordelijk. En daarmee begon op 15 maart ook voor mij de omschakeling 
naar een nieuwe werkelijkheid. 
Mijn agenda werd meteen leeggemaakt, omdat veel afspraken, bijeenkomsten en 
vergaderingen werden afgelast. In plaats van fysiek bij elkaar te komen voor een 

vergadering gingen we met 
elkaar facetimen of skypen. 
Naarmate de berichten 
doorkwamen van de 
toename van besmette 
personen en de als gevolg 
daarvan overleden 
personen, drong de ernst 
pas echt goed bij iedereen 
door. Als burgemeester 
probeer je zoveel mogelijk 
mensen te bemoedigen en 
te stimuleren zich te 
houden aan de 
veiligheidsvoorschriften. 
Uit zorg voor de eigen 

medewerkers en de bezoekers van het gemeentehuis is de dienstverlening 
aangepast. 
Binnen enkele dagen was alles volstrekt anders. Het werd merkbaar stil op straat 
en in de winkels. Pas dan ervaar je het gemis van onze bruisende samenleving. 
Onze bewegingsvrijheid werd in één klap beperkt tot voornamelijk huis en tuin.  
Ook bij ons thuis hebben we dat ervaren. Dankzij het vergaderen via internet 
werk ik enkele dagen per week thuis. Alleen de wekelijkse vergaderingen van 
B&W doen we in het gemeentehuis in een grote ruimte met ruim anderhalve 

Burgemeester Karel van Soest en echtgenote Mieke 
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meter van elkaar. Het vergaderen via het beeldscherm is een mooie oplossing om 
te kunnen blijven besturen en contact met elkaar te houden. 
Ook de contacten met onze twee oudste dochters en hun gezinnen in Horn en 
Utrecht gaan per skype en whatsapp. Net als bij zovelen wordt ook hier door de 
ouders thuis gewerkt in combinatie met lesgeven aan de kinderen. 

 
Schrijnender is het voor mijn vrouw Mieke die als mantelzorger  haar 89-jarige 
moeder  niet meer kan bezoeken op Sint Anna. Niet zondags met haar naar de 
mis in de kapel kunnen. Contact via beeldbellen kan wel, maar voelt toch heel 
anders dan een echte knuffel. Net als zovelen komt moeder al vier weken niet 
meer buiten. Ook niet meer genieten van de lente in de tuin. 
Het is overigens aandoenlijk om te zien hoe kinderen en kleinkinderen hun best 
doen om op de een of andere manier via post, skype, tv, spandoek of hoogwerker 
proberen ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen wat vreugde te brengen en 
hun leven in eenzaamheid wat op te vrolijken. 
Er zal in Nederland na de bevrijding van het vermaledijde Coronavirus heel wat 
afgeknuffeld worden. Net zoals bij de bevrijding 75 jaar geleden. Helaas zijn alle 
voorbereidingen voor deze herdenking stilgelegd. Juist in deze maanden zouden 
in alle kernen van onze gemeente herdenkingsbijeenkomsten plaatsvinden. 
Teleurstellend is het voor alle organisatoren dat wij niet met elkaar deze vrijheid 
mogen vieren. Het zijn deze activiteiten waar ik als burgemeester nauw bij 
betrokken ben. Mooie gelegenheden om onder de mensen te zijn en te vieren. 
Helaas gaan ze niet door, net zo min als de jaarlijkse lintjesregen, de ontvangst 
op Koningsdag, de dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei, maar 

Even skypen met dochter Anneke in Utrecht.  
En natuurlijk ook met de kleinkinderen Jent, Veys en Sara 
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ook De Vaart en de Zilveren Maandag. Om van onze wielerronde Daags na de 
Tour nog niet te spreken. We moeten het dit jaar allemaal missen. 
In plaats van dit alles houd ik dagelijks de berichten bij over het groeiende aantal 
besmette en overleden personen in onze gemeente in het besef dat velen in hun 
nabije omgeving verstoken zijn van dagelijks contact. Het leed dat hen treft, is en 
blijft ondraaglijk. Ik leef heel erg mee met de families die geconfronteerd worden 
met overlijden aan dit verschrikkelijke virus. Een volwaardig afscheid is hen 
helaas niet gegund en dat doet natuurlijk extra pijn. Iedere week heb ik 
telefonisch contact met de bestuursvoorzitter van Pantein en hoor van haar hoe in 
ons Maasziekenhuis onder grote druk gewerkt wordt om te vechten voor de 
levens van de coronapatiënten. Het is bewonderenswaardig. De steun en het 
medeleven die de ziekenhuismedewerkers van velen buiten het ziekenhuis 
ervaren, doen hen merkbaar goed. En gelukkig herstellen ook veel mensen van 
het virus. 
Na een aantal weken zien we ook weer mooie dingen opbloeien. We leven niet 
meer op de automatische piloot of veelal langs elkaar heen. We hebben weer 
meer aandacht voor elkaar, leven met elkaar mee, letten op elkaar en zorgen 
voor elkaar. Ook de gemeentelijke actie ‘Boxmeer helpt elkaar’ werpt zijn 
vruchten af. Zou er in deze onwezenlijke, naargeestige tijd ook iets van bezinning 
plaatsvinden? Het lijkt wel of Moeder Aarde ons laat weten dat de wetten van de 

natuur sterker zijn dan het streven naar weelde door de mens. Ook de Engelse 
biologe en klimatologe Jane Goodall sprak de hoop uit dat we er iets van leren en 
als betere en wijzere mensen uit de crisis komen. Hoe we uit de crisis komen en 
welke gevolgen het heeft op sociaal, cultureel en economisch gebied houdt de 
wetenschappers en politici volop bezig. In de tussentijd wordt veel van ons 
gevraagd, maar het wordt er zeker niet makkelijker op. 
We zullen het zien. We hebben naar verwachting nog een lange weg te gaan. 
Van ons wordt verwacht dat we vooral moeten volhouden volgens de nieuwe  
regels te leven. Dat zal niet altijd meevallen. Zeker nu de dagen lengen en de zon 
ons als het ware het huis uit lokt. Vooral omdat we elkaar zo graag opzoeken en 
willen ontmoeten. Omdat we elkaar als mensen eigenlijk niet kunnen missen. Zo 
staat op het raam van de school naast ons huis met grote letters: LIEVE 
KINDEREN, WIJ MISSEN JULLIE. 
En zo voel ik dat ook, lieve mensen, we kunnen elkaar niet missen! 
 
 
Karel van Soest 
Burgemeester van Boxmeer 

De boodschap achter glas bij basisschool Palet, de buren van Karel en Mieke van Soest. 
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CORONA 
 
Jij, Corona, met je mooie naam en je fraaie vorm 
Jij, Corona, jij hindert ons enorm 
Wij zijn met z’n allen totaal van slag 
Omdat van alles nu niet meer mag 
In wat voor toestand zijn we beland? 
We houden afstand en geven elkaar geen hand  
En velen moeten in quarantaine gaan 
Bezoek ontvangen is voorlopig van de baan 
En we hoeven ook nergens meer heen 
Want we mogen enkel nog maar alléén 
De broodnodige boodschappen en een frisse neus. 
We hebben dus nog maar weinig keus! 
 
 
Maar… Corona, wij zullen proberen 
Dat niet jij óns, maar wij jóu isoleren! 
Daarom, al is het met pijn,  
Volgen wij de regels die er nu zijn 
En als jij eenmaal bent verslagen 
En wij antwoord hebben op veel vragen  
Misschien is er dan op sociaal gebied 
Wel heel veel moois geschied!  
Dat is het enige positieve aan jou 
Dus a.u.b. vertrek maar weer gauw 
Dan wordt alles weer normaal 
Maar… het “nieuwe normaal”  
Dat wordt een ander verhaal… 
 
JO GERRITS 
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PASTOOR BEN WOLBERS: AANDACHT VOOR ELKAAR 
 
Een lege basiliek bij het hoogfeest van Pasen. De deuren van het Parochiehuis 
dicht voor bezoekers. Het Karmelietenklooster alleen toegankelijk voor de 
bewoners. ’s Zondags zwijgen de klokken in de toren. Ze luiden alleen als er weer 
een dode te betreuren is. 
We vroegen pastoor Ben Wolbers naar zijn corona-ervaringen. 
 
Hoe is het met u en met uw medebewoners in het klooster? 
“Met mij is het goed. Hier in het klooster is het ook goed. Zo te zien is er niemand 
ziek. We zijn met zestien mensen. Er zijn natuurlijk wel enkele bewoners bij die 
kwetsbaar zijn in hun gezondheid”. 
 
Hoe ziet het kloosterleven in deze vreemde tijden er uit. Is het nog 
gezamenlijk de maaltijden gebruiken en bijvoorbeeld tv kijken of zit 
iedereen maar apart op zijn appartement of kamer? 
“Nee, nee, we gebruiken gezamenlijk de maaltijden, maar we zitten wel 
anderhalve meter uit elkaar. In de refter kan dat gemakkelijk omdat daar van die 
lange tafels zijn. We zitten ook niet recht tegenover elkaar, maar in zigzag-vorm. 
Daar hebben we over nagedacht. We krijgen het eten in ruwe vorm aangeleverd 

van een cateringbedrijf. Het wordt 
hier in de keuken door een van 
ons klaargemaakt. Op een 
smakelijke manier. Televisie kijken 
doen we meestal niet samen, 
maar als we het doen, houden we 
ook afstand. En de gebeds-
diensten deden we altijd in de 
Bloedskapel, maar dat doen we nu 
ook niet. Er komen ook gewoon 
mensen, die met ons mee willen 
bidden. Op zich hartstikke mooi, 
maar nu moet je dat juist niet 
doen. Dat kan wederzijdse 

besmetting veroorzaken en daar zijn we als de dood voor. We houden het 
klooster ook redelijk gesloten”.  
 
Geen paasviering met de parochianen, straks geen Pinksteren en geen 
Boxmeerse Vaartprocessie. Hoe gaat u daar mee om? 
“We hebben van het bisdom richtlijnen gekregen. De publieke vieringen zijn tot 
nader orde niet toegestaan. We vieren hier wel in de recreatiezaal samen de 
eucharistie en de preken zetten we op de website www.onzelieveparochie.nl. 
Mensen kunnen daar de preek lezen.  
Dat er geen Vaartprocessie is, dat gaat ons aan het hart. We hebben met het 
bestuur van de Vaart vergadering gehad, via skype, daar is het besluit gevallen 
dat de Vaart dit jaar niet loopt. Maar we hebben wel de afspraak dat we er toch 

Pastoor Ben Wolbers: “Dat er geen Vaartprocessie 
is, dat gaat ons aan het hart”. 

aandacht aan willen besteden. Vraag me niet hoe, maar we geven het voorlopig 
nog niet op”. 
 
Hoe zien uw werkdagen er nu uit?  
“Je moet weten, onze provinciaal Jan Brouns heeft corona gehad. Die is nu nog 
echt aan het bijkomen. Hij is nog zwak. Ik ben zijn vervanger. Ik heb dus nu twee 
banen, pastoor hier en provinciaal. Dus hoofd van de Karmel in Nederland. Dat is 
best pittig. Ik heb twee keer in de week een skype-vergadering met het bestuur 
van de Karmel. We hebben, gelukkig niet in Boxmeer, maar wel binnen de 
Karmel tot nu toe vier sterfgevallen gehad. Dan moet je natuurlijk van alles 
regelen als provinciaal. En voor de parochie schrijven we nieuwsbrieven, we 
zorgen dat de website goed gevuld is. Met Pasen hebben we er bijvoorbeeld een 
hele kruisweg op gezet die de mensen mee konden bidden. En de vieringen van 
de zondag bereiden we gewoon voor, met preek en alles. De mensen kunnen dus 
op de website elke zondag de preek volgen. 
 
Er zijn geen gewone kerkdiensten en toch staan overdag de kerkdeuren 
wijd open. Waarom? 
“Dat is om de mensen de gelegenheid te geven een kaarsje op te steken achter 
in de kerk. En ze kunnen in de bloedskapel naar binnen om rustig te zitten, te 
mediteren of te bidden of wat ze maar willen. Daar wordt ook behoorlijk gebruik 
van gemaakt. Dat zie ik aan de 
hoeveelheid kaarsen die ik ’s 
avonds moet opruimen. Ik maak 
zelf ’s morgens om half negen de 
kerk open en ’s avonds sluit ik 
hem om half zeven”. 
 
Heeft u in deze tijd nog veel 
contact met de parochianen? 
“Ja, telefonisch. Je krijgt reacties 
op de nieuwsbrieven, je krijgt ook 
kaartjes en mailtjes. Zo is er met 
Palmpasen veel gebeld. De 
mensen wilden graag een palmtakje. En ook opvallend is dat mensen vaak 
vragen: waar kunnen we onze boodschappen voor de voedselbank kwijt. Normaal 
kon dat altijd ’s zondags onder de mis. Dan stond er een mand. Die hebben we 
nu in de hal van het klooster gezet. Daar kunnen de mensen hun spullen in doen 
en wij halen ze regelmatig naar binnen”.   
 
Natuurlijk zijn er door het coronavirus meer uitvaartdiensten. Doet u die 
zelf? 
“Ik doe het niet, dat doet mijn collega Suzan en twee mensen van de werkgroep 
afscheidsvieringen. Die twee hebben een opleiding gehad. Ze doen het 
voortreffelijk. En de begrafenisondernemer regelt het precies volgens de regels 
zoals het nu moet”. 

Een kaarsje opsteken achter in de kerk 
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En een bediening? 
“Een heel moeilijke vraag. Dat heeft mij veel gewetensproblemen gekost. Je krijgt 
dus een heel persoonlijk antwoord. Er was me gevraagd om iemand te bedienen, 
die corona had. Ik heb er lang over nagedacht wat ik moest doen. Ik zit hier in 
huis met ook zeer kwetsbare mensen. Ik durfde het voor hen niet aan. Dan moet 
het hele huis op slot en moet iedereen op de kamer blijven. We hebben elkaar 
beloofd dat we zo voorzichtig mogelijk blijven. Uiteindelijk heb ik gebeld: ik durf 
het niet aan. Ik zit bovendien zelf in een kwetsbare leeftijd. Ik ben 74. Het deed 
me echt pijn om het zo te beslissen. Een kleine troost was, dat de familie later 
aangaf dat ze er alle begrip voor hadden”.   

 
 
Heeft u als geestelijk adviseur van de KBO nog een boodschap voor de 
KBO-leden? 
“Ja, een bemoedigend woord is toch: zie naar elkaar om. Als je weet dat er bij jou 
in de buurt iemand zit, die alleen is, bel een keer op. Of stop een kaartje in de 
bus. Dus: heb aandacht voor elkaar. Ik weet door mijn contacten met de KBO dat 
ook daar mensen zijn die zich eenzaam voelen. Ook dat doet pijn. Je moet 
proberen dat te verdelen onder elkaar”.  
 
 

Op een bankje, achter in de tuin van het Karmelietenklooster. “Ik weet door mijn contacten 
met de KBO dat ook daar mensen zijn die zich eenzaam voelen”. 
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WEL BLOEMEN, NOG GEEN LINTJE 
 
Vier leden van de KBO Boxmeer hebben van burgemeester Karel van Soest te 
horen gekregen dat ze een koninklijke onderscheiding krijgen. Het feestelijke 
bericht kwam binnen via de beeldtelefoon, de bloemen werden keurig aan huis 
bezorgd, maar het opspelden van het lintje moest in verband met het coronavirus 
voorlopig uitgesteld worden. 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau, werd Paula Cremers-Cardynaals. Zij 
werd beloond voor onder meer het feit dat ze al meer dan twintig jaar lezingen 
geeft aan kinderen en volwassenen over haar ervaringen als overlevende van 
Japanse interneringskampen. 
Lid in de Orde van Oranje Nassau werden Nellie Ronnes-Deenen (onder meer 
al sinds 1995 een waardevolle vrijwilliger bij verzorgingscentrum Symfonie), Piet 
van Sambeek (meer dan 50 jaar lid van de Boxmeersche Harmonie, lid van de 
Joekels en een kwart eeuw bij de vrijwillige brandweer) en Frans Verberk (sinds 
1989 actie voor het Gehandicapten Konvooi, tot 2019 voorzitter van de Stichting 
Wandelsport Boxmeer). 

 

 
 

Paula Cremers-Cardynaals Nellie Ronnes-Deenen 

Piet van Sambeek Frans Verberk 
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PAASEITJES OP AFSTAND 
 
Het coronavirus maakt mensen vindingrijk. Zo ook onze gelukbrenger Wiel 
Vloet, die iedere maand de winnaars van de puzzel in KBO-actief blij mag 

maken met hun 
prijsje.  
Maar drie keer 
één kilo 
paaseitjes aan 
de man of 
vrouw brengen, 
hoe doe je dat 
als de opdracht 
is: afstand 
houden.  

 
 
Nou gewoon,  
dacht onze 
grossier in 
paaseitjes. Je 
kunt de 
gelukkigen ook 
op afstand hun 
welverdiend 
prijsje 
aanbieden.  
 

 
 
Hoe?  
De foto's 
bewijzen het 
klip en klaar. 
Prijswinnaars 
blij, puzzel 
opgelost.  
Met dank aan 
fotografe 
Annie.  
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OPLOSSINGEN PRIJSPUZZEL EN EXTRA PUZZEL 
 
De woordzoeker 
 
Een record aantal oplossingen van de woordzoeker van het aprilnummer van 
KBO-actief. Liefst 64 inzendingen vielen er in de mailbox en de brievenbus van 
de puzzelredactie. Het leek wel of iedereen het voorjaar in zijn bol had. Want dat 
was het thema van de woordzoeker. Hartelijk dank aan alle ijverige puzzelaars. 
En nog meer dank voor alle wensen met de boodschap ‘blijf gezond’.  
Wie alle ‘voorjaarswoordjes’ goed had 
weggestreept, kwam tot de volgende oplossing: 
 

LENTEKRIEBELS 
 
Uit de grote berg oplossingen werden drie 
winnaars getrokken. De gelukkigen waren: Marij 
Basten, Gert-Jan Grummels en Maria Smits.  
Zij hebben inmiddels hun prijsje ontvangen. 
 
De plaatsnamen-puzzel 
 
Ook de extra puzzel, waarbij naar de juiste plaatsnamen in tien zinnen gezocht 
moest worden, viel bij de liefhebbers goed in de smaak. Weliswaar was het aantal 
oplossingen iets kleiner dan bij de woordzoeker, het is ongetwijfeld de moeite 
waard nog eens vaker een dergelijke puzzel te presenteren. Onze 
puzzelredacteur gaat er zijn best voor doen. 
 
De juiste oplossing zag er als volgt uit: 
 
1.  Mijn buurvrouw heeft een slot op haar droogmolen. Ze is bang dat ik haar 
Waspik 
2.  Er zijn vele wegen die naar Rome Leiden 
3.  Ik weet niet wat zijn salaris is. Hij praat nooit Overloon 
4.  Met Mens-erger-je-niet wint hij altijd, maar met Monopoly Delft  hij het 
onderspit 
5.  Ach jee, een homoseksuele eend. Die valt natuurlijk op Woerden 
6.  Dat gaat Naarden Bosch toe, zoete lieve Gerritje 
7.  Tegen Kerstmis wordt er heel veel Hulst in kerststukjes verwerkt 
8.  Ik mocht het vuil niet in de Rijn storten, vandaar dat ik het naar de 
Maasbracht 
9.  Ik kan niet goed schaken, maar ik weet dat ik nog Rotterdam 
10.  Als mijn fiets kapot is, Lopik 
 
Na loting gingen de prijsjes naar: Ria van de Berg, Ans de Kock en Nellie Nabbe. 
Zij hebben hun beloning inmiddels ontvangen. 
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EXTRA PUZZEL: PLAATSNAMEN IN NOORD-BRABANT 
 
Hieronder vindt u de namen van tien personen. De vraag is: in welke stad 
of welk dorp in Noord-Brabant wonen zij? Zet de letters van elke naam in 
de juiste volgorde en de plaatsnaam komt tevoorschijn.  
Tip van onze puzzelredacteur: als u een scrabblespel heeft, ga dan met 
de letters van elke naam schuiven. Of schrijf ze op een papiertje, knip elke 

letter apart uit en…schuiven maar. U kunt er 
heerlijk een poosje mee bezig zijn. 
Stuur de tien gevonden plaatsnamen samen 
met uw naam en adres via de mail naar 
wielvloet@hotmail.com of schrijf de tien 
plaatsnamen en uw naam en adres op een 
papier en stop het in de brievenbus bij Wiel 

Vloet, Koorstraat 57a, 5831 GH Boxmeer. Uw oplossing moet vóór 23 
mei binnen zijn. Onder de goede inzendingen wordt een prachtige prijs 
verloot: een kleurrijke legpuzzel van 1000 stukjes (zie de foto). De prijs is 
geschonken door speelgoedwinkel Intertoys in Boxmeer.  
  
De opgaven: 
 
1.  Ligie Berkvens 
 
2.  Rens de Pol 
 
3.  Lars van de Wak 
 
4.  Tini Snothans 
 
5.  Gon Boelman 
 
6.  Vera Tinsen 
 
7.  Ivo den Hen 
 
8.  Jorik Tover 
 
9.  Karel Hebiven 
 
10. Inge Rongen 
 

Deze prachtige legpuzzel kunt u winnen met de 
PLAATSNAMEN-puzzel 
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PRIJS-PUZZEL: VOGELS 
 
Onze puzzelmaker wandelde deze keer door Boxmeer en kwam een 
heleboel verschillende vogels tegen. Hij verzamelde hun namen en stopte 
ze in onderstaande woordzoeker. Aan onze puzzelliefhebbers de opdracht 
deze Boxmeerse vogels terug te vinden. Streep ze weg en u ziet waar 
onze puzzelmaker rondwandelde. Stuur de oplossing 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 23 mei binnen 
zijn. 
 

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

 
 
BERGFLUITER – BLADKONINKJE – BRAAMSLUIPER – 
GOUDHAANTJE – GRASMUS – GROENLING – KAREKIET – 
KEEP – KOPERWIEK – KREKELZANGER – KRUISBEK –
KWIKSTAART – LIJSTER – NACHTEGAAL – RAAF – ROEK – 
ROODSTAART – SIJS – TUINFLUITER – VINK – WINTERKONING  
 
Oplossing: 
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IN MEMORIAM 

Op  10 mei gedenken wij om 10.30 uur in de kapel van Het 
Kasteel: 

Zr. G. Joosten                             Veerstraat 49                       96 jaar 
Zr. M. van Lier                             Veerstraat 49                       96 jaar 

In de voorbije weken is ook afscheid genomen van: 

Mevr. R. Gerrits-Verberk             Begijnenstraat 31                 73 jaar 
Dhr. J. Vervoort                           Weijerstaete 28                    81 jaar 
Mevr. J. Josephs-Verbiesen       Jan Sluijterstraat 23              83 jaar 
Dhr. J. van Dijk                            Inleg 3                                  73 jaar 
Dhr. J. van Wely                          Althof 27                               80 jaar 
 
AANTAL LEDEN: 1135 
 

Het Joods Oorlogsmonument aan de Rapenstraat in Boxmeer in aanbouw. 
Het monument is ontworpen door de in Boxmeer geboren kunstenaar Willem Muijs. 

Op 4 mei 1995 werd het officieel onthuld door burgemeester Odi Bouwmans. 

IN MEMORIAM 

Op  10 mei gedenken wij om 10.30 uur in de kapel van Het 
Kasteel: 

Zr. G. Joosten                             Veerstraat 49                       96 jaar 
Zr. M. van Lier                             Veerstraat 49                       96 jaar 

In de voorbije weken is ook afscheid genomen van: 

Mevr. R. Gerrits-Verberk             Begijnenstraat 31                 73 jaar 
Dhr. J. Vervoort                           Weijerstaete 28                    81 jaar 
Mevr. J. Josephs-Verbiesen       Jan Sluijterstraat 23              83 jaar 
Dhr. J. van Dijk                            Inleg 3                                  73 jaar 
Dhr. J. van Wely                          Althof 27                               80 jaar 
 
AANTAL LEDEN: 1135 
 

Het Joods Oorlogsmonument aan de Rapenstraat in Boxmeer in aanbouw. 
Het monument is ontworpen door de in Boxmeer geboren kunstenaar Willem Muijs. 

Op 4 mei 1995 werd het officieel onthuld door burgemeester Odi Bouwmans. 



Stationsweg 12  
5831 CR  Boxmeer  

0485 - 57 70 17 
www.tvertrek.nl

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



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
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Bezoek ook onze website: 
 

www.dekaaswinkel.nl 
 

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

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

Voor uw barbecue of partypan


