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Kopij voor het mei-nummer 2020 (nr. 5) van KBO-actief graag vóór  22 
april 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 april, mei 2020  
 
 
De maatregelen in verband met het corona-virus  
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 
 
 
 

      SPREUK VAN DE MAAND  
               
             Trouwen is efkes warm, 
            net als in de boks pissen 
                         (uit: De Brabantse Spreekwoorden) 

 
 
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  mei-nummer 2020 (nr. 5) van KBO-actief graag vóór  22 
april 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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VAN DE REDACTIE… 
 
Het aprilnummer van KBO-actief ziet er heel anders uit dan u als lezer 
gewend bent. Geen wonder, de hele wereld ziet er in deze merkwaardige 
tijden heel anders uit. Nu het coronavirus ons in zijn greep heeft, zijn onze 
kostbare vrijheden plotseling tot een minimum beperkt. We mogen niet zo 
maar gaan en staan waar we willen. Dat voelt vreemd aan, zeker ook voor 
de mensen op leeftijd en daartoe rekenen we gemakshalve maar alle 
leden van de KBO.  
U heeft natuurlijk al volop ondervonden dat onze bewegingsvrijheid 
drastisch is afgenomen. Voorlopig geen kaarten en kienen meer, de 
wandel- en fietstochten zijn van de agenda verdwenen, de voor eind april 

geplande themamiddag vervalt en ook de 
altijd prachtige voorjaarsreis gaat dit jaar 
niet door. Door al die afgelastingen is het 
voor de redactie natuurlijk moeilijk om de 
KBO-actief te presenteren, zoals u van ons 
gewend ben. Wij hopen dat u daarvoor 
begrip heeft. Gezien de van overheidswege 

aangekondigde maatregelen – voorlopig tot 1 juni – moeten we er zelfs 
ernstig rekening mee houden, dat we de komende maanden nog vaker 
aangepaste nummers moeten brengen. 
Natuurlijk doen we daar onze uiterste best voor. Om te beginnen met dit 
aprilnummer. Deze keer dus geen aankondigingen van activiteiten of 
verslagjes en foto’s van voorbije KBO-gebeurtenissen. 
Maar wel een indrukwekkend gedicht/verhaal dat een van onze lezers ons 
toestuurde en dat we met toestemming van de schrijfster mogen 
publiceren. Het onderwerp ligt voor de hand: het wereldwijde virus.  
In dit nummer ook aandacht voor ‘Boxmeer helpt elkaar’, een oproep van 
de gemeente Boxmeer om in deze corona-tijden extra oog te hebben voor 
buurt- en dorpsgenoten. 
Zoals gewoonlijk vindt u in deze KBO-actief ook de maandelijkse 
prijspuzzel, maar het leek ons goed u een extra puzzeltje aan te bieden. 
Ook daar zijn prijsjes mee te winnen. 
En niet te vergeten: de redactie dook opnieuw in de archieven van onze 
65-jarige KBO. Met deze keer als onderwerp: het groeiend aantal leden 
vanaf de oprichting tot en met de dag van vandaag. 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 

De redactie van KBO-actief 
Wiel Vloet en Carel Thijssen 
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HET CORONAVIRUS EN DE KBO BOXMEER 
 
Het zijn ongekend vreemde tijden. Het coronavirus stuurt de wereld in de 
war en ontregelt het dagelijkse doen en laten van miljoenen mensen. 
Ook van de leden van onze KBO. 
Alle activiteiten voor en door onze leden zijn inmiddels geschrapt. Tot de 
seinen weer op ‘veilig’ komen te staan. Wanneer dat zal zijn, is voorlopig 
onvoorspelbaar. 
Onlangs hebben alle KBO-leden een flyer in de brievenbus gekregen, 
waarop vermeld staat welke activiteiten afgelast zijn. Het bestuur wil de 
leden zo goed mogelijk op de hoogte houden van de stand van zaken. 
Inmiddels is besloten ook de wandeling van 16 april (rondje Elsendorp) en 

de fietstocht van 26 
april te schrappen.  
Het jaarlijkse 
voorjaarsreisje is 
inmiddels ook 
geschrapt en 
verplaatst naar 
volgend jaar. 
De redactie zal u, in 
samenwerking met het 
bestuur, zo goed 

mogelijk op de hoogte houden van de actuele stand van zaken. Daarbij 
zullen we vooral ook gebruik maken van de website: 
www.kboboxmeer.nl (hoofdstuk ‘nieuws’). 
 
Een dringend advies is dan ook: raadpleeg regelmatig de website. 
Mocht u daar problemen mee hebben, vraag dan de hulp van vrienden of 
kennissen of laat (klein-)kinderen regelmatig op de site kijken en u 
(eventueel telefonisch) op de hoogte houden. 
De leden kunnen met hun vragen ook altijd bellen naar een van de 
bestuursleden. De telefoonnummers zijn te vinden op pagina 1 van KBO-
actief. 
Wij wijzen u ook graag op de belangrijke telefoonnummers van 
hulpverleners, zoals huisartsen, de ouderenadviseurs van de KBO en de 
geestelijk en juridisch adviseur van de KBO. Ook hun nummers staan op  
pagina 1. 

Bestuur KBO, afdeling Boxmeer 
Redactie KBO-actief en KBO-website 
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5 KBO-Actief april 2020

ACTIE ‘BOXMEER HELPT ELKAAR’  
 
De gemeente Boxmeer vraagt in verband met het coronavirus aandacht 
voor de actie ‘Boxmeer helpt elkaar’. In een brief, ondertekend door 
burgemeester Karel van Soest, wijst de gemeente de inwoners op de 

mogelijkheden om hulp te vragen en ook om hulp 
aan te bieden. De brief is verstuurd naar tal van 
instellingen, organisaties en verenigingen, ook 
naar de secretaris van onze KBO, die hem zoveel 
mogelijk via e-mail doorgestuurd heeft naar de 
leden. Ook werd de brief in het weekblad De 
Maasdriehoek/Boxmeers Weekblad van dinsdag 
24 maart paginagroot afgedrukt. 
Voor diegenen, die de informatie van de gemeente 

gemist hebben, hieronder enkele belangrijke fragmenten uit de brief. 
 
Hebt u hulp nodig? Bel Sociom! 
Kan uw zorgaanbieder niet alle taken uitvoeren, vraag dan aan 
familie, vrienden of buren om te helpen. Lukt het niet om deze 
problemen in uw eigen omgeving op te lossen? Neem dan 
contact op met Sociom of de gemeente Boxmeer. Samen met 
Sociom kijken we dan wat we voor u kunnen doen. 
Heeft u een hulpvraag? Bel dan naar ons zorgloket: 
telefoonnummer 0485-585865, of naar Sociom, 
telefoonnummer 0485-700500. 
 
Facebookgroep  
De gemeente Boxmeer heeft een Facebookgroep aangemaakt 
(Boxmeer helpt elkaar) zodat inwoners elkaar eenvoudiger 
kunnen vinden en samen kunnen kijken naar manieren om 
elkaar te helpen. Of het nu gaat om het doen van 
boodschappen voor mensen die dat zelf niet kunnen, of een 
aanbod om kinderen op te vangen van ouders die hard nodig 
zijn in een van de cruciale sectoren. Hulpvraag en aanbod 
worden hier gebundeld. 
Wil je kwetsbare mensen helpen?  
Heb je tijd om iemand te helpen, meld je dan aan bij Sociom. 
Sociom is te bereiken via telefoonnummer 0485-700500, e-mail 
info@sociom.nl of via de website www.sociom.nl. Voorbeelden 
van hulp zijn: boodschappen doen, medicijnen ophalen, hond 
uitlaten, een dagelijks telefoontje, eten koken. 
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Maar de lente wist het niet… 
 
Het was begin 2020… 
 
De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug 
Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen 
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de 
mensen ergens voor wilde waarschuwen…En toen werd het maart… 
 
Het was maart 2020… 
De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto’s 
stonden langs de kant van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten en 
dat over de hele wereld, landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven 
dat dit gebeurde, het was zo 
surrealistisch…Iedereen wist wat er aan 
de hand was 
Maar de lente wist het niet 
En de bloemen bleven bloeien 
En de zon scheen…De eerste mooie 
lentedag sinds lange tijd brak aan 
En de zwaluwen kwamen terug 
En de lucht werd roze en blauw 
Het werd later donker en ’s ochtends kwam het licht vroeg door de ramen 
 
Het was maart 2020… 
De jongeren studeerden online, vanuit huis 
Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis 
Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen 
Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen of om de hond uit 

te laten 
Bijna alles was gesloten 
Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars 
Het leger begon uitgangen en grenzen te 
bewaken 
Mensen moesten vanuit huis gaan werken 
Ondernemers kwamen in de problemen 
De meeste kinderen konden niet meer naar 
school 
Er was ineens niet genoeg ruimte voor 

iedereen in ziekenhuizen, operaties en onderzoeken werden uitgesteld 
Iedereen wist het 
Maar de lente wist het niet en ze ontsproot 
Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af 
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Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren 
 
Het was maart 2020… 
Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief 
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen móésten 
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging 
Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk 
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg 
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een streep door gezet en 
niemand wist wanneer dat weer kon 
Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was 

Over de hele wereld werden veel mensen 
ziek en het was besmettelijk 
Er was isolatie, ziekte en paniek 
Toen werd de angst pas echt 
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde 
uit 
En de weken duurden ineens veel langer 
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer 

strenge maatregelen zouden volgen 
De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held 
De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had dit verwacht 
Iedereen wist wat er gebeurde 
Maar de lente wist het niet  
En de rozen bleven bloeien 
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Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier mensen 
Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te vinden 
Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te 
koken 
Iedereen wist ineens wat een ‘vitaal beroep’ was 
Deze mensen werden helden, ze werden meer gewaardeerd dan ooit 
Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op deze 
manier samen te zijn 
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan te 

doen 
Mensen herstelden van hun 
stressvolle leven 
Mensen die elkaar niet 
kenden, begonnen spontaan 
een praatje met elkaar 
Sommigen maakten vliegers 
van papier met hun 
telefoonnummer erop zodat 
eenzame mensen hen 
konden bellen 
De overheid ging bedrijven en 

zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet zouden gaan of mensen zouden moeten 
ontslaan 
Gepensioneerd zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de zorg 
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen 
Om 20.00 uur ‘s avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen voor alle 
artsen, verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard aan het werk waren om in 
de zorg alles draaiende te houden 
Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en verbinding, 
van saamhorigheid, van sociale contacten en misschien ook van zijn roeping, dit 
deed iets met het collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle mensen 
En de economie ging bijna 
kopje onder, maar stopte niet, 
ze vond zichzelf opnieuw uit 
Het was het jaar waarin de 
wereld leek te stoppen, het 
jaar waarin we met elkaar in 
de geschiedenisboeken 
zouden komen 
Dat wisten we allemaal 
En de lente wist het niet 
En de bloemen bleven 
bloeien, en de bomen liepen 
uit 
En het werd steeds warmer 
En er waren veel meer vogels 
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En toen kwam de dag van bevrijding 
De mensen keken tv  
en de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie voorbij was 
En dat het virus had verloren 
Dat iedereen samen had gewonnen 
En toen ging iedereen de straat op 
Met tranen in de ogen 
Zonder maskers en handschoenen 
De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was 
En de wereld was mooier en liefdevoller geworden 
En de mensen waren humaner geworden 
En ze hadden weer waarden en normen 
De harten van mensen waren weer open en dat had positieve gevolgen 
Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij was genezen 
van wat de mensen háár veel eerder hadden aangedaan 
En toen kwam de zomer 
Omdat de lente het niet wist 
En ze was er nog steeds 
Ondanks alles 
Ondanks het virus 
Ondanks de angst 
Ondanks de dood 
Omdat de lente het niet wist 
leerde iedereen 
de kracht van het leven 
 
Geïnspireerd op een gedicht van Irene Vella 
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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 groei 
van het aantal leden in de loop der jaren.  
 
De oprichting van de KBO op 14 juli 1955 ging gepaard met een  
vliegende start wat het aantal leden betreft. Aan de oproep van de 
initiatiefnemers om naar de oprichtingsvergadering te komen, gaven 36 
ouderen gehoor. En…ze waren zo enthousiast, dat iedereen onmiddellijk  

 
lid werd van de bond, die toen nog Katholieke Bond van Bejaarden en 
Gepensioneerden heette. Die naam werd later veranderd in Katholieke 
Bond van Ouderen. De belangstelling om zich aan te sluiten bij de nieuwe 

belangenbehartiger voor 
ouderen, was in de loop der 
jaren groot. Na tien jaar, in 
1965 stond de teller van het 
aantal leden op 200 en weer 
tien jaar later, in 1975, was het 
aantal leden gegroeid naar 
525. En daar bleef het niet bij. 
In 1985 werd mevrouw H. van 
Haren-van der Sijp in de 
bloemetjes gezet. Zij was – 
dertig jaar na de geboorte van 
de KBO – het 600ste lid.  
Nog geen vijf jaar later werd 

zuster Gemma Klein Gunnewiek ingeschreven als KBO-lid nummer 800.  
 

Krantenkop in 1985 toen de KBO het 600ste lid kon bijschrijven 

1989: KBO-voorzitter Henk Thuis overhandigt 
bloemen aan zuster Gemma Klein Gunnewiek, die 

het 800ste lid van de KBO was geworden. 
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de KBO Boxmeer en haar voorzitters. 
 
 
‘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 
drie opeenvolgende verhalen blikte medewerker René Klaassen, samen 
met leden en bestuursleden van de afdeling, terug op de 50-jarige historie 
van de KBO, beschouwde de stand van zaken anno 2005 en keek vooruit 
naar de toekomst.  
‘Het was flink druk in de Volksbond’, noteerde de verslaggever van het 
Boxmeers Weekblad (BW) die op donderdag 14 juli 1955 de  
oprichtingsvergadering van de ‘Katholieke Bond van Bejaarden en 
Gepensioneerden’ bijwoonde. Het initiatief om de Boxmeerse ouderen te 
verenigen in een eigen ‘bond’ was afkomstig van de vakbond K.A.B.  
(Katholieke Arbeiders Beweging). Twee weken vóór de 
oprichtingsvergadering hadden Jan Peters en Frits Langen de ouderen  

 
opgeroepen naar de bijeenkomst in De Volksbond aan de Veerstraat in 
Boxmeer te komen. Ongeveer 35 ouderen, ook enkele uit Sambeek en 
Beugen, hadden gehoor gegeven aan die oproep. Er bleek ‘veel animo en 
sympathie’ voor de bond, berichtte het BW een paar dagen later. Het 

De Volksbond aan de Veerstraat, waar de 
oprichtingsvergadering werd gehouden 

Mannen van het eerste uur tijdens de 
oprichtingsvergadering. V.l.n.r.: Engelbertus 
Goossens, Jan Peters, Sjang Vissers en Ben 
Clabbers 
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De prachtige mijlpaal van duizend leden werd bereikt in 1995. Tijdens de 
viering van het 40-jarige jubileum van de KBO, op 27 april van dat jaar, 

reikte de voorzitter van 
de KBO bisdom Den 
Bosch de bloemen uit 
aan zuster Dorothé 
Kamps. Zij had zich, 
samen met een aantal 
medezusters, 
aangemeld als lid van 
de KBO Boxmeer en zij 
maakte daarmee het 
ledenaantal van 
duizend vol.  
Ook bij dat 
indrukwekkende getal 
van duizend zou het 
niet blijven. Vijf jaar 

later werd mevrouw Barten-Spiekman verwelkomd als nummer 1100. En 
nog leek de KBO haar hoogste ledental niet bereikt te hebben. Dat 
gebeurde in 2010, toen de Boxmeerse afdeling maar liefst 1351 leden 
telde.  
De laatste tien jaren geven een ander beeld te zien. Elke jaar daalde het 
ledental. Niet verontrustend, maar wel gestaag. Anno 2020 telt de afdeling 
nog steeds een respectabel aantal KBO-ers. Momenteel schommelen de 
cijfers rond de 1150 leden.  
Voorzitter Anton van Erve heeft wel een verklaring voor de relatieve kleine 
daling van de ledencijfers. “Het is gewoon een demografisch probleem. Bij 
bijna afdelingen loopt het aantal leden een beetje terug. Wij hebben een 
prachtig groot ledental met veel leden tussen de 80 en 90 jaar. Van het 
totale aantal leden zijn er momenteel maar liefst 440, die ouder zijn dan 
80 jaar. Logisch dat de cijfers dan kunnen dalen”. De KBO-voorzitter 
maakt zich absoluut geen grote zorgen over de geringe terugloop. “Het 
verlies moet je aan kunnen vullen met jongere leden van tussen de 60 en 
70 jaar”, zegt Van Erve. “En dat lukt nog steeds aardig. Het merendeel 
van de nieuwe aanmeldingen zijn zestigers. Van hen gaan we nog lang 
plezier hebben”. De voorzitter onderstreept nog graag eens het streven 
van de KBO. “Ik beklemtoon al jaar en dag, dat we niet alleen reisjes, 
vieringen, kaarten en kienen en wandel- en fietstochtjes verzorgen. Ook 
de belangenbehartiging voor onze leden is wezenlijk. We hebben een 
goede samenwerking met de Stichting Welzijn Ouderen Gemeente 
Boxmeer. We bieden belastinghulp aan en  hulp bij thuisadministratie en 

Zuster Dorothé Kamps werd in 1995 in de bloemetjes gezet 
als 1000ste lid van de KBO afdeling Boxmeer 
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goede samenwerking met de Stichting Welzijn Ouderen Gemeente 
Boxmeer. We bieden belastinghulp aan en  hulp bij thuisadministratie en 

Zuster Dorothé Kamps werd in 1995 in de bloemetjes gezet 
als 1000ste lid van de KBO afdeling Boxmeer 
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we hebben vrijwillige ouderenadviseurs. Kortom een heel scala van 
helpers, ook mede dankzij die samenwerking met de SWOGB”. 
Over het feit dat zijn KBO wat betreft ledenaantal de grootste vereniging is 
van Boxmeer, is Van Erve natuurlijk trots, maar tegelijkertijd bescheiden. 
“Dat is historisch zo gegroeid. Het is ons in de schoot geworpen. Tenslotte 
worden de mensen zelf lid van de KBO”. 
 
Met ongeveer 1150 leden is de KBO inderdaad veruit de grootste  
voorbeeldjes te noemen: populaire sportclubs als voetbalvereniging 
Olympia ’18 en de Mixed Hockey Club blijven met respectievelijk 
ongeveer 800 en 550 leden op eerbiedige afstand van de KBO. Dat geldt 
ook voor de buurtverenigingen die Boxmeer nog rijk is. Ook zij komen wat 
betreft ledental niet in de buurt van de ouderenvereniging. 
 
Dat Boxmeer binnen het Land van Cuijk ook de KBO-afdeling is met de 
meeste leden, blijkt wel duidelijk uit onderstaande tabellen. 
 
Aantal leden KBO-afdelingen Land van Cuijk  
 

     
 
Gemeente Cuijk (per 2019) 
 
Beers/Linden                                 192 
Cuijk Centrum                                480 
Cuijk-Noord/Katwijk                       362 
Haps                                              294  
St. Agatha                                       82 
Vianen                                           138 
TOTAAL                        1548 

 
 

 

 
 

 
Gemeente Boxmeer (per 2019) 
 
Beugen                                   180 
Boxmeer                                 1157 
Maashees                               111 
Oeffelt                                     252 
Overloon                                 684 
Rijkevoort                                244 
Sambeek                                 256 
Vierlingsbeek/Groeningen       403 
Vortum-Mullem                          77 
TOTAAL                    3364 

 
Gemeente Sint Anthonis (per 2019) 
 
Landhorst                                       115 
Ledeacker                                        91 
Oploo                                             206 
Sint Anthonis                                  512 
Stevensbeek                                    85 
Wanroij                                           404 
Westerbeek                                    102                                
TOTAAL                         1515 

 
Gemeente Mill (per 2020) 
 
Mill en Sint Hubert                  683 
Langenboom                          190 
Wilbertoord                             192 
TOTAAL                  1065   
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Beugen 180
Boxmeer 1157
Maashees 111
Oeffelt 252
Overloon 684
Rijkevoort 244
Sambeek 256
Vierlingsbeek/Groeningen 403
Vortum-Mullem 77

Landhorst 115
Ledeacker 91
Oploo 206
Sint Anthonis 512
Stevensbeek 85
Wanroij 404
Westerbeek 102 

Beers/Linden 192
Cuijk Centrum 480
Cuijk-Noord/Katwijk  362
Haps  294 
St. Agatha 82
Vianen 138

Mill en Sint Hubert 683
Langenboom 190
Wilbertoord  192
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EXTRA PUZZEL: PLAATSNAMEN ZOEKEN 
 
Geen kaarten en kienen, geen gezellige middagen samen, geen 
voorjaarsreisje. Niets van dat alles in deze vreemde tijden. Maar 
vervelen? Nee, dacht onze puzzelredactie. Dan maken we voor de lezers 
van KBO-actief gewoon een extra puzzel. Wat is de opdracht? Maak 
onderstaande zinnen compleet door de naam van een dorp of stad in 
Nederland in te vullen. Bij iedere zin staat tussen haakjes een cijfer. 

Zoveel letters telt de plaatsnaam, die 
we zoeken. 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. Onder de goede inzendingen worden drie prijsjes verloot. Uw 
oplossing moet vóór 22 april binnen zijn. 
 
1.  Mijn buurvrouw heeft een slot op haar droogmolen. Ze is bang dat ik      
haar ……….(6) 
 
2.  Er zijn vele wegen die naar Rome ……….(6) 
 
3.  Ik weet niet wat zijn salaris is. Hij praat nooit ………..(8) 
 
4.  Met Mens-erger-je-niet wint hij altijd, maar met Monopoly ……….(5)  hij 
het onderspit 
 
5.  Ach jee, een homoseksuele eend. Die valt natuurlijk op ……… (7) 
 
6.  Dat gaat ……..(7) Bosch toe, zoete lieve Gerritje 
 
7.  Tegen Kerstmis wordt er heel veel ……..(5) in kerststukjes verwerkt 
 
8.  Ik mocht het vuil niet in de Rijn storten, vandaar dat ik het naar de 
………….(10) 
 
9.  Ik kan niet goed schaken, maar ik weet dat ik nog ………….(9) 
 
10.  Als mijn fiets kapot is, ………(5) 
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OPLOSSING PRIJSPUZZEL: VASTENTIJD 
 
Bij de woordzoeker van vorige maand draaide alles om heerlijk ouderwets 
snoepgoed. Van kletskoppen en mariakoekjes tot ulevellen en rumbonen. 
De trouwe puzzelaars – weer bijna zestig – hebben er vrolijk van gesmuld. 
Van de woordzoekers, natuurlijk, niet van het snoepgoed, want dat doe je 
niet in de vastentijd. De oplossing lag 
voor de hand: 
 
            VASTENTROMMELTJE 
 
Van een van onze vaste puzzelaars 
kregen we wel een heel creatieve 
oplossing toegestuurd. Dat is te zien op 
de foto hiernaast. 
Die inzender viel niet in de prijzen. Na 
loting waren de drie gelukkigen deze keer: Bep Fleuren, Jeanne Mommen 
en Jan Peter Gooren.  
Zij hebben inmiddels hun prijsje ontvangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

HALVE PAGINA  
 

ADVERTENTIES 
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PRIJS-PUZZEL: VOORJAAR 
 
Het coronavirus bepaalt op het ogenblik het leven van de mens. Niet van 
de natuur. De bloesems bloeien hier en daar al volop, de narcissen en 
krokussen kleuren parken en pleinen. Kleine lichtpuntjes in deze 
ongewone tijden. Onze puzzelmaker liet zich inspireren door het voorjaar, 
zocht een heleboel woorden die bij het seizoen passen en zie daar: een 
woordzoeker om vrolijk van te worden. Streep alle gevonden 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 april binnen zijn. 
 

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

 
 
APRIL – BLOEIEN – BLOEMEN – JAARGETIJDE – KALFJES – 
KROKUS – LAMMETJES – MOESTUIN – NARCIS – NATUUR –   
ONKRUID – PASEN – POETSEN – POTEN – PRIMULA – 
SCHOONMAAK – SNEEUWKLOKJE – SPITTEN – TREKVOGELS – 
TULPEN – VERLIEFD – VROLIJK – VRUCHTBAAR – ZAAIEN  
 
Oplossing: 
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IN MEMORIAM 
 
 
In de voorbije weken is afscheid genomen van: 
 
Dhr. J. Weerepas                            Beugenseweg 21        83 jaar 
Mevr. S. Rodoe-Feeburg                Weijerstaete 65           92 jaar 
Dhr. F. de Gooijer                           Koorstraat 104             69 jaar 
 
 
Nieuwe leden: 
 
Mevr. J. van den Berg-Alstad          Marijkestraat 6  
 
 
AANTAL LEDEN: 1142 
 
 

 
1985: Toen Boxmeer nog een schillenboer (en -boerin) rijk was 
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