KBO-actief
Nieuwsblad KBO Boxmeer

Jaargang 39 (nr. 6 - 7) juni - juli 2020

KBO afdeling Boxmeer – opgericht 16 juli 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
Mechelien Verhees
Jan Hendriks
Gerrie van Kempen
Gerrit Vos

Weijerstaete 74 - 5831 ZZ Boxmeer
Pr. Margrietstraat 79 - 5831 EZ Boxmeer
Van Odenhovenstraat 2 - 5831 GS Boxmeer
Exportstraat 13 - 5831 AJ Boxmeer
De Hazelaar 8 - 5831 RA Boxmeer

0485 - 57 10 53
0485 - 21 16 10
0485 - 52 12 04
0485 - 57 17 41
0485 - 57 51 90

Bank

Rabo Land v. Cuijk & Maasduinen NL87RABO 010.87.15.701

Ledenadministratie
Mechelien Verhees

Pr. Margrietstraat 79 - 5831 EZ Boxmeer

Redactie
Wiel Vloet
Carel Thijssen
E-mail

Koorstraat 57a - 5831 GH Boxmeer
0485 - 57 37 32
Koorstraat 68 - 5831 GH Boxmeer
0485 - 57 46 75
wielvloet@hotmail.com of carelthijssen@gmail.com

0485 - 21 16 10

Website: www.kboboxmeer.nl
Beheerder
Wiel Vloet

Koorstraat 57a - 5831 GH Boxmeer

0485 - 57 37 32

Belangrijke telefoonnummers
Acute noodhulp
112
Zorgloket gemeente
Vrijwillige Hulpdienst
700500
Politie
Centrale huisartsenpost
0900-8880
Protestantse Gemeente
Onze Lieve Vrouwe Parochie Het Parochiehuis		
Huisartsen

0485 - 58 58 65
0900 - 88 44
0485 - 21 25 81
0485 - 57 32 77

van de Belt, de Jong
E. Davids, M. Oude Veldhuis
Rijn, Willemsen, Duffhues
A. Jansen, J. Paquay

0485 - 57 18 07
0485 - 52 12 25
0485 - 57 14 72
0485 - 57 13 65

Metworstlaan 28		
Sweelinck 26		
Pr. Margrietstraat 79		
Jozef Israëlsstraat 3A

0485 - 57 57 19
0485 - 57 43 58
0485 - 21 16 10
06 - 23 656 773

Geestelijk adviseur

Pastoor Ben Wolbers		
Ben.Wolbers@onzelievevrouweparochie.nl

0485 - 57 32 77

Juridisch adviseur

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

Ouderenadviseurs
José Brienen
Gerard van Esch
Mechelien Verhees
Wim van den Berg

1

KBO-Actief juni - juli 2020

GEPLANDE ACTIVITEITEN juni, juli, augustus 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

VAN DE REDACTIE…
Als u, beste lezer, even hiernaast naar de linker pagina kijkt, ziet u het meteen:
ook de komende maanden geen KBO-activiteiten. Gelukkig gaat na enkele nare
maanden van ‘huisarrest’ de deur naar onze vrijheden langzaam en voorzichtig
op een kiertje. We mogen weer beperkt op bezoek bij onze meest dierbaren, de
scholen proberen hun draai weer te vinden, de kapper kapt weer en de ober obert
weer, zij het afstandelijk. Want die anderhalve meter blijft voorlopig het
onverbiddelijke credo. Je zou zeggen: wat is het nou helemaal, 150 centimeter?
Niet meer dan een hanenschree. En toch, als je elkaar geen hand mag geven of
je eigen familieleden of vrienden niet even mag knuffelen, dan worden die
centimeters opeens eindeloze kilometers. We zullen voorlopig nog moeten
zuchten onder het juk van het coronavirus.
Voor ons als KBO-leden blijft de komende tijd dus nog alles stil. En dat nota bene
in het jubileumjaar waarin we ons verheugden op een groot feest ter gelegenheid
van het 65-jarig bestaan. U had het natuurlijk al begrepen: dat jubileumfeest op
zondag 27 september gaat niet door. Maar u kunt alvast een nieuwe feestdatum
in uw agenda noteren: zondag 19 september 2021. Wat in het vat zit…..
Intussen hebben wij in deze stille tijd niet stilgezeten. In dit juni/juli-nummer van
KBO-actief besteden we – hoe kan het anders – ook aandacht aan het
coronavirus. We vroegen enkele KBO-leden hoe zij deze vervelende tijd beleven.
Ook ontdekten we de Heilige Corona. En we proberen u toch even te laten
lachen…om corona. En natuurlijk kunt u weer aan de slag met enkele puzzels.
Wij wensen u veel lees- en puzzelplezier!

SPREUK VAN DE MAAND

Redactie KBO-actief
Wiel Vloet en Carel Thijssen

Als je van zwemmen slank wordt,
wat doen walvissen dan verkeerd?

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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KBO-LEDEN IN CORONATIJD

MONDKAPJES VOOR DE LEDEN VAN HET DAMESKOOR

Onze wereld is sinds half maart een stuk kleiner geworden. En het aantal
verplichtingen en verboden des te groter. De sociale contacten zijn drastisch
beperkt, de wet van de anderhalve meter regeert. Kortom: het vermaledijde
coronavirus speelt ons danig parten. De redactie van KBO-actief zocht enkele
KBO’ers op en vroeg hen hoe zij de coronatijd beleven.

Riek Hermans (79) kreeg van behoorlijk dichtbij te maken met het gevreesde
coronavirus. “Ik heb een dochter die corona heeft”, vertelt ze. “Ze hoefde gelukkig
niet naar het ziekenhuis. Ze is herstellende en het is ook niet meer besmettelijk.
Maar het was best een spannende tijd. Nu kan ik weer af en toe naar haar toe.
We hebben lang alleen via beeldbellen en appjes contact kunnen hebben”.
Een nare periode dus voor Riek Hermans, die haar gezondheid uitstekend op peil
probeert te houden. Lachend: “Elke morgen fitness bij de televisie. Nederland in
beweging. Da’s goed. Ik moet fit blijven. Ik ben nog lang geen 115 en dat word ik,
zeggen de kleinkinderen”.
Zingen is een van haar vele liefhebberijen. “Ik ben bij twee koren, Basilica en het
dameskoor Vivace. Dat gaat nu met dat coronavirus allemaal niet door. Maar ik
probeer wel de band te bewaren en contact te houden. Dat laatste deed Riek,
voorzitter van Vivace, op haar eigen creatieve manier. “Ik heb 25 mondkapjes
gemaakt met de tekst nog effe volhouden dames. Alle koorleden plus de dirigent
hebben er een in de brievenbus gehad”.
Ook haar vrijwilligerswerk bij zorgcentrum Symfonie, onder meer rolstoeldansen
en bloemschikken, is voorlopig doorgestreept. “Wij missen de mensen en de
mensen missen ons”. Maar
Riek Hermans is de
bewoners van het centrum
zeker niet vergeten. “Voor
Koningsdag had ik meer
dan honderd kroontjes
gehaakt voor de mensen.
Om op te spelden. Was
zo’n uitspatting van mij.
Dan meen ik dat ik dat
moet doen, en dan doe ik
het ook. De verzorgsters
waren er ook hartstikke blij
mee. Ik kreeg via de
computer nog een
Riek Hermans maakte mondkapjes voor de koorleden
bedankje. Ja, en ik heb ook
nog veel kaartjes gemaakt. Doe ik graag. Die heb ik links en rechts bij mensen in
de bus gestopt. Als opkikkertje”.
Vervelen doet Riek Hermans zich zeker niet, ook al zijn er nu geen zangkoren en
geen vrijwilligerswerk. “Ik had achterstallig werk”, bekent ze vrolijk. “M’n
hobbykamer is opgeruimd, gekeken wat ik nog allemaal had en wat niet. En de
schuur en de keuken. Ik heb echt grote opruimingen gehouden. Heerlijk. En
natuurlijk houd ik het nieuws bij, het coronanieuws op tv. Maar asjeblieft niet te
veel. Af en toe zet ik ‘m gewoon uit.”
Riek tot slot: “Bij de KBO ligt ook alles stil. Jammer van het jubileumfeest. En bij
de kerk. Geen zingen. Dat zal nog wel even duren. De kerk is wel open. Als ik er
langs kom, steek ik vaak even een kaarsje op. Vind ik belangrijk voor mezelf”.

‘IK MIS DE GYMCLUB EN ONZE FAMILIEBEZOEKJES’
Bijna 84 is-ie. Springt nog vrijwel dagelijks op z’n fiets. “Honderd kilometer per
week, dat probeer ik en dat lukt nog prima”, zegt Wim van Kempen lachend. “En
iedere dag 4 of 5 kilometer lopen. Meestal door de Maasheggen. Prachtige
natuur. Daar is altijd van alles te zien”.
En de gymclub? “Nee, dat ligt helemaal stil. Ik ben bij de herengroep van De
Meere. Allemaal ouderen. Elke maandagavond een uurtje heerlijk er tegenaan.
Die gymclub, dat mis ik heel erg”, betreurt Wim hardop.
Zijn andere sportieve hobby, het jeu-de-boulen, is na twee maanden verplichte
stilte, weer opgestart. “Gelukkig wel. Er komen nog niet zoveel mensen, maar we
zijn toch weer volop bezig. De gemeente
heeft toestemming gegeven. We hanteren
wel speciale richtlijnen, natuurlijk. Op de
banen kun je goed afstand houden. En we
ontsmetten de scorebordjes en ander
materiaal en zo. En helaas geen kantine.
Hopelijk mag dat straks wel weer”.
Sinds het virus rondwaart, is Wim van
Kempen ook een werkloze chauffeur bij de
rolstoeltaxi van zorgcentrum Madeleine. “Dat
lag meteen helemaal stil. Madeleine was
direct tot gevaarlijk gebied verklaard.
Normaal maakte ik elke week wel een paar
ritjes. Bewoners naar familieleden of
kennissen brengen voor een bezoekje of een
verjaardag. Kan nu allemaal niet. Jammer.
En door de zaal van Madeleine lopen en een
praatje maken met de mensen, ook al niet”.
Jammer vindt hij het ook dat het
voorjaarsreisje en de meerdaagse
vakantiereis van de KBO geschrapt moesten
Wim van Kempen op de jeu-deboulesbaan in het Weijerpark.
worden. “Hadden we ons voor ingeschreven”,
zegt Wim. “En ik mis onze familiebezoekjes.
We hebben vijf zussen en twee broers. Ze zijn er allemaal nog, maar we zien ze
nu nauwelijks. Anders zo ongeveer iedere maand. En we hebben ook al een 40en een 50-jarige bruiloft gemist. Och, wie weet wordt dat nog wel ingehaald”.
KBO-Actief juni - juli 2020
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‘GEEN VAARTPROCESSIE, DAT VIND IK VERSCHRIKKELIJK’
Gildedagen, nee. Koningsschieten, nee. En vooral: geen Boxmeerse Vaart. Ruim
veertien jaar is Gerrit Nabbe trouw lid van het Heilig Bloedsgilde, maar dat de
agenda van het eeuwenoude gilde voorlopig maagdelijk blank is, daarvan gruwt
hij. “Alles ligt plat, helaas”, verzucht Gerrit. “Dat we geen Vaartprocessie hebben,
dat vind ik verschrikkelijk. De Vaart, dat hoort zó bij Boxmeer”.
Niet alleen die agenda is leeg. Het coronavirus heeft ook door diverse andere
activiteiten en vrijwilligerswerk een dikke streep gezet. De 78-jarige Gerrit Nabbe
somt op: “Ik help al jaren bij de Zonnebloem. Niks te doen. We gaan graag
kaarten, bridgen en rikken. Daar is het ook helemaal stil. Samen met andere
vrijwilligers bouwen aan nieuwe onderdelen voor de grote kerststal in de basiliek.
Kan ook niet. Bij Madeleine ging ik voor corona altijd rondom het gebouw de
deuren sluiten. Dat hoeft ook niet. De deuren zijn dicht voor bezoekers. Je komt
er zo maar niet in. En al het vrijwilligerswerk ligt plat. Heel erg, vooral voor de
bewoners natuurlijk.”
Ook als collectant in de basiliek – alweer een regelmatig klusje voor Gerrit – hoeft
hij niet op te draven. De kerkdiensten zijn tot nader order van de baan. “Alleen de
uitvaarten. Dat doe ik wel. Ik help Harry Raafs, hij is dan de hoofdkoster en ik ben
zijn assistent. We hebben in deze coronatijd al elf uitvaartdiensten gehad. En lang
niet iedereen heeft een kerkelijke dienst. Kun je nagaan”.
Ook al wonen zijn drie
kinderen niet naast de
deur – Bilthoven,
Helmond en Elst – ,
beeldbellen is een mooie
uitvinding, weet Gerrit.
En de kinderen kunnen
samen met de
kleinkinderen toch af en
toe op visite komen “We
hebben een grote tuin.
Dan kun je gemakkelijk
de verplichte afstand
houden. Maar de
Gerrit Nabbe: “De tuin, da’s mijn hobby”
kleinkinderen niet
knuffelen, dat vinden we
zo erg. We hebben twee kinderen die in de zorg werken. Die hebben de
afgelopen tijd heel wat verschrikkelijke coronatoestanden meegemaakt. Maar ze
vertellen ons niet alles. Onze zoon uit Elst zit zelf op de ambulance. Hij was heel
bezorgd dat ons iets zou overkomen. Hij heeft zeker twee maanden lang speciaal
voor ons de boodschappen gedaan en hier gebracht”.
Lege agenda of niet, Gerrit Nabbe kan de dagen moeiteloos vullen. “We
wandelen en fietsen graag. Lezen, dat doe ik ook veel. En de tuin natuurlijk, da’s
mijn hobby”. Die tuin ziet er inderdaad tot in de puntjes verzorgd uit. Alleen het
gazon maaien, dat hoeft Gerrit niet. Dat karwei laat hij over aan zijn robotmaaier.
KBO-Actief juni - juli 2020
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DE HEILIGE CORONA, ZE HEEFT ÉCHT GELEEFD
Het Mexicaanse biermerk Corona, daarvan hebben veel mensen wel eens
gehoord. En misschien wel van gedronken. Maar de Heilige Corona? Dat
is voor menigeen waarschijnlijk een grote onbekende. Toch heeft ze
geleefd, zo leert een duik in de
kerkgeschiedenis.
Corona van Egypte leefde volgens de
overlevering rond 160 na Christus. Ze was
afkomstig uit Syrië of Egypte. Ze stierf, 16
jaar jong, de marteldood onder keizer Marcus
Aurelius. Haar feestdag valt op 14 mei.
De stoffelijke resten (relieken) van Corona
kwamen in de tiende eeuw door toedoen van
Otto III, keizer van het Heilige Roomse Rijk,
naar Aken waar ze bewaard worden in het
depot van de Dom van Aken. Na de uitbraak
van het coronavirus is de schrijn met haar
relieken meteen uit het depot gehaald en
mooi opgepoetst. Sinds kort kan iedereen de De Heilige Corona op een altaarschrijn bewonderen en bidden bij de
stuk uit de kathedraal van Siena
overblijfselen van de heilige die bezig is aan
een ongekende comeback. De Heilige Corona is de patrones van
grafdelvers, schatgravers, slagers en
houthakkers. Ze wordt ook gezien als
beschermheilige tegen epidemieën.
De naam van de heilige heeft overigens
niets te maken met het virus. Dat is
genoemd naar de stekeltjes van het virus.
Die vormen een krans, in het Latijn
‘corona’.
Een heilige aanbidden gaat natuurlijk altijd
beter met een kaarsje erbij. Dus kwam de
kaarsenfabriek Boca Kaarsen in Schijndel
Noveenkaarsen en devotielichtjes,
op het idee speciale noveenkaarsen en
gewijd aan de Heilige Corona
devotielichtjes van de Heilige Corona te
produceren en op de markt te brengen. Het bedrijf heeft nog
familiebanden met de kaarsenfabriek Bolsius in Boxmeer.
Op het omhulsel van de noveenkaars is aan de ene kant de afbeelding
van de heilige afgedrukt en aan de andere kant de tekst van een gebedje,
gericht aan Corona. Meer informatie over de kaarsen is te vinden op de
website bocashop.nl
7
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EVEN (GLIM)LACHEN OM CORONA

OPLOSSINGEN PRIJSPUZZEL EN EXTRA PUZZEL

Zelfs in moeilijke coronatijden is het goed om af en toe toch even te
lachen of te glimlachen. En dus liggen de grappen voor het oprapen.
Lacht u even mee?
Gehoord: ‘Mannen worden het zwaarst getroffen door de coronamaatregelen. Geen voetbal, geen kroeg, geen Formule 1. Vrouwen
kunnen nog steeds alles doen… koken, de was, schoonmaken, poetsen
en boodschappen’.
Jan: ‘Nog even naar de supermarkt geweest. Toiletpapier was bijna op.
Stond er iemand met beide armen vol, zeker acht pakken van zestien
rollen. Ik zei dat hamsteren niet nodig was en dat-ie asociaal bezig was.
Ja, ik heb hem de huid vol gescholden’.
Koos: ‘En? Wat zei hij?’
Jan: ‘Hij knikte en vroeg of-ie verder mocht gaan met vakken vullen’.

In KBO-actief van mei meldden we een record aantal van 64 inzendingen. De
woordzoeker en de extra plaatsnamen-puzzel van afgelopen maand sloegen
samen dat record aan gruzelementen. Het regende werkelijk oplossingen en de
brievenbus en mailbox van de puzzelredactie maakten overuren. Liefst 110 (!)
oplossingen kwamen er binnen. Alle inzenders: hartelijk dank daarvoor en vooral
ook enorm bedankt voor al die vriendelijke, aardige en lieve complimentjes aan
het adres van de redactie.
Een kleine greep uit die reacties:
Super puzzel. Wat zijn jullie weer vindingrijk. Super. - Die andere was veel te
moeilijk (iemand die wel de woordzoeker invulde, maar struikelde over de
plaatsnamen-puzzel) - Het was erg leuk. - Bedankt voor de puzzels, jullie maken
er veel mensen blij mee, zeker in deze tijd. Blijf gezond. - Leuke puzzel. Wel
moeilijk. Heeft mij uurtjes gekost!!! Bedankt. - Met veel plezier hebben wij de
puzzels opgelost. - Dat was echt een hele puzzel, maar leuk om te doen met
dank aan de maker. - Ik heb weer gezellig gepuzzeld. Het nieuwsblad van KBOactief zag er ondanks de crisis weer perfect en gezellig uit. Veel succes.
De oplossingen van de woordzoeker was:

LUNEVEN

Uit de grote stapel oplossingen werden drie winnaars getrokken. De gelukkigen
waren: Henk van Daal, Marijke van Diepenbeek en Diny Heijmans.
Zij hebben inmiddels hun prijsje ontvangen.
De extra puzzel, waarbij met veel schuiven van letters tien plaatsnamen in NoordBrabant gevonden moesten worden, leverde bij onze lezers veel puzzelplezier op,
zoals hierboven uit de reacties al bleek.
Afgezaagd? Maar wel anderhalve meter

De juiste oplossing van de plaatsnamen-puzzel was:

Zij hebben het in deze tijden moeilijk:
De slagers hebben niet genoeg vet op de botten – De dokter is er goed
ziek van – De tandarts trekt het niet meer – De elektricien kan de
spanning niet meer aan – De brandweermannen zijn uitgeblust – De
postbode is erg bezorgd – De treinmachinist is het spoor bijster – De
aardappelboer zit in de puree – De voetballer heeft geen doel meer– De
loodgieter staat het water tot aan de lippen – De piloot zit aan de grond –
De stratenmakers staan op de keien – De zwemleraar gaat kopje onder –
De mijnwerkers zien het donker in – De gedetineerden zien het niet meer
zitten – De pedicure heeft geen poot om op te staan – De kweker zit op
zwart zaad – De wielrenner kan niet rond komen – De loonwerker kan wel
door de grond zakken – Voor de behangers is geen rol weggelegd.
KBO-Actief juni - juli 2020
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1. Vierlingsbeek
2. Elsendorp
3. Valkenswaard
4. Sint Anthonis
5. Langenboom
6. Ravenstein
7. Eindhoven
8. Rijkevoort
9. Hilvarenbeek
10. Groeningen
De kleurrijke legpuzzel van 1000 stukjes, geschonken door speelgoedwinkel
Intertoys in Boxmeer, ging na loting naar: Nelly Abels. Hartelijk gefeliciteerd!
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EXTRA PRIJS-PUZZEL: WAAR WONEN WIJ?

PRIJS-PUZZEL: LIEFHEBBERIJEN

Hieronder vindt u de namen van tien personen. Vreemde, onbekende namen. En
toch wonen deze mensen allemaal in Boxmeer. Tenminste, daar lijkt het op.
Schuif met de letters van elke naam, net zolang tot er een straatnaam in Boxmeer
tevoorschijn komt. Dat is de opdracht van deze letterpuzzel. Stuur de tien
gevonden straatnamen samen met uw
naam en adres via de mail naar
wielvloet@hotmail.com of schrijf de tien
namen 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 21 juli binnen
zijn. Onder de goede inzendingen wordt
een prachtige prijs verloot: een legpuzzel van 500 stukjes (zie de foto). Dat lijkt
niet zo veel, maar pas op. De hele puzzel is in maar twee kleuren: blauw en wit.
De prijs is opnieuw geschonken door speelgoedwinkel Intertoys in Boxmeer.

In deze rare tijd, waarin veel niet mag en de bewegingsvrijheid beperkt is,
komt een liefhebberij of hobby goed van pas. Onze puzzelredacteur zocht
een flink aantal bezigheden bij elkaar en verstopte ze in onderstaande
woordzoeker. Opdracht aan de puzzelliefhebbers: streep de gevonden
woorden weg en er blijft een zinnetje over. Dat is de oplossing.
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 21 juli binnen zijn.

De opgaven:

1. Tine de Slager
2. Ton d’n Treep
3. Angela Hassiwimpel
4. Elvis Redan
5. Sara de Huilpin
6. Jodi Gehonk
7. Otto de Kunslier
8. Tom Walstaren
9. Bassie Trotsop

Deze blauw-witte legpuzzel van 500 stukjes is
de hoofdprijs van de straatnamen-puzzel
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AQUARELLEREN – BORDUREN – BREIEN – FIETSEN –
FIGUURZAGEN – FOTOGRAFEREN – HANDWERKEN –
KANTKLOSSEN – KLUSSEN – KOKEN – LEZEN – MUSICEREN –
PUZZELEN – SCHAKEN – SCHILDEREN – SCHRIJVEN – TEKENEN –
TUINIEREN – WANDELEN – WEVEN

Oplossing:

10. Jaap Snottermelk
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IN MEMORIAM
Op 14 juni gedenken wij om 10.30 uur in de kapel van Het
Kasteel:
Zr. G. Jongen

Veerstraat 49

95 jaar

In de voorbije weken is ook afscheid genomen van:
Dhr. J. Waarma
Dhr. A. Josephs
Mevr. N. van Kempen-van Bree
Mevr. H. Leeflang-Labrijn

Steenstraat 91D
Koorstraat 20
Veerstraat 12A
Burg.Verkuijlstraat 27

75 jaar
94 jaar
75 jaar
76 jaar

AANTAL LEDEN: 1134

R.-K. Begraafplaats

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

is opnieuw geopend sinds 1 maart 2007
Coronavirus en dus geen Vaartprocessie in Boxmeer. De eeuwenoude traditie zal een jaartje
over moeten slaan. Maar gelukkig hebben we de foto’s nog. Zoals deze mooie kleurenfoto van
nog niet zo heel lang geleden. De echte Boxmerenaren zullen ongetwijfeld zuster Martha
herkennen. Maar wie weet, loopt een van uw familieleden of kennissen hier mee in de lange rij
blauwmennekes.
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Inlichtingen verkrijgbaar via
0485 - 57 81 50 of 06 - 81 36 36 48

Stationsweg 12
5831 CR Boxmeer
0485 - 57 70 17
www.tvertrek.nl

Tandprothetischepraktijk Giesbers
Persoonlijk
en begripvol
heeft de nieuwe
naam, TPP Boxmeer.
Dag en nacht bereikbaar op 0485 523 043

Kerstenstraat in Boxmeer. Vanaf augustus 2015 is Wim Sijberts de nieuwe
Elzenstraat 7, 5831 LH Boxmeer
De afgelopen
maanden is er hard gewerkt in onze praktijk aan de pastoor
www.goemansuitvaartzorg.nl
Kerstenstraat
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2015 is Wim Sijberts de nieuwe
in eenin
volledig
nieuw
gestoken.
Kerstenstraat
Boxmeer.
Vanafjasje
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Samen
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enweg
is denaar
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nieuwjasje
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gestoken.
in een
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volledig nieuw
en aandacht geboden die u van ons gewend bent. Doordat we nu met drie
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vanons
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en aandacht
aandacht geboden
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Kerstenstraat 40
specialisaties onder 1 dak werken –tandtechniek, tandprothetiek en implantologie
5831 EW Boxmeer
– streven wij naar een nog betere dienstverlening voor onze patiënten.
0485 - 57 68 77
www.tppboxmeer.nl
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