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GEPLANDE ACTIVITEITEN augustus, september 2020
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VAN DE REDACTIE…
Na zes lange maanden zonder activiteiten voor onze KBO-leden, staat begin
september eindelijk weer iets op de agenda: een wandeling van het IVN en de
KBO. Op 3 september. Onder voorbehoud. Hopelijk is dit het begin van weer een
zo normaal mogelijk leven, voor zover het coronavirus het toestaat.
Intussen is het KBO-bestuur achter de schermen druk bezig te bekijken of er en
zo ja welke activiteiten opnieuw opgestart kunnen worden. Daarover hopen we u
in het september-nummer meer te kunnen vertellen. Wel is alvast zeker dat het
jaarlijkse najaarsreisje, dat voor 23 september op de KBO-kalender staat, NIET
doorgaat. Het bestuur acht het nog niet verantwoord een dagje op stap te gaan
met twee touringcars vol KBO-ers.
Ook wij hebben niet stil gezeten. Na een maandje geen KBO-actief kunt u in dit
augustus-nummer weer aan de slag met onze populaire puzzels, waarmee u
kans maakt op een leuk prijsje of zelfs een prachtige legpuzzel.
Natuurlijk is er nog meer deze maand. We gingen naar zorgcentrum Symfonie in
Boxmeer en vroegen manager Meggie Kluitmans hoe bewoners en verzorgers
het leven en werken in coronatijd hebben ervaren. Een verhaal dat een
interessant kijkje geeft in de keuken van het zorgcentrum.
Ook waren we op de koffie bij twee actieve en altijd goedlachse KBO-leden: het
echtpaar Loet en Marietje Weerepas. Zij vertellen hoe het coronavirus hen tot
thuisblijvers maakte.
Vier KBO’ers kregen eind april te horen dat ze op een koninklijke onderscheiding
mochten rekenen. Door het coronavirus moesten ze tot begin juli wachten op hun
lintje. Burgemeester Karel van Soest kwam het brengen. Wij waren er bij.
Veel lees- en puzzelplezier!
Redactie KBO-actief
Wiel Vloet en Carel Thijssen

www.eetwinkel.nl
Steenstraat 98
HALVE PAGINA
boxmeer, 5831 JJ
Nederland

Telefoon: 0485 573377

ADVERTENTIES

Bezoek ook onze website:
www.dekaaswinkel.nl
Steenstraat 61b, 5831 JC Boxmeer,
Tel 0485-574172, email: info@dekaaswinkel.nl
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EINDELIJK HET DIKVERDIENDE LINTJE
Met een vertraging van ruim twee maanden werden op vrijdag 3 juli de koninklijke
onderscheidingen van 2020 officieel uitgereikt. Dat gebeurde alom in den lande,
dus ook in Boxmeer. Onder de gedecoreerden waren ook vier leden van de KBO
Boxmeer. In het
mei-nummer
van KBO-actief
waren ze al te
vinden,
compleet met
foto en een
boeket
bloemen, maar
zonder de
bijbehorende
versierselen.
Die kwamen
een vier man
sterke
gemeentelijke
delegatie onder
Ridder Paula Cremers-Cardynaals met lintje en champagne
leiding van
burgemeester
Karel van Soest persoonlijk aan huis brengen bij elke feesteling. Een
gezamenlijke huldiging in het gemeentehuis? Nee, die was verboden volgens
streng Haags protocol. Met dank aan de coronavoorschriften.

Frans Verberk met lintje en oranjebitter en echtgenote Maria met bloemen
KBO-Actief augustus 2020
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Hij had het er maar druk mee, de eerste burger van Boxmeer. Een hele vrijdag
koninklijke medailles rondbrengen, op liefst elf adressen, van Overloon tot Oeffelt.
En dan mag je het lintje niet eens zelf opspelden. Maar ja, zo’n feestelijke dag
met alleen maar vrolijke gezichten is toch even wat anders dan je werkweek
afsluiten achter je
burgemeesterlijke
bureau op de
bovenste verdieping
van het
gemeentehuis.
Bij elk van de vier
KBO-adressen ging
het ongeveer
hetzelfde: een volle
huiskamer of tuin
met blije kinderen
en kleinkinderen,
een soms wat
verlegen, soms juist
Nellie Ronnes-Deenen met lintje en bloemen
uitgelaten feesteling
en een trotse
wederhelft, die de door de burgemeester aangereikte medaille met licht trillende
vingers mocht opspelden. Plus natuurlijk een uitbundig boeket bloemen en als
extraatje – waarschijnlijk voor het lange wachten op het lintje – een flesje
oranjebitter met twee glaasjes met daarop het gemeentewapen. ‘Na de
herindeling een collectors-item’, benadrukte de burgemeester nog.

Piet van Sambeek met lintje en echtgenote Ria met bloemen
5
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ZORGCENTRUM SYMFONIE BOXMEER IN CORONATIJD
Ouderen zijn het meest kwetsbaar voor de gevaren van het coronavirus. In
verpleeg- en verzorgingshuizen golden en gelden strenge regels, al is er
mondjesmaat sprake van enige versoepeling. Wijkmanager Meggie Kluitmans
van Zorgcentrum Symfonie in Boxmeer vertelt hoe het vermaledijde virus van de
ene op de andere dag het leven van bewoners, verzorgers en medewerkers
veranderde.
Door Carel Thijssen
In zorgcentrum Symfonie wonen 72 mensen, waaronder enkele echtparen. Aan
de bewoners van de 68 ruime appartementen wordt alle mogelijke zorg verleend
door de professionals en een aantal vrijwilligers van het zorgcentrum. Symfonie is
onderdeel van de wijk Weijerstaete, waartoe ook de huur- en koopappartementen
van Celesta en Musette behoren. De bewoners van die beide woonvormen
kunnen op verzoek ook gebruik maken van de zorg die Symfonie biedt.
Het begin
De 64-jarige manager Meggie Kluitmans weet nog als de dag van gisteren dat
begin maart in haar zorgcentrum de eerste maatregelen in de strijd tegen het
coronavirus genomen moesten worden.
“We zijn gestart met geen handen schudden en die andere bekende maatregelen.
Allemaal basishygiëne. Het restaurant was nog open en het bezoek kwam nog
gewoon binnen. Maar toen ging het opeens hard. We zijn met een crisisteam
gestart. Op 5 maart zijn alle activiteiten van buitenaf afgemeld. Dat was de eerste
versobering van het stukje welzijn dat we normaal kunnen bieden. Op 12 maart is
het restaurant gesloten. Dat was heel ingrijpend. Ook voor de mensen van
Celesta en Musette, die hier elke dag in
huis kwamen eten. We dachten: wat
doen we hen aan? Je beseft dan dat je
een grotere maatschappelijke rol hebt
dan alleen hier in het zorgcentrum. We
hebben wegwerpserviesgoed
aangeschaft en konden zo bij de
mensen in Celesta en Musette die
thuiszorg hebben toch met karren de
maaltijden blijven bezorgen. En dat doen
we nog steeds, zolang de maatregelen
Meggie Kluitmans: ‘Binnen Symfonie
gelden. Die bewoners zitten vaak alleen
hebben we geen besmettingen gehad’
op hun appartement. Het maakte veel
indruk dat we met mondkapjes en beschermende kleding de zorg gingen
verlenen in die aanleunwoningen. Ze waren ontzettend blij. Het werd erg
gewaardeerd. Op dat moment waren er ook enkele besmette cliënten in de
aanleunwoningen. Buiten het zorgcentrum zelf.
KBO-Actief augustus 2020
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Nee, binnen Symfonie hebben we geen corona gehad. We hoorden natuurlijk dat
in de omliggende verpleeghuizen wel corona was. Ik vond het reuze spannend.
We hebben heel snel getest binnen en buiten Symfonie. Met de specialist
ouderenzorg. Als we ook maar iets merkten van een kuchje, werd er meteen een
test gedaan. Heel spannend, vooral ook voor de medewerkers. Die moesten
ineens met beschermende kleding gaan werken, mondkapjes op. Dat is sowieso
lastig bij ouderen, omdat je
elkaar dan minder goed
verstaat.
Genoeg mondkapjes? Ja
we hadden genoeg
mondkapjes en ook
beschermende kleding.
Twee weken voordat de
corona uitbrak, hadden we
een ander virus in huis,
een buikvirus. Daardoor
moesten we al extra
hygiënemaatregelen
nemen. We hadden al
pompjes neergezet en
Het lege restaurant van zorgcentrum Symfonie
gebruikten al
handschoenen, alleen nog geen mondkapjes. We hebben de bonte avond, de
jaarlijkse carnavalsavond, af moeten zeggen. Door dat buikvirus. We durfden dat
niet aan. Dat was half februari. Op de dag dat corona werd afgekondigd, was het
hier weer virusvrij. Dat was het bizarre. Als we die bonte avond door hadden laten
gaan, ik denk dat dat wel heel risicovol was geweest, voor welk virus dan ook”.
Bezoek verboden
Vanaf 20 maart gold een totaalverbod voor bezoekers. Geen familie, kinderen,
kleinkinderen.
Meggie Kluitmans: “Dat had heel veel impact. Ja, heel verdrietig was het. We
hadden ook veel mantelzorgers van bewoners in huis. Dat valt in één keer weg.
De reactie was: hoe moet dit nu? Die bewoners zijn gewend tijdens de maaltijden
geholpen te worden door hun dierbaren. Sommigen kwamen elke dag op bezoek.
Ja, dat hakt er flink in. Bij sommige mensen zie je dan al heel snel de
teleurstelling, maar ook het verdriet, minder eetlust.
We hadden meteen gezegd, toen het bezoek niet meer kwam: hoe gaan we op
afdelingsniveau werken? Het personeel moest op één afdeling blijven werken,
met uitzondering van de nacht. Er was dus nooit veel geloop in het gebouw. Elke
etage heeft een huiskamer. We hebben de huiskamers uitgebreid met de ruimte
die daarvoor zit en tafels neergezet op anderhalve meter afstand. Zodat ze toch
gezamenlijk de maaltijden konden blijven gebruiken. Maar ook een spelletje
konden blijven doen en met de familie konden bellen. Personeel allemaal met
7
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mondkapje voor in de huiskamer. Verder was er een dagelijkse controle door een
verpleegkundige en mij. Of iemand gezondheidsklachten had, ook medewerkers.
Dus bij ieder kuchje, niezen of temperatuurverhoging werd dat gemeld. Bij
bepaalde klachten van de medewerker, was het: niet komen werken. En als een
bewoner verdachte klachten had: op het eigen appartement blijven en meteen
testen. Tot de uitslag van de test binnen was. Ook voor medewerkers. Tot op
heden zijn dat steeds negatieve uitslagen geweest. We hebben nog steeds die
dagelijkse controles. Die houden we er in, dat is iets wat je nu niet los moet laten.
Voor mijn part tot het eind van het jaar. Je blijft als manager en medewerker heel
alert. De angst dat het terugkomt. Je weet wat voor consequenties dat heeft. Dan
moet je alles weer aanscherpen.
Gemis van bezoek, nee
dat kunnen wij niet
oplossen. We kunnen
familie niet vervangen. Je
kunt het een beetje
oplossen met
beeldbellen, ook via het
balkon hadden bewoners
contact met familie
buiten. De medewerkers
hielpen bij het
beeldbellen. Dat verliep
niet altijd goed, hoor. Je
Een van de huiskamers van zorgcentrum Symfonie:
moet het ook begrijpen.
tafels en stoelen op anderhalve meter afstand
Sommigen raakten door
het beeld ook een beetje in de war. Vooral op de dementie-afdeling. Ze zien het
beeld en dan komt de vraag: ik wil dat je komt. Ze zagen familie buiten en
vroegen: waarom kom je niet naar binnen? Van de families kregen we veel
waardering. Ze hebben ons echt gesteund. Met veel geduld. Voor de
medewerkers was het ook moeilijk. Ze waren vaak aangeslagen. Ze probeerden
dat stukje familie wel te vervangen, maar dat kan niet. Ze hebben zo hun best
gedaan. Medewerkers gingen er privé ook rekening mee houden, dat ze niet
overal naar toe konden. Om besmetting te voorkomen. Veel medewerkers
hebben bewust ook heel sober geleefd. Uit eigen beweging. Je houdt rekening
met privé-afspraken. Want je wilt de besmetting niet meebrengen, hier in huis”.
Versoepeling
“Op 20 mei hadden we de eerste versoepeling. Het bezoekverbod gold vanaf 20
maart. Dat was toch een heel lange periode. De bewoners hadden het gevoel dat
ze moesten kiezen tussen hun kinderen. Dat is heel onnatuurlijk. Er mocht maar
één bezoeker komen, niet afwisselend, nee altijd dezelfde. Ze moesten een
keuze maken welke zoon of dochter mocht komen. Niet wetende hoe lang die
periode zou duren. En dan één of twee keer in de week. Dat is langzaamaan
KBO-Actief augustus 2020
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uitgebreid. Vanaf 17 juni pas de tweede bezoeker. Zolang heeft er nog tussen
gezeten. Een maand later dus. Dat is echt lang”.
Klein feestje
“In de eerste week na 1 juli, toen de regels verder versoepeld werden, hebben we
een barbecue georganiseerd. Hierbuiten. Voor elke afdeling apart. Het bedrijf dat
de barbecue verzorgde, is vier keer geweest, want we hebben vier grote groepen.
Ik had het gevoel: we moeten iets doen,
we moeten iets doorbreken. Normaal
hebben we een zomerbarbecue. Vorig
jaar zaten we hier met 195 mensen.
Allemaal tegelijk, hè. Met medewerkers
en vrijwilligers de zomer inluiden. Ja, nu
hebben we het iets anders gedaan, maar
o zo mooi om te zien. De mensen hebben
ge-gé-ten, ge-nó-ten, een grote glimlach
op het gezicht van: oh, heerlijk, buiten.
Een bevrijdingsgevoel. Ja, sommige
mensen hebben wel de vergelijking met
de oorlog. Ik heb nooit een oorlog
meegemaakt, maar ik kan het me wel
voorstellen. Dan heeft het te maken met
beperkt naar buiten kunnen. Op je kamer
blijven zitten. Je vrijheid is enorm beknot.
Gelukkig hebben we onze activiteiten
nooit helemaal stop hoeven zetten. We
hebben gekeken: wat kunnen we bieden.
Een barbecue voor elke afdeling
De mensen konden vanaf hun balkon
gymmen. Dat werd heel erg gewaardeerd en dat zijn we blijven doen. Buiten
iemand van Fysio Holland. Met grote luidsprekers. Ze boden het gratis aan. Eerst
gymles aan de voorkant van het gebouw, dan aan de achterkant. Het leuke is dat
mensen van Celesta en Musette ook mee kunnen doen.
Een van de medewerkers heeft ook een keer een kien-middag georganiseerd.
Elke bewoner voor de deur van het appartement. Nachtkastje of tafeltje er bij. En
de medewerker in de buurt van de lift de nummertjes afroepen, Eén-en-dertig!
Het galmde door de hele hal. Fantastisch”.
Andere wereld
“Of de wereld anders wordt na corona? Ik weet het niet. Ik hoop het. Hoe snel zijn
we dingen weer vergeten? Wat ons blijft herinneren is, dat het virus niet weg is en
dat er geen vaccin is. Ik woon zelf in het plaatsje Zeeland. Een van de
brandhaarden. Kijk de nertsenfarm. Als ik naar mijn werk rijd, zie ik giga stallen.
Sommige mensen blijven maar door gaan. Je vraagt je af: waarom en voor wie?
Voor geld? Dat vind ik zorgelijk, we moeten hier wel van leren”.
9
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KBO-LEDEN IN CORONATIJD
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 coronavirus speelt
ons danig parten. De redactie van KBO-actief zocht enkele KBO’ers op en vroeg
hen hoe zij de coronatijd beleven. Deze keer: Loet en Marietje Weerepas.
De Nonnenhoek. Die echt Boxmeerse naam prijkt boven de voordeur van het
knusse huis van Loet en Marietje Weerepas. Het mag dan officieel de Dr.
Peelenstraat heten, voor Loet en Marietje is en blijft dit stuk van de straat ‘De
Nonnenhoek’. De overburen? Een kolonie vleermuizen, die de sloop van de
voormalige Metameerschool tegenhoudt. De achterburen? Tientallen vrolijk
fladderende vogeltjes in een prachtig onderhouden tuin met terras. Een wilde
eekhoorn zit vlakbij het raam op zijn gemak te smullen van de lekkernijen, die
voor hem klaargelegd zijn.
Als aan de tafel in de woonkamer het woord ‘corona’ valt, is de altijd gulle lach
even weg in huize Weerepas. “Niks gaat er door, waar we bij zijn”, begint de 86jarige Marietje. “Geen zingen bij
smartlappenkoor De Harde Kern. Er is ook
nog helemaal geen zicht op, wanneer het
wel weer mag. En kaarten bij
buurtvereniging ’t Spoor. Gaat ook al niet
door. De hele week hebben we niks”.
En toch gaan Loet en Marietje niet
somberen. Loet (84): “We komen graag
onder de mensen. Dat is nu weggevallen.
Maar de gezondheid is prima, we hebben
hier plek genoeg en we vermaken ons best.
Alles bij elkaar is het hier 1200 vierkante
meter. We komen eigenlijk nergens, dat ben
ik niet gewend, maar dat los ik creatief op.
Tekenen, timmeren. Ik doe alle
voorkomende werkzaamheden”.
“Ja, stofzuigen voor mij”, vult Marietje
lachend aan. “En de ramen zemen. Loet zit
de hele dag in de tuin. Ik? Af en toe een
rondje lopen, meer gaan we niet weg. Ik zit
veel aan de laptop. Doe ik graag. En samen
Loet en Marietje Weerepas
televisie kijken. O ja, en elke dag samen
kaarten. Bij de buurt kan het nu niet, dus doen we het gezellig thuis”.
En schoonmaak en de schuur opruimen, zoals veel andere mensen in coronatijd
doen of hebben gedaan?
“Nee, daar hebben we geen tijd voor”, schatert Loet. “Ik maak alleen maar
rommel, haha. We redden ons prima, al komen we bijna nergens. Het is natuurlijk
wel fijn dat de kinderen en kleinkinderen regelmatig komen. We hebben twee
KBO-Actief augustus 2020
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dochters en drie kleinkinderen, twee jongens en een meisje”. En tijdens het
bezoek-verbod? Marietje: “Toen kwamen ze toch. Dan zaten wij tegen de muur
en zij bij de inrit. Meters van elkaar af. Eigenlijk toch niks, hè. Maar we nemen het
allemaal heel serieus. Afstand houden dus. Knuffelen? Nee, doen we niet”.
Echtgenoot Loet is het daar helemaal mee eens. “We houden ons aan de
voorschriften. Je moet de problemen niet op gaan zoeken. We gaan ook niet op
een terrasje zitten, ook al mag het dan. Nee, je durft het ook zo maar niet”.
Marietje: “De kinderen waarschuwen ons ook. Die hebben ook hun zorgen dat
ons maar niks gebeurt. Een van de dochters doet voor ons de boodschappen.
Dat hoeven we zelf ook niet te doen. Eind vorig jaar waren we zestig jaar
getrouwd. Gelukkig hebben we toen nog een prachtig feest gehad. Dat was nog
voor corona. Weet je, ik zal blij zijn als alles straks weer een beetje gewoon is.
Maar ja, ze praten nu al over een tweede golf”.

WEER AAN DE WANDEL: HET BEEKDAL VAN DE MOLENBEEK
Na een gedwongen rustpauze vanwege het coronavirus hervat IVN De
Maasvallei, samen met de KBO, de wandelingen. Dat gebeurt – strikt volgens de
RIVM-richtlijnen – op donderdag 3 september. Op het programma staat een
wandeling van ongeveer 4,5 kilometer door het beekdal van de Vierlingsbeekse
Molenbeek. De deelnemers starten om 13.30 uur bij de watermolen aan de
Grotestraat te Vierlingsbeek. Het beekdal is bijzonder. In de loop der jaren is de
beek rechtgetrokken, waardoor de
natuurwaarden en landschappelijke
eigenschappen zijn verdwenen. In 2015
heeft Waterschap Aa en Maas diverse
werkzaamheden uitgevoerd, waardoor
de beek weer (gedeeltelijk) is gaan
meanderen en dus zijn oude glorie heeft
teruggekregen.
De watermolen is enkele jaren geleden
geheel gerestaureerd en voorzien van
vistrappen waardoor vissen weer de
beek op kunnen zwemmen om te
paaien. De wandelaars volgen de beek
Bij de watermolen van Vierlingsbeek
via de Ezelshemel naar kasteel Makken,
om vervolgens via oude Maasmeanders weer terug te keren naar de molen. De
Ezelshemel dankt zijn naam aan het feit dat op dat terrein vroeger de ezels van
kasteel Makken werden begraven.
De deelname aan de wandeling is helaas beperkt in verband met de anderhalvemeter-richtlijn. Aanmelden is daarom verplicht. Dat kan tot woensdag 2
september 12.00 uur via pjhschoenmakers@xs4all.nl of via telefoonnummer
0485 520876.
11
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EVEN LACHEN
Coronatijd of niet, af en toe even (glim)lachen is en blijft een prima
medicijn tegen alle sores en ongemak. We geven op deze pagina een
duwtje in de goede richting.
Kleine boodschap
Ik was bij Riche, zo pas
Ik dronk ’n glas
Ik deed ’n plas
En dit is wat ik las

Knoflook
Eet tegen het coronavirus
Elke dag 5 teentjes knoflook
Helpt niks
Maar iedereen blijft wel
Op veilige afstand

Anderhalve meter afstand

Coronakoekjes
KBO-Actief augustus 2020
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OPLOSSINGEN PRIJSPUZZEL EN EXTRA PUZZEL
De puzzels in KBO-actief zijn en blijven zeer populair onder onze lezers. Liefst
tachtig inzendingen van de woordzoeker en de straatnamenpuzzel kwamen er bij
de puzzelredactie binnen. Een prachtig aantal, al horen we links en rechts ook
geluiden als ‘ik maak ze altijd, maar ik stuur de oplossing niet in’. Toch doen,
vinden wij. Er liggen elke keer mooie prijsjes klaar voor de winnaars. De
belangstelling voor de puzzels gaat zelfs veel verder dan we dachten. Deze keer
kreeg de puzzelredactie via e-mail zelfs een oplossing binnen uit…..Gouda!
De inzender had de woordzoeker gevonden op de website van de KBO Boxmeer.
Wie weet hebben we er straks dankzij de puzzels een lid bij uit Gouda.
De oplossing van de woordzoeker van het juni/juli-nummer was:
LEKKER BEZIG ZIJN
Uit de grote stapel oplossingen werden drie winnaars getrokken. De gelukkigen
waren: Margriet Hermanussen, Bert Effting en Jeannette Hiddes.
Zij hebben inmiddels hun prijsje ontvangen.
De extra puzzel, waarbij met veel schuiven van letters tien namen van straten in
Boxmeer gevonden moesten worden, leverde bij onze lezers veel puzzelplezier
op, maar hier en daar ook wat hoofdbrekens. Met name opgave 9 (Bassie
Trotsop), zorgde voor problemen. Sommige puzzelaars gaven als oplossing
‘Pastoor Biest’, maar dan blijft er toch een S over. De straat die we zochten heet
toch echt ‘Pastoorsbiest’. Ook opgave 8 (Tom Walstaren) bleek een moeilijke,
misschien wel omdat de straat nog erg nieuw is in Boxmeer: Metworstlaan.
De juiste oplossing van de straatnamen-puzzel was:
1. De Raetsingel
2. D’n Entrepot
3. Wilhelminapassage
4. Valendries
5. Raadhuisplein
6. Hoogendijk
7. De Kloostertuin
8. Metworstlaan
9. Pastoorsbiest
10. Klompenstraatje
De prachtige legpuzzel, geschonken door speelgoedwinkel Intertoys in Boxmeer,
ging na loting naar: Xandra en Fons Cornelissen.
Hartelijk gefeliciteerd!
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EXTRA PRIJSPUZZEL: MENSEN VERANDEREN IN DIEREN
Hieronder vindt u de namen van tien personen. Tenminste, het lijken
personen. In werkelijkheid zijn het dieren. Schuif net zo lang met de letters
van elke naam, tot er een dier tevoorschijn komt.
Tip van onze puzzelredacteur: als u een
scrabblespel heeft, ga dan met de juiste
letterblokjes schuiven. De letters
opschrijven, uitknippen en dan schuiven
kan natuurlijk ook. We wensen u
beestachtig veel puzzelplezier.
Stuur de tien gevonden namen van dieren
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 17 augustus binnen zijn. Onder de goede inzendingen
wordt een prachtige prijs verloot: een legpuzzel van 1000 stukjes (zie de foto). De
puzzel is opnieuw geschonken door speelgoedwinkel Intertoys in Boxmeer.

De opgaven:
1. Lotti Freud
2. Arnaud Zepen
3. Geurt Losvis
4. Dora Overloeck
5. Rens Evenpak
6. Giel van de Ges
7. Pia Erlangs
8. Floor Eggenboer
9. Robert Joods

Deze kleurrijke legpuzzel is de hoofdprijs van de extra puzzel

10. Rob Assekan
KBO-Actief augustus 2020
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PRIJS-PUZZEL: ZOMER
Onze puzzelredacteur heeft de zomer in z’n bol. Mag best, zo in augustus.
Als u al puzzelend ook wilt genieten van de zomer en kans wilt maken op
een leuk prijsje, ga dan op zoek naar de zomerse woorden, die verborgen
zitten in onderstaande woordzoeker. Streep ze 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 17 augustus binnen zijn.

K
K
D
E
I
T
N
A
K
A
V
O
P

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

E
M
V
A
R
P
T
N
C
N
L
I
A

R
A
U
N
B
I
T
N
I
U
E
R
M

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

ANSICHTKAART – BADPAK – BRADERIE – BUITENLAND –
BUNGALOW – FIETSEN – FOTOCAMERA – FRISDRANK – HITTEGOLF
– IJSJES – INSMEREN – JAARMARKT – KAMPEREN – PARASOL –
PICKNICK – SOUVENIR – STRAND – TERRAS – VAKANTIE –
WANDELEN – WARM – ZEE - ZONNEBRIL

Oplossing:
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IN MEMORIAM
Op 9 augustus gedenken we om 10.30 uur in de St. Petrusbasiliek:
Mevr. T. Linders-van Ass
Dhr. O. Bouwmans

’t Zand 17
Tapuit 3

73 jaar
76 jaar

Op 9 augustus gedenken we om 10.30 uur in de kapel van Het Kasteel:
Zr. J. M. Wijers

Veerstraat 49

95 jaar

In de voorbije weken is ook afscheid genomen van:
Mevr. M. Arts-van Kempen
Mevr. M. Sieben-Swüste
Dhr. J. van Berkel
Mevr. J. Janssen-Maassen
Mevr. A. Jansen-Stevens
Mevr. L. Kuijpers-van Beek

Paulus Potterstraat 44
Sweelinck 107
Pr. Margrietstraat 50
Uitleg 6
Weijerstaete 60
Steenstraat 25J

81 jaar
71 jaar
77 jaar
85 jaar
92 jaar
76 jaar

Nieuwe leden:
Dhr. J. Derks
Mevr. R. Derks-Jans
Mevr. A.Latuni-Grijsbach
Mevr. C. de Graaff

Weijerstaete 145
Weijerstaete 145
Veerstraat 49
De Hulst 29

AANTAL LEDEN: 1121

Boxmeer, zomer
1984, toen nog nooit
iemand gehoord
had van de
‘anderhalve-metermaatschappij’:
Genieten op een
zonnig terras van
café-restaurant
De Bock.
KBO-Actief augustus 2020
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R.-K. Begraafplaats

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

is opnieuw geopend sinds 1 maart 2007

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

Stationsweg 12
5831 CR Boxmeer
0485 - 57 70 17
OP VERTOON
VAN UW KBO-PAS ONTVANGT U
www.tvertrek.nl

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!
OP VERTOON
VAN UW KBO-PAS ONTVANGT U
OP VERTOON VAN UW KBO-PAS ONTVANGT U

15% KORTING
15%
KORTING
OP EEN COMPLETE BRIL OF BRILLENGLAZEN*

OP EEN COMPLETE BRIL OF BRILLENGLAZEN*
Daarnaast kunnen wij ook direct
uw bril- of lensvergoeding declaren

Daarnaast
kunnen wij ook direct
bij uw zorgverzekeraar.
Dat maakt
het wel zo makkelijk!declaren
uw brilof lensvergoeding

Steenstraat 120 in Boxmeer
T (0485) 571 812
E boxmeer@campsoptiek.nl
*Niet in combinatie met andere aanbiedingen of acties.

Voor uw barbecue of partypan
Henk Meulepas,
keurslager

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

Stationsweg 16 Boxmeer - tel: 0485- 57 86 60

www.fietsplusro b . n l

