KBO-actief
Nieuwsblad KBO Boxmeer

Jaargang 39 (nr. 11) november 2020

Bezoek ook onze website:
www.dekaaswinkel.nl
Steenstraat 61b, 5831 JC Boxmeer,
Tel 0485-574172, email: info@dekaaswinkel.nl

Persoonlijk en begripvol
Dag en nacht bereikbaar op 0485 523 043
Elzenstraat 7, 5831 LH Boxmeer
www.goemansuitvaartzorg.nl
Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

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

Stationsweg 16 Boxmeer - tel: 0485- 57 86 60

www.fietsplusr o b . n l

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
Mechelien Verhees
Jan Hendriks
Gerrie van Kempen
Gerrit Vos
Harry Raafs

Pr. Margrietstraat 79 - 5831 EZ Boxmeer
Van Odenhovenstraat 2 - 5831 GS Boxmeer
Exportstraat 13 - 5831 AJ Boxmeer
De Hazelaar 8 - 5831 RA Boxmeer
Carmelietenstraat-Oost 24 - 5831 DT Boxmeer

0485 - 21 16 10
0485 - 52 12 04
0485 - 57 17 41
0485 - 57 51 90
0485 - 57 32 16

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		
Pr. Margrietstraat 79		
Jozef Israëlsstraat 3A

0485 - 57 57 19
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
Mechelien Verhees
Wim van den Berg

1

KBO-Actief november 2020

GEPLANDE ACTIVITEITEN november, december 2020
De maatregelen in verband met het coronavirus
zorgen er voor dat voorlopig vrijwel alle
activiteiten zijn afgelast.
Zodra er weer activiteiten gehouden mogen worden,
zullen we dat zo snel mogelijk 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
Opticiens verbuigen je montuur
omdat ze te beleefd zijn om te zeggen
dat je oren verkeerd staan

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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VAN DE REDACTIE…
Gelukkig zijn er in deze nare corona-tijden toch nog zaken te melden van het
KBO-front. U, beste lezer, komt ze tegen in dit novembernummer. Zoals de
jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze Boxmeerse afdeling. Een dik half
jaar na de oorspronkelijk geplande datum, maar er is vergaderd. Een miniverslagje vindt u op de volgende pagina. Voor de notulen verwijzen we u naar het
extra inlegvel midden in deze KBO-actief.
Natuurlijk waren we bij de huldiging van Truus van den Brand, die na 22 jaar haar
bestuurstaken neerlegde. Zij werd voor al haar trouwe werk beloond met de
zilveren bondsspeld van de KBO Brabant.
De plaats van Truus achter de bestuurstafel is ingenomen door Harry Raafs, die
we in dit nummer graag aan onze leden voorstellen.
Van Jo Gerrits kregen we eerder dit jaar een prachtig gedicht dat we in mei
gepubliceerd hebben. Jo kroop opnieuw in de pen en stuurde ons weer een mooi
gedicht over …. corona.
We gingen ook op bezoek bij KBO-lid Gerard van Beuningen, dirigent van
smartlappenkoor De Harde Kern. We vroegen hem en voorzitter Marion Heutink –
ook KBO-lid – hoe zij en al die koorleden de moed erin houden in deze voor
koren en zangverenigingen oorverdovend stille tijden.
Ook de puzzelliefhebbers kunnen weer aan de slag met een ouderwets lekkere
woordzoeker en als extraatje een serie naamkaartjes van sportievelingen.
We wensen u veel lees- en puzzelplezier!
Redactie KBO-actief
Wiel Vloet en Carel Thijssen

HALVE
PAGINA
ADVERTENTIES
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VERGADEREN OP EERBIEDIGE AFSTAND

De grote zaal van hotel Riche, tafeltjes en stoelen op de vereiste afstand,
welgeteld 27 leden en 5 bestuursleden als toehoorders. En 1 voorzitter,
die als een volleerd opperspreekstalmeester de op het podium
geprojecteerde power-pointbeelden toelicht. Die aanblik bood de
algemene ledenvergadering op vrijdag 25 september. Volledig coronaproof natuurlijk, daar had uitbater Sven Janssen wel voor gezorgd.
Terecht dus, dat KBO-voorzitter Anton van Erve hem en zijn personeel
een dikke pluim op de hoed gaf.
De jaarvergadering was door alle corona-ellende meer dan een half jaar
uitgesteld. “Maar we hebben gelukkig toch kunnen vergaderen en de
belangrijkste zaken kunnen bespreken”, aldus een tevreden voorzitter, die
er alle begrip voor had dat veel leden thuis waren gebleven. Dus werd de
lage opkomst voor lief genomen.
Jammer natuurlijk ook dat het eerbetoon aan het vertrekkende bestuurslid
Truus van den Brand opgeschoven moest worden naar een latere datum.
De hommage aan Truus heeft inmiddels plaatsgevonden, zoals u
hiernaast kunt lezen.
Nog even een klein wetenswaardigheidje: de KBO afdeling Boxmeer telde
op 1 september van dit jaar 1104 leden. De gemiddelde leeftijd: 78,4 jaar.
De gemiddelde leeftijd van nieuwe leden: 67 jaar. “Een mooi gegeven,
naar de toekomst toe”, zo vond voorzitter Van Erve.
KBO-Actief november 2020
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ZILVEREN SPELD KBO VOOR TRUUS VAN DEN BRAND
ZILVEREN SPELD KBO VOOR TRUUS VAN DEN BRAND
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Corona…nog steeds
Corona…ben je nu nog steeds aanwezig
En met je gemene spelletje bezig?
Waarom ben je nog niet vertrokken?
Jij maakt enkel en alleen maar brokken
Je hebt veel slachtoffers gemaakt
En ellende en verdriet veroorzaakt
Er is steeds eenzaamheid, angst en pijn
Zolang we niet van jou af zijn
Wij zijn je intussen hartstikke moe
En aan een normaal leven toe
We voelen ons niet echt vrij
In de 1,5 meter-maatschappij
Die maatschappij is nu ontwricht
En het einde is nog niet in zicht
Om jou enigszins te kunnen beheren
Dragen wij een mondkapje
En blijven wij desinfecteren
Want wij blijven je bestrijden
En de risico’s van jou vermijden
Al duurt het misschien nog enige tijd
En is er veel onzekerheid
Wínnen zullen wij de strijd
Want met testen en veel onderzoeken
Hopen we goede resultaten te boeken
Dan komt het juiste vaccin eraan
En is het met jou helemaal gedaan
Dan zijn wij blij en opgelucht
En voor jou niet meer beducht
Dan kun jij ons geen angst meer geven
En gaan wij verder met het ‘gewone’ leven

JO GERRITS
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HARRY RAAFS, ‘JONGE OUDERE’ IN HET KBO-BESTUUR
Tijdens de algemene ledenvergadering van 25 september werd Harry Raafs
benoemd tot nieuw bestuurslid van de KBO afdeling Boxmeer. Hij volgt Truus van
den Brand op, die na 22 jaar haar functie beschikbaar stelde. Een portret van het
nieuwe bestuurslid.
Of het nu zijn beste of zijn slechtste eigenschap is, dat laat hij wijselijk in het
midden, maar Harry Raafs geeft het wel ruiterlijk toe: ”Ik kan nou eenmaal
moeilijk ‘nee’ zeggen”.
Met als logisch gevolg: sinds hij met pensioen is, heeft de 69-jarige Boxmerenaar
een overvolle agenda aan vrijwilligerswerk, van heel veel uurtjes in de
Petrusbasiliek tot het verzorgen van de kippen van Woonzorgcentrum
Weijerstaete. En alles wat daar tussenin zit. En dus kan een bestuursfunctie bij
de KBO Boxmeer er ook nog wel bij.
Harry Raafs werkte, samen met zijn vrouw Lia, bij het ROC in Boxmeer. Hij 43
jaar, eerst als conciërge, later als coördinator facilitair, zij 37 jaar lang in de
kantine van het opleidingscentrum.
“Op 1 januari 2015 zijn we allebei tegelijk gestopt”, vertelt hij. “Samen hadden we
tachtig
dienstjaren en
konden we
gebruik maken
van een
regeling. We
kregen nog een
mooi
afscheidsfeestje
in de Weijer.
Daar zat toen
nog de opleiding
van topkok Cas
Spijkers. Dat
hoorde ook bij
het ROC”.
Lang duurde de
Harry Raafs: “Als ik iets doe, wil ik het goed doen”.
welverdiende
rust niet. Harry lachend: “We waren denk ik net 14 dagen gestopt met werken.
Staat Henk Thuis, de secretaris van de KBO, hier aan de deur. Hij zei: we tellen
hiernaast, bij jouw buurman, de boekjes die rondgebracht moeten worden. Ze
zoeken iemand erbij om die boekjes te tellen en naar de dertig bezorgers te
brengen. Ik dacht, och, één keer in de maand, kan ik eigenlijk wel doen. Ik heb
wel gezegd: dan zullen we ook eerst eens lid worden van de KBO. Ben dezelfde
dag nog lid geworden”.
Bij dat ‘boekjes tellen’ bleef het niet. “Klopt’, bevestigt de geboren en getogen
Boxmerenaar. “Je doet mee en ja, dan komt het moment dat ze vragen: wil je niet
KBO-Actief november 2020
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in het bestuur. Ik zei: ik doe al van alles, ik geloof niet dat ik dat moet doen, want
als ik iets doe, wil ik het wel goed doen. Toen weer gevraagd: kom er eens bij
zitten. We hadden vergadering met de buurtvereniging. Daar ben ik al vanaf m’n
20ste bestuurslid. Bijna 50 jaar dus, waarvan 40 jaar penningmeester. Ik dacht: ik
stop met het bestuur van de buurtvereniging, daar moeten jongeren in. En bij de
KBO moeten jonge ouderen in het bestuur. En dat ben ik, dacht ik zo. Heb ik
tegen buurtvereniging
gezegd dat ik er mee
stopte. In ruil daarvoor ga ik
in het bestuur van KBO”.
Die functie is de zoveelste
op de lange lijst van
vrijwilligerswerk. Samen
met zijn 65-jarige
echtgenote Lia – ook een
rasechte Boxmeerse – zet
Harry Raafs zich al sinds
zijn pensionering in voor
tafeltje-dekje. Het echtpaar
verleent ook al jaren
onderdak aan leden van
Met echtgenote Lia in hun tot ‘Lia en Harry Raafs Kantine
Vrienden op de Fiets.
omgedoopte prieeltje
Bovendien heeft
duizendpoot Harry de kippen van De Weijerstaete onder zijn hoede. “Daar
hadden ze toen net een nieuw gebouw, met een klein tuintje en een kippenhok.
Keurig aangeplant, maar de knoei stond al snel een halve meter hoog. Konden ze
niemand voor krijgen. Vroegen ze me: zou jij dat niet willen doen? Ik zei, goed,
doe ik. Vandaag de dag nog steeds”. Momenteel heeft hij de kakelaars zelfs heel
dicht bij huis. “Ja, triest. Twee bewoners van Weijerstaete hebben het coronavirus. Dus heb ik die paar kippen maar mee naar huis genomen. Hoef ik niet naar
het zorgcentrum. Die beestjes zitten tijdelijk in mijn kweekkas. Bij de tomaten”.
Zijn meeste tijd als vrijwilliger brengt Harry Raafs door in Sint Petrusbasiliek. En
weer komt hetzelfde verhaal. “Dat kerkenwerk is eigenlijk al begonnen toen ik
meewerkte met de kerststallententoonstelling en de Vaartprocessie. Doe ik al
sinds ik afgewerkt ben. Ze vroegen een keer: wil je niet assisteren bij uitvaarten.
Ik zei: heb je niks vrolijkers. Maar ik heb ingestemd. Koster Frans kon en kan
steeds minder. Wat hij losliet, pakte ik er maar bij. Al het kosterswerk. Schoon
houden. Bij een dienst alles voorbereiden. Ik kom er zowat elke dag. Ook geld uit
de kaarsenbak halen. Moet wel, anders zijn ze me voor. Paar dagen geleden nog
hebben ze met een breekijzer geprobeerd de bak van de muur te slopen.
Gewoon overdag, slaat toch nergens op”.
Wat zijn rol in het KBO-bestuur gaat worden, weet Harry Raafs nog niet. “Ik zit er
al zo’n half jaartje bij, heb al wat zaken van de secretaris overgenomen. Die heeft
nog meer te doen. Mijn rol is nog niet bekend. Daar is nog niet echt over
gesproken. Mijn voorperiode bij het bestuur is erg lang geworden door corona,
anders hadden we in maart al jaarvergadering gehad”.
9
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Dirigent Smartlappenkoor De Harde Kern:

‘VOORAL DE WEKELIJKE REPETITIES MISSEN WE’
Sla de gemeentegids maar open en je vindt het: in de elf kerkdorpen van de
gemeente Boxmeer zijn liefst dertig zangverenigingen, koren en koortjes actief.
Een van de grotere gezelschappen is Smartlappenkoor De Harde Kern uit
Boxmeer. Onze verslaggever vroeg dirigent Gerard van Beuningen en voorzitter
Marion Heutink hoe zij de gedwongen stilte in korenland ervaren.
“Op 10 maart hebben we de laatste repetitie gehad. Daarna mocht het niet meer”,
meldt de 70-jarige Gerard van Beuningen. Zijn gezicht staat op ‘ernstig’. “De
leden kunnen niet meer komen. Niet meer lekker zingen, gezellig een kopje
koffie, een pilsje of een borreltje. Die wekelijkse repetities, dat is het belangrijkste
wat we missen. Dat geldt voor heel veel leden”.
Gerard van Beuningen kan bogen op een indrukwekkende, muzikale staat van
dienst. Als jochie van zeven was hij al, net als zijn vader, actief in de grote
harmonie van zijn
geboorteplaats
Balgoij. Toen hij in
1973 in Boxmeer
kwam wonen, sloot
hij zich eerst aan bij
de plaatselijke
harmonie en daarna
bij harmonie
Gaudete in Cuijk. Hij
was ook 24 jaar
saxofonist bij het
orkest Phoenix uit
Gennep, oprichter
van de vocal group
Mystery en twintig
jaar lid van het
Vocaal Ensemble in
Dirigent Gerard van Beuningen in opperste concentratie tijdens
zijn woonplaats.
een straatoptreden van De Harde Kern
Van Beuningen
richtte, samen met caféhouder Harry Leenhouwers, in november 2002
Smartlappenkoor De Harde Kern op en was vanaf het begin de dirigent van het
koor. De Harde Kern telt momenteel 86 enthousiaste leden, de jongste is 30 en
de oudste 87. De gemiddelde leeftijd ligt in de buurt van de 70 jaar, schat de
dirigent, die zich sinds de corona-uitbraak tot zijn verdriet ‘werkloos’ moet
noemen. De dirigent en natuurlijk ook voorzitter Marion Heutink (64) proberen
ondanks de gedwongen stilte toch zoveel mogelijk contact te houden met de
leden. “Daar is zeker behoefte aan”, vertelt de voorzitter. “Dat hoor je ook als je
KBO-Actief november 2020
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mensen
mensen op
op straat
straat tegenkomt.
tegenkomt. We
We hebben
hebben af
af en
en toe
toe kaartjes
kaartjes gestuurd
gestuurd of
of een
een
mailtje.
En
natuurlijk
bel
je
de
een
of
de
ander
regelmatig.”
mailtje. En natuurlijk bel je de een of de ander regelmatig.”
Het
Het koor
koor verloor
verloor sinds
sinds de
de corona-periode
corona-periode vier
vier van
van zijn
zijn leden,
leden, van
van wie
wie twee
twee als
als
gevolg
gevolg van
van het
het virus.
virus. Marion
Marion Heutink:
Heutink: “Niet
“Niet lang
lang na
na de
de dood
dood van
van twee
twee leden
leden
hebben
hebben we
we één
één keer
keer een
een samenkomst
samenkomst gehouden.
gehouden. Dat
Dat mocht
mocht toen
toen nog.
nog. We
We waren
waren
met
ongeveer
55
mensen.
In
de
zaal
van
’t
Centrum.
We
hadden
tafels
met ongeveer 55 mensen. In de zaal van ’t Centrum. We hadden tafels en
en stoelen
stoelen
op
op veilige
veilige afstand
afstand van
van elkaar
elkaar gezet.
gezet. Dat
Dat was
was perfect
perfect geregeld.
geregeld. De
De mensen
mensen
hadden
het
echt
nodig
om
bij
elkaar
te
komen.”
hadden het echt nodig om bij elkaar te komen.”
Bijzonder
Bijzonder noemen
noemen de
de voorzitter
voorzitter en
en de
de dirigent
dirigent ook
ook de
de manier
manier waarop
waarop de
de leden
leden
van
De
Harde
Kern
afscheid
namen
van
hun
overleden
accordeonist.
van De Harde Kern afscheid namen van hun overleden accordeonist. “Naar
“Naar de
de

Al
Al jarenlang
jarenlang draagt
draagt Smartlappenkoor
Smartlappenkoor De
De Harde
Harde Kern
Kern zijn
zijn muzikale
muzikale steentje
steentje bij
bij aan
aan de
de
carnavalsmis
carnavalsmis in
in de
de Sint
Sint Petrusbasiliek
Petrusbasiliek in
in Boxmeer
Boxmeer

uitvaart,
uitvaart, dat
dat kon
kon niet”,
niet”, zeggen
zeggen beiden.
beiden. “We
“We hebben
hebben met
met het
het hele
hele koor
koor in
in onze
onze
officiële
kleding
bij
hem
thuis
aan
de
Jozef
Israëlsstraat
buiten
gestaan
officiële kleding bij hem thuis aan de Jozef Israëlsstraat buiten gestaan en
en een
een
erehaag
erehaag gevormd.
gevormd. Toen
Toen de
de lijkwagen
lijkwagen voorbijkwam
voorbijkwam hebben
hebben we
we geklapt.
geklapt. Echt
Echt
indrukwekkend”.
indrukwekkend”.
Al
Al ruim
ruim acht
acht maanden
maanden geen
geen repetities,
repetities, geen
geen optredens
optredens op
op koopzondagen
koopzondagen of
of
festivals.
En
straks
bijna
zeker
geen
kerstgezangen
en
carnavalsmis.
festivals. En straks bijna zeker geen kerstgezangen en carnavalsmis. Toch
Toch
houden
houden beiden
beiden de
de moed
moed erin.
erin. Sommige
Sommige optredens
optredens die
die dit
dit jaar
jaar niet
niet door
door konden
konden
gaan,
staan
voor
volgend
jaar
alvast
genoteerd
in
de
agenda
van
het
gaan, staan voor volgend jaar alvast genoteerd in de agenda van het koor.
koor.
Gerard
Gerard van
van Beuningen:
Beuningen: “Ik
“Ik heb
heb er
er wel
wel vertrouwen
vertrouwen in
in dat
dat we,
we, als
als er
er een
een vaccin
vaccin is,
is,
weer
snel
kunnen
starten.
Maar
ja,
dan
zijn
we
met
z’n
allen
wel
een
jaar
weer snel kunnen starten. Maar ja, dan zijn we met z’n allen wel een jaar of
of
anderhalf
anderhalf ouder
ouder geworden.
geworden. Zelf
Zelf heb
heb ik
ik niet
niet zo’n
zo’n angst
angst voor
voor corona,
corona, maar
maar we
we zitten
zitten
wel
wel allemaal
allemaal in
in de
de risicogroep”.
risicogroep”.
De
De voorzitter
voorzitter van
van De
De Harde
Harde Kern
Kern heeft
heeft één
één grote
grote wens.
wens. ”Ik
”Ik zou
zou het
het mooi
mooi vinden
vinden
als
we
weer
met
zestig
man
mogen
optreden
in
een
zaal.
Glaasje
d’r
als we weer met zestig man mogen optreden in een zaal. Glaasje d’r bij.
bij. Gewoon,
Gewoon,
er
er weer
weer zijn”.
zijn”.
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EVEN (GLIM)LACHEN
Pensioen - Drie oudjes zien elkaar weer
eens na jaren. Wat doe jij sinds je met
pensioen bent? De eerste: ik fotografeer.
De tweede: ik tuinier. De derde: ik doe
opsporingswerk. Wat moeten we ons
daarbij voorstellen? vragen de andere
twee. De derde: ik zoek iedere dag mijn
bril, mijn wandelstok, mijn kunstgebit, en
mijn sleutels.
Twee miljoen - Een niet meer zo piepjong echtpaar in bed, net voor het
slapen gaan. Hij: hoe lang zijn we nou
getrouwd? Zij: al meer dan 54 jaar, hoezo?
Hij: lang hè, maar ik wil je nog voor geen
miljoen kwijt. Zij: ik jou ook niet, als ze een
miljoen voor jou zouden geven, verkoop ik je
niet. Hij: laat we maar lekker gaan slapen.
Zij: da’s goed. Je hebt de deuren toch wel
goed gesloten. Hij: ja, hoezo? Zij: nou, d’r
ligt hier wel voor twee miljoen.
Dokter - Oma is 100 geworden. Natuurlijk komt de burgemeester op
bezoek voor een praatje. Hij vraagt: wat is in die
honderd jaar de grootste verandering geweest in uw
leven. Oma heeft haar antwoord onmiddellijk klaar.
De dokter, zegt ze. De verbaasde burgemeester: de
dokter? Hoe bedoelt u? Oma: Ja, toen ik 20 was zei
de dokter ‘helemaal uitkleden en ga maar liggen’.
Toen ik 40 was zei hij: ‘bloesje uit en ga maar zitten’.
En sinds ik 80 ben, zegt hij: ‘steek je tong uit en blijf maar staan’.

Werken – Twee pas gepensioneerde heren
zitten in het park op een bankje te genieten van
de zon. Een knappe jongedame passeert het
duo. Zegt de een: tjonge als je zoiets moois ziet,
zou je toch weer 25 willen zijn. De ander: ja, ja,
en dan zeker weer veertig jaar werken.
KBO-Actief november 2020
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OPLOSSINGEN PRIJSPUZZEL EN EXTRA PUZZEL
Onze maandelijkse woordzoeker valt uitstekend in de smaak bij de
puzzelliefhebbers. Dat blijkt elke maand weer aan het aantal inzendingen
en aan de reacties van de deelnemers. Maar ook de extra puzzel, een
tikkeltje pittiger dan de woordzoekers, heeft veel fans. We hoorden zelfs
dat sommige KBO’ers – als het even lastig is – de hulp van buren,
kennissen of familie inschakelen. Mooi zo, iedereen aan het puzzelen,
heerlijk nu de koude, donkere dagen weer zijn begonnen.
De oplossing van de woordzoeker van oktober, met als thema vruchten en
vitamientjes, luidde:
FRUITSALADE
Uit de stapel inzendingen werden drie winnaars getrokken. De gelukkigen
waren deze keer: Lucie Overman, Jan Heijnemans en Leo Gramser. Zij
hebben inmiddels hun prijsje ontvangen.
Bij de extra prijspuzzel moesten de deelnemers op zoek naar oude en
soms helemaal uitgestorven beroepen. Wij kregen allerlei leuke reacties
binnen, zoals bijvoorbeeld: ketelbinkie en parlevinker? Wat is dat?
Leerzame liefhebberij dus, dat puzzelen. Ga er vooral mee door.
De juiste oplossing van de oude beroepen-puzzel was:
1. Dienstbode
2. Klompenmaker
3. Scharensliep
4. Hoorspelacteur
5. Parlevinker
6. Ketelbinkie
7. Mosselman
8. Schooltandarts
9. Gouvernante
10. Kindermeisje

Ook een uitgestorven beroep:
putjesschepper

De prachtige legpuzzel met de
Melagavi-vuurtoren in Griekenland, geschonken door speelgoedwinkel
Intertoys in Boxmeer, ging na loting naar: Harry Groothedde.
Hartelijk gefeliciteerd!
13
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EXTRA

PRIJSPUZZEL: SPORTIEVELINGEN

In beweging blijven, dat houdt een mens gezond. Onze puzzelredacteur
probeert deze keer de puzzelaars op een rustige manier te laten
bewegen. Hij verstopte in de tien namen hieronder tien verschillende
sporten. De opgave is duidelijk: welke sport beoefenen deze personen?
Lekker schuiven met de letters, bewegen dus, en u vindt de oplossing vast
en zeker. Stuur de tien sporten samen met uw naam en adres via de mail
naar wielvloet@hotmail.com of schrijf de tien sporten 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 18
november binnen zijn. Onder de goede inzendingen wordt deze keer
prachtige legpuzzel verloot van de bekende tekenaar Jan van Haasteren
(zie de foto). De puzzel is opnieuw geschonken door speelgoedwinkel
Intertoys in Boxmeer.

De opgaven:
1. Henri Sopgong
2. Nel Neerwin
3. Mike Ystang
4. Hannes Caststuk
5. Ellen Danwens
6. Inge Echtboos
7. An Feestlint
8. Jan Belrit

Deze legpuzzel van Jan van Haasteren met als titel ‘De
goochelbeurs’ ligt klaar voor de winnaar van de
extra prijspuzzel.

9. Jaap Drinder
10. Eva Konnar
KBO-Actief november 2020
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PRIJS-PUZZEL: OUDERWETS LEKKER
Onze puzzelredacteur serveert de puzzelliefhebbers deze keer een
overheerlijke woordzoeker. Hij dook de keuken in en vond allerlei
gerechten en lekkernijen uit grootmoeders tijd. Allemaal ouderwetse
heerlijkheden waar het water je van in de mond loopt. Zoek de gerechten
in de woordzoeker en streep ze weg. De letters die overblijven vormen
samen 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 18 november binnen zijn.
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BALKENBRIJ – BLOEDWORST – FILOSOOF – FLENSJES – HACHEE –
HETE BLIKSEM – HOOFDKAAS – HOPJESVLA – HUTSPOT – JAN IN
DE ZAK – LAMMETJESPAP – OLIEBOLLEN – PANNENKOEKEN –
RIJSTEBRIJ – SNERT – STOOFPEREN – STROOPWAFELS - ZULT

Oplossing:
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IN MEMORIAM
In de voorbije weken is afscheid genomen van:
Dhr. B. Effting
Dhr. G. Weerepas
Dhr. H. Heijmans

Raadhuisplein 38
Adriaen van Ostadestraat 16
Steenstraat 25A

75 jaar
82 jaar
90 jaar

Nieuwe leden:
Mevr. H. Lejeune-Konings
Dhr. M. Lely
Mevr. W. Edelbroek-van Schaijk
Dhr. A. Edelbroek

van Odenhovenstraat 1
Althof 37
van den Berghstraat 11
van den Berghstraat 11

AANTAL LEDEN: 1111

Boxmeer 1987. Toen we nog amper van een ‘mobieltje’ hadden gehoord en we nog
konden bellen vanuit een telefooncel van de PTT.
Zoals hier aan het Burgemeester Hengstplein.
KBO-Actief november 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

Tandprothetischepraktijk Giesbers
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