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

Voor uw barbecue of partypan

OP VERTOON VAN UW KBO-PAS ONTVANGT U 

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!

Steenstraat 120 in Boxmeer
T (0485) 571 812 

E boxmeer@campsoptiek.nl
*Niet in combinatie met andere aanbiedingen of acties.
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Kopij voor het april-nummer 2021 (nr. 4) van KBO-actief graag vóór 
16 maart aanleveren (liefst digitaal) bij de redactie. Zie daarvoor het 
colofon op pagina 1.  De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden 

artikelen niet of eventueel verkort weer te geven.

GEPLANDE ACTIVITEITEN  maart, april 2021  
 
 
19/20 april      Belastinghulp in het Parochiehuis 
 
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  
 
                 Als blikken konden doden 
        hadden ze er geen erwten in gedaan 
 

 
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 april-nummer 2021 (nr. 4) van KBO-actief graag vóór 16 
maart aanleveren (liefst digitaal) bij de redactie. Zie daarvoor het 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… 
 
 
Volhouden. Dat blijft nog zeker het motto in deze vervelende coronatijd. De 
agenda van activiteiten is (bijna) maagdelijk blank. Ook de themamiddag over de 
nieuwe donorwet, die voor 18 maart op de KBO-kalender staat, kan 
doorgestreept worden. Intussen geldt de avondklok – waar de meesten van ons 
niet zo veel moeite mee hebben – nog steeds, net als de onplezierige een-
persoons-bezoekregeling. Moeder Natuur deed er vroeg in februari nog een 
schepje bovenop met een weekje stevig winterweer. Mooi en romantisch dat 
dikke pak sneeuw, maar het deed me onmiddellijk denken aan mijn oma zaliger. 
Die had een bloedhekel aan dat koude witte spul. ‘Sneeuw”, zei ze dan, ‘je hebt 
er drie keer last van: als het valt, als ’t ligt en als ’t weer weggaat’. 
Toch hebben wij, als redactie, en ongetwijfeld velen van u, er even van genoten. 
Daarom in dit maart-nummer een pagina met winterfoto’s dicht bij huis en in de 
directe omgeving. Verder in deze KBO-actief nuttige informatie over de 
aanstaande Tweede Kamerverkiezingen, over hulp bij vervoer naar priklocaties 
voor het coronavaccin en ook informatie over de jaarlijkse belastinghulp die onze 
leden weer geboden wordt.  
En natuurlijk weer een paar verse puzzeltjes voor de liefhebber. Plus de 
oplossingen van vorige maand, waarbij de extra puzzel van een tekening vol 
spreekwoorden bij veel leden uitstekend in de smaak viel.  
Tot volgende keer.   
 

  Redactie KBO-actief 
Wiel Vloet en Carel Thijssen 

 
 

HALVE 
 

PAGINA 
 

ADVERTENTIES 
 

 
 

Bezoek ook onze website: 
 

www.dekaaswinkel.nl 
 

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

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

Dag en nacht bereikbaar op 0485 523 043   
Elzenstraat 7, 5831 LH  Boxmeer

www.goemansuitvaartzorg.nl

Persoonlijk en begripvol
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SWOGB HELPT BIJ VERVOER NAAR VACCINATIE-LOCATIE 
 
Iedereen is of wordt binnenkort uitgenodigd voor de vaccinatie tegen  
het coronavirus, ofwel Covid-19. De meeste senioren krijgen de uitnodiging van 
het RIVM met de vraag een afspraak te maken met de GGD. Sommigen krijgen 
een uitnodiging en vaccinatie van de huisarts. In de uitnodigingsbrief staat het 
adres van de priklocatie waar belangstellenden terecht kunnen.   
In de gemeente Boxmeer is – bij het ter perse gaan van deze KBO-actief – (nog) 

geen priklocatie. Volgens een 
woordvoerder van de gemeente wordt 
daar nog druk overleg over gevoerd. 
Tot nu toe worden de vaccinaties 
gepland buiten de gemeente onder 
meer in Wijchen, Helmond, Veghel en 
Venray. De meeste senioren gaan met 
eigen vervoer of met hulp van naasten 
naar deze locaties of ze kunnen 
gebruik maken van aangepast vervoer. 
Er zijn ook senioren die geen vervoer 

op maat hebben en/of taxikosten niet kunnen betalen. Het bestuur van de 
Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer (SWOGB) wil voor deze groep 
mensen klaar staan. Vrijwilligers van de hulpdiensten van de SWOGB kunnen 
belangstellenden gratis vervoeren naar de priklocatie. Wel onder de nadrukkelijke 
voorwaarden die gelden in verband met het coronavirus. Dat betekent: één 
persoon tegelijk vervoeren, een mondkapje is verplicht en geen vervoer bij 
klachten. 
Wie gebruik wil maken van het gratis vervoer kan contact opnemen met de 
hulpdienst van de SWOGB. Die is op werkdagen tussen 09.00 en 11.30 uur 
bereikbaar via telefoonnummer 0485 - 792010. 
 
 
GEEF UW E-MAILADRES DOOR AAN DE KBO 
 
Het bestuur van de KBO Boxmeer vraagt leden, die hun e-mailadres nog niet 
doorgegeven hebben aan de ledenadministratie, dit alsnog te doen. Via de mail 
kan het bestuur u informatie en berichten sturen, die niet in KBO-actief geplaatst 
zijn, omdat ze na de deadline binnen zijn gekomen. Zo wordt u via deze 
‘nieuwsflitsen’ toch op tijd geïnformeerd. Uiteraard is het belangrijk ook regelmatig 
de website (www.kboboxmeer.nl ) te raadplegen. 
Via uw e-mailadres kan het bestuur u in de toekomst ook zogenaamde ‘links’ 
aanbieden, waarmee u via uw computer of laptop ‘streaming-uitzendingen’ kunt 
volgen. Voorbeelden van deze uitzendingen zijn muziekmiddagen of  -avonden 
en voorlichtingsmiddagen. 
Wilt u helemaal op de hoogte blijven, maak dan optimaal gebruik van de moderne 
communicatiemiddelen en stuur uw e-mailadres naar Mechelien Verhees: 
m.methorst@ziggo.nl 
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EEN WEEKJE ECHT WINTERWEER 
 

En zo was hij er opeens. Niet meer dan een dikke week, maar wel echt. Koning 
Winter regeerde even, zoals we het al jaren niet meer gezien en gevoeld hebben. 
Dus lange onderbroek aan, snowboots, warme jas en hup, even buiten de deur 
een koude neus halen. Of gewoon met de verwarming een graadje hoger achter 
vensterglas genieten van de witte wereld. Bij zo’n winters weekje horen 
vanzelfsprekend ook enkele winterse beelden, geschoten door onze redacteuren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De dichtgevroren 
‘Achter-Weijer’ 

Bloeiende sneeuwklokjes Leeg terrasje met volle tafeltjes 

Links: 
Hongerige 
meeuw op 

de rand 
van het 
balkon 

Rechts: 
meerkoet 

met kouwe 
pootjes op 

het ijs 
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IN CORONATIJD NAAR DE STEMBUS IN BOXMEER 

Op woensdag 17 maart worden in Nederland de Tweede Kamerverkiezingen 
gehouden. Via de landelijke en plaatselijke media wordt u daar natuurlijk 
uitgebreid over geïnformeerd. Omdat verkiezingen in coronatijd anders zijn dan 
gebruikelijk, vindt u hieronder beknopte informatie, zoals de redactie van KBO-
actief die toegespeeld kreeg van de gemeente Boxmeer.  
 
Stemmen in het stemlokaal 
Dat kan op woensdag 17 maart van 7.30 tot 21.00 uur. Bij de stempas/stemkaart 
die u van de gemeente krijgt toegestuurd, zit ook een vragenlijstje. Dit is de 
gezondheidscheck. Als u een van de vragen met ‘ja’ moet beantwoorden, ga dan 
niet stemmen en machtig eventueel iemand. Vergeet niet uw stemkaart en uw 
identiteitsbewijs mee te nemen. In 
het stemlokaal geldt: mondkapje 
verplicht, handen ontsmetten en 
anderhalve meter afstand houden. 
De stemlokalen in Boxmeer zijn: 
Gemeentehuis, De Weijer, de 
Driewiek, zaal ’t Vertrek, Jenaplan Kindcentrum (gymzaal), Sportcentrum ’t 
Hoogkoor en zaal ’t Drummerke. 
Briefstemmen 70-plus  
Als u 70 jaar of ouder bent, kunt u ook per brief stemmen. Alles wat u hiervoor 
nodig heeft, ontvangt u met de post. U kunt uw briefstem per post versturen 
(uiterlijk 12 maart vóór 17.00 uur)  of afgeven bij het gemeentelijk afgiftepunt in 
het gemeentehuis. Dat kan van 10 tot en met 16 maart van 8.30 tot 17.00 uur en 
op 17 maart van 7.30 tot 21.00 uur.   
Mobiel stembureau met beperkte toegang 
Het mobiel stembureau met beperkte toegang bezoekt op woensdag 17 maart:  

Woonzorgcentrum Sint Anna van 9.00 tot 12.00 uur;                           
Zorgcentrum Symfonie van 14.00 tot 17.00 uur.                                                                         
Het mobiel stembureau is uitsluitend geopend voor de 
bewoners. 
Vervroegd stemmen 
Op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 is in het 
gemeentehuis in Boxmeer van 07.30 tot 21.00 uur een 
stemlokaal geopend, vooral voor kiezers die als gevolg van het 
coronavirus tot de risicogroepen behoren. 
Iemand machtigen 
Kiezers kunnen, net als bij andere verkiezingen, iemand 

machtigen om hun stem voor hen uit te brengen. Meer info op 
www.boxmeer.nl/verkiezingen.  

Meer nieuws over de verkiezingen vindt u op www.boxmeer.nl/verkiezingen. Voor 
overige vragen neemt u contact op met bureau verkiezingen via 
verkiezingen@boxmeer.nl of telefonisch via 0485-585911. 
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HULP VOOR KBO-LEDEN BIJ BELASTINGAANGIFTE 
 
Binnenkort moeten veel KBO-leden het aangifteformulier voor de 
inkomstenbelasting invullen over het jaar 2020. De directie van Bol Accountants 
heeft toegezegd ook dit jaar hierbij assistentie te willen verlenen. Normaal zou de 
hulpverlening plaatsvinden in maart, maar in verband met het coronavirus is in 
overleg met de accountants voor dit jaar besloten de assistentie te verplaatsen 
naar de tweede helft van april. Als data zijn vastgesteld maandag 19 en dinsdag 
20 april. 
De aangiften zullen worden verzorgd in het Parochiehuis aan de Van Sasse van 
Ysselstraat 8 in Boxmeer. 
 
Om voor de gratis belastinghulp in aanmerking te komen, gelden de volgende 

voorwaarden: 
U moet de AOW-leeftijd 
bereikt hebben. 
U moet lid zijn van de 
KBO afdeling Boxmeer 
en in Boxmeer wonen. 
Uw inkomen, 
bestaande uit AOW 
plus aanvullend 
pensioen en eventueel 
ander inkomen, mag 
niet meer zijn dan 
35.000 euro voor een 
alleenstaande en 
55.000 euro voor 
gehuwden of daarmee 
gelijkgestelden. 

U  heeft een aangiftebrief voor 2020 ontvangen en tevens een machtigingscode 
van de belastingdienst. Zo nodig ook voor uw eventuele  partner. 
Als  na invulling van de belastingformulieren blijkt dat niet volledig is voldaan aan 
de hierboven vermelde voorwaarden, zal Bol Accountants alsnog een rekening 
sturen. 
 
Belangstellenden kunnen zich voor de belastinghulp vanaf nu tot en met  
woensdag 30 maart aanmelden bij Gerard van Esch, Sweelinck 26  telefoon 
0485- 574358. Voor invulling van de aangifte is een machtigingscode vereist. 
Heeft u die niet ontvangen dan zal Gerard van Esch die voor u en uw eventuele 
partner aanvragen. U dient dan ook uw bsn-nummer en van uw partner bij de 
hand te hebben. 
De mogelijkheid bestaat dat u na uw aanmelding  bericht ontvangt van de fiscus 
dat u geen aangifte hoeft te doen. In dit geval wordt u verzocht bovenstaand 
telefoonnummer te bellen, zodat wellicht een ander van de belastingservice 
gebruik kan maken. 
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OPLOSSING SPREEKWOORDEN-PUZZEL 
 

 
 
Een schot in de roos. Dat was de tekening waarin allerlei spreekwoorden 
verborgen zaten. De oplossingen, met de hand geschreven of ingetikt op de 
computer, stroomden binnen bij onze puzzelredactie. Van Wil Dekkers kregen we 
de tekening zelfs compleet ingekleurd aangeleverd. We hebben die kleurenplaat 
hierboven gebruikt om u de oplossingen te laten zien. Het puzzelplezier was bij 
alle inzendingen zichtbaar. En dat was de bedoeling. Daarom besloot de 
puzzelredactie iedereen die 25 of meer spreekwoorden had gevonden, mee te 
laten loten voor het extra prijsje. 
 
De gelukkige winnaar werd:   Will Peeters-Winkelmolen  
 
De oplossing: 1. Eén zwaluw maakt nog geen zomer/lente; 2. Achter de wolken schijnt 
de zon; 3. Na regen komt zonneschijn; 4. Hoge bomen vangen veel wind; 5. Zoals de wind 
waait, waait zijn jasje; 6. De schoorsteen moet roken; 7. Beter één vogel in de hand dan 
tien in de lucht; 8. Een speld/naald in de hooiberg zoeken; 9. Met de kippen op stok gaan; 
10. Open huis houden/mijn huis staat voor u open; 11. De bloemetjes buiten zetten; 12. 
Iemand met de vinger nawijzen; 13. De kat uit de boom kijken; 14. De appel valt niet ver 
van de boom; 15. De knoop doorhakken; 16. De zon (niet) in het water kunnen zien 
schijnen; 17. Achter het net vissen; 18. Dat staat als een paal boven water; 19.Iemand op 
handen dragen; 20. Blaffende honden bijten niet; 21. Een kat in de zak kopen; 22. Het 
hoofd boven water houden; 23. Lachen als een boer die kiespijn heeft; 24. Boter bij de vis; 
25. In troebel water is het goed vissen; 26. Op de bok zitten; 27. Men moet een gegeven 
paard niet in de bek kijken; 28. Het paard achter de wagen spannen; 29. Over het paard 
getild zijn; 30. Over de brug komen; 31. De koe bij de horens vatten; 32. Water bij de wijn 
doen; 33. Op alle slakken zout leggen; 34. Wij zullen dat varkentje wel wassen. 
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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 
Vrienden op de Fiets. 
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 corona-
virus. 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”. 

Met echtgenote Lia in hun tot ‘Lia en Harry Raafs Kantine 
omgedoopte prieeltje 

OPLOSSINGEN PRIJSPUZZEL EN EXTRA PUZZEL 
 
Het puzzelplezier kent bij de lezers van KBO-actief bijna geen grenzen. 
Liefst 150 (!) inzendingen vielen er bij de redactie in de mailbox en de 
brievenbus. Iets meer dan honderd oplossingen van de twee gebruikelijke 
puzzels plus bijna vijftig inzendingen van de spreekwoordenpuzzel. 
Daarmee is het bewijs wel geleverd: in coronatijd, met al zijn beperkingen 
en saaiheid, is puzzelen een aangename manier om een paar uurtjes 
bezig te zijn. En dat is het hoofddoel van de puzzelredactie. Bij de 
woordzoeker met als titel ‘handen uit de mouwen’ was het zoeken naar 
allerlei gereedschap. En dus lag de oplossing voor de hand: 
De juiste oplossing van de woordzoeker van februari was namelijk: 
 

GEREEDSCHAPSKIST 
 
Drie winnaars werden blij gemaakt met een heerlijk smulpakketje van 
Albert Heijn. De gelukkigen waren: Marianne Melis, zuster Franca Bon 
en Pieta Arts. Zij hebben inmiddels hun prijsje ontvangen. 
 
De juiste oplossingen van de extra prijspuzzel ‘lievelingskostjes’ waren:  
 
 
1. Raapstelen  
2. Worstenbroodje  
3. Balkenbrij  
4. Huzarensalade  
5. Griesmeelpudding  
6. Lammetjespap 
7. Drie in de pan 
8. Hete bliksem 
9. Pannenkoek 
10. Erwtensoep 

 

De legpuzzel van duizend stukjes, boordevol automodellen, ging na loting 
naar: Caroline Weerepas. De prijs is weer geschonken door 
speelgoedwinkel Intertoys in Boxmeer. 

Hartelijk gefeliciteerd! 

Drie in de pan 
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EXTRA PRIJSPUZZEL:  KUNST EN CULTUUR 
 
Onze puzzelredacteur ging deze keer op de kunstzinnige toer. Hij 
ontmoette tien personen die allemaal een beroep hebben dat iets met 
kunst, cultuur, theater of muziek te maken heeft.  
Schuif net zo lang met de letters van onderstaande namen tot het 
antwoord bij elke naam tevoorschijn komt. Stuur de tien oplossingen 
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 16 maart binnen zijn. Onder de goede inzendingen 
wordt een prachtige, bloemrijke legpuzzel van duizend stukjes verloot (zie 
foto). De puzzel is weer geschonken door speelgoedwinkel Intertoys in 
Boxmeer. 
 
 
De opgaven: 
 
1.  Chris Denklust 
 
2.  Peter Lolsnee 
 
3.  Mina Meerpost 
 
4.  Bert Knopekat 
 
5.  Ferrie Slismug 
 
6.  Rens de Laars 
 
7.  Arno Zeegapers 
 
8.  Ringo de Korti 
 
9.  Ludo Heerweb 
 
10.  Driek Stoeler 
 
 

Deze kleurige legpuzzel van een bloemrijk straatje  
is de hoofdprijs van de puzzel over kunst en cultuur 
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PRIJS-PUZZEL: VOOR DE AUTOLIEFHEBBER 
 
Deze keer een puzzel voor de liefhebbers van auto’s. Maar ook zonder 
rijbewijs is de oplossing gemakkelijk te vinden. Onze puzzelredacteur 
verstopte maar liefst 28 automerken in onderstaande woordzoeker. Aan 
de puzzelliefhebber de klus: de woorden vinden, ze wegstrepen en de 
oplossing komt voor de dag. 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 verloten we natuurlijk 
weer drie prijsjes. Uw oplossing moet vóór 16 maart binnen zijn. 
 
 
L D V B E I N C B M Z A S 
E A D O K S A M R E I T A 
P T M U L D W E C R R O A 
O S Z B I V N Y A C A Y B 
I U N L O A O U F E R O C 
S N L A U R G E O D R T H 
P A U L S A G A R E E O E 
C D T L J O M H D S F E V 
I N L U S T A H I A D G R 
V O L K S W A G E N L U O 
R H P Y E L T N E B I E L 
F I A T C I T R O E N P E 
A D Z A M A S E R A T I T 

 
 
 
AUDI – BENTLEY – BMW – CADILLAC – CHEVROLET – CITROEN – 
DAIHATSU – DATSUN – FERRARI – FIAT – FORD – HONDA – JAGUAR 
– LADA – LAMBORGHINI – MASERATI – MAZDA – MERCEDES – OPEL 
– PEUGEOT – RENAULT – ROLLSROYCE – SAAB – SUZUKI – 
TOYOTA – VOLKSWAGEN – VOLVO  
 
Oplossing: 
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IN MEMORIAM 

 

Op 7 maart gedenken wij om 10.30 uur in de Petrusbasiliek:   

Mevr. R. Walboomers-Cornelissen     Gabriël Metsustraat  10      87 jaar 

 
Nieuwe leden: 
  
Dhr. P. Velraeds                      Van Sasse van Ysseltstraat 15B 
Mevr. M. Velraeds-Bonants     Van Sasse van Ysseltstraat 15B 
 
 
 
 
AANTAL LEDEN: 1093 

Boxmeer 24-1-1979: Een ongekend beeld in de Steenstraat. Door ijzel was het wegdek die 
ochtend spekglad. Dat betekende: glibberen of…schaatsen op straat  (Foto Studio Waarma) 



13 KBO-Actief maart 2021

IN MEMORIAM 

 

Op 7 maart gedenken wij om 10.30 uur in de Petrusbasiliek:   

Mevr. R. Walboomers-Cornelissen     Gabriël Metsustraat  10      87 jaar 

 
Nieuwe leden: 
  
Dhr. P. Velraeds                      Van Sasse van Ysseltstraat 15B 
Mevr. M. Velraeds-Bonants     Van Sasse van Ysseltstraat 15B 
 
 
 
 
AANTAL LEDEN: 1093 

Boxmeer 24-1-1979: Een ongekend beeld in de Steenstraat. Door ijzel was het wegdek die 
ochtend spekglad. Dat betekende: glibberen of…schaatsen op straat  (Foto Studio Waarma) 

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

is opnieuw geopend sinds 1 maart 2007

R.-K. Begraafplaats 

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

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

www.eetwinkel.nl 
 

Steenstraat 98
 boxmeer,  5831 JJ 

Nederland

Telefoon: 0485 573377
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