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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 Pr. Margrietstraat 79 - 5831 EZ Boxmeer 0485 - 21 16 10
Jan Hendriks Van Odenhovenstraat 2 - 5831 GS Boxmeer 0485 - 52 12 04
Gerrie van Kempen Exportstraat 13 - 5831 AJ Boxmeer 0485 - 57 17 41
Gerrit Vos De Hazelaar 8 - 5831 RA Boxmeer 0485 - 57 51 90
Harry Raafs Carmelietenstraat-Oost 24 - 5831 DT Boxmeer 0485 - 57 32 16 

Bank Rabo Land v. Cuijk & Maasduinen NL87RABO 010.87.15.701 

Ledenadministratie
Mechelien Verhees Pr. Margrietstraat 79 - 5831 EZ Boxmeer 0485 - 21 16 10
E-mail m.methorst@ziggo.nl

Redactie
Wiel Vloet Koorstraat 57a - 5831 GH Boxmeer 0485 - 57 37 32
Carel Thijssen Koorstraat 68 - 5831 GH Boxmeer 0485 - 57 46 75 
E-mail wielvloet@hotmail.com of carelthijssen@gmail.com 

Website: www.kboboxmeer.nl 

Beheerder 
Wiel Vloet Koorstraat 57a - 5831 GH Boxmeer 0485 - 57 37 32

Belangrijke telefoonnummers 
Acute noodhulp 112 Zorgloket gemeente 0485 - 58 58 65
Vrijwillige Hulpdienst 0485 - 79 20 10 Politie 0900 - 88 44
Centrale huisartsenpost  0900-8880 Protestantse Gemeente 0485 - 21 25 81
Onze Lieve Vrouwe Parochie Het Parochiehuis  0485 - 57 32 77

Huisartsen van de Belt, de Jong 0485 - 57 18 07
 E. Davids, M. Oude Veldhuis 0485 - 52 12 25
 Rijn, Willemsen, Duffhues 0485 - 57 14 72
 A. Jansen, J. Paquay  0485 - 57 13 65

Ouderenadviseurs
José Brienen Metworstlaan 28  0485 - 57 57 19
Mechelien Verhees Pr. Margrietstraat 79  0485 - 21 16 10
Wim van den Berg Jozef Israëlsstraat 3A   06 - 23 656 773  

Geestelijk adviseur Pastoor Ben Wolbers  0485 - 57 32 77
 Ben.Wolbers@onzelievevrouweparochie.nl

Juridische helpdesk KBO-Brabant  073 - 644 40 66
 www.kbo-brabant.nl  Dit doen we  Onze diensten
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Kopij voor het mei-nummer 2021 (nr. 5) van KBO-actief graag vóór 20 
april 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  april, mei  2021  
 
19/20 april    Belastinghulp in het Parochiehuis 
25 april         Fietstocht KBO  
6 mei            Voorjaarswandeling IVN/KBO door de Maasheggen 
 
De maatregelen in verband met het coronavirus zorgen er voor dat 
voorlopig veel activiteiten zijn afgelast.  
Zodra er weer meer 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  
 
                      Geen haan geeft toe 
                   dat hij ooit een eitje was  
 

 
LIDMAATSCHAP KBO-BOXMEER 
 
Wanneer u om welke reden dan ook uw lidmaatschap wilt beëindigen, 
dient u een bericht te sturen naar onze secretaris Henk Thuis (telefoon 
0485-573188) of naar onze ledenadministrateur Mechelien Verhees 
(telefoon 0485-211610). Per e-mail (m.methorst@ziggo.nl) kan ook. 
 
 
Kopij voor het mei-nummer 2021 (nr. 5) van KBO-actief graag vóór 20 
april 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… 
 
Pasen staat voor de deur en ook de lente zit al volop in de lucht. Tijd voor 
hoop op meer vrijheid, meer optimisme en vrolijkheid en natuurlijk ook 
hoop op versoepeling van al die vervelende maatregelen. De eerste 
tekenen zijn al zichtbaar: de agenda op de pagina hiernaast vermeldt in 
ieder geval al twee activiteiten. Als corona geen spelbreker is, kan er weer 
in KBO-verband gefietst en gewandeld worden. Alles vanzelfsprekend met 
in achtneming van de geldende regels. U leest het op een van de 
volgende pagina’s. Lente, licht en optimisme vinden we ook terug in het 
opgewekte gedicht dat we van KBO-lid Jo Gerrits ontvingen. U vindt het 
verderop in dit aprilnummer.  
De redactie ging ook op bezoek bij Miep Gijsbers, die in deze KBO-actief 
vertelt over haar niet alledaagse hobby: iconen. 
Zoals u gewend bent ook in dit nummer de gebruikelijke puzzels, een 
namen-puzzel en de traditionele woordzoeker. Aan de tientallen reacties 
die we links en rechts krijgen, merken we dat we veel lezers en 
puzzelaars een groot plezier doen en een beetje verpozing bieden. 
We wensen u weer veel lees- en puzzelplezier, geniet van de paaseitjes 
en maak er fijne paasdagen van. 
Tot volgende maand.  
 

  Redactie KBO-actief 
Wiel Vloet en Carel Thijssen 

 
 

HALVE 
 

PAGINA 
 

ADVERTENTIES 
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MET DE GROETEN VAN DE PAASHAAS 
 
Een paastraktatie namens het KBO-bestuur. Natuurlijk had u die al gevonden 
toen u dit aprilnummer van KBO-actief uit de brievenbus haalde. Ongetwijfeld al 
opengemaakt en misschien wel van gesnoept. De paaseitjes vielen bij de 850 

adressen van de KBO-
leden op de deurmat of in 
de bus. Een extra klusje 
voor de bezorgers van het 
boekje en…. een flinke klus 
voor de helpers van de 
paashaas. Diverse 
bestuursleden werden 
opgetrommeld:  doosje 
vouwen, eitjes erin, doosje 
dicht en een sticker erop 
met het nieuwe logo van 
KBO Boxmeer en natuurlijk 
een paasgroet.  

Alles met dank aan Wim Kuster (op de foto aan het werk met echtgenote 
Jozefien), Mechelien Verhees, Gerrie van Kempen, Jan Hendriks en Harry Raafs. 
En uiteraard de tientallen bezorgers. 
“In deze coronatijd ligt bijna alles stil”, aldus penningmeester Kuster. “We willen 
als bestuur de leden zalig Pasen wensen en ze een hart onder de riem steken”.  
De traktatie voor de leden is de derde in coronatijd. In september vond elke  
KBO-er een chocoladereep in de bus als troost voor het afgelaste jubileumfeest 
en net voor Sinterklaas werd iedereen blij gemaakt met een speculaastaartje. 
Wim Kuster: “Op die acties hebben we veel reacties van de leden gehad. Het 
werd zeer op prijs gesteld”.    
 
                
 
 
 
 
 
 
 
       De redactie van KBO-actief wenst alle lezers 
 

FIJNE PAASDAGEN 
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PASEN – LENTE – LICHT  
 
Pasen, lente, licht 
Dat nodigt uit voor een gedicht 
 
We kunnen nu bespeuren 
De lucht zit vol lentegeuren 
De natuur verschiet in kleuren 
Narcissen zijn geel 
Het gras is groen  
In de tuin is van alles te doen 
 
Heb je de natuur open zien gaan 
Waar komt alles opeens toch vandaan 
Alles gaat uitlopen  
De knoppen springen open 
 
Heb je de vlinders al gezien 
De koekoek gehoord misschien 
Heb je de vogels horen zingen  
De lammetjes in de wei zien springen 
De bijen horen zoemen 
Het is teveel om op te noemen 
 
Laat de zon je nu omarmen 
Zodat ze je hart kan verwarmen 
Laat de zon je kussen 
Daar hoeft geen anderhalve meter tussen 
 
Nu is het lente, er komt steeds meer licht 
Is dat geen geweldig vooruitzicht 
Daarom blijven we hopen 
Straks gaat de hele wereld weer open 
 
 
 
Jo Gerrits 
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ICONEN, EEN BIJZONDERE VORM VAN SCHILDERKUNST 
 
 
Een op een houten paneel geschilderde afbeelding van Christus, Maria, heiligen 
of kerkelijke hoogfeesten. Zo kan een ‘icoon’ kort en krachtig omschreven 
worden. KBO-lid Miep Gijsbers kan niet alleen enthousiast vertellen over deze 
bijzondere vorm van schilderkunst, het is ook een van haar grootste hobby’s:  
zelf iconen maken. 
 
De belangstelling voor iconen was er altijd al, geeft Miep Gijsbers – net 84 
geworden – onmiddellijk toe. “Vooral die prachtige kleuren en die  voorname 
heiligen, dat sprak me aan”, vertelt ze. “In 2003 ben ik er zelf echt mee begonnen. 
Er was hier ergens in de regio een expositie van iconen schilderen. Die had ik 
gemist. Met veel moeite heb ik de mevrouw gevonden die de lessen gaf. In 
Ledeacker. Een dame uit Roemenië, gespecialiseerd in iconen. Bij haar ben ik 
naar de cursus gegaan. Bij die lessen hing een heel fijne sfeer, heel rustgevend, 
niet al dat geklets, daar hou ik niet van”. 
Tekenen en schilderen had Miep al van jongs af aan in de vingers. Zonder dat ze 

er ooit speciale 
opleidingen voor 
volgde. Zo werd ze 
in 1994 nog 
onderscheiden met 
de Talens Talent 
Prijs. Ze won de 
prijs met een 
aquarel, 
geïnspireerd op het 
boek ‘De Tweeling’ 
van Tessa de Loo.  
Maar zelf een icoon 
schilderen is toch 
een aparte kunst, 
die niet alleen aan 
speciale regels en 
voorschriften 

gebonden is, maar die ook een engelengeduld vergt. Een icoon ‘schrijven’, zoals 
het in vaktaal heet, kan soms wel een jaar duren, vooral omdat na elke bewerking 
het langzaam groeiende kunstwerkje rustperiodes nodig heeft. 
En dan zijn er de regels. Even zelf een heilige of Christusfiguur schilderen is 
bijvoorbeeld uit den boze. “Nee, dat kan niet”, zegt Miep met een brede glimlach. 
“Je moet zoveel mogelijk bij de voorbeelden uit officiële boeken blijven. Je moet 
je ook aan de kleuren houden, dus als iets rood is, mag ik het niet blauw 
schilderen. En je moet op speciale details letten. Figuren van heiligen hebben 
altijd lange vingers, lange neuzen en een kleine mond. Dat hoort bij een icoon”. 

Voor het zelf maken van een icoon zijn vooral een vaste hand en 
heel veel geduld nodig. 
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Voor een icoon is een hardhouten paneel nodig, bijvoorbeeld elzenhout, het 
favoriete materiaal van Miep Gijsbers. “Je moet de plank heel goed schuren met 
fijn schuurpapier. Dan bewerk ik hem met beenderlijm en daarna met een 
speciaal mengsel van kalk en krijt. Dat gebeurt wel vier keer met de nodige 

tussenpozen om 
het te laten 
drogen”. Na nog 
een behandeling 
met een 
katoenen lapje 
met kalk, kan 
het echte werk 
beginnen. De 
gekozen 
afbeelding wordt 
met carbon 
overgetrokken 
op de bewerkte 
plank. Dan pas 
is het de beurt 
aan de verf, 
pigmenten in 
poedervorm, 
aangemaakt met 

eigeel, water, azijn en kruidnageltjes. “Maar eerst breng ik het goud aan”, legt 
Miep uit. “Dan pas de verf. Dat vraagt veel geduld en een vaste hand. Als iets niet 
mooi is, krab ik de verf er weer af en begin ik opnieuw. Soms heb je wel zeven  of 
acht lagen nodig, voordat het echt is, zoals je het 
wilt. En dat kost natuurlijk de nodige rustpauzes”. 
Om het geduld nog even op de proef te stellen: 
als alle kleuren ingewerkt zijn moet de icoon wel 
vier maanden rusten, dan volgt een bewerking 
met eigeel, vervolgens weer een lange rusttijd 
van een paar maanden en tenslotte de laatste 
handeling, een vernislaag. 
“En als de icoon helemaal klaar is, wordt hij door 
een priester gewijd. Dat hoeft niet, maar voor mij 
is een icoon geen icoon als hij niet gewijd is. Het 
is tenslotte een afbeelding van een heilige”, 
benadrukt Miep, die momenteel de 
schilderpenselen even weggelegd heeft. “Ik ben 
er voorlopig even mee gestopt. Ik heb nog 
andere hobby’s en straks heb ik het druk in de 
tuin. Misschien dat ik in het najaar weer met 
iconen begin. Maar dan wil ik wel eerst weer een paar lessen volgen en dat kan 
niet, zolang er corona is”. 

Miep Gijsbers bij enkele van haar iconen, die een opvallende plaats 
hebben gekregen in de woonkamer 

Een van de prachtige iconen: 
Sint Cecilia, patroonheilige van 

zang en muziek 
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VOORJAARSWANDELING IVN/KBO DOOR DE MAASHEGGEN 
 
De Maasheggen moet je in mei zien. Onder dat motto organiseert IVN De 
Maasvallei samen met de KBO op donderdag 6 mei een twee uur 
durende voorjaarswandeling door de Maasheggen. Voorwaarde is 
vanzelfsprekend dat de omstandigheden in verband met het coronavirus 
de activiteit toestaan.  
De Maasheggen laten zich in de maand mei van hun mooiste kant zien. 
De heggen zijn één bloemenpracht, waar de wandelaar niet op uitgekeken 
raakt. Tijdens de wandeling worden de deelnemers bijgepraat over het 
ontstaan van het gebied en de diversiteit van de bomen en planten die er 
voorkomen. Ook het ontstaan van de Vortumse  en Groeningse Duintjes 
komt aan bod. 

Zowel leden als niet-leden 
kunnen gratis 
meewandelen. De start is 
om 13.30 uur vanaf het 
IVN-pad in Vortum-
Mullem (vanaf Boxmeer in 
Vortum op de viersprong 
linksaf richting de Maas; 
vóór de bosrand links. Op 
het startpunt zal een IVN-
vlag wapperen) 
In verband met het 
coronavirus is aanmelden 
verplicht. Om alle RIVM-

richtlijnen goed te kunnen naleven is de deelname beperkt (vol = vol). 
Voor verdere informatie en aanmelding kunnen belangstellenden bellen 
naar Piet Schoenmakers, telefoon 0485-520876. 
 
 
FIETSTOCHT VOOR KBO-LEDEN 
 
Voor het eerst sinds lange tijd staat er op zondag  25 april weer 
een  fietstocht voor KBO-leden op het programma. De deelnemers 
vertrekken om 13.30 uur vanaf het Weijerplein. Vooraf aanmelden is niet 
nodig. De route gaat door de mooie omgeving  van Boxmeer. De 
fietstocht  is ongeveer  25 kilometer lang en het is natuurlijk de bedoeling 
dat onderweg een tussenstop gemaakt wordt voor koffie  met gebak. In de 
hoop dat de terrasjes weer open zijn. Voor informatie over de activiteit: 
Betty Lamers, telefoon 06 18236878.  

Uitbundig bloeiende Maasheggen in mei 
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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 
 
Een klein foutje in de woordzoeker van afgelopen maand. Bij de 
automerken was de ‘skoda’ niet vermeld. Excuses daarvoor, al hadden de 
tientallen inzenders er geen last van. Ze losten het probleempje in een 
handomdraai zelf op. Zo kan het natuurlijk ook. Ondertussen doet onze 
puzzelredacteur zijn best om volgende keer foutjes te vermijden.  
De juiste oplossing van de woordzoeker van maart was:  
 

BENZINEPOMP 
 
Uit de stapel goede inzendingen kwamen de volgende drie winnaars 
tevoorschijn. Hen konden we blij maken een heerlijk smulpakketje, 
inclusief een chocolade paashaasje. Met dank aan supermarkt Albert 
Heijn. De gelukkigen waren: Anneke Arts, Jozefien Kuster en Diet 
Palmers. Zij hebben inmiddels hun prijsje ontvangen. 
 
 
 
De juiste oplossingen van de extra prijspuzzel ‘kunst en cultuur’ waren:  
 
 
1. Kunstschilder 
2. Toneelspeler  
3. Pianostemmer 
4. Pottenbakker  
5. Filmregisseur  
6. Danslerares 
7. Operazangeres 
8. Koordirigent 
9. Beeldhouwer 
10. Orkestleider 

 

De legpuzzel van duizend stukjes ging na loting naar: Joke Philips. De 
prijs is weer geschonken door speelgoedwinkel Intertoys in Boxmeer. 

Hartelijk gefeliciteerd! 

De operazangeres 
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EXTRA PRIJSPUZZEL:  WERELDBURGERS 
 
Een buitenlands puzzelklusje deze keer. Onderstaande namen horen bij 
wereldburgers. Geen van hen woont in Nederland. Ze huizen verspreid 
over de hele wereld, van niet zo ver weg tot aan de andere kant van de 
aardbol. Schuif net zo lang met de letters van de namen tot u ontdekt in 
welk land ze wonen. Dat is de opgave van deze puzzel. Stuur de tien 
oplossingen samen met uw naam en adres via de mail naar 
wielvloet@hotmail.com of schrijf de tien landen 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 20 april binnen zijn. Onder 
de goede inzendingen wordt een prachtige legpuzzel van duizend stukjes 
verloot (zie foto). De puzzel is weer geschonken door speelgoedwinkel 
Intertoys in Boxmeer. 
 
 
De opgaven: 
 
1.  Jos Kortien 
 
2.  Gitte van de Sneer 
 
3.  Karel Dennig 
 
4.  Wil Zendstra 
 
5.  Linda Zeeuwen 
 
6.  Aad van Tactis 
 
7.  Ger Pianos 
 
8.  Dre Kennema 
 
9.  Cis Hintelteen 
 
10.  Hans Aafting 
 
 

Deze prachtige legpuzzel met de beroemde Tower-bridge in 
Londen is de hoofdprijs van de puzzel over wereldburgers 



11 KBO-Actief april 2021

PRIJS-PUZZEL: BIJZONDERE BEESTEN 
 
Dieren die toch geen dieren zijn. Sterker nog: wie goed kijkt, ziet mensen 
in plaats van dieren in onderstaande woordzoeker. Onze puzzelredacteur 
verzamelde zeventien van die bijzondere beesten en verstopte ze in de 
woordzoeker. Aan de puzzelliefhebber de taak om ze te vinden. Streep ze 
weg en….er blijft nóg zo’n bijzonder beest 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 verloten we natuurlijk weer drie prijsjes. Uw oplossing 
moet vóór 20 april binnen zijn. 
 
 
K S A P E C H V O G E L S 
E C G N A L S N I U T C N 
I H M K N IJ P K A T H E O 
R IJ R E K K I K F I G R T 
R T W I P K I P L O L I A 
E L F F L O W D L E G A A 
M IJ S O V R E D D O L S P 
T S I U M R E T U P M O C 
H T N T S E O P I E O T S 
C E J E S T E U N B E E R 
A R Z K R O E G T IJ G E R 
N E N E K R A V T S E E F 
L E K N I V R E T S I U L 

 
 
 
COMPUTERMUIS – FEESTVARKEN – GELDWOLF – GIFKIKKER – 
KNIJPKAT – KROEGTIJGER – LUISTERVINK – NACHTMERRIE – 
PECHVOGEL – SCHILDERSEZEL – SCHIJTLIJSTER – SLODDERVOS 
– SNOTAAP – STEUNBEER – STOEIPOES – TUINSLANG - WIPKIP 
 
Oplossing: 
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IN MEMORIAM 

Op 11 april gedenken we om 10.30 uur in de kapel van Het Kasteel:   

Zr. N. van de Wal                          Veerstraat 49                96 jaar 

In de voorbije weken is ook afscheid genomen van: 

Mevr. D. Schambergen-Dufhues  Weijerstaete 102                       94 jaar 
Mevr. W. Kusters-van Maris         Emmanuel de Wittestraat 11     74 jaar 

Nieuwe leden: 

Mevr. E. Langen-Broeks                     Burg.Verkuijlstraat 41 
Dhr. J. Langen                                    Burg. Verkuijlstraat 41 
Mevr. T. Beijk                                      Floralaan 35 
Dhr. R. Beijk                                        Floralaan 35 
Mevr. G. Steinberg-Niesen                 Metworstlaan 30 
 
AANTAL LEDEN: 1093 
 

 

Boxmeer ± 1960: 

In de Steenstraat  - voor de 
winkel van Bussers - staan 
schoolkinderen klaar voor 
de jaarlijkse Palmpasen-
optocht op de laatste 
zondag vóór Pasen. 
Midden op de foto Ber 
Thijssen; zijn grote broer 
Cor helpt met het dragen 
van de versierde 
Palmpasenstok met 
bovenop het traditionele 
broodhaantje.  
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Boxmeer ± 1960: 

In de Steenstraat  - voor de 
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Stationsweg 16 Boxmeer - tel: 0485- 57 86 60
www.fietsplusrob.nl

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



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


