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Kopij voor het juni/juli-nummer 2021 (nr. 6/7) van KBO-actief graag 
vóór 25 mei 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  mei, juni 2021  
 
3 juni       Wandeling IVN/KBO over Broeksteenpad Rijkevoort 
17 juni     Algemene Ledenvergadering KBO bij ’t Vertrek  
 
 
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 
 
 

 

      SSPPRREEUUKK  VVAANN  DDEE  MMAAAANNDD    
 
                   Hersens zijn zó mooi,  
         je zou willen dat iedereen ze had 
 

 
 
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 juni/juli-nummer 2021 (nr. 6/7) van KBO-actief graag 
vóór 25 mei 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… 
 
Het coronavirus blijft zijn stempel drukken op het dagelijkse leven en dus ook op 
het doen en laten van de KBO. Ook al zijn veel KBO-leden inmiddels één of vaak 
ook al twee keer gevaccineerd, we kunnen, mogen en durven nog lang niet 
ondernemen wat we altijd gewend waren. Zelfs al zijn en worden de regels van 
winkelen, horeca en  bezoekjes versoepeld, door veel activiteiten gaat nog steeds 
een streep. Zo werden helaas de geplande fietstocht van 25 april en de IVN/KBO-
wandeling van 6 mei geschrapt. Hopelijk kan er op 3 juni wel gewandeld worden. 
Een bericht daarover vindt u in dit nummer. Het bestuur besloot ook de jaarlijkse 
ledenvergadering te verplaatsen van 20 mei naar 17 juni (zie hieronder).  
En jammer, jammer: het vorig jaar september al uitgestelde jubileumfeest – 65 
jaar KBO Boxmeer, weet u nog? – gaat ook dit jaar niet door. Dus ook de 
geplande theatershow wordt uitgesteld. Regisseur Jan Peters vertelt daarover. 
Gelukkig kwam er op het laatste nippertje nog vrolijk nieuws binnen: KBO-
bestuurslid Harry Raafs kreeg daags voor Koningsdag een dik verdiende 
koninklijke onderscheiding. We waren er als de kippen bij om dit feestelijke feit 
kakelvers mee te kunnen nemen in dit nummer. Iedereen blij dus.  
En natuurlijk hopen we onze lezers weer blij maken met de vertrouwde 
puzzelpagina’s en als toetje enkele grappige dierengedichtjes. 
Tot volgende maand!  

  Redactie KBO-actief 
Wiel Vloet en Carel Thijssen 

 
 
LEDENVERGADERING KBO VERPLAATST NAAR 17 JUNI  
 
De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de KBO Boxmeer, die gehouden 
zou worden op donderdag 20 mei, is verschoven naar donderdag 17 juni. Plaats 
van handeling: de zaal van ’t Vertrek, Stationsweg 12. De vergadering begint 

om 14.00 uur. De zaal is vanaf 
13.30 uur open voor een kopje 
koffie of thee met een 
versnapering. 
In deze vergadering legt het 
bestuur verantwoording af voor 
zijn beleid in het afgelopen jaar. 
De vergadering is een uitgelezen 
kans voor de leden om wensen en 
op- en aanmerkingen naar voren 
te brengen. 
In de pauze wordt de aanwezigen 

een consumptie aangeboden. Het traditionele gezellige samenzijn ter afsluiting 
wordt ook dit jaar in verband met het coronavirus achterwege gelaten. 
De agenda voor de algemene ledenvergadering zal in KBO-actief van juni worden 
gepresenteerd.  
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KONINKLIJK LINTJE VOOR KBO-BESTUURSLID HARRY RAAFS 
 
Harry Raafs, bestuurslid van de KBO Boxmeer, mag zich voortaan ‘Lid in de Orde 
van Oranje Nassau’ noemen. Een dag vóór Koningsdag werd hij aangenaam 
verrast met de koninklijke onderscheiding. Dat gebeurde bij de voordeur van zijn 
huis in Boxmeer, waar burgemeester Karel van Soest de feesteling en diens 
echtgenote Lia toesprak. “Nee, we gaan bij niemand naar binnen. We delen dit 
jaar de lintjes uit vóór het deur”, aldus Van Soest, daarmee gehoorzamend aan 

de coronaregels. De 
burgemeester somde een 
lange reeks van 
verdiensten op van Harry 
Raafs. Als vrijwilliger was 
hij decennia lang 
bestuurslid van 
buurtvereniging Samen 
Sterk, is hij sinds 2010 
betrokken bij de opbouw 
van de jaarlijkse 
kerststallenexpositie, is 
hij al jaren druk als koster 
in de Petrusbasiliek, is hij 
actief bij Tafeltje Dekje 
als maaltijdbezorger en 

vervult hij sinds een half jaar een bestuursfunctie bij de KBO. 
Het lintje, dat bij de koninklijke onderscheiding hoort, werd niet opgespeld door 
burgemeester Van Soest. Hij hield zich keurig aan de corona-afstand en liet de 
feestelijke taak over aan Harry’s echtgenote Lia, die op haar beurt door de 
burgemeester in de bloemetjes werd gezet.   
 
VOOR KWETSBARE OUDEREN:   DANSEND IN BALANS 
 
De Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer (SWOGB) is gestart met de 
nieuwe bewegingsactiviteit ‘Dansend in Balans’ onder leiding van dansdocente 
Gerty Jansen. Dansend in Balans is een bewegingsprogramma voor mensen met 

bijvoorbeeld Parkinson, MS, reuma of niet aangeboren 
hersenletsel. En natuurlijk voor wie graag wil bewegen. 
Belangstellenden kunnen – om kennis te maken met de nieuwe 
activiteit – de eerste twee lessen gratis meedoen. De lessen 
worden wekelijks gegeven op donderdag van 10.30 uur tot 11.45 
uur in de balletzaal naast De Weijer. De kosten bedragen 75 euro 

per 3 maanden. Aanmelden kan bij Gerty Jansen: info@dansendinbalans.nl. De 
lessen kunnen ondanks de coronamaatregelen  doorgaan, omdat het een 
activiteit is voor een groep kwetsbare mensen voor wie bewegen erg belangrijk is. 
Vanzelfsprekend wordt tijdens de lessen wel de anderhalve meter afstand in acht 
genomen.  

Harry Raafs, met lintje, en echtgenote Lia, met de bloemen 
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IVN-WANDELING OVER BROEKSTEENPAD RIJKEVOORT 
 
Op donderdag 3 juni verzorgt het IVN De Maasvallei samen met de KBO een 
struinwandeling over het Broeksteenpad in Rijkevoort. Een zeer gevarieerd 
gebied  tussen de hoger gelegen Peel en de lager gelegen Maas. De deelnemers 
starten om 13.30 uur bij het standbeeld De Kikker aan de Kapelstraat 20 in 
Rijkevoort. De wandeling gaat voornamelijk over onverharde paden en 
landbouwwegen, dus goed schoeisel is aan te bevelen. In verband met de 
coronamaatregelen is de deelname beperkt en is aanmelden  verplicht. 
Belangstellenden kunnen voor informatie bellen naar Piet Schoenmakers 
telefoon 0485-520876. 
Rijkevoort is van oorsprong een laaggelegen, dus moerassige, agrarische 
ontginningsnederzetting tussen de Peel en de Maas. Op deze schrale en soms 

natte zandgronden was het vaak een 
armmoedig bestaan. Vooral ook door 
de zeer harde ijzerhoudende korst 
onder de grond, die wel ijzeroer of 
broeksteen wordt genoemd. Tot in de 
negentiende eeuw werd het ijzeroer 
ook ‘geëxporteerd’ naar gieterijen in 
Tegelen en Duitsland. Resten van de 
broekstenen zijn nog terug te vinden 
op de wandelroute. De afwatering 
van het gebied is vooral verbeterd 
door de aanleg van de Lage Raam, 
de Hoge Raam en de Sint 

Anthonisloop. Door dit alles is in de loop der tijd een eigen vegetatie ontstaan. 
Dat heeft de Dorpsraad Rijkevoort ertoe gebracht een tweetal struinpaden door 
het gebied te ontwikkelen. De IVN-wandeling van 3 juni volgt een van deze 
routes. 
 
 
WANDELEN EN EEN PRAATJE BIJ ‘VIND JE MAATJE’  
 
Sociom, de organisatie voor sociaal werk, is sinds kort begonnen met het project 
‘Vind je maatje’. Mensen die behoefte hebben aan meer contact en samen met 
een ander buiten willen wandelen, kunnen aan het project meedoen. Vanwege de 
coronamaatregelen is dit met twee mensen mogelijk. De deelnemers verzamelen 
iedere dinsdagochtend tussen 9.50 uur en 10.00 uur in het Weijerpark bij 
jongerencentrum De Unit aan De Raetsingel 5 in Boxmeer. Vanaf het startpunt 
kan ieder tweetal van 10.00 tot 11.00 uur buiten wandelen. Ook mensen met een 
rollator of scootmobiel zijn welkom. 
Belangstellenden kunnen voor meer informatie contact opnemen met sociaal 
werker Dette Koenders, telefonisch bereikbaar via nummer 06-10430039.   
 

De omgeving van het Broeksteenpad  
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Feestdag 65-jarig jubileum KBO plus theatershow naar 1 mei 2022 
 
NOG KLEIN JAARTJE WACHTEN OP ‘ONS BOKSMÈÈR’ 
 
Een spetterde theatershow moet het hoogtepunt worden van de feestdag rond 
het 65-jarig bestaan van de KBO Boxmeer. Maar het geduld van artiesten en 
publiek wordt door het coronavirus danig op de proef gesteld. De feestdag, 
oorspronkelijk gepland voor september 2020, werd al verschoven naar september 
dit jaar. Ook dat blijkt niet haalbaar. De feestelijkheden zijn verplaatst naar 1 mei 
2022. Regisseur Jan Peters legt uit waarom en laat toch even iets los over de 
theatershow ‘Ons Boksmèèr’.  
 
Wachten en hopen. Meer kan regisseur Jan Peters op dit moment ook niet. 
“Machteloos toekijken”, noemt hij het zelf. En dat is een verschrikking, zeker voor 
een ‘theaterdier’ als Jan Peters. Want toneel en theater en alles wat daarmee te 
maken heeft, dat is de grote liefde van de 70-jarige ras-Boxmerenaar. Na 46 
dienstjaren bij de lts, later scholengemeenschap Metameer – op de administratie 
en met de komst van de computer vooral als ict-er –, ging Jan in 2014 met 
pensioen en kon hij zich nog meer dan daarvoor storten op zijn grootste passie.  
Hij somt op: “Ja, ik vind alles aan theater mooi. Decors ontwerpen en zelf 

schilderen, 
arrangementen 
maken met 
mensen die 
verstand hebben 
van muziek, 
teksten schrijven, 
grimeren, kleding 
uitzoeken voor 
typetjes. Noem het 
maar op. En 
natuurlijk 
produceren en 
regisseren”. 
De liefde voor 
cultuur heeft Jan 
niet van vreemden. 
“Dat zit in de 

genen”, vertelt hij. “Mijn vader was oprichter van de Speelgroep Boxmeer, hij 
heeft heel veel op de planken gestaan. Later ook als regisseur. Hij deed ook de 
regie bij andere toneelverenigingen. En hij schreef voor de krant ook recensies 
van toneel in de regio. Onder de naam Melpomene, de Griekse muze van de 
tragedie en het toneel. Die naam kwam ook op ons huis in de Van Sasse van 
Ysseltstraat. Op die huizen moesten per se namen komen. Pa zei: daar wil ik me 
wel mee bemoeien. Op de andere huizen kwamen vogelnamen: wielewaal, 
nachtegaal, phoenix. Nee, zei pa, hier komt iets met cultuur op. Dus werd het 

Jan Peters in zijn favoriete rol: regisseur 
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Melpomene. We hebben het huis een jaar of vijf geleden verkocht. De nieuwe 
bewoners hebben het opgeschilderd, maar ze zeiden: die naam komt er weer op”.  
De staat van dienst van Jan Peters als producent/regisseur mag er wezen. Hij 
tekende drie jaar op rij met groot succes voor de regie van de pronkzittingen van 
carnavalsvereniging De Geitenbok, verzorgde een theaterproductie bij het 
jubileumfeest van het Vocaal Ensemble en produceerde onder meer twee 
musicals met ‘Boxmeer’ in de hoofdrol: In 2006 ‘Alles is niets, niets is alles’ en in 
2013 ‘Boxmeer herleeft’. Beide musicals, opgevoerd in een (bijna) 
openluchttheater in het weiland bij Het Kasteel, waren bij elke opvoering stijf 
uitverkocht. 
Met de zangers en artiesten uit die voorstellingen gaat Jan voor de jubilerende 
KBO de show ‘Ons Boksmèèr’ verzorgen. “Allemaal mensen uit de eigen stal. 
Zo’n twintig toneelspelers, tien zangers en zangeressen en het orkest De 
Joekels”, somt de regisseur op. “Allemaal mensen uit Boxmeer. Alles voor de 
show was al klaar om te beginnen. Net voor corona uitbrak zijn we met z’n allen 
één keer bij elkaar geweest en hebben we de rollen verdeeld. Iedereen heeft er 
ontzettend veel zin in”. 

Een tipje van de sluier wil hij wil oplichten. “Op het 
podium wordt een bruin café nagebouwd. De 
eigenaar van de zaak heeft een hulpje, Jetje. Alle 
artiesten en zangers zijn er vaste klanten. Ze zijn er 
kind aan huis en maken de show. Een theatershow in 
een café, met alles erop en eraan, zang, dans, toneel 
en zelfs goochelarij. Iedereen praat dialect, alleen 
Jetje spreekt abn. Dat heb ik gedaan om een beetje 
een tegenpool te krijgen. Jetje begrijpt allemaal niet 
zo goed wat er gezegd wordt. Alle aspecten van 
Boxmeer komen voor in de show. Geschiedenis, 
maar ook actuele zaken, dus ik moet de nodige 
teksten aanpassen. We zijn bijna twee jaar verder. 
En corona moet er natuurlijk in verwerkt worden”. 
Datzelfde vermaledijde corona dwingt de regisseur 
en het KBO-bestuur de complete show plus alle 
andere feestelijkheden nu te verplaatsen. “We zijn 
vanaf maart vorig jaar niet meer bij elkaar gekomen 

met de crew. Riche gesloten, afstand houden, je 
mag geen muziek maken. Ja, dan houdt repeteren 
wel op. En de vraag is: is iedereen in september 

wel gevaccineerd. En zeggen de mensen dan: nou gaan we bij Riche schouder 
aan schouder zitten. De mensen moeten ook weer durven. Daar zal toch een 
tijdje overheen gaan”. 
Jan Peters is er de man niet naar om de moed te laten zakken. “De show komt er. 
Het wordt zondag 1 mei. De dag van de arbeid. Het worden twee voorstellingen, 
een keer ’s middags en een keer ’s avonds. Er kunnen maximaal twee keer 
driehonderd mensen komen. Nu is het alleen nog wachten en hopen”. 

 

De Pierrot is het logo van de 
theatershow ‘Ons Boxmèèr’ 
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ALLEMAAL BEESTJES 
 
Koe 
 
Een koe van tachtig viel in Meppel 
 
Met haar rollator in een greppel 
 
Ze loeide luidkeels moord en brand 
 
Een kikker riep vanaf de kant: 
 
Mevrouw, alleen een idioot 
 
Haalt oude koeien uit de sloot 
 

 
Ezel 

 
Een schildersezel uit Langweer 

 
Bewondert Rembrandt en Vermeer 

 
Maar schilderijen van Jan Steen 

 
Daar loopt hij in een boog omheen 

 
Dat zit bij ezels in de genen 

 
Die stoten zich niet graag aan stenen 

 
 
Muis 
 
Een witte muis uit Dedemsvaart 
 
Had zeven kinderen gebaard 
 
De hele buurt kwam op bezoek 
 
De koffie ging erin als koek 
 
U krijgt er, zei de vader blij 
 
Ook nog beschuit met mensjes bij  
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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 
 
De lezers van KBO-actief hebben er in de maand april weer flink op los 
gepuzzeld. Bij onze redactie kwamen meer dan honderd inzendingen 
binnen. Een prachtig aantal. Opvallend was ook dat er veel goede 
oplossingen van de extra prijspuzzel in de brievenbus en de mailbox 
vielen. Die puzzel ging deze keer over wereldburgers uit landen over de 
hele aardbol. Misschien een signaaltje, dat we weer zin hebben in reizen 
en vakantie. Toch nog maar even geduld a.u.b.  
De juiste oplossing van de woordzoeker (met al die bijzondere beesten), 
luidde: 
 

KAMEROLIFANTJE 
 
Uit de stapel goede inzendingen kwamen de volgende drie winnaars 
tevoorschijn. Hen konden we blij maken een heerlijk smulpakketje. Met 
dank aan supermarkt Albert Heijn. De gelukkigen waren: Germadette 
Steinberg, Diny Kooijmans en Jan van Steen. Zij hebben inmiddels hun 
prijsje ontvangen. 
 
 
De wereldburgers uit de extra prijspuzzel in het aprilnummer waren 
afkomstig uit:  
 
 
1. Oostenrijk 
2. Verenigde Staten  
3. Griekenland 
4. Zwitserland  
5. Nieuw Zeeland 
6. Vaticaanstad 
7. Singapore 
8. Denemarken 
9. Liechtenstein 
10. Afghanistan 

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

Hartelijk gefeliciteerd! 

De vlag van Vaticaanstad 
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EXTRA PRIJSPUZZEL:  PROOST 
 
Een goudgele pils, een glaasje wijn of gewoon een lekker kopje koffie of 
thee. Iedereen heeft wel zijn of haar favoriete drankje. Ook de personen 
die u hieronder vindt. Schuif net zo lang met de letters van de namen tot u 
ontdekt wat ze het liefst drinken. 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 drankjes 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 25 mei binnen zijn. Onder de 
goede inzendingen wordt een prachtige, dubbele legpuzzel van twee keer 
duizend stukjes verloot (zie foto). De puzzel is geschonken door 
speelgoedwinkel Intertoys in Boxmeer. 
 
 
 
De opgaven: 
 
1.  Ebert Printpias 
 
2.  Onno Jesbergen 
 
3.  Coco Kladhemel 
 
4.  Martin Weeraal 
 
5.  Koos Poflief 
 
6.  Jeen Viercorten 
 
7.  Bertie Tindruk 
 
8.  Rut van Schep 
 
9.  Jannes Bindwerker 
 
10.  Helmie Takel 
 
 
 

Deze prachtige legpuzzel uit de bekende serie Wasgij? plus 
nog een extra puzzel zijn de hoofdprijs van de namenpuzzel 

over favoriete drankjes 
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PRIJS-PUZZEL: IN DE KEUKEN 
 
Onze puzzelredacteur dook deze keer de keuken in, keek er eens goed 
om zich heen en verzamelde een flink aantal werktuigen, gereedschappen 
en hulpmiddelen die in een keuken thuis horen. Aan de puzzelliefhebber 
de taak om ze te vinden. 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 verloten we natuurlijk weer drie prijsjes. Uw oplossing 
moet vóór 25 mei binnen zijn. 
 
 
R S W R E N E P O K I L B 
R E K K E W R E I E A T E 
N M T N A P N E K E O K T 
O D F T E N P W J K S R K 
R O L E E S V F N R C O A 
T O U E A Z E A E U H V A 
E R I R P E R X V I O A S 
N B T N Z E I E O D R A S 
G D K E A M L A D E T T C 
A R E L L I H C S N U D H 
M H T E I G R E V R O O A 
T D E E G R O L L E R E A 
P A L N E N N A P K G K F 

 
 
BLIKOPENER – BROODMES – DEEGROLLER – DUNSCHILLER – 
EIERWEKKER – FLUITKETEL – KAASSCHAAF – KOEKENPAN – 
KRUIDENREK – LEPEL – MAGNETRON – MIXER – ONDERZETTER –  
OVEN – PANNENLAP – RASP – SCHORT – THEEZEEFJE –  
VAATDOEK – VERGIET - VORK 
 
Oplossing: 
 
                   ? 
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IN MEMORIAM 

In de voorbije weken is afscheid genomen van:  

Mevr. R. Hoes-Otten             Weijerstaete 4                                   93 jaar 
Dhr. E. Kalóz                         Weijerstaete 32                                 88 jaar 
Dhr. M. Verdijk                      Van Sasse van Yssseltstraat 33        80 jaar 

NIEUWE LEDEN: 

Mevr. D. Kooijmans-Jacobs             Van Sasse van Ysseltstraat 13B 
Mevr. C. Klaver-de Ruiter                Burg.Verkuijlstraat 32A 
Mevr. C. Zuidenga-Schaank            Bladkoninkje 8 
Mevr. M. Arts-van den Oever          Jan van Eijckstraat 2 

  

AANTAL LEDEN: 1097 

 

Een bekend beeld van Boxmeer uit de jaren zeventig van de vorige eeuw: de jaarlijkse 
braderie op Hemelvaartsdag. Ook als het weer niet meezat.            Foto: Studio Waarma 
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Stationsweg 16 Boxmeer - tel: 0485- 57 86 60
www.fietsplusrob.nl

OPENINGSTIJDEN 
 

Maandag t/m donderdag
07:30 - 18:00 uur

Vrijdag 07:30 - 19:00 uur

Zaterdag 07:30 - 16:00 uur

Beugenseweg 61a  •  5831 LR Boxmeer

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

Voor uw barbecue of partypan



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
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Bezoek ook onze website: 
 

www.dekaaswinkel.nl 
 

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


