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GEPLANDE ACTIVITEITEN november, december 2021
17 nov
25 nov
08 dec
16 dec

Stamppotreisje voor KBO-leden
Amusementsavond KBO in zaal Riche
Kerstviering voor KBO-leden in zaal Riche
Kerststukjes maken in sporthal ’t Hoogkoor

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
Dochters,
Tot hun 16de zeuren ze om een paard
Op hun 17de komen ze thuis met een ezel

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
december-nummer
20212021
(nr. 12)
graag
Kopij voor
voorhethet
december-nummer
(nr.van
12)KBO-actief
van KBO-actief
vóór
november
aanleveren
(liefst digitaal)
bij de redactie.
Zie daarvoor
graag23vóór
23 november
aanleveren
(liefst digitaal)
bij de redactie.
Zie
het
colofon
op
pagina
1.
De
redactie
behoudt
zich
het
recht
voor
daarvoor het colofon op pagina 1. De redactie behoudt zich het recht
ingezonden
artikelenartikelen
niet of eventueel
verkort weer
te geven.
voor ingezonden
niet of eventueel
verkort
weer te geven.
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VAN DE REDACTIE…
Wat een heerlijk gevoel. We mogen langzaamaan weer het een en ander.
Vooral omdat die vervelende anderhalvemeter-regel aan de kant is geschoven.
Natuurlijk zijn er nog wel beperkingen, maar daar valt met een beetje goeie wil
mee te leven. En dus komen de activiteiten weer aardig op gang. Ook bij de KBO.
Kijk maar eens op de linker pagina: de agenda telt al weer vier bekende KBObezigheden, van het altijd vrolijke stamppotreisje tot de traditionele
amusementsavond en de kerstviering.
De algemene ledenvergadering (inclusief coronapas-controle) hebben we al weer
achter de rug. Een druk bezochte vergadering, met nuttig nieuws en gezellige
gezelligheid. Wat er allemaal besproken is, kunt u lezen op het speciale inlegvel
midden in dit nummer. Even voorzichtig met een mesje of schaartje de nietjes
rechtop zetten en het volle A4-tje kan zo losgemaakt worden.
Wat ons betreft mag het jaar 1961 wel een ‘trouwlustig’ jaar genoemd worden.
Twee maanden geleden hadden we twee diamanten bruidsparen in KBO-actief,
vorige maand weer eentje en deze keer noteren we liefst drie diamanten paren.
Natuurlijk gingen we bij alle drie op bezoek voor een praatje en een plaatje. U
leest het verderop in dit nummer.
Onze puzzelredacteur zette ook zijn beste beentje voor. Hij liet zich inspireren
door de naderende nieuwe gemeente Land van Cuijk en knutselde een
woordzoeker in elkaar waarin alle dorpen verstopt zitten.
Veel lees- en puzzelplezier!
Redactie KBO-actief
Wiel Vloet en Carel en Tini Thijssen

‘DE HARDE KERN’ ZOEKT ACCORDEONIST/TOETSENIST
Smartlappenkoor De Harde Kern is wegens het overlijden van accordeonist en
medeoprichter Tinie Kersten op zoek naar een nieuwe accordeonist/toetsenist.
De repetities van het koor zijn op dinsdagavond
van 20.30
uur
tot 22.30
uur. Bent
OP VERTOON
VAN UW
KBO-PAS
ONTVANGT
U
u degene die denkt dat lijkt me leuk of weet u iemand anders, neem dan contact
op met dirigent Gerard van Beuningen 06-20565080.

15% KORTING
OP EEN COMPLETE BRIL OF BRILLENGLAZEN*

¼ PAGINA
ADVERTENTIE

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

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

15% KORTING
15%
KORTING

*Niet in combinatie met andere aanbiedingen of acties.

OP EEN COMPLETE BRIL OF BRILLENGLAZEN*

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

Daarnaast
kunnen wij ook direct
bij uw zorgverzekeraar.
Dat maakt
het wel zo makkelijk!declaren
uw brilof lensvergoeding
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STAMPPOTREIS DOOR BRABANTSE EN GELDERSE LAND
Genieten van overheerlijke winterkost. Dat kunnen de KBO-leden, die op
woensdag 17 november meegaan met het stamppotreisje van de KBO, afdeling
Boxmeer. De deelnemers kunnen vanaf 11.00 uur opstappen bij de Weijerstaete
of op het Weijerplein of bij fitnesscentrum Fitland aan de Rembrandt van
Rijnstraat.
Er is één luxe touringcar, die om 11.30 uur vertrekt uit Boxmeer en een mooie
route volgt door het Brabantse en Gelderse land. Via onder andere Heumen en
Overasselt gaat het naar Herpen waarna de bus richting Nistelrode rijdt.
Om 12.45 uur is de verwachte
aankomst in Nistelrode bij
Partycentrum Maxend waar de KBOleden aan tafel gaan voor een
heerlijke stamppotmaaltijd. Samen
genieten van een heerlijke winterse
maaltijd en volop tijd om even bij te
kletsen.
Om 14.00 uur staat de touringcar
Partycentrum Maxend
gereed om de reizigers naar het dorp
te brengen waar een bezoek aan kledinggigant Van Tilburg Mode op het
programma staat.
De touringcar staat om 15.30 uur weer gereed voor de terugreis naar Boxmeer.
De route gaat langs Volkel en Boekel om rond de klok van 16.30 uur weer in
Boxmeer terug te keren.
De kosten van het stamppotreisje bedragen 25 euro per persoon.
Liefhebbers kunnen zich vanaf heden melden bij:
Truus van den Brand – Weijerstaete 74 – telefoon 0485-571053
Mechelien Verhees – Margrietstraat 79 – telefoon 0485-211610
of bij Ger Verdijk – Jan Sluijterstraat 6 – telefoon 0485-572223
Belangrijk: Iedereen moet bij het in- en uitstappen van de bus een mondkapje
dragen. Niet vergeten: het coronatoegangsbewijs (op smartphone of op papier).
De corona-controle is volgens de huidige regels verplicht.

KBO-Actief november 2021
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DIAMANTEN PAAR JAN EN RIEK HEIJNEMANS - GERRITS
GEBOREN - Jan: In 1933 in Sambeek. Derde kind uit een gezin van liefst
zestien. Als kind verhuisd naar Stevensbeek. Vader vrachtwagenchauffeur. Riek:
In 1935 in Groeningen. Zevende uit een gezin van acht kinderen. Vader was
aannemer.
ELKAAR LEREN KENNEN - In 1959 bij de muziekfeesten in Oploo. “Liefde op
het eerste gezicht”, lacht Riek. “Bij de laatste dans kwam-ie me halen. Hij vroeg:
‘mag ik je naar huis brengen?’ Ik zei: ‘ik moet nog ver’. ‘Geeft niks’ zei hij toen.
GETROUWD - Voor de wet op 4 november 1961 in Boxmeer, voor de kerk op 7
november in Vierlingsbeek.
WONEN IN BOXMEER - Vanaf de
eerste dag na het huwelijk. Eerst 48 jaar
in de Vincent van Goghstraat, daarna 12
jaar in de Egmond en sinds februari
2021 in Celesta van
appartementencomplex Weijerstaete.
KINDEREN/KLEINKINDEREN - Vijf
kinderen, drie wonen in Boxmeer, een in
Sambeek en een in Horst. Tien
kleinkinderen en één achterkleinkind.
WERK - Jan: Bijna veertig jaar bij
Hendrix’ kuikenbroederij aan de Sint
Anthonisweg in Boxmeer. Riek:
Coupeuse in het naaiatelier van
Beekman aan de Steenstraat in
Boxmeer. “Toen we trouwden, mocht ik
niet doorwerken. Dus werd ik huisvrouw.
Zo ging dat in die tijd”, vertelt Riek.
HOBBY’S - Jan: Een echte
dierenliefhebber. Jarenlang een volière
met kanaries en een groot aquarium met
Jan en Riek Heijnemans-Gerrits.
tropische vissen. Tv-kijken
“Bij de laatste dans kwam-ie me halen”.
(mondjesmaat), puzzelen en regelmatig
een kaartje leggen met zussen uit Stevensbeek. Riek: Veel gezwommen. Elke
week gymmen in het zwembad in de sporthal, maar daar mee gestopt. “’t Is me
daar te glad”. Leest graag en zit graag aan de computer. “Allerlei dingen
opzoeken die ik wil weten. En ja, ook telebankieren. We kunnen niet meer naar
de kleinkinderen toe, maar als er een jarig is, maak ik het cadeautje over met de
computer”.
KBO - Al heel lang lid. Vaak mee geweest met reisjes. Kan nu niet meer. En de
puzzel in het boekje oplossen.
BIJZONDERHEIDJE - Op 4 november ’s avonds een feestje met de kinderen en
in het weekend van 6 en 7 november open huis voor kinderen en kleinkinderen.
5
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DIAMANTEN PAAR GERRIT EN TONNY BOUMANS - JACOBS
GEBOREN - Gerrit: In 1932 in Beugen; zevende van een gezin met acht
kinderen. Tonny: In 1937 in Ven-Zelderheide. Vijfde van een gezin met zes
kinderen.
ELKAAR LEREN KENNEN - In 1957 bij hotel De Kroon in Gennep. Tonny: “Daar
gingen jongens en meisjes uit ’t Ven en ook uit Beugen dansen. Ik wilde geen
man, die niet kon dansen.
En wat kreeg ik? Een man
die niet kon dansen, maar
hij was wel lief”. Gerrit:
“Nee, ik heb nooit leren
dansen, maar ze heeft het
niet uitgemaakt”.
GETROUWD - Voor de wet
op 29 juli 1960 en voor het
bed op 28 november 1961.
“We zijn veel eerder voor de
wet getrouwd om financiële
redenen”, legt Gerrit uit. “Ik
werkte bij de Spoorwegen in
Boxmeer en dreigde
overgeplaatst te worden
Gerrit en Tonny Boumans – Jacobs met op de achtergrond naar Venlo. Als je getrouwd
een foto van de vijf kleindochters. “Da’s ons kapitaal”.
was, kreeg je een
kostwinnersvergoeding extra. Zodoende. Die overplaatsing is uiteindelijk niet
doorgegaan”.
WONEN IN BOXMEER - Na het kerkelijk huwelijk in de Jan Tooropstraat. Tonny:
“We hebben hier altijd gewoond, en nog steeds. Met veel plezier. Ja, we hebben
in 1964 gezien dat de Pauluskerk hier tegenover werd gebouwd”. Gerrit: “En datie afgebroken werd ook”.
KINDEREN/KLEINKINDEREN - Twee kinderen, zoon Peter en dochter Yvonne.
Vijf kleinkinderen. Tonny: “Vijf prachtige meiden. Da’s ons kapitaal”.
WERK - Gerrit: In 1952 eerst twee jaar militaire dienst. Daarna altijd bij de
Spoorwegen. Vooral in Boxmeer. Onderhoudsdienst en op het station. In 1992
met vervroegd pensioen (vut). Tonny - Voor het huwelijk ‘interieurverzorgster’.
Daarna thuis.
HOBBY’S - Tonny: Zingen in drie koren. En de tuin. “Bloemen zijn echt mijn
hobby”. Gerrit: Wandelen, fietsen, klussen en biljarten in Sambeek. “Toen ik nog
bij het Spoor werkte, gingen we graag op treinvakantie naar Oostenrijk. Dat was
ons favoriete vakantieland. Ja, we kregen natuurlijk korting op het reizen”.
KBO - “Zijn we al heel lang lid van, maar geen idee hoe lang precies”.
BIJZONDERHEIDJE – “Ben en Toos van Hemert zijn twee dagen na ons
getrouwd. Dus nu ook zestig jaar. Ze hebben jarenlang naast ons gewoond. Heel
fijne buren”. (Naschrift redactie: En nu ook weer even buren, zie pagina hiernaast).
KBO-Actief november 2021
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DIAMANTEN PAAR BEN EN TOOS VAN HEMERT – VERDONK
GEBOREN - Ben: In 1937 in Vught, de middelste van negen kinderen. Vader was
stratenmaker. Toos: In 1938 in Den Bosch. “Ïk ben een Bossche bol”. Derde van
vier kinderen. Als baby verhuisd naar Vught. Vader was goudsmid.
ELKAAR LEREN KENNEN - Bij een van de fietstochten ‘Onderweg’; werden elke
14 dagen georganiseerd door Brabants Dagblad. Toos: “Was ons enige uitje. We
hebben zeven en een half jaar verkering gehad. Echt strenge verkering”.
GETROUWD - Op 30 november 1961 in het prachtige gemeentehuis van Vught
en in de Petruskerk aldaar.
WONEN IN BOXMEER - Vóór het trouwen een huis gekocht in de Jan
Tooropstraat. Toos: “Die heette toen nog Jasmijn. Hebben zelfs een jasmijn in de
tuin gezet, Later werden
het allemaal straten met
namen van schilders”.
Ben: “We waren nog
nooit in Boxmeer
geweest. Maar we
wilden eindelijk wel
eens trouwen. Met de
trein gaan kijken. Hier
waren huizen te koop.
Ik kon bij aannemer
Thijssen aan de slag als
timmerman. Was daar
een paar maanden in
Ben en Toos van Hemert – Verdonk:
“Zeven en een half jaar strenge verkering”
de kost tot ons huis klaar
was”. Ben en Toos woonden nog op enkele andere plaatsen in Boxmeer en –
sinds de nieuwbouw – in de Musette (van het complex Weijerstaete).
KINDEREN/KLEINKINDEREN - Twee dochters (een in Boxmeer, een in ZuidLimburg) en vier kleinkinderen.
WERK - Ben: Begon als scheepstimmerman in Zaltbommel, later ‘gewoon’
timmerman en daarna werkzaam in zonwering en gevelbekleding. Met 53 jaar in
wao, maar mocht met toestemming van de controlerend arts toch betaald klussen
in De Weijer. Met 61 jaar in de vut, maar niet stilzitten. Nog 15 jaar werkzaam in
de uitvaartbranche. Toos: Bij de loonadministratie van De Gruyter in Den Bosch.
Tot het trouwen. Moest toen haar baan opzeggen.
HOBBY’S - Toos: Bijna te veel om op te noemen. Was dirigente van kinderkoor
en medeoprichter en dirigente van dameskoor Vivace. Speelde cabaret in
Boxmeerse groep ‘Tussen de schuifdeuren’. Bridgen, samen met Ben. Nu: lid van
de bewonerscommissie van Musette. Ben: Vooral zingen. In Jeugd Centrale Koor
in Vught; in Boxmeer bij Vocaal Ensemble, Pauluskoor en Maasecho’s. Sportieve
staat van dienst: handbal, zaalvoetbal, tafeltennis.
KBO - Al zeker een jaar of tien lid.
BIJZONDERHEIDJE - Voor diamanten feest: met kinderen en kleinkinderen naar
musical Soldaat van Oranje.
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DRUK BEZOCHTE ALGEMENE LEDENVERGADERING KBO

Een zaal vol KBO-leden luistert tijdens de algemene ledenvergadering aandachtig naar
KBO-voorzitter Anton van Erve, die met een powerpoint-presentatie tekst en uitleg geeft
over het reilen en zeilen van de Boxmeerse ouderenvereniging.

Donderdag 14 oktober: Een stampvolle zaal van hotel-restaurant ’t Vertrek.
Allemaal leden van de KBO. Met meer dan zeventig waren ze gekomen, ruim
boven het gemiddelde bezoekersaantal van de jaarlijkse algemene
ledenvergadering. Er moesten deze keer zelfs stoelen bijgeplaatst worden en ook
de barkrukken waren bezet.
Hoe anders dan een jaartje geleden, november 2020, toen corona nadrukkelijk
aanwezig was, toen de anderhalvemeter-regel gold en toen er zegge en schrijve
27 leden, inclusief het bestuur, een kijkje kwamen nemen in een bijna akelig kale
zaal van hotel Riche.
Niets van dat sombere, deze keer. En dat was misschien wel de grootste winst
rondom de algemene ledenvergadering. Natuurlijk werd er bij de ingang keurig en
zonder morren gecontroleerd op het corona-vaccinatiebewijs. Nee, er waren
vooral opgewekte gezichten. Van KBO-leden die blij waren elkaar eindelijk weer
eens te ontmoeten, die genoten van koffie of thee en een overheerlijk stuk vlaai –
nee, geen stukje –, die aandachtig luisterden naar alle belangrijke en soms
minder belangrijke woorden, die in de pauze en na afloop genoten van het
aangeboden glaasje en die veelal geen haast hadden om huiswaarts te keren.
Wat er besproken is? Lees het op het extra inlegvel. En denk de vlaai er maar bij.
KBO-Actief november 2021
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t Harry Raafs nog niet. “Ik zit er
cretaris overgenomen. Die heeft
ar is nog niet echt over

GRATIS VERKEERSKENNIS OPFRISSEN

onder zijn hoede. “Daar
klein tuintje en een kippenhok.
en halve meter hoog. Konden ze
niet willen doen? Ik zei, goed,
heeft hij de kakelaars zelfs heel
jerstaete hebben het coronahuis genomen. Hoef ik niet naar
jn kweekkas. Bij de tomaten”.
door in Sint Petrusbasiliek. En
eigenlijk al begonnen toen ik
de Vaartprocessie. Doe ik al
je niet assisteren bij uitvaarten.
d. Koster Frans kon en kan
. Al het kosterswerk. Schoon
er zowat elke dag. Ook geld uit
e voor. Paar dagen geleden nog
van de muur te slopen.

De Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer (SWOGB) verzorgt samen met
Veilig Verkeer Nederland gratis opfriscursussen in de gemeente Boxmeer.
We willen allemaal
zo lang mogelijk
onze eigen
boodschappen
blijven doen.
Makkelijk een
bezoekje brengen aan vrienden of familie.
Zolang je dit kunt blijven doen, heb je je vrijheid. Maar je wordt wat ouder en het
verkeer vergt veel van je aandacht. Hoe zorg je
dan dat je zo lang mogelijk mobiel blijft?
Iedereen die zich dat wel eens afvraagt, kan
meedoen met de opfriscursus van Veilig
Verkeer Nederland. De SWOGB organiseert dit
jaar een opfriscursus verkeerskennis voor de
ervaren automobilist. Helemaal gratis, in
Boxmeer.
Tijdens de cursus wordt je verkeerskennis
bijgespijkerd. Een instructeur geeft uitleg over
oude en nieuwe verkeersregels, -situaties en borden.
Ook is er de mogelijkheid voor deelnemers aan
deze cursus om zich aan te melden voor een
individuele praktijkrit in de eigen auto (geheel
vrijblijvend). Verdere informatie hierover
ontvang je tijdens de cursus.
We organiseren de cursus op de maandagen 6 en 13 december elke keer van
13.30 uur tot 15.45 uur in
Boxmeer. Deelnemers worden op
beide dagen verwacht.
Ben je boven de 55, een ervaren
verkeersdeelnemer en
inwoner van de gemeente
Boxmeer, dan kun je je tot één
week voor aanvang van de
cursus aanmelden op
http://vvn.nl/opfriscursusboxmeer
of tijdens kantooruren bellen met
088-5248850. Deelname is gratis,
maar let op: vol=vol! Deelnemers
ontvangen een week voor aanvang van de cursus een bevestigingsmail met de
locatiegegevens.

hun tot ‘Lia en Harry Raafs Kantine
gedoopte prieeltje

niet dat ik dat moet doen, want
er gevraagd: kom er eens bij
iging. Daar ben ik al vanaf m’n
ar penningmeester. Ik dacht: ik
r moeten jongeren in. En bij de
t ben ik, dacht ik zo. Heb ik
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AMUSEMENTSAVOND KBO MET VROLIJK ‘ZNERIK TRIO’
Hij is er weer: de traditionele amusementsavond van de KBO. Na een jaartje
gedwongen overslaan zijn de KBO-leden op donderdag 25 november welkom in
de zaal van hotel Riche. Het programma start om 19.30 uur. De zaal is al vanaf
19.00 uur open.
Middelpunt van de vrolijke en vooral
muzikale avond is het Znerik Trio uit
Oisterwijk. Het gezelschap bestaat uit
leider Erik Potters en twee kompanen.
Zij bespelen de pancia pianissimo (een
draagbare mini-piano), de saxofoon en
diverse soorten slagtuig. Het Znerik
Trio dankt zijn naam aan Erik, of beter
‘onzen Erik’ en in goed Brabants
‘Znerik’.
Erik Potters, de leider van het Znerik Trio
Vol enthousiasme, lol en vakmanschap
vormt het drietal een band om de vingers bij af te likken. Het plezier dat de
bandleden uitstralen, werkt aanstekelijk op het publiek. Het trio brengt een
afwisselend repertoire van meezing- en luisterliedjes en prettige praatjes.
De toegangsprijs voor de amusementsavond is 5 euro, inclusief koffie of thee en
een consumptie.
Kaartjes zijn vanaf nu te koop bij Truus van den Brand, Weijerstaete 74, telefoon
0485-571053, bij Gerrie van Kempen, Exportstraat 13, telefoon 0485- 571741, bij
Mechelien Verhees, Margrietstraat 79, telefoon 0485-211610 of bij
Ger Verdijk, Jan Sluitersstraat 5, telefoon 0485-572223.
Let op: voor de amusementsavond is het coronabewijs (op de smartphone of op
papier) vereist. Aan de deur zal gecontroleerd worden.

SAMEN KERSTSTUKJES MAKEN
Op donderdagmorgen 16 december kunnen de leden van de KBO weer zelf
een kerststukje komen maken. De activiteit begint
om 09.30 uur in sportcomplex ’t Hoogkoor.
Onder leiding van Tine van den Boom uit Afferden
maakt iedereen hetzelfde kerststuk. Tine brengt
alle materialen en bloemen mee. De deelnemers
wordt wel verzocht een eigen snoeischaar mee te
brengen. Natuurlijk neemt iedereen zijn of haar
zelfgemaakte kerststuk mee naar huis. De
bijdrage voor het maken van het kerststuk is 20
euro, te betalen bij aanvang. Belangstellenden
kunnen zich tot en met donderdag 9 december aanmelden bij:
Truus van den Brand, Weijerstaete 74, telefoon 0485-571053 of bij
Gerrie van Kempen, Exportstraat 13, telefoon 0485-571741.
KBO-Actief november 2021
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KERSTVIERING KBO MET OPTREDEN VAN ANGELS RULE
Voor de leden van de KBO, afdeling Boxmeer, is er op woensdag 8 december
een bijzondere kerstviering in de grote zaal van hotel Riche. De entree is gratis.
Het programma begint om precies 14.30 uur, maar de zaal is al om 13.45 open
voor de bezoekers. Het programma van de kerstviering ziet er als volgt uit:
Opening en welkomstwoord door KBO-voorzitter Anton van Erve
Kerstoverweging door pastor Ben Wolbers
Muzikaal optreden van de leden van vocal group Angels Rule
Het optreden wordt verzorgd door Roel Verheggen, Anneke Miggiels, en Maarten
Jung. De volledige groep van Angels Rule was vorig jaar te zien in het SBS6programma I want more!.
Angels Rule is vooral bekend door concerten in deze regio. Ze zullen de bekende
Nederlandse
kerstliederen ten gehore
brengen en een paar
alom bekende
buitenlandse
kerstklassiekers. De
bekendste liederen
kunnen uiteraard door
iedereen worden
meegezongen.
De leden van Angels
De vocal group Angels Rule, zoals die vorig jaar te zien was in Rule vinden het – na de
versoepeling van de
het tv-programma I want more!
coronaregels – heerlijk
om weer voor live publiek te zingen en te spelen; het belooft dan ook een
hartverwarmende middag te worden.
Halverwege het optreden van de vocal group is er een pauze waarin een
consumptie zal worden geserveerd.
Afsluiting
De middag wordt traditioneel afgesloten
met het aanbieden van een consumptie en
het traditionele Brabantse worstenbroodje.
Let op: voor de bezoekers van de
kerstviering is het coronabewijs (op de
smartphone of op papier) vereist. Aan de
deur zal gecontroleerd worden.
11
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ALLEMAAL BEESTJES
KAT
Een wijze kat uit Callantsoog
Studeerde af als bioloog
Haar proefschrift oogstte veel respect
‘De kat stamt af van een insect’
Zo schreef zij in geleerde zinnen
‘Hoe kunnen katten anders spinnen?’

LANGPOOTMUG
Een langpootmug uit Simpelveld
Verspeelde laatst een massa geld
Niet door de koersval van de olie
Nee, hij verloor met Monopolie
‘De vijand’, zei hij, ‘dat was kloten
Had drie hotels op Lange Poten

RUPS
Een jonge rups stond in Berlijn
Te treuren op het kermisplein
Een kever zag het tafereeltje
En vroeg de rups: ‘Wat scheelt je?’
‘Ach, weet je’, zei het kleine dier
‘Mijn pa begon zijn loopbaan hier’
KBO-Actief november 2021
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OPLOSSINGEN PRIJSPUZZEL EN EXTRA PUZZEL
Net geen honderd inzendingen kwamen er in oktober binnen bij de
puzzelredactie. Niet getreurd, wij waren dik en dubbel tevreden met 97
inzendingen. De woordzoeker leverde geen problemen op, terwijl dat tot
onze schrik wel het geval had kunnen zijn. Drie inzenders meldden ons
het kleine foutje in de woordzoeker: twee letters omgewisseld. Sorry voor
het slippertje, maar we denken dat het geen invloed gehad heeft op de
puzzel, die in het teken stond van allerlei kledingstukken. De juiste
oplossing van de woordzoeker van het oktober-nummer was:
KLEERMAKER
Uit de stapel goede inzendingen kwamen na loting de volgende drie
winnaars tevoorschijn: Jan van den Bungelaar, Annie Bergmann en
Toon Fransen. Zij kregen als beloning een heerlijk smulpakketje.
Ook van de sudoku kwam een mooi aantal inzendingen binnen in de
brievenbus en de mailbox van de puzzelredactie.
De juiste oplossing van de sudoku was het getal 7523

Deze legpuzzel van 1000
stukjes met een panorama
van een Frans stadje in de
Provence ging na loting naar:
Reino de Jong.

Alle prijswinnaars: hartelijk gefeliciteerd!
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EXTRA

PRIJSPUZZEL:

BEESTACHTIGE BEROEPEN

Deze keer – op verzoek van enkele KBO-puzzelliefhebbers – weer een
anagrammen-puzzel. In de tien namen hieronder zijn tien beroepen
verborgen. Alle beroepen hebben iets te maken met dieren. Schuif net zo
lang met de letters van elke naam, tot het beroep tevoorschijn komt.
Stuur de tien beroepen samen met uw naam en adres via de mail naar
wielvloet@hotmail.com of schrijf ze met 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 23 november binnen zijn. Onder de
goede inzendingen wordt weer een prachtige legpuzzel van duizend
stukjes verloot.
De opgaven:
1. Niels Vaargrens
2. Teun Merelweem
3. Franka de Koper
4. Mr Henri Demont
5. Pino Balger
6. Hans Reukdover
7. Mark Lieverdje
8. Greet van Tarn
9. Dr Cas Hapheer
10. Andre Stier

Deze kleurrijke legpuzzel van bloeiende bollenvelden
ligt klaar voor de winnaar van de extra prijs-puzzel

Beestachtig veel succes!
KBO-Actief november 2021
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PRIJS-PUZZEL:

DE NIEUWE GEMEENTE

Op 24 november mogen we naar de stembus om de gemeenteraad van de
nieuwe gemeente Land van Cuijk te kiezen. Om al een beetje in de stemming te
komen, fabriceerde onze puzzelredacteur onderstaande woordzoeker. Alle
plaatsen van het Land van Cuijk zijn er in verstopt. Streep de namen weg en u
heeft 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 weer drie prijsjes. Uw
oplossing moet vóór 23 november binnen zijn.
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BEERS – BEUGEN – BOXMEER – CUIJK – ESCHAREN – GASSEL – GRAVE –
GROENINGEN – HAPS – HOLTHEES – KATWIJK – LANDHORST – LANGENBOOM –
LEDEACKER – LINDEN – MAASHEES – MILL – OEFFELT – OPLOO – OVERLOON –
RIJKEVOORT – SAMBEEK – SINT AGATHA – SINT ANTHONIS – SINT HUBERT –
STEVENSBEEK – VELP – VIANEN – VIERLINGSBEEK – VORTUM MULLEM –
WANROIJ – WESTERBEEK – WILBERTOORD

Oplossing:
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IN MEMORIAM
In de voorbije weken is afscheid genomen van:
Mevr. J. Voesten-van Es
Dhr. J. Hessing
Mevr. M. Lamée-Smits

Weijerstaete 173
Weijerstraat 54
St. Jozefstraat 1E

82 jaar
72 jaar
85 jaar

NIEUWE LEDEN:
Mevr. R. Derks-Kooijmans
Dhr. T. Derks
Mevr. M. Vergeer-Driessen
Mevr. R. Cornelissen-Raaijmakers
Mevr. J. Hendriks-Janssen
Dhr. G. Hendriks

Moerkamp 36
Beugen
Moerkamp 36
Beugen
Weijerstaete 135
Jan Petersstraat 33
Rietzanger 2A
Rietzanger 2A

AANTAL LEDEN: 1074

Boxmeer 1993: Het drukste kruispunt van het dorp met verkeerslichten in plaats
van een rotonde, met de Plus-supermarkt in plaats van de Lidl en met (uiterst
rechts) de fietsenwinkel van Van Lin in plaats van de Rochus-Bergh.
KBO-Actief november 2021
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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

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 16 Boxmeer - tel: 0485- 57 86 60

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

Voor uw barbecue of partypan
Henk Meulepas,
keurslager

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

