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GEPLANDE ACTIVITEITEN december 2021, januari 2022
08 dec
15 dec
20 dec

Opening kerststallenexpositie in St. Petrusbasiliek
Wandelen met de KBO
Aanbieding kerstattentie en KBO-kalender 2022

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
Er komt bij ons tijdens Kerstmis
geen druppel drank op tafel;
wij schenken heel voorzichtig

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
KBO-actief graag
Kopij voor
voor het
het januari-nummer
januari-nummer2022
2022(nr.
(nr. 1)
1) van
van KBO-actief
graag vóór
vóór
21
december
aanleveren
(liefst
digitaal)
bij
de
redactie.
Zie
daarvoor
het
21 december aanleveren (liefst digitaal) bij de redactie. Zie daarvoor
colofon
op
pagina
1.
De
redactie
behoudt
zich
het
recht
voor
ingezonden
het colofon op pagina 1. De redactie behoudt zich het recht voor
artikelen
niet of eventueel
te geven.
ingezonden
artikelenverkort
niet of weer
eventueel
verkort weer te geven.
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VAN DE REDACTIE…
Te vroeg gejuicht. Dat hadden we een maand geleden, toen we het
redactiewoordje voor het novembernummer van KBO-actief schreven. De
keiharde coronacijfers liegen er niet om en dus ging en gaat er een streep door
de KBO-activiteiten, die we nog wel zo vrolijk hadden aangekondigd. Dus geen
stamppotreisje, geen amusementsavond en straks ook geen kerstviering en niet
gezellig samen kerststukjes maken. We zullen er voorlopig in moeten berusten.
Intussen hebben we weer ons beste beentje voor gezet om u een lezenswaardig
decembernummer te kunnen presenteren. Natuurlijk doen we verslag van de
deelname van ons KBO-team aan de eerste Boxmeerse kwis, maar op de uitslag
moeten we nog even wachten.
Uiteraard ook kerstsfeer in dit nummer. Een woordje van onze voorzitter, een
eigentijdse kerstboodschap van onze geestelijk adviseur en een mooi
kerstgedicht van Jo Gerrits, waarin de kerststal zelf aan het woord komt. Net als
elk jaar ook weer even aandacht voor de traditionele kerststallententoonstelling in
de Petrusbasiliek. In de hoop dat het allemaal door kan gaan.
Wat zeker door kan gaan, zijn de puzzels. Onze redacteur heeft weer twee
werkstukjes in elkaar gedraaid, waar u zich op mag storten.
Wat ons betreft: veel lees- en puzzelplezier en voor straks: fijne feestdagen en
een gezond en gelukkig 2022.
Redactie KBO-actief
Wiel Vloet en Carel en Tini Thijssen

Voor uw barbecue of partypan

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

Bezoek ook onze website:
www.dekaaswinkel.nl
Steenstraat 61b, 5831 JC Boxmeer,
Tel 0485-574172, email: info@dekaaswinkel.nl
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KBO-team deed mee aan eerste Boxmeerse kwis

EEN AVONDJE PIEKEREN, PUZZELEN EN PLOETEREN
Door Carel Thijssen
De Boxmeerse kwis. Leuk, gezellig, daar doen we aan mee. Zo dacht het bestuur
van onze KBO. Dus verscheen er in augustus en september in KBO-actief een
oproep aan de leden om zich te melden voor deelname. Nul reacties. Dan maar
zelf aan de bak, besloot
het bestuur. We zoeken
er gewoon een paar
slimmeriken bij als extra
hulpjes.
En zo ontstond een
indrukwekkende
denktank (met zelfs
academisch geschoolde
wijsneuzen), die het
mocht opnemen tegen al
die andere teams. Want
concurrentie was er meer
Opzoeken, opzoeken, opzoeken
dan genoeg. Veertig
teams met – volgens schattingen van de organisatie – in totaal vier- tot
vijfhonderd deelnemers en denkers.
Het werd een druk avondje, die 6de november, een zaterdagavond zonder
televisie of welk ander alledaags tijdverdrijf dan ook.
Voor alle teams was het hard werken, piekeren, puzzelen en ploeteren. De
denktank van de KBO – vijftien vrouwen en mannen sterk, plus nog diverse
telefonische hulplijntjes – had zich genesteld in het pastoraal centrum. Een beetje
hulp van boven kan geen
kwaad, zal ongetwijfeld
het idee zijn geweest.
Tastbare hulpstukken
waren er in ieder geval in
overvloed: laptops, ipads, smartphones en –
hoe wonderlijk! – zelfs
ouderwetse
hulpmiddelen als boeken
en tijdschriften.
Het op die manier tot de
En nog meer opzoeken
tanden gewapende KBOteam kon de mouwen opstropen. Liefst 49 vellen A4 barstensvol vragen en foto’s
over allerlei onderwerpen. Natuurlijk waren er vragen over oud, nieuw en sportief
Boxmeer en over de kerkdorpen, maar ook rubrieken als films, tv-series en
KBO-Actief december 2021
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muziek kwamen volop aan de orde. En niet te vergeten: sommige teamleden
moesten ‘de hort op’. Op zoek naar antwoorden op vragen die letterlijk op straat
lagen, zoals een vloertegel met de afbeelding van een bok, of een gevelsteen bij
de basiliek. Dus de fiets op en de zaklamp in de aanslag. Onze KBO’ers-in-debuitendienst hadden het er druk mee, net als al die andere deelnemers die de
hort op waren gestuurd. Het leverde een gezellige drukte van zoekers in het
duister op, daar in het centrum van Boxmeer.
Intussen was het in het pastoraal (crisis)centrum peentjes zweten. Want je kunt
als ervaren googleaars en internetters wel allerlei moderne hulpmiddelen bij de
hand hebben, de slimme smiechten die de kwisvragen bedacht hadden, maakten
de deelnemers het leven behoorlijk zuur. Om een paar voorbeeldjes te noemen:
een fotootje van een kerkdeur. Knappe jongen, die op internet kan vinden, in welk
kerkdorp dat gebedshuis staat. Nog een voorbeeldje: welke voetballer schoot op
de 95ste verjaardag van Olympia’18 de bal in eigen doel? Vind je zomaar niet op
google. Nog eentje uit de vreselijk moeilijke rubriek van de films: zoek de titel van
een film aan de hand van een paar fotootjes. En dan moet je het doen met een
paar bokshandschoenen
en een zakhorloge! Daar
komt een normaal mens
toch niet uit, of je nu wel of
niet twee universitaire
titels voor je naam hebt
staan.
En toch was het
knotsgezellig, spannend
en vooral goed om te zien
hoe de puzzelaars van het
KBO-team samenwerkten
op weg naar een goed
resultaat. Als de een het
antwoord niet wist of niet
kon vinden, schoot een
ander wel te hulp.
En de gevonden antwoorden inleveren bij de non-playingcaptain van het KBO-team. Met rechts de prachtige bok.
Regelmatig met succes.
Och, en als niemand het wist, werd er niets ingevuld. Hooguit een diepe zucht,
als tekentje van wanhoop.
O ja, behalve alle vragen binnenshuis en zoekopdrachten buitenshuis, moest er
en passant ook nog een bok in elkaar geknutseld worden. Niet van papier of
ander slap materiaal, nee een stevig beestje dan zijn mannetje kon staan. En dat
lukte voortreffelijk, dankzij het kunstzinnige thuisfront, dat ingeschakeld was.
Of het KBO-team in de eerste Boxmeerse kwis ook zijn mannetje heeft gestaan,
is voorlopig nog in nevelen gehuld. De uitslag en de bijbehorende prijsuitreiking
waren gepland voor eind november, maar dat feestje is – dankzij corona –
voorlopig verschoven naar begin januari. We houden u op de hoogte. En als er
volgend jaar weer gekwist wordt, doe mee. Veel spannender dan weer de hele
avond tv kijken.
5

KBO-Actief december 2021

Van de bestuurstafel

HARTVERWARMEND
Beste leden,
Bijna aan het eind gekomen van 2021, wil ik graag met u een paar gedachten
delen.
Het jaar 2020 en ook dit jaar 2021 waren bizarre jaren, waarin alles wat voordien
normaal was bijzonder werd. En ongewone zaken werden een onderdeel van het
dagelijkse leven. Voor onze KBO-afdeling kwamen
gewoonlijk normale activiteiten en samenkomsten
te vervallen. Toch ging een aantal zaken gelukkig
´gewoon´ door. Bijvoorbeeld de individuele
belangenbehartiging zoals het werk van de
vrijwillige ouderenadviseurs, de
belastinginvulhulpen en de thuisadministrateurs.
Ook het mooie KBO-actief dat telkenmale weer bij
u op de deurmat viel. Het was hartverwarmend te
zien dat onze geweldige vrijwillig(st)ers en onze enthousiaste leden de moed er
steeds in gehouden hebben. Zij hebben doorgezet en er van gemaakt wat kon.
Hartelijk dank daarvoor!
Een paar weken geleden stonden er voor de maanden november en december
nog diverse activiteiten te gebeuren. Maar helaas moesten, vanwege de snel
verslechterende corona-perikelen en het oplopende aantal besmettingen ook
deze activiteiten afgelast worden. Waaronder helaas nu ook de kerstviering en
het traditionele kerststukjes maken.
Wij hopen dat 2022 ons in ieder geval weer in een wat normaler vaarwater wil
brengen.
Mede namens de overige leden van het KBO-bestuur
Anton van Erve, voorzitter

KERSTBROOD EN KBO-KALENDER
Op maandag 20 december zullen de wijkcontactpersonen van de KBO
traditiegetrouw bij de leden het kerstbrood
bezorgen. Het bestuur verzoekt alle leden
vriendelijk om deze dag thuis te zijn of
zodanige maatregelen te treffen dat de
vrijwilligers de attentie kunnen afgeven. De
bezorgers brengen ruim duizend broden ‘aan
de man/vrouw’ en zullen uw
voorzorgsmaatregelen zeer op prijs stellen. Voor de goede orde: er wordt per
postadres één kerstbrood afgeleverd. Gelijktijdig met de kerstattentie ontvangen
de leden ook de KBO-kalender voor het nieuwe jaar 2022.
KBO-Actief december 2021
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Kerstboodschap pastor Ben Wolbers

HET VERHAAL VAN KERSTMIS
Beste leden van de KBO,
Er is ooit een cd gemaakt waarop het lied Stille Nacht heel mooi wordt gezongen.
Maar op de achtergrond hoor je een nieuwslezer: corona-rellen in Rotterdam,
hevige overstromingen in Limburg, burgemeester kondigt noodbevel af.
Met Kerstmis zingen we het weer
Stille Nacht, Heilige Nacht. We
raken weer ontroerd om het heilige
paar en het kindje met goud in het
haar. Maar waarom eigenlijk? Ook
vandaag krijgen vluchtelingen
onderweg kinderen. Zelfs op
bootjes op de Middellandse Zee
worden kinderen geboren. Waarom
raakt ons dat vandaag niet méér
dan het oude verhaal van Jezus’
geboorte? Het kind van nu is toch
ook in nood?
Het verhaal van Kerstmis zegt ons
dat de geboorte van Jezus een
begin is van redding en bevrijding.
God zelf komt onder ons wonen. In
de mens Jezus doorbreekt God
onze onmacht om het goede te doen. Hij wil ons in de persoon van Jezus laten
delen in Zijn kracht om een nieuwe wereld op te bouwen. En Jezus heeft ons met
zijn manier van leven laten zien hoe dat kan. Hij was een door en door menselijke
mens. Hij was weerloze liefde. Hij was en is licht en toekomst voor wie zonder
hoop zijn. Hij was zo goed als God. Dát vieren wij met Kerstmis: wij zijn
uitgenodigd mensen van God te zijn. Levend voor elkaar…
Ik wens u een Zalig
Kerstmis en een
Gezegend Nieuwjaar.
Pastor Ben Wolbers
geestelijk adviseur KBO
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DE KERSTSTAL
Het wordt kersttijd
En het grondzeil ligt reeds gespreid
Wij worden van zolder gehaald
En er wordt geïnspecteerd
Of alles nog goed functioneert
Als kerststal ben ik ervaren
Want ik ben hier al vele jaren
Het stro, de stenen, het mos en het zand
Alles is weer bij de hand
En alles heeft zijn eigen verhaal
Dat weten we inmiddels allemaal
Het stro groeide als riet achter de dijk
En voelt zich nu de koning te rijk
De stenen lagen reeds paraat
Onder het viaduct van de Heerstraat
Die mooie stenen
Mogen we ieder jaar weer lenen
Het zand komt van de bouw en is fijn gezeefd
Dat heeft de bouw dus overleefd
En dan nog het mos
Nee, dat komt niet uit het bos
Dat komt tussen de planten vandaan
Die rondom het huis hier staan

KBO-Actief december 2021
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t Harry Raafs nog niet. “Ik zit er
cretaris overgenomen. Die heeft
ar is nog niet echt over

Als wij onze plaats hebben ingenomen
Zien we daar de beelden komen
Eerst was er de engel die ik zag
Die ‘Gloria in Excelsis Deo’ verkondigen mag
En nu komen Maria en Jozef onder mijn dak
De os en de ezel staan daar reeds op hun gemak
Herders komen over het veld
Naar mijn stal toegesneld
De schapen grazen rustig verder
Onder de hoede van een jonge herder
En zijn waakzame herdershond
Die drentelt rustig bij de kudde rond
De koningen zijn er - in vol ornaat Zoals dat met koningen gaat
De kameel rust uit van de lange tocht
Die hij vanuit het Oosten maken mocht
En nu komt de kribbe met het onschuldig kind
Dat onder mijn dak een veilig plekje vindt
Dat kind komt ieder jaar weer voor de vrede op aard
Want die klus is nog steeds niet geklaard
Mag het dit jaar geven
Dat alle mensen in vrede kunnen leven
Dan kunnen wij straks zonder zorgen
Weer veilig worden opgeborgen

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.
hun tot ‘Lia en Harry Raafs Kantine
gedoopte prieeltje

Zalig Kerstmis
Jo Gerrits

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
9
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KERSTSTALLENEXPOSITIE IN SINT PETRUSBASILIEK
Van woensdag 8 december tot en met zondag 2 januari is in de Sint
Petrusbasiliek in Boxmeer weer de grootste kerststallenexpositie van
Nederland te zien. In verband met het coronavirus moesten vorig jaar al binnen
twee weken de kerkdeuren gesloten worden en hebben slechts weinig mensen
kunnen genieten van de traditionele tentoonstelling. De organisatoren hopen dat
het publiek dit jaar wel een bezoek mag brengen aan de expositie van ruim 550
kerststallen uit de hele wereld, die in vitrines in de basiliek en in de crypte zijn
opgesteld. Uiteraard is de grote kerststal met vooroorlogse beelden van de firma
Linssen uit Venlo één van de grootste trekpleisters van de tentoonstelling. Zeker
de moeite waard zijn ook de op schaal nagebouwde historische gebouwen uit
Boxmeer. Extra aandacht verdienen de schaalmodellen van prachtige
kerkgebouwen, zoals
de Portugese
synagoge in
Amsterdam, de
kathedraal van Léon,
een Russischorthodoxe kerk en
een Boeddhistische
tempel. Die laatste
gebouwen waren
vorig jaar de nieuwste
aanwinsten van de
expositie, maar door
de gedwongen
sluiting van de
basiliek hebben maar
Prachtige schaalmodellen van onder meer een Russischweinig bezoekers
orthodoxe kerk en van de kathedraal van Léon brengen de
wereldgodsdiensten dichterbij in de kerststallenexpositie
deze pronkstukken
kunnen bewonderen.
Kinderen kunnen hun kennis van het kerstverhaal toetsen aan een uitdagende
kinder-kerst-puzzel in de doopkapel. Onder de goede oplossingen worden drie
kerststalletjes verloot.
De expositie is dagelijks geopend van 13.30 uur tot 16.30 uur. De toegang is
gratis. De bezoekers dienen wel de geldende coronaregels in acht te nemen. Zo
is het tonen van de QR-code verplicht, evenals de anderhalve-meter-regel. Het
publiek wordt bovendien geadviseerd niet in grote aantallen en niet alleen in de
weekenden naar de expositie te komen. Gespreid bezoek wordt aanbevolen. Ook
zijn er geen groepsrondleidingen. De organisatie overweegt bovendien – als de
regels het toelaten – de tentoonstelling begin januari met een of twee weken te
verlengen. Voor de meest actuele informatie wordt verwezen naar de website van
de parochie: www.onzelievevrouweparochie.nl

KBO-Actief december 2021
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RABO CLUBSUPPORT: 488,34 EURO VOOR KBO BOXMEER
De actie Rabo Clubsupport 2021 heeft voor de KBO-afdeling Boxmeer wederom
een prima resultaat opgeleverd. Ondanks
opnieuw een aantal wijzigingen in de
stemprocedure voor dit jaar hebben veel KBOleden, die ook lid zijn van de Rabobank, hun
stemmen uitgebracht op de KBO Boxmeer.
Het mooie bedrag van 488,34 euro zal binnenkort
op de rekening van de KBO afdeling Boxmeer
worden bijgeschreven.
Het bedrag is zeer welkom in de kas om de diverse activiteiten in het komende
jaar te kunnen organiseren.
Hartelijk dank aan allen die hun stem bij deze actie hebben uitgebracht op de
KBO Boxmeer.
Wim Kuster,
Penningmeester

WEER WANDELEN MET DE KBO
Jarenlang organiseerden Jan van den Bungelaar en Fien Spiekmans de
wandelactiviteiten voor de leden van de KBO. Zij stippelden de routes uit en
zorgden ervoor dat er onderweg de mogelijkheid was om een kopje koffie of thee
te drinken. Het tweetal gaf enkele maanden geleden te kennen om persoonlijke
redenen te stoppen met de organisatie. Inmiddels hebben enkele liefhebbers zich
gemeld om die taak op zich te nemen.
Met inachtneming van de geldende corona-regels liggen er nu plannen om
voorlopig één keer per maand, steeds op de derde woensdag van de maand, met
een groep liefhebbers
op stap te gaan. De
eerste wandeling van
ongeveer drie uur staat
op de agenda voor
woensdag 15
december. De
deelnemers starten om
13.30 uur vanaf de
‘Verkusmert’, het oude
marktplein aan de Van
Coothstraat/Marktstraat
(bij de kerstboom van buurvereniging De Biest). De eerste route wordt gelopen in
en om Boxmeer. Belangstellenden kunnen zich tot en met 14 december per mail
of per telefoon melden bij Jos Heijnen (heijnen_j@hotmail.com of 06 517 864
93) of bij Harry Raafs (harryraafs@hetnet.nl of 06 137 266 94).
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ALLEMAAL BEESTJES
EGEL
Een egeltje uit Goudriaan
Liet op een dag zijn baardje staan
Scheer af dat ding, beval zijn vrouw
Maar lieverd, vroeg hij. Moet dat nou?
Jazeker, vond zij, ’t is geen doen
Je pikt me steeds als ik je zoen

KATER
Een rode kater uit Cadzand
Ligt overdag vaak in zijn mand
Zo spaar ik, legt hij uit, mijn krachten
Ik moet het hebben van de nachten
Ik wil, dat zult u wel begrijpen
De katjes in het donker knijpen

VLO
Een vlooienmeisje uit Eemnes
Krijgt sinds een maand pianoles
De hele buurt kotst haar nu uit
We worden gek van dat geluid
Die klereherrie zit ons dwars
De hele dag de vlooienmars
KBO-Actief december 2021
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OPLOSSINGEN PRIJSPUZZEL EN EXTRA PUZZEL
November kan de boeken in als puzzelmaand. Tenminste voor de lezers
en puzzelaars van KBO-actief. Liefst 114 inzendingen – helaas ook eentje
zonder naam en adres! – dwarrelden er in de brievenbus en de mailbox
van onze puzzelredactie. Een nieuw record, waar we best een beetje trots
op zijn. Verreweg de meeste oplossingen betroffen de woordzoeker met
de namen van alle dorpen uit het land van Cuijk, die over een klein
maandje de nieuwe gemeente Land van Cuijk gaan vormen. De juiste
oplossing van de woordzoeker was:
LAND VAN ZAND EN KLEI
Uit de stapel goede inzendingen kwamen na loting de volgende drie
winnaars tevoorschijn: Gerrit Boumans, Tineke Verhallen en Jacques
Willems. Zij kregen als beloning een heerlijk smulpakketje.
Ook de extra prijspuzzel leverde een flink aantal inzendingen op. Deze
keer was het weer een anagrammen-puzzel, waarin tien beroepen
verborgen zaten, die allemaal iets te maken hadden met dieren.
De juiste antwoorden waren:
1. Garnalenvisser
2. Leeuwentemmer
3. Paardenfokker
4. Hondentrimmer
5. Palingboer
6. Varkenshouder
7. Kameeldrijver
8. Rattenvanger
9. Schaapherder
10. Dierenarts

De garnalenvisser

De legpuzzel van 1000 stukjes van de bloembollenvelden ging na loting
naar: Maria Vloet - Claassen.
Alle prijswinnaars: hartelijk gefeliciteerd!
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EXTRA

PRIJSPUZZEL:

VRIJWILLIGERSWERK

Elk jaar staat 7 december genoteerd als de nationale dag van de
vrijwilliger. Dat bracht onze puzzelredacteur deze keer op het idee om een
puzzel te maken over de vrijwilligers. Wat doen die duizenden mensen
zoal? In de tien namen hieronder zijn tien werkzaamheden van vrijwilligers
verborgen. Schuif net zo lang met de letters van elke naam tot
tevoorschijn komt wat voor werk elke vrijwilliger doet.
Stuur de tien oplossingen 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 21 december binnen zijn. Onder de
goede inzendingen wordt weer een prachtige legpuzzel van duizend
stukjes verloot.
De opgaven:
1. Gerrit Blomzaadje
2. Barend Warmen
3. Moos Paap
4. Merel Oeverdoos
5. Evert en Lies Desberg
6. Tanja de Wamel
7. Gert Zonmaler
8. Drieske Biervrager
9. Tinus Rudag
10. Klara Verfkip

KBO-Actief december 2021

Deze kleurrijke legpuzzel van een
Italiaans dorp aan het Gardameer
ligt klaar voor de winnaar van de extra prijs-puzzel
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PRIJS-PUZZEL:

OP DE FIETS

Bij de meesten van ons staat het stalen ros in de wintermaanden keurig in het
schuurtje of de berging. Alleen als het droog is en niet te koud, springen we als
het effe kan, nog even lekker op de fiets. Die oer-Hollandse tweewieler bracht
onze puzzelredacteur op het idee de fiets eens goed te bekijken en zo veel
mogelijk onderdelen en hulpmiddelen op te schrijven. Ze zitten verstopt in
onderstaande woordzoeker. Streep de gegeven woorden weg en de oplossing
komt tevoorschijn. 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 21 december binnen zijn.
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ACCU – ACHTERLICHT – ACHTERWIEL – BAGAGEDRAGER – BEL –
BINNENBAND – BUITENBAND – DERAILLEUR – DYNAMO – FRAME –
HANDREM – HELM – JASBESCHERMER – KABELS – KETTING – KOPLAMP –
NAAF – PEDALEN – POMP – REFLECTOR – SLOT – SPATBORD –
SPIEGELTJE – STANDAARD – STUUR – TAS – TRAPAS – VENTIEL –
VERSNELLING – VOORVORK – VOORWIEL – ZADEL
Oplossing:
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IN MEMORIAM
Op 12 december gedenken wij om 10.30 uur in de Petrusbasiliek:
Mevr. Th. Janssen-Stevens
Dhr. A. Keeman

Koorstraat 21
Adriaan Brouwerstraat 38

90 jaar
75 jaar

In de voorbije weken is afscheid genomen van:
Mevr. D. Thoonen-Steijvers
Dhr. R. Bärbig
Mevr. E. Nabbe-Vermeule
Dhr. C. Diepenbeek

Jozef Israëlstraat 13B
Jeroen Boschstraat 46
Jozef Israëlstraat 13A
Pr. Margrietstraat 95

83 jaar
81 jaar
77 jaar
80 jaar

NIEUWE LEDEN:
Mevr. J. Tel-Hylkema
Van Elswijckstraat 3
Mevr. S. Coffie
Van Speijk 94
Dhr. E. van Baal
Grasklokje 13
Mevr. M. van Baal-Terburg
Grasklokje 13
Dhr. P. de Weert
Van Coothstraat 19
Mevr. L. de Weert-Raaijmakers Van Coothstraat 19
Mevr. M. Ros
Geelgors 9
AANTAL LEDEN: 1070

Boxmeer 1953: Het
pompstation van
Waterleiding
Maatschappij OostBrabant.
Het station aan de
Waterleidingstraat 10
werd in 2012
gesloten.
Het water voor
Boxmeer komt
sindsdien van het
station in Veghel.
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Tandprothetischepraktijk Giesbers
heeft de nieuwe naam, TPP Boxmeer.
Kerstenstraat in Boxmeer. Vanaf augustus 2015 is Wim Sijberts de nieuwe
De afgelopen maanden is er hard gewerkt in onze praktijk aan de pastoor
Kerstenstraat
in Boxmeer.
Vanaf augustus
2015 is Wim Sijberts de nieuwe
in eenin
volledig
nieuw
gestoken.
Kerstenstraat
Boxmeer.
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2015 is Wim Sijberts de nieuwe
eigenaar en is de praktijk na een grondige verbouwing
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nieuwjasje
jasjegestoken.
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in een
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en aandacht geboden die u van ons gewend bent. Doordat we nu met drie
In de vernieuwde praktijk wordt dezelfde zorg, hoogwaardige kwaliteit, service
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die uuvan
vanons
onsgewend
gewendbent.
bent.Doordat
Doordatwe
wenunu
met
drie
en aandacht
aandacht geboden
met
drie
Pastoor
Kerstenstraat 40
specialisaties onder 1 dak werken –tandtechniek, tandprothetiek en implantologie
5831 EW Boxmeer
– streven wij naar een nog betere dienstverlening voor onze patiënten.
0485 - 57 68 77
www.tppboxmeer.nl
Geen wachttijden

Tandprothetischepraktijk
Giesbers heeft de nieuwe naam, TPP Boxmeer.
Makkelijk bereikbaar

Gratis parkeren
Tandprothetischepraktijk
Giesbers
Persoonlijke
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Makkelijk
bereikbaar
Makkelijk bereikbaar
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Afsprakenininin
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Kerstenstraat
Boxmeer.
Vanafook
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Afspraken
avonduren
ookmogelijk
mogelijk
Kerstenstraat in Boxmeer. Vanaf augustus 2015 is Wim Sijberts de* nieuwe
Makkelijk bereikbaar
eigenaar en is de praktijk na een grondige verbouwing

Pastoor Kerstenstraat 40 - 5831 EW Boxmeer - 0485 - 576 877 - www.tppboxmeer.nl

implantologie
in-een
volledig nieuw jasje gestoken.
in een volledig nieuw jasje gestoken.

* Persoonlijke aandacht

Pastoor
Kerstenstraat
- 5831
EW
Boxmeer
- 0485--0485
576 877
- www.tppboxmeer.nl
Zo
streven
wij naar40
een
nog
betere
Pastoor
Kerstenstraat
40
- 5831
EW Boxmeer
- 576
877 - www.tppboxmeer.nl

In de vernieuwde praktijk wordt dezelfde zorg, hoogwaardige kwaliteit, service
* Afspraken in avonduren ook mogelijk
en aandacht geboden die u van ons gewend bent. Doordat we nu met drie
en aandacht geboden die u van ons gewend bent. Doordat we nu met drie
specialisaties onder 1 dak werken –tandtechniek, tandprothetiek en implantologie
– streven wij naar een nog betere dienstverlening voor onze patiënten.
Geen wachttijden

tandtechniek
Gratis parkeren

tandtechniek
Makkelijk bereikbaar
tandtechniek

Makkelijk bereikbaar
Persoonlijke
aandacht

implantologie
tandprothetiek
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implantologie
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Tandprothetischepra

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.fietsplusro b . n l

