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GEPLANDE ACTIVITEITEN april, mei
19 apr
20 apr
24 apr
01 mei
12 mei

Middag met taalkenner Wim Daniëls in zaal Riche
Wandelen met de KBO
Fietstocht voor KBO-leden
Jubileumfeest 65 jaar KBO Boxmeer
Wandeling IVN en KBO in Maasheggen Groeningen

De maatregelen in verband met het coronavirus zorgen er voor dat
een aantal activiteiten nog 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:
Tot nader order is er geen kienen
Kaarten in de aula van basisschool De Weijerwereld:
Tot nader order is er geen kaarten

VAN DE REDACTIE…
Het feest kan beginnen! Alle seinen voor het jubileumfeest van onze KBO
Boxmeer staan op groen. Zondag 1 mei 2022 zal een onvergetelijke dag worden,
waarop de KBO-leden ’s morgens kunnen genieten van een prachtige
Gregoriaanse eucharistieviering in de Sint Petrusbasiliek en ’s middags of
’s avonds in zaal Riche naar de spetterende theatershow ‘Ons Boksmèèr’.
In deze KBO-actief aandacht voor de feestelijkheden. We bezochten een repetitie
van het Basilicakoor en spraken met dirigent Ad Voesten. Zij gaan de
Gregoriaanse gezangen in de kerk verzorgen. Ook genoten we alvast van een
heerlijke repetitie van de toneelspelers, de zangers en zangeressen en orkest De
Joekels die samen voor de twee theatershows tekenen. Dat wordt groot feest!
Leest u vooral het extra inlegvel in dit nummer. Daar vindt u het complete
programma van zondag 1 mei plus de manier waarop u aan de gratis
toegangskaartjes voor de show kunt komen. Zorg dat u er op tijd bij bent!
Als voorproefje van de feestelijkheden heeft de KBO voor alle leden nog een
extraatje: een gezellige middag met taalkenner, schrijver en cabaretier Wim
Daniëls. Ook daar geldt: ga ervan genieten. U leest er verderop over.
Ondertussen mag u zich ook nog verheugen in een volgend KBO-feestje: een
koninklijk dagje uit met de bus. Dat staat begin juni op het programma. In het
volgende nummer leest u er alles over.
Tot slot van ons voorwoordje wensen we alle lezers van KBO-actief voor straks
FIJNE PAASDAGEN! En vergeet het niet: ga genieten van het jubileumfeest!
Redactie KBO-actief
Wiel Vloet en Carel & Tini Thijssen

SPREUK VAN DE MAAND
Lente is de natuur die zegt:
laten we een feestje bouwen
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.
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VROLIJKE EN LEERZAME MIDDAG MET WIM DANIËLS
De KBO Boxmeer is er in geslaagd de bekende Brabantse schrijver en cabaretier
Wim Daniëls te strikken voor een vrolijke en tegelijk leerzame middag. Kortom,
een middag om niet te missen.
Wim Daniëls treedt op dinsdag 19
april van 14.00 tot 16.30 uur op in de
grote zaal van hotel/restaurant Riche
aan de Steenstraat. De leden van de
KBO hebben gratis toegang. De zaal
is vanaf 13.30 uur open. De
bezoekers krijgen vooraf koffie of thee
aangeboden. Halverwege de
voorstelling is er een pauze van
ongeveer een half uur. Ook dan
worden de KBO-ers op een
consumptie getrakteerd.
Wim Daniëls, geboren in Aarle-Rixtel,
treedt in het hele land op en is ook
regelmatig te horen en te zien op radio
en televisie. Hij is niet alleen schrijver
van tientallen boeken, hij is vooral ook
taalkundige en daarnaast cabaretier.
Tijdens de ongetwijfeld boeiende
voorstelling in Boxmeer zal Daniëls –
op zijn eigen vrolijke en vlotte manier –
eerst spreken over de geschiedenis en Wim Daniëls zorgt voor een ongetwijfeld
de toekomst van de Nederlandse taal
vrolijke en leerzame middag bij de KBO.
en de dialecten. Tot in de zeventiende
eeuw sprak iedereen dialect. Daarna kwam de standaardtaal
opzetten. Toch heeft het dialect nog lang standgehouden. Nu
lijkt het dialect veel terrein te verliezen. Hoe is die
ontwikkeling precies gegaan? Wim Daniëls vertelt erover.
Na de pauze zal Daniëls ingaan op de jaren vijftig en zestig
en op de veranderingen die er sindsdien in de dorpen zijn
geweest. Over die veranderingen schreef hij onlangs het
mooie boek Het Dorp. Wat kenmerkte dorpen vroeger? En
wat is er in de loop van de tijd veranderd? Belangstellenden
kunnen na afloop ook een boek van Wim Daniëls kopen en
laten signeren.
In januari en februari 2021 presenteerde Wim Daniëls samen met Huub Stapel
een zesdelige tv-serie over het dorpsgevoel, vroeger en nu. De kijkcijfers waren
overweldigend: gemiddeld meer dan 1,2 miljoen kijkers per aflevering. Er komt
een vervolg met zes nieuwe afleveringen, die uitgezonden worden vanaf 8 mei
2022, NPO1.

KBO-Actief april 2022
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PROGRAMMA:
11.30 uur: H. Mis in de Sint Petrusbasiliek
14.00 uur: Middagvoorstelling theatershow
‘Ons Boksmèèr’ in zaal Riche
18.30 uur: Avondvoorstelling theatershow
‘Ons Boksmèèr’ in zaal Riche
(Informatie over toegangskaartjes: zie inlegvel in deze KBO-actief)
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GREGORIAANSE GEZANGEN BIJ KERKDIENST JUBILEUM KBO
De feestdag rond het jubileum van de KBO Boxmeer begint zondag 1 mei met
een eucharistieviering in de Sint Petrusbasiliek. Geen gewone viering. Een
kerkdienst met Gregoriaanse gezangen, zo stond het op het verlanglijstje van de
KBO. En dus klopte de jubileumcommissie aan bij het Basilicakoor en met name
bij dirigent Ad Voesten. Onze verslaggever zocht hem op.
Door Carel Thijssen

Noem het gerust een schot midden in de roos. Want dat was het. Een kerkdienst,
opgeluisterd met Gregoriaanse gezangen. In het Latijn natuurlijk zoals veel
ouderen het zich nog goed kunnen herinneren. Dirigent Ad Voesten is er verguld
mee. Zijn muzikale hart zal ongetwijfeld een vreugdesprongetje gemaakt hebben,
toen de KBO-voorzitter de wens bij de 58-jarige dirigent op tafel legde.
“Ik heb zes jaar Gregoriaans gestudeerd aan het conservatorium. Ik ben er in
gespecialiseerd, zo mag ik het wel noemen”, verduidelijkt Voesten glimlachend.
“Ja, ik ben blij dat er weer eens Gregoriaans gezongen wordt. In deze parochie is
dat geen gemeengoed. Gregoriaans heeft nog steeds de voorkeur van de
wereldkerken. Het is zo herkenbaar”.

Het Basilicakoor repeteert zittend voor de jubileum-kerkdienst van de KBO

Of de 25 leden (“zes mannen, de rest vrouwen”) ook blij zijn met de keuze van de
KBO? De dirigent: “Veel koorleden kennen het Gregoriaans nog uit hun jeugd.
Het werd toen erg langzaam gezongen. Als kind dacht je: die ellenlange liederen.
Ik heb onze leden nu het Gregoriaans leren zingen in een sneller tempo dan ze
vanuit hun jeugd gewend waren. Dat was voor hen even vreemd, maar ze
merken wel dat het mooier wordt en beter past bij de teksten. Ze gaan mooi mee
met de ontwikkelingen en kunnen goed omschakelen. Ja, ze hebben er plezier
in”.

KBO-Actief april 2022
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Voesten verwacht dat ook de kerkgangers tevreden zullen zijn. “Voor de KBOleden zal het Gregoriaans ook herkenbaar zijn. Ik denk dat we de mensen er blij
mee maken. Maar ook voor hen geldt, dat ze even zullen moeten wennen aan het
tempo. Misschien dat ik aan het begin van de kerkdienst het publiek even
toespreek”.
Voor dirigent en
tevens organist Ad
Voesten (“ja, ik heb
een dubbelfunctie”)
en natuurlijk ook voor
de leden van het
Basilicakoor zijn de
hervatte, wekelijkse
zangrepetities het
einde van een lange,
stille corona-periode.
Zoals dat het geval is
En ook staand wordt er gerepeteerd…
voor alle koren en
zanggezelschappen in den lande. “Eigenlijk hebben we door corona bijna twee
jaar geen contact gehad”, blikt de dirigent terug. “Nog wel via e-mail, om de
koorleden toch een beetje bij de les te houden en hoop te geven. Maar we
hebben die periode allemaal ervaren als een gemis. Dat gaat op den duur
knagen. Hoe zal het met die of die zijn? Het koor is ook een stukje sociale
ontmoeting. Dat vind ik belangrijk. Sámen zingen is misschien wel belangrijker
dan wát je zingt”, onderstreept Voesten, die blij is dat het koor geen leden is
kwijtgeraakt door corona. “Sterker nog: we hebben er zelfs leden bij gekregen.
Mensen die toch durven, ondanks de risico’s”.
Het Basilicakoor onder leiding van Ad Voesten zal
tijdens de eucharistieviering op zondag 1 mei de
achtste Gregoriaanse mis zingen. Dat is – voor
kenners – de meest bekende. Op het programma
staan de volgende Gregoriaanse gezangen: Kyrie,
Gloria, Credo nr. 3, Sanctus en Agnus Dei. Tussendoor
worden gezangen in het Latijn ten gehore gebracht, die
naar de keuze van de dirigent passen bij de viering.
Voor de openings- en slotzang is gekozen voor
gezamenlijke liederen in de volkstaal.
Ad Voesten
Geboren in Grubbenvorst, woont in Sevenum. Studeerde kerkmuziek aan het
conservatorium in Maastricht. Is kerkmusicus, dirigent, kerkorganist en componist.
Is sinds enkele jaren ook parttime medewerker op het secretariaat van de Onze
Lieve Vrouwe Parochie in de gemeente Boxmeer. Had lange tijd de leiding over een
vijftal koren. Richt zijn muzikale activiteiten nu op de parochie Boxmeer. Heeft de
leiding over het Basilicakoor en het koor Vivace. Is als adviseur verbonden aan de
Sint Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond en is hoofdredacteur van
Koorgeleide, een blad voor kerkmusici in Limburg.
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THEATERSHOW ONS BOKSMÈÈR, DAT MAG JE NIET MISSEN
Het staat met grote letters in de agenda: zondag 1 mei, jubileumfeest van de KBO
Boxmeer. Hoogtepunt van de feestelijke dag wordt ongetwijfeld de theatershow
‘Ons Boksmèèr”, die twee keer wordt opgevoerd: een middag- en een
avondvoorstelling. De laatste repetities draaien momenteel op volle toeren. Onze
verslaggever mocht een kijkje nemen en durft nu al te voorspellen: het wordt een
onvergetelijke show, die geen enkel KBO-lid mag missen!
Door Carel Thijssen

Het ziet er nog kaal uit op en rond het podium in de grote zaal van hotel Riche.
Nog geen mooie decors, gewone stoelen
op het toneel, geen showkleding, geen
geschminkte gezichten. Past natuurlijk
allemaal niet bij een gewone
zondagochtend, als er stevig
gerepeteerd moet worden. Nog geen
opsmuk dus, maar het enthousiasme
spat er vanaf bij de artiesten. Ze hebben
er zichtbaar zin en plezier in. Of, zoals
een van de hoofdrolspelers het
verwoordt: “Het wordt echt iets moois.
We genieten er zelf al volop van en ik
weet zeker dat de mensen van de KBO
er straks ook van zullen genieten”. De
theatershow is een productie van en
De magische pantomimespeler
door Jan Peters, de geboren en getogen
Boxmerenaar die het theater- en
toneelbloed meegekregen heeft van zijn
eigen vader, lang geleden regisseur en
grote man van de Speelgroep Boxmeer.
Jan schreef zelf bijna alle teksten van de
show, waarin het Boxmeer van toen en
nu de rode draad is. Met toneel, cabaret,
luisterliedjes, meezingers en nog meer
vrolijke klanken wordt een feestelijke
hulde gebracht aan Boxmeer, aan zijn
geschiedenis, zijn tradities en zijn
bekende personen van vroeger en
vandaag de dag. De voorstelling speelt
zich af in het ouderwets gezellige bruine
café ‘Bruintje Beer’, waar Nel en Harrie
(Willy Verstraten en Marco van den
De kastelein en het stuk chagrijn
Berg) de scepter zwaaien en het pientere
geschiedenisstudentje Jetje (Tessa Jeckmans) als serveerster de stamgasten
KBO-Actief april 2022
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bedient. Tot die dagelijkse stamgasten behoren oma Zus en opa Toon Knelissen
(Marita Bos en Jan Eijkmans) en de altijd-beter-weter Sjaak, die over alles en
iedereen wel iets te kankeren heeft. Kortom, een stuk chagrijn van de eerste
orde. Een heerlijke rol die brombeer Remond Verstraten op het lijf geschreven is.
Zij allemaal bespreken in
humoristische discussies de tijd
van toen en nu, van het
knikkeren en de kroontjespen
tot de mobieltjes en het
voetbalvandalisme. En steeds
weer duikt onverwachts een
magische pantomimespeler,
gespeeld door Maarten
Janssen, op. En de gasten
bezingen, in vrolijke en
gevoelige liedjes, hun dorp
Boxmeer en niet te vergeten de
KBO en de geneugten van het
zalig nietsdoen van
pensionado’s. En dat alles
begeleid door de altijd
opgewekte muzikale klanken
van dweilorkest De Joekels, die
de show nog extra vrolijk
Oma Zus en opa Toon bezingen Boxmeer
maken.
De show ‘Ons Boksmèèr’ zal voor iedere bezoeker een feest van herkenning en
herinnering zijn. En voor diegenen die nog twijfelen: grijp die kans; die komt nooit
meer!

Repetitie van zangers en toneelspelers met dweilorkest De Joekels
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ALLE AANDACHT VOOR LEDENVERGADERING KBO

WANDELAARS KBO SMULLEN VAN DE MOOIE ROUTE
Het was weer volop genieten voor de bijna twintig KBO-wandelliefhebbers die op
de derde woensdag van maart op pad gingen.
Prachtig lenteweer, geen regenwolkje aan de
lucht en hier en daar al bloemen in bloei of in de
knop en op openbarsten. Wat wil een
wandelaar nog meer?

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de KBO werd op donderdag 17 maart goed
bezocht. De bijna zestig bezoekers luisterden in zaal ’t Vertrek aandachtig naar hetgeen
voorzitter Anton van Erve te vertellen had over het reilen en zeilen van de vereniging.
Natuurlijk verheugde de voorzitter zich erover, dat het al diverse keren uitgestelde
jubileumfeest van de 65-jarige KBO nu toch eindelijk gevierd kan gaan worden. Wat er verder
allemaal besproken werd, leest u in de notulen, die in de volgende KBO-actief zullen
verschijnen. Voor de leden die niet aanwezig waren: het traditionele gebak en de bitterballen
waren weer voortreffelijk!

KBO-LEDEN STAPPEN WEER OP DE FIETS
Op zondag 24 april is er weer een fietstocht van de KBO. De deelnemers
vertrekken om 13.30 uur bij het Weijerplein. Vooraf aanmelden is niet nodig. De
route is ongeveer 30 kilometer. Met natuurlijk een pauze voor koffie of thee met
gebak. Rond de klok van 17.00 uur finishen de fietsers bij café/restaurant ’t
Vertrek, waar hen nog een consumptie zal worden aangeboden en waar
vanzelfsprekend tijd is voor een gezellige na-babbel.

1/4 PAGINA ADVERTENTIE
KBO-Actief april 2022
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Bij het De Pontipad genieten van de natuur …………. en bij de Schutkooi van het appelgebak

Deze keer ging de route vanaf het oude marktplein aan de Marktstraat eerst langs
de Maas bij Sambeek en vervolgens dook het gezelschap de onverharde
wandelpaden van de Maasheggen in. Via het bekende De Pontipad bereikten de
lopers de pauzeplaats De Schutkooi bij Vortum-Mullem, waar het gezellig smullen
was van de koffie met appelgebak. Via weer een andere route door de
Maasheggen keerde het gezelschap uiteindelijk terug in Boxmeer, nog
nagenietend van een prima wandelmiddag.
Op woensdag 20 april gaan de KBO-wandelaars weer op pad. Verzamel- en
startpunt is het oude Marktplein aan de Marktstraat/Van Coothstraat. Vertrek om
13.30 uur. Deze keer staan de Staatsbossen in Sint Anthonis op het programma.
Deelnemers worden verzocht bij aanmelding aan te geven of ze bereid zijn te
rijden. Wandelaars die meerijden betalen 2 euro aan de chauffeur.
Natuurlijk is er onderweg weer koffie of thee met gebak. Belangstellenden kunnen
zich aanmelden tot en met 19 april bij Harry Raafs (harryraafs@hetnet.nl of 0613726694) of bij Jos Heijnen (heijnen_j@hotmail.com of 06-51786493).

SMARTLAPPENKOOR ZOEKT ACCORDEONIST/TOETSENIST
Smartlappenkoor ‘De Harde Kern’ uit Boxmeer zoekt dringend een accordeonist
en/of toetsenist ter begeleiding van het koor. De repetities zijn elke dinsdagavond
vanaf 20.30 uur in café/zaal ’t Centrum in Boxmeer. Verdere muzikanten zijn een
bas-gitarist, een slag-gitarist en een drummer. Belangstelling? Bel naar koorleider
Gerard van Beuningen: 06-20565080.
11

KBO-Actief april 2022

OPLOSSINGEN PRIJSPUZZEL EN EXTRA PUZZEL

ALLEMAAL BEESTJES
KAT
Een kleine kat uit Egmond-Binnen
Lag op de keukenmat te spinnen
Een hooggeleerde spin passeerde
En vroeg de kat wat ie mankeerde
Ik spin, zei die. Is dat niet schattig?
Nee, zei de spin, ’n beetje kattig

Bijna honderd inzendingen vielen er weer in de brievenbus en de mailbox
van onze puzzelredactie. Een prachtige score, zeker omdat we weten dat
er ook aardig wat KBO-leden zijn, die de puzzel(s) wel oplossen, maar
niet de moeite nemen om de oplossing in te sturen. Tja, dan is het moeilijk
om een leuk prijsje te winnen. De woordzoeker met als thema dranken en
drankjes van allerlei soorten, viel in ieder geval goed in de smaak. De
toepasselijke oplossing was:
EEN RONDJE VAN DE ZAAK
Uit de meer dan zestig inzendingen kwamen de volgende drie gelukkigen
als winnaars tevoorschijn: Anny Wolferink, Marie-Louise de Smet en
Peter Overman. Zij hebben hun smulpakket inmiddels ontvangen.
De anagram-puzzel, waarbij de beroepen van tien overheidsdienaren
gevonden moesten worden, leverde meer hoofdbrekens op. Onze
puzzelredacteur kreeg het zelfs op straat te horen, toen hij een van de
puzzelliefhebbers tegen het lijf liep. “Er zitten wel een paar heel moeilijke
bij”, zo luidde de boodschap. Toch kwamen er bijna veertig inzendingen
binnen.

PRZEWALSKIPAARD
Een przewalskipaardje uit Maasbree
Mocht meedoen met het groot dictee
Hij haalde knap de beste score
Maar moest toen van de jury horen:

De juiste antwoorden waren:

U bent gediskwalificeerd

1. Ambassadeur
2. Kantonrechter
3. Politieagent
4. Douanebeambte
5. Parlementslid
6. Straaljagerpiloot
7. Vuilnisman
8. Gemeentesecretaris
9. Diplomaat
10. Brandweerman

U schreef uw eigen naam verkeerd

REGENWORM
Een regenworm uit Amersfoort
Kwam doodmoe aan de hemelpoort
De schildwacht zag de dooie pier
En vroeg het lijk: wat moet jij hier?
Oei, schrok de worm, ik ben abuis
Ik hoor in Moeder Aarde thuis

KBO-Actief april 2022
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Straaljagerpiloot

De legpuzzel van het beroemde schilderij Het Melkmeisje van Johannes
Vermeer ging na loting naar Diny van den Heuvel.
Alle prijswinnaars: hartelijk gefeliciteerd!
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EXTRA

PRIJSPUZZEL: THEATERSHOW ONS BOKSMÈÈR

Natuurlijk gaan we op 1 mei met z’n allen naar de spetterende en
knotsgezellige theatershow ter gelegenheid van het jubileum van de KBO.
Onze puzzelredacteur zorgt alvast voor een opwarmertje. Wat voor
figuren kun je zo allemaal tegen het lijf lopen bij zo’n show? Geen namen,
maar deelnemers, van de grimeur tot de toneelknecht. In onderstaande
namen zitten tien ‘showberoepen’ verborgen. Aan de puzzelliefhebbers de
opdracht: schuif net zo lang met de letters tot de rol van elke
theatermedewerker tevoorschijn komt.
Stuur de tien gevonden 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 19 april binnen zijn. Onder
de goede inzendingen verloten we een prachtige puzzel van 950 stukjes
uit de bekende serie Wasgij?-puzzels (zie foto).
De opgaven:
1. Door Wercbeu
2. Cis en Guus de Licht
3. Rinus Stoere Egel
4. Kareltje Coronarust
5. Martien Meppelos
6. Doris Keteler

8. Jean Lezergids

10. Arthur de Copetent

KBO-Actief april 2022

JUBILEUMFEEST KBO

Het feest van de 65 (67)-jarige KBO is natuurlijk ook onderwerp van de
woordzoeker van deze maand. Onze puzzelmaker verzamelde een groot aantal
woorden, die op de feestdag van 1 mei aan de orde komen, zowel in de
Petrusbasiliek als bij de vrolijke theatershow in zaal Riche. Aan de
puzzelliefhebbers de taak: 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 19 april binnen zijn.

J
N
T
Z
M
R
R
U
E
S
S
I
G
E
R

L
O
C
U
U
E
N
O
S
E
J
D
E
I
L

A
G
E
L
Z
I
R
E
O
W
O
H
S
N
G

T
P
L
K
I
Z
E
J
T
K
E
B
E
E
R

H
R
A
L
E
E
E
P
A
S
G
H
K
G
E

E
O
I
M
K
L
M
L
A
R
E
N
C
N
G

A
O
D
U
E
P
S
E
V
U
I
I
A
I
O

T
S
N
E
I
D
K
R
E
K
Z
G
T
Z
R

E
T
N
L
S
S
O
U
F
F
L
E
U
R
I

R
O
L
I
I
N
B
A
S
I
L
I
E
K
A

T
H
A
B
T
W
S
A
P
P
L
A
U
S
A

S
O
C
U
A
T
N
E
G
I
R
I
D
N
N

E
E
H
J
R
E
O
G
R
A
P
P
E
N
S

E
R
E
E
G
I
T
S
E
Z
N
E
F
IJ
V

F
A
N
B
R
U
I
N
T
J
E
B
E
E
R

APPLAUS – ARTIESTEN – BASILIEK – BRUINTJEBEER – DIALECT –
DIRIGENT – FEEST – GRAPPEN – GRATIS – GREGORIAANS – HOERA –
JARIG – JOEKELS – JUBILEUM – KBO – KERKDIENST – LACHEN – LIEDJES
– MUZIEK – ONSBOKSMEER – PAUZE – PLEZIER – PROOST – REGISSEUR
– RICHE – SHOW – SOUFFLEUR – THEATER – TONEEL – VIJFENZESTIG –
ZANGKOOR – ZINGEN

7. Floor Heeldorps

9. Toos Sfinax

PRIJS-PUZZEL:

De legpuzzel De Grote Treinroof
uit de Wasgij?-serie
ligt klaar voor de winnaar van de prijspuzzel.
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Oplossing:
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IN MEMORIAM
Op 10 april gedenken wij om 10.30 uur in de Petrusbasiliek:
Dhr. P. Janssen
Dhr. M. van den Eijnden

Jan Bosboomstraat 12
St. Jozefstraat 16

83 jaar
93 jaar

NIEUWE LEDEN:
Dhr. M. Reijnen
Mevr. Y. Dekkers-Spiekmans
Dhr. A. Baarslag
Dhr. G. van Haren
Mevr. E. van Haren-van de Laar
Dhr. J. van Gerwen
Mevr. J. Faassen-van Mil

Persoonlijk en begripvol
Dag en nacht bereikbaar op 0485 523 043
Elzenstraat 7, 5831 LH Boxmeer
www.goemansuitvaartzorg.nl

Faunalaan 48
St. Jozefstraat 16
Steenstraat 50d
Parklaan 6
Parklaan 6
Jozef Israëlsstraat 7A
Metworstlaan 39

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

R.-K. Begraafplaats

AANTAL LEDEN: 1031

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

Verse snijbloemen, Rouwwerk ,Bruidswerk en
kadootjes voor iedere gelegenheid.
Maart 1972 - Het Heilig Hartbeeld, dat sinds 1920 stond te pronken op het plein
bij de Rochuskapel in Boxmeer, krijgt een nieuw plekje bij de Pauluskerk aan
de Beugenseweg. In 2007 werd de kerk gesloopt om plaats te maken voor een
appartementencomplex. Het beeld hoefde niet opnieuw te verhuizen, maar
staat daar nu, op de hoek van de Beugenseweg en de Frans Halsstraat.
Het 2,30 meter hoge, bronzen Heilig Hartbeeld werd gemaakt
door beeldhouwer Franz Linden uit Düsseldorf. (foto Studio Waarma)

KBO-Actief april 2022
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Ma rktstra a t 7 Boxmeer
06-28289329
info@bloemka dootje.nl
www.bloemka dootje.nl

Openingstijden
Dinsdag t/m Zaterdag
9:00 tot 17:00 uur

Wij bezorgen graag voor u in Boxmeer en omgeving
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Kerstenstraat in Boxmeer. Vanaf augustus 2015 is Wim Sijberts de nieuwe

eigenaar
is de praktijk na een grondige verbouwing
Steenstraat 61b, 5831
JC en
Boxmeer,
in
een
volledig
nieuw jasje gestoken.
Tel 0485-574172, email: info@dekaaswinkel.nl
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Geen wachttijden
Gratis parkeren
Makkelijk bereikbaar
Persoonlijke aandacht
Reparaties klaar terwijl u wacht
Afspraken in avonduren ook mogelijk

Stationsweg 16 Boxmeer - tel: 0485- 57 86 60

w w w.fiets pl u srob .n l

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

