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GEPLANDE ACTIVITEITEN november, december 2022
11 nov
16 nov
24 nov
07 dec
15 dec
19 dec
21 dec

Amusementsavond KBO
Wandelen met de KBO
Stamppotreisje KBO
Kerstviering KBO
Kerststukjes maken in ’t Hoogkoor
Aanbieden kerstattentie en KBO-kalender
Wandelen met de KBO

Kienen in wijkgebouw De Driewiek, Jeroen Boschstraat 49:
Dinsdagen 8 en 22 november.
Aanvang 13.30 uur.
Kaarten in wijkgebouw De Driewiek, Jeroen Boschstraat 49:
Dinsdagen 15, 29 november.
Aanvang 13.30 uur.

SPREUK VAN DE MAAND
Bekijk het van de zonnige kant
de meeste regen valt langs je heen

LIDMAATSCHAP KBO-BOXMEER
Wanneer u om welke reden dan ook uw lidmaatschap wilt beëindigen,
dient u een bericht te sturen naar onze secretaris Harry Raafs (telefoon
0485-573216) of naar onze ledenadministrateur Mechelien Verhees
(telefoon 0485-211610). Per e-mail (m.methorst@ziggo.nl) kan ook.
Kopij voor het december-nummer 2022 (nr. 12) van KBO-actief graag
vóór
november
aanleveren (liefst 2022
digitaal)
de van
redactie.
Zie daarvoor
Kopij16
voor
het december-nummer
(nr.bij12)
KBO-actief
graag
het
colofon
op
pagina
1.
De
redactie
behoudt
zich
het
recht
voor
vóór 16 november aanleveren (liefst digitaal) bij de redactie. Zie
ingezonden artikelen niet of eventueel verkort weer te geven.
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…
Beste lezers,
U ziet het: een goedgevulde agenda met KBO-activiteiten. En dus ook een
goedgevulde KBO-actief. Zo hoort het. Zo was het altijd en zo is het gelukkig
weer. Om een paar voorbeeldjes te noemen: we kunnen ons opmaken voor een
vrolijke amusementsavond met een gezellig muzikaal trio. Dat is één. Nog eentje:
zin in smakelijke winterkost? Het stamppotreisje staat weer op het programma.
En wie zin heeft om de kledingkast weer eens aan te vullen, valt bij dit reisje
dubbel in de prijzen. U leest over beide activiteiten op de volgende pagina’s.
We gingen in Afferden op bezoek bij Tine van den Boom. Zij verzorgde jarenlang
voor onze KBO de workshop kerststukjes maken. In december doet ze dat voor
de laatste keer, dus als u mee wilt doen, meldt u dan alvast aan. Het aantal
plaatsen is beperkt.
In dit nummer ook foto’s – en een beetje tekst – over twee klassieke KBOactiviteiten: wandelen en fietsen. Het was voor de deelnemers genieten van de
natuur in de heerlijke herfst.
Iets om trots op te zijn: de opbrengst van de Rabo-clubactie. Een mooi bedrag
voor nog meer KBO-plezier. U vindt het allemaal in dit novembernummer.
Tot volgende maand.
Redactie KBO-actief
Wiel Vloet en Carel & Tini Thijssen

HALVE PAGINA
ADVERTENTIE
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VROLIJKE AMUSEMENTAVOND MET ‘ZNERIK TRIO’
Op vrijdag 11 november staat – na een verplichte pauze van twee jaar – weer
de traditionele amusementsavond van de KBO Boxmeer op het programma. De
avond wordt gehouden in de grote zaal van hotel Riche en begint om 19.30 uur.
De zaal is voor het publiek al om 19.00 uur geopend.

Het Znerik Trio met in het midden leider Erik Potters

De organisatie van de amusementsavond heeft het ‘Znerik Trio’ weten te strikken
voor een ongetwijfeld vrolijk optreden. Het trio stond twee jaar geleden al op het
verlanglijstje van de KBO.
Het gezelschap bestaat uit leider Erik Potters uit Oisterwijk en twee kompanen. Zij
bespelen de pancia pianissimo (een draagbare mini-piano), de saxofoon en
divers slagtuig. Het drietal dankt zijn naam aan Erik, of beter ‘onzen Erik’ en in
goed Brabants ‘Znerik’.
Vol enthousiasme, lol en vakmanschap is het trio een band om je vingers bij af te
likken. Het plezier dat ze 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.
De kaartjes zijn vanaf heden te koop bij: Truus van den Brand, Weijerstaete 74,
telefoon 0485-571053, Gerrie van Kempen, Exportstraat 13, telefoon 0485571741, Mechelien Verhees, Margrietstraat 79, telefoon 0485-211610 en bij Ger
Verdijk, Jan Sluiterstraat 5, telefoon 0485-572223.

KBO-Actief november 2022
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STAMPPOTREISJE KBO: GENIETEN VAN WINTERSE KOST
Al lang geen draadjesvlees meer gehad? En jachtsaus dan? Of toch liever de
vertrouwde worst bij een overheerlijke bord boerenkool of zuurkool? Het kan
allemaal voor wie op donderdag 24 november meegaat met het ouderwets
smakelijke stamppotreisje van de KBO Boxmeer. De deelnemers aan het
smulreisje kunnen vanaf 11.15 uur opstappen bij 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 via
Grave en Velp en
vervolgens langs
Zeeland en Uden naar
Nistelrode, Daar gaan de
KBO-leden bij
Partycentrum Maxend
aan tafel voor de
stamppotmaaltijd in
diverse variaties. Na het
Partycentrum Maxend
verorberen van al het
lekkers staat de touringcar gereed om de reizigers naar het dorp te brengen waar
een bezoek aan kledinggigant Van Tilburg Mode op het programma staat.
Na een poosje gezellig winkelen - en wie weet voor deze of gene met een
compleet nieuwe wintergarderobe - wordt de terugreis ingezet. Rond de klok van
16.30 uur zijn de stamppotsmullers weer terug in Boxmeer.
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
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WANDELEN IN HERFSTKLEUREN BIJ BRONLAAK
Op de derde woensdag van oktober hebben de trouwe wandelaars van de KBO
met volle teugen kunnen genieten van een heerlijke herfstwandeling op landgoed
Bronlaak bij Oploo van het Brabants Landschap De Peel. Bronlaak is een unieke
dorpsgemeenschap, waar mensen met beperkingen én talenten het dagelijks
leven delen. Op Bronlaak wordt vanuit de antroposofische inspiratie gewerkt.
Wij, deze keer twintig
KBO-wandelaars, hebben
eerst de blauwe route
gelopen van 6 kilometer,
een afwisselende route
van heide en weilanden,
tot naald- en loofbos. De
route leidt langs
belangrijke punten in de
geschiedenis van het
landgoed met onder meer
een executieplaats, de
ijskelder en met een klein
afbuiging ook naar het
theehuisje en het
Wandelen in heerlijke herfstkleuren op landgoed Bronlaak
familiegraf van de familie
Roelvink, de Twentse bankiersfamilie die in het begin van de vorige eeuw het
gebied aankocht en het landgoed liet aanleggen, zoals het nu is.
Na de blauwe route was het tijd voor de koffie en thee met een heerlijke appelflap
in de foyer van Bronlaak waar we van harte welkom waren. Na de koffie stond
nog een rode route van 4 kilometer op het programma met een wandeling door
de moestuinen en lange
eikenlanen die in deze
herfsttijd in prachtige kleuren
zijn getooid. Ook waren er heel
mooie paddenstoelen langs de
route te zien. Rond half 5
gingen we met 5 auto’s weer
voldaan richting Boxmeer.
Ook een keer meewandelen?
Dat kan, iedere derde
woensdag van de maand
(komende keer op 16
Uitbundig bloeiende paddenstoelen langs de route
november) met vertrek vanaf
Marktstraat/van Coothstraat
om 13.30 uur. Wel even van tevoren aanmelden bij Harry Raafs
(harryraafs@hetnet.nl) of 06-13726694 of bij Jos Heijnen
(heijnen_j@hotmail.com) of 06-51786493.
KBO-Actief november 2022
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LAATSTE KBO-FIETSMIDDAG VAN HET JAAR
Zondagmiddag 23 oktober. Heerlijk herfstweer dus heerlijk fietsweer. Tijd voor de
laatste fietsmiddag van 2022. Eigenlijk stond die een maandje eerder al op het
programma, maar toen regende het de hele dag pijpenstelen en dus ging er toen
een streep door. Maar
nu niet. Vijftien trouwe
KBO-pedaalridders
stapten bij het
Weijerplein op voor een
vrolijke toer, eerst
langs de Brabantse
Maasoever en weer
terug via de Limburgse.
De veerpont bij
Sambeek bracht het
goedgemutste
Trappen door de gevallen bladeren in het bos
gezelschap naar
Afferden, waarna de route door de bossen met prachtige herfstkleuren en
vallende bladeren ging. Even verderop genoten de fietsers van de uitbundige
kleurenpracht
van de
dahliavelden. Zo
bereikten ze
pauzeplaats Old
Inn in Ottersum,
waar iedereen
zich de koffie of
Bontgekleurde dahliavelden
thee met
appeltaart – voor wie wilde met een dikke dot slagroom – prima liet smaken. De
terugtocht weer langs de Maasoever naar de heen-en-weer tussen Afferden en
Sambeek.
Bij de traditionele
finishplaats, hotelrestaurant ’t Vertrek in
Boxmeer, genoten de
pedaleurs nog
gezamenlijk na en
proostten ze op een
heerlijke middag en een
mooi KBO-fietsseizoen.

Koffie met gebak (en slagroom) bij Old Inn
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TINE VAN DEN BOOM: LAATSTE KERSTSTUKJES BIJ KBO
Na meer dan tien jaar zet Tine van den Boom uit Afferden een punt achter de
verzorging van de jaarlijkse workshop ‘kerststukjes maken’ bij de KBO Boxmeer.
Donderdag 15 december is ze voor de laatste keer het creatieve bloemschikbrein
in sporthal ’t Hoogkoor. Onze verslaggever zocht haar op.
Door Carel Thijssen

Een prachtig gerenoveerde woonboerderij. Niet ergens in het buitengebied, maar
gewoon aan de Dorpsstraat, bijna midden in het Noord-Limburgse Afferden.
Het is het domein/thuishonk/aards paradijsje van Tine van den Boom en haar
man Sjaak. Ze wonen er al jaren, Tine is er geboren en heeft lang geleden de
boerderij kunnen kopen van haar ouders. Wie het ‘erf’ op komt, kan alleen maar
vol bewondering om zich heen
kijken: een weelderige, groene tuin,
grasveldjes, omringd door kleine
buxus-haagjes, en een grote
coniferenhaag. “Die gaat er
binnenkort uit; hij is binnenin
afgestorven, dat zie je zo niet, maar
hij heeft zijn tijd gehad na zo’n 35
jaar”, oordeelt de 72-jarige
gastvrouw bijna streng, maar
rechtvaardig. Ook aan de achterkant
van de boerenwoning is het voor het
paar genieten. In de schaduw van
een grote notenboom, lekker lui
weggedoken in de dikke kussens
van de tuinzitjes en, als het nodig is,
uit de wind en achter glas. Maar niet
voor lang, het werk in de tuin roept
altijd.
Een van de pronkstukjes
binnenshuis is het met creatieve
hand ingerichte atelier, waar eens de
koeien warm overwinterden.
Jarenlang ontving Tine van den
Boom in haar atelier haar cursisten
Tine van den Boom in haar atelier
die ze de kunstzinnige kneepjes van
het bloemschikken bijbracht.
“Ik ben met werken begonnen als kapster”, vertelt ze aan de knusse hardhouten
eettafel. “In Gennep en later in Venlo. Zo eind jaren tachtig ben ik cursussen
bloemschikken gaan volgen. Ja, ik werk graag met mijn handen. Creatief bezig
zijn. Zo heb ik van mijn hobby mijn beroep kunnen maken”.
KBO-Actief november 2022
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Rond 1995 begon ze haar eigen bedrijfje ‘Joie des Fleurs’ ofwel ‘vreugde met
bloemen’. Tine: “Hier in mijn atelier heb ik cursussen bloemschikken en
groendecoratie gegeven. En ook op locatie.
Maar sinds corona en in verband met m’n
gezondheid staat alles op een laag pitje”.
Haar bedrijfje kende drukke tijden. “Ja, ik
heb veel werk gehad met de cursussen, er
was veel belangstelling voor. Maar ik heb
er geen dikke boterham aan gehad. Daar
ben ik niet zakelijk genoeg voor. Het is
meer een betaalde hobby gebleven, zeg
maar. Gelukkig had m’n man een goede
baan”, lacht ze, met een knipoog naar haar
wederhelft.
Bij de KBO Boxmeer is Tine van den Boom
een jaarlijkse terugkerende verschijning, de
vervelende coronajaren uitgezonderd
natuurlijk. “Precies weet ik het niet, maar
de workshop kerststukjes maken bij de
KBO doe ik al zeker tien jaar. Ik denk nog
wel een paar jaartjes langer”, laat Tine
weten. “Ja, altijd in de sporthal en altijd met
In actie bij het kerststukjes maken in
2019 in de sporthal in Boxmeer
veel belangstellenden, zeker 30 tot 35
deelnemers.
En altijd vrouwen. Bij de KBO kan ik me niet herinneren dat er mannen bij waren.
Ik denk dat mannen bloemschikken toch te vrouwelijk vinden. Terwijl er toch veel
goede bloemisten zijn”.
En nu de laatste keer in
Boxmeer. “Ja, het is zo”, klinkt
het met enige spijt in Tine’s
stem. “De leeftijd speelt mee
en de gezondheid. En de
grootte van de groepen. Ik heb
drie lieve assistentes, een
schoonzusje en twee
vriendinnen, die ook een dagje
Kerststukje à la Tine van den Boom
ouder worden. Wat we die
laatste keer gaan maken? Ik
heb wel een idee, maar dat hou ik nog geheim”.
Helemaal stoppen? Tine: “Nee, dat toch niet. Maar niet meer in m’n atelier. Wel
op locatie. Bij iemand thuis. En dat met kleine groepjes. Vijf of zes personen,
denk ik”.
KBO-leden die op 15 december met de laatste workshop ‘Kerststukjes maken’ mee willen
doen, kunnen zich nu al telefonisch melden bij Gerrie van Kempen (0485-571741) of bij
Truus van den Brand (0485-571053).
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UITSLAG BOXMEERSE KWIS: KBO IN DE MIDDENMOOT
Eindelijk was het dan zover. Met de nadruk op eindelijk! Op 1 oktober werd de
uitslag bekend gemaakt van de Boxmeerse Kwis die, bijna een jaar geleden, op
7 november werd gehouden. In verband met het overlijden van organisator Hans
Verhoeven heeft de uitslag op zich laten wachten.
Aan de eerste editie van de Boxmeerse Kwis
deden ongeveer vierhonderd enthousiaste
puzzel- en kwisliefhebbers mee, verdeeld over
38 teams.
In café De Generaal werden de deelnemers
verwacht en werd rond 22.30 uur
bekendgemaakt dat de eerste prijs, een
waardecheque van 500 euro naar Stichting
Leergeld Land van Cuijk gaat. Jammer dat de
prijsuitreiking niet goed te verstaan was, mede
ook omdat het café toegankelijk was voor
jongeren die een avondje uit waren.
De top-drie van de Boxmeerse Kwis was: 1.
Tegeltjes Wijsheid; 2. Ge Wit Et Nie; 3. Kwisutzeker. Van de 38 teams is de
denktank van de KBO Boxmeer geëindigd op de 18e plaats, een keurige
middenmoter dus. Mocht de Boxmeerse Kwis een vervolg krijgen, dan zullen wij
wellicht weer van de partij zijn. Want gezellig was het.
Harry Raafs

RABO CLUBACTIE: 718,25 EURO VOOR KBO BOXMEER
De actie Rabo Clubsupport 2022 heeft voor de KBO-afdeling Boxmeer weer een
zeer goed resultaat opgeleverd. Ondanks weer
enkele wijzigingen in de procedure voor dit jaar
heeft toch weer een groot aantal KBO-leden, die
ook lid zijn van de Rabobank, hun stem
uitgebracht op de KBO Boxmeer.
Het mooie bedrag van € 718,25 , vorig jaar was
dit € 488,34, zal binnenkort op de rekening van de
KBO-afdeling Boxmeer worden bijgeschreven.
Bijna 50% meer dan in 2021! Een welkome
aanvulling 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
KBO-Actief november 2022
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RIJBEWIJSKEURINGEN CBR IN BOXMEER
Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75
jaar of ouder bent, wanneer u een groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of
vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van het
CBR. Automobilisten kunnen zich via RegelZorg Rijbewijskeuringen in
wijkgebouw De Driewiek aan de Jeroen Boschstraat in Boxmeer op vrijdag 4
november en vrijdag 2 december medisch laten keuren voor de verlenging van
hun rijbewijs.
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen 50
euro. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar
is de prijs 70 euro.
Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend
maken via RegelZorg. Gemakkelijk en snel via de
website: www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren
via de afsprakenlijn: 088-23 23 300. Voor het laten
invullen van een rapport van de oogarts gaat u
naar www.regelzorg.nl/oogarts.
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de
gaten en begin 5 maanden voor deze datum met het verlengen van uw rijbewijs,
indien u ook medisch gekeurd moet worden. De eerste stap is het kopen en
invullen van een gezondheidsverklaring. Dat kan online op mijn cbr.nl, via DigiD
met sms- of app-verificatie. Een papieren gezondheidsverklaring kunt u kopen bij
de meeste gemeenten of via RegelZorg. De vragenlijst over uw gezondheid moet
u eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR
het verslag (soms meer dan één), dat de keuringsarts moet invullen. Op dát
moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring.

BILJARTVERENIGING ’t TWEESPAN ZOEKT NIEUWE LEDEN
Biljartvereniging ’t Tweespan bestaat sinds 1991 en heeft momenteel honderd
leden. In de coronaperiode verloor de vereniging een aantal actieve leden.
Hierdoor is bij enkele teams ruimte ontstaan voor nieuwe leden. De leden van ’t
Tweespan zijn actief in een bijzaal van de Warandahal in Sambeek, waar drie
goede biljarttafels staan. Op vaste ochtenden en middagen wordt in acht groepen
van maximaal dertien personen een onderlinge competitie gespeeld. Op dit
moment is er ruimte voor nieuwe leden op de maandagmorgen, dinsdagmiddag,
woensdagmorgen en vrijdagmiddag. 55-plussers, zowel dames als heren, uit de
nieuwe gemeente Land van Cuijk zijn welkom. De speelsterkte is niet belangrijk.
Belangstellenden, die een keer sfeer willen proeven, kunnen een kijkje komen
nemen in de Warandahal aan de Pastoor van Berkelstraat in Sambeek.
Informatie of aanmelden kan via de secretaris, Tonny Jacobs. Per e-mail:
jacobstonny25@gmail.com of telefonisch 06-30537612.

11

KBO-Actief november 2022

ALLEMAAL BEESTJES
MUSKUSRAT
Een muskusrat uit Willemstad
Ging voor het eerst op vrijerspad
Zijn oog viel op een waterratje
Hij vroeg: mag ik jou kussen, schatje
O nee, zei zij, als jij me knuffelt
Ben ik van een rat besnuffeld
ZALM
Een dikke zalm uit Suriname
Zakt steeds weer voor zijn rijexamen
Ik zal het, kreunt hij, wel nooit leren
Ik durf geen kruising te passeren
Dan staat het zweet me in m’n handen
Dat komt door al die haaientanden
HONINGBIJ
Een honingbij uit Bornebroek
Is stapelgek op pannenkoek
Met stukjes spek of sappig fruit
Dat maakt de smulpaap echt niks uit
Ik lust het allemaal, zegt hij
Ik heb er wel graag honing bij
KBO-Actief november 2022
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OPLOSSINGEN PRIJSPUZZEL EN EXTRA PUZZEL
Op de kop af honderd inzendingen van het oktobernummer kwamen er binnen in
de mailbox en de brievenbus van de redactie. En dan gaat natuurlijk de vlag uit!
De woordzoeker leverde, zoals gewoonlijk, de meeste inzendingen op. Met het
thema, de herfst, hadden de inzenders niet al te veel problemen. Ook de
oplossing lag voor de hand, al moest die met veel wegstrepen natuurlijk wel even
gevonden worden. En dat gebeurde dus ook. De oplossing luidde:
LAAT MAAR WAAIEN
Uit de grote stapel goede inzendingen werden weer drie prijswinnaars getrokken.
De gelukkigen waren deze keer: Marian Verbeten, Fien de Hoog en Els van
Haren. Zij hebben hun prijsje, een heerlijk smulpakketje, inmiddels ontvangen.
De anagram-puzzel, deze keer 36 foutloze inzendingen, had typisch vrouwelijke
beroepen als onderwerp. De letters van de namen moesten zo verschoven
worden, dat er tien beroepen tevoorschijn kwamen. Een leuke opgave, al hoorden
we links en rechts wel dat de kleuterleidster moeilijk te vinden was. De winnaar
na loting paste precies bij het thema. Dus was het…een dame.
De juiste antwoorden waren:
1. Toiletjuffrouw
2. Ballerina
3. Secretaresse
4. Schoonheidsspecialiste
5. Kleuterleidster
6. Fotomodel
7. Telefoniste
8. Dienstbode
9. Gouvernante
10. Kloosterzuster

Ballerina

De gezellige legpuzzel van 950 stukjes uit de bekende Wasgij?-serie ging deze
keer naar Ria Tunnissen-Knelissen.
Alle prijswinnaars: hartelijk gefeliciteerd!
13
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EXTRA

PRIJSPUZZEL: VREEMDE VOGELS

Tien namen. Op het eerste gezicht niks bijzonders, zal de lezer/puzzelaar
zeggen. Maar daar denkt onze puzzelredacteur heel anders over. In de tien
namen zitten namelijk andere namen verborgen: de namen van vogels. Vaak heel
bekende en gewone vogels, maar ook een paar niet alledaagse vogels. Aan de
puzzelaars de opdracht de tien gevleugelde vrienden te vinden. Dat wordt dus
weer schuiven met de letters. Veel succes!
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 16 november binnen zijn. Onder de goede inzendingen
verloten we een prachtige puzzel van 950 stukjes uit de bekende Wasgij?-serie
(zie foto).

De opgaven:
1. Cora Halsvel
2. Anja Goedhut
3. Jord Toerbos
4. Els Rechtsok
5. Loes Grutvis
6. Jennie Kwikront
7. Wies Fendep
8. Fred Outlit
9. Trina Korea
Deze vrolijke puzzel van 950 stukjes uit
de Wasgij?-serie is voor de winnaar
van de extra-prijspuzzel.

10. Thea Calgan

KBO-Actief november 2022
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PRIJS-PUZZEL: WE DOEN EEN BEROEP OP U
Ja, u leest het goed. Onze puzzelmaker doet deze keer letterlijk een beroep op
de puzzelliefhebbers. Hij verstopte liefst 27 beroepen in onderstaande
woordzoeker. Beroepen, zoals we ze allemaal kennen en kenden. Want er zitten
er ook een paar bij, die tot de categorie ‘uitgestorven’ gerekend mogen worden.
Aan de puzzelaar 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 16 november binnen zijn.
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BIERBROUWER – BOEKHANDELAAR – BOEKHOUDER – BOER –
BUSCHAUFFEUR – DOODGRAVER – DROGIST – FOTOGRAAF –
GROENTEMAN – HUISARTS – KAPPER – KASTELEIN – KLEERMAKER –
KOK – KOSTER – METSELAAR – NOTARIS – OBER – PASTOOR –
POLITIEAGENT – SCHILDER – SCHOENMAKER – SCHOOLMEESTER –
SIGARENMAKER – SLAGER – SMID (2x) – TANDARTS
Oplossing:
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IN MEMORIAM:
Op 6 november gedenken we om 10.30 uur in de Petrusbasiliek:
Mevr. T. van Hemert-Verdonk

Weijerstaete 152

84 jaar

In de voorbije weken is afscheid genomen van:
Mevr. T. Litjens-Arts

Metworstlaan 22

76 jaar

NIEUWE LEDEN:
Mevr. R. Dekkers
Mevr. J. van Els-van Duren
Dhr. H. van Els
Mevr. G. Franken-Lenssen
Dhr. P. Franken
Mevr. A. Franken-van Hoenselaar
Dhr. J .Franken
Mevr. A. van de Barg

Beugenseweg 21E
Piet Heinstraat 2
Piet Heinstraat 2
Adr.van Ostadestraat 13
Adr.van Ostadestraat 13
Burg. Verkuijlstraat 13
Burg. Verkuijlstraat 13
George Breitnerstraat 17 Bergen (L)

AANTAL LEDEN: 1076

RUIMTE VOOR
¼ ADVERTENTIE
Bezoek ook onze website:
www.dekaaswinkel.nl

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

KBO-Actief november 2022
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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

www.caritasboxmeer.nl klik op Begraafplaats

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

Verse snijbloemen, Rouwwerk ,Bruidswerk en
kadootjes voor iedere gelegenheid.
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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Stationsweg 16 | 5831 CR Boxmeer | Tel: 0485 - 57 86 60

www.robstweewielers.nl

www.eetwinkel.nl
Steenstraat 98
boxmeer, 5831 JJ
Nederland
Telefoon: 0485 573377

