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KBO afdeling Boxmeer – opgericht 16 juli 1955

Voorzitter
Anton van Erve Krekelzanger 8 - 5831 NM Boxmeer 0485 - 57 81 50

Secretaris 
Harry Raafs Carmelietenstraat-Oost 24 - 5831 DT Boxmeer 0485 - 57 32 16 

Penningmeester
Wim Kuster Bocstraat 12 - 5831 GV Boxmeer 0485 - 57 20 36

Overige bestuursleden
Mechelien Verhees Pr. Margrietstraat 79 - 5831 EZ Boxmeer 0485 - 21 16 10
Jan Hendriks Van Odenhovenstraat 2 - 5831 GS Boxmeer 0485 - 52 12 04
Gerrie van Kempen Exportstraat 13 - 5831 AJ Boxmeer 0485 - 57 17 41
Gerrit Vos De Hazelaar 8 - 5831 RA Boxmeer 0485 - 57 51 90
Henk Thuis J. van Ruysdaelstraat 20 - 5831 CB Boxmeer 0485 - 57 31 88

Bank Rabo Land v. Cuijk & Maasduinen NL87RABO 010.87.15.701 

Ledenadministratie
Mechelien Verhees Pr. Margrietstraat 79 - 5831 EZ Boxmeer 0485 - 21 16 10
E-mail m.methorst@ziggo.nl

Redactie
Wiel Vloet Koorstraat 57a - 5831 GH Boxmeer 0485 - 57 37 32
Carel & Tini Thijssen Koorstraat 68 - 5831 GH Boxmeer 06 - 20 931 991  
E-mail wielvloet@hotmail.com of carelthijssen@gmail.com 

Website: www.kboboxmeer.nl 

Beheerder 
Wiel Vloet Koorstraat 57a - 5831 GH Boxmeer 0485 - 57 37 32

Belangrijke telefoonnummers 
Acute noodhulp 112 Zorgloket gemeente 0485 - 85 44 44
Vrijwillige Hulpdienst 0485 - 79 20 10 Politie 0900 - 88 44
Centrale huisartsenpost  0900-8880 Protestantse Gemeente 0485 - 21 25 81
Onze Lieve Vrouwe Parochie Het Parochiehuis  0485 - 57 32 77

Huisartsen van de Belt, de Jong 0485 - 57 18 07
 E. Davids, M. Oude Veldhuis 0485 - 52 12 25
 Rijn, Willemsen, Duffhues 0485 - 57 14 72
 I. van Hemmen, M. Kampschreur, S. van Duijnhoven  0485 - 57 13 65

Ouderenadviseurs
José Brienen Metworstlaan 28  0485 - 57 57 19
Mechelien Verhees Pr. Margrietstraat 79  0485 - 21 16 10
Wim van den Berg Jozef Israëlsstraat 3A   06 - 23 656 773  

Geestelijk adviseur Pastoor Ben Wolbers  0485 - 57 32 77
 Ben.Wolbers@onzelievevrouweparochie.nl

Juridische helpdesk KBO-Brabant  073 - 644 40 66
 www.kbo-brabant.nl  Dit doen we  Onze diensten
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Kopij voor het maart-nummer 2023 (nr. 3) van KBO-actief graag vóór 
16 februari aanleveren (liefst digitaal) bij de redactie. Zie daarvoor het 
colofon op pagina 1. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden 

artikelen niet of eventueel verkort weer te geven.

GEPLANDE ACTIVITEITEN  februari, maart 2023 
 
05 febr       Pronkzitting BCV De Geitenbok voor ouderen 
15 febr       Wandelen met de KBO 
15 febr       Liedjesavond BCV De Geitenbok en KBO   
15 mrt        Wandelen met de KBO 
16 mrt        Algemene ledenvergadering KBO Boxmeer 
27/28 mrt   Belastingaangifte invullen bij Bol-Accountants 
 
Kienen in wijkgebouw De Driewiek, Jeroen Boschstraat 49:  
                                         
Dinsdagen 14 februari, 7 en 21 maart 2023.  
Aanvang 13.30 uur.  
 
Kaarten in wijkgebouw De Driewiek, Jeroen Boschstraat 49:  
 
Dinsdagen 7 en 28 februari, 14 en 28 maart 2023.                                         
Aanvang 13.30 uur.  
 
 

      SSPPRREEUUKK  VVAANN  DDEE  MMAAAANNDD    
  
                      Geen haan geeft toe  
                     dat hij ooit een eitje was 
 
 

 
 
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 maart-nummer 2023 (nr. 3) van KBO-actief graag vóór 16 
februari aanleveren (liefst digitaal) bij de redactie. Zie daarvoor het 
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VAN DE REDACTIE… 
 
Februari. Voor velen van ons een doodgewone maand, net zoals die andere elf. 
Alleen een tikkeltje korter. Voor sommigen van ons (en onderschat dat aantal 
niet) is februari ook (bijna) elk jaar een feestmaand. Omdat dan meestal carnaval 
op de kalender staat. Het feest, waar vooral jong en oud met Brabants of 
Limburgs bloed in de aderen, van kunnen genieten.  
Ook wij, de niet meer zo piepjongen, doen dat of deden dat, genieten of genoten 
ervan en trekken er zeker onze neus niet voor op. 
Dat geldt ook voor de redactie. Vandaar dat we  in dit nummer op gepaste wijze 
aandacht besteden aan het narrenfeest. Zo is er de aankondiging van de 
liedjesavond voor ouderen. Nooit geweest? Misschien toch eens doen. Een mens 
is nooit te oud om te genieten.  
We tippen u ook even over een van de grootste Boxmeerse tradities: de 
Metworstrennen. Ook dit jaar weer te volgen op radio en tv. En kijkt u ook even 
naar de prachtige kleurenfoto op de laatste pagina van dit boekje. Zelfs voor de 
niet-Metworstliefhebbers is dit toch een plaatje. 
Even terug naar de ernst van het leven? Dat kan als u de pagina over het invullen 
van de belastingpapieren leest. En voor wie het niet zelf kan, de KBO biedt hulp. 
Of u zich deze maand nu wel in de feestvreugde onderdompelt, die keuze is 
natuurlijk aan u. Belangrijk is in elk geval: gewoon genieten. Liefst elke dag. 
Tot volgende maand! 

    Redactie KBO-actief 
Wiel Vloet en Carel & Tini Thijssen 

 
 
 
 
 
 

½ PAGINA 
ADVERTENTIE(S) 

 
 
 
 
 
 

GEPLANDE ACTIVITEITEN  februari, maart 2023 
 
05 febr       Pronkzitting BCV De Geitenbok voor ouderen 
15 febr       Wandelen met de KBO 
15 febr       Liedjesavond BCV De Geitenbok en KBO   
15 mrt        Wandelen met de KBO 
16 mrt        Algemene ledenvergadering KBO Boxmeer 
27/28 mrt   Belastingaangifte invullen bij Bol-Accountants 
 
Kienen in wijkgebouw De Driewiek, Jeroen Boschstraat 49:  
                                         
Dinsdagen 14 februari, 7 en 21 maart 2023.  
Aanvang 13.30 uur.  
 
Kaarten in wijkgebouw De Driewiek, Jeroen Boschstraat 49:  
 
Dinsdagen 7 en 28 februari, 14 en 28 maart 2023.                                         
Aanvang 13.30 uur.  
 
 

      SSPPRREEUUKK  VVAANN  DDEE  MMAAAANNDD    
  
                      Geen haan geeft toe  
                     dat hij ooit een eitje was 
 
 

 
 
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 maart-nummer 2023 (nr. 3) van KBO-actief graag vóór 16 
februari aanleveren (liefst digitaal) bij de redactie. Zie daarvoor het 
colofon op pagina 1. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden 
artikelen niet of eventueel verkort weer te geven. 
 

GEPLANDE ACTIVITEITEN  februari, maart 2023 
 
05 febr       Pronkzitting BCV De Geitenbok voor ouderen 
15 febr       Wandelen met de KBO 
15 febr       Liedjesavond BCV De Geitenbok en KBO   
15 mrt        Wandelen met de KBO 
16 mrt        Algemene ledenvergadering KBO Boxmeer 
27/28 mrt   Belastingaangifte invullen bij Bol-Accountants 
 
Kienen in wijkgebouw De Driewiek, Jeroen Boschstraat 49:  
                                         
Dinsdagen 14 februari, 7 en 21 maart 2023.  
Aanvang 13.30 uur.  
 
Kaarten in wijkgebouw De Driewiek, Jeroen Boschstraat 49:  
 
Dinsdagen 7 en 28 februari, 14 en 28 maart 2023.                                         
Aanvang 13.30 uur.  
 
 

      SSPPRREEUUKK  VVAANN  DDEE  MMAAAANNDD    
  
                      Geen haan geeft toe  
                     dat hij ooit een eitje was 
 
 

 
 
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 maart-nummer 2023 (nr. 3) van KBO-actief graag vóór 16 
februari aanleveren (liefst digitaal) bij de redactie. Zie daarvoor het 
colofon op pagina 1. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden 
artikelen niet of eventueel verkort weer te geven. 
 

Uw partner in mobiele hulpmiddelen

Stationsweg 16, 5831CR Boxmeer
0485 – 578660 / 06 - 40227485 

info@duurzaammobiel.info
www.duurzaammobiel.info

• Wij streven naar een 24-uur service
• Haal- en brengservice

• Reparatie en onderhoud in eigen werkplaats
• Vrijblijvend advies aan huis

info@duurzaammobiel.infoinfo@duurzaammobiel.info
www.duurzaammobiel.infowww.duurzaammobiel.info
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WANDELEN OP HET KABOUTERPAD IN HET BRESTBOSCH 
 
Iedere derde woensdag van de maand heeft de KBO voor haar leden  een 
wandeling op de agenda staan. Deze keer, het eerste uitstapje van het nieuwe 
jaar, hadden de routeplanners een route uitgezocht rond natuurgebied De Vilt in 
Beugen. Helaas was er door hevige regen van de dagen en weken daarvoor niet 
te wandelen. De keuze viel dus op een andere route: door het Brestbosch. Dit is 

een natuurgebied ten westen van Boxmeer, in 
bezit van de Stichting Brabants Landschap. Het 
gebied heeft een oppervlakte van 163 hectare 
met voornamelijk zomereik en grove den en heel 
veel koningsvaren. De Oeffeltse Raam en de 
Oploose Molenbeek stromen door en langs het 
gebied.  
Een merkwaardige broedvogel in dit gebied is de 
houtsnip en er bevinden zich dassenburchten. De 
ouderen onder de inwoners van Boxmeer kennen 
het gebied van de eikenhakhout aanplantingen in 
lange rechte lanen, waar menig Boxmeerenaar 
vroeger het kachelhout ging halen.  
Voor de achttien KBO-ers die deze keer aan de 
wandel gingen, was het – zeker ook wat het weer 

betrof – een heerlijk uitje: eindelijk een winters zonnetje na een lange periode van 
regen. De deelnemers genoten volop van de mooie, aangelegde kabouterroute 
en onderweg kwamen de wandelaars ook nog een ree tegen. Kortom, een 
geslaagde wandeling met uiteraard een pauze. Deze keer bij Fruitpark Groenz, 
waar de actievelingen konden kiezen uit koffie, thee of chocomelk.  
Ook interesse om een keer mee te wandelen? Iedere derde woensdag van de 
maand. Verzamelen bij parkeerterrein hoek Marktstraat/ van Coothstraat. Vertrek 
om 13.30 uur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Harry Raafs 
(harryraafs@hetnet.nl of 06-13726694) of bij Jos Heijnen (heijnen_j@hotmail.com 
of 06-51786493) 

Kabouterpaaltje op de route in het 
Brestbosch 

Onder een aangenaam winterzonnetje gaan de wandelaars van de KBO                      
richting het Brestbosch 
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HULP VOOR  KBO-LEDEN BIJ BELASTINGAANGIFTE 
 
 
Is-ie bij u ook al in de brievenbus gevallen? Die overbekende blauwe envelop, 
waar de fiscus ons elk jaar weer op trakteert. Dat wordt dus weer aangifte doen. 
Dat geldt natuurlijk ook voor de KBO’ers. 
Binnenkort moeten veel KBO-leden het aangifte-formulier voor de 
inkomstenbelasting invullen voor het jaar 2022. 
Zoals de KBO gewend is, heeft de directie van Bol-Accountants toegezegd ook 
dit jaar hierbij assistentie te willen verlenen. De aangiften zullen worden verzorgd 

in het pand van Bol-Accountants aan de 
Spoorstraat 73 in Boxmeer. En wel op 
maandag 27 en dinsdag 28 maart. 
De parkeerplaats van Bol is deze dagen ook 
voor de KBO-leden toegankelijk en gratis te 
gebruiken. 
Om voor de gratis hulp bij het invullen van 
het belastingformulier in aanmerking te 
komen gelden de volgende regels: 
U moet gepensioneerd zijn. 

U moet lid zijn van de KBO-afdeling Boxmeer en woonachtig zijn in Boxmeer. 
Uw inkomen mag niet meer zijn dan 38.250 euro voor een alleenstaande en 
48.224 euro voor gehuwden of daarmee gelijkgestelden. 
U heeft een aangiftebrief voor 2022 ontvangen van de belastingdienst. Zo nodig 
ook voor uw eventuele partner als die aangifte doet. 
Als na invulling van de belastingformulieren blijkt dat niet volledig is voldaan aan 
de hierboven genoemde voorwaarden, zal Bol-Accountants alsnog een rekening 
toesturen. 
Belangstellenden kunnen zich voor de belastinghulp vanaf nu tot en met dinsdag 
21 februari aanmelden bij Mechelien Verhees tel.: 0485-211610 of via 
m.methorst@ziggo.nl  
Voor de invulling van de aangifte is een machtigingscode vereist. Die zal 
Mechelien Verhees voor u aanvragen. U dient dan ook uw bsn-nummer en 
eventueel dat van uw partner bij de hand te hebben. 
 
KANDIDATEN GEZOCHT VOOR BESTUURSFUNCTIE KBO 

 
Zoals u in de agenda op pagina 2 kunt lezen, wordt op 16 maart de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering van de KBO Boxmeer gehouden. De uitnodiging en 
de officiële agenda van de vergadering verschijnen in het volgende nummer van 
KBO-actief, dat op dinsdag 7 maart uitkomt. In het bestuur komen enkele 
plaatsen vrij in verband met het vertrek van huidige bestuursleden. Kandidaten 
voor een bestuursfunctie kunnen zich vanaf nu tot uiterlijk vrijdag 10 maart 
schriftelijk melden bij het bestuur. De kandidaatstelling dient vergezeld te gaan 
van de handtekeningen van tenminste vijf KBO-leden.  
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LIEDJESAVOND VOOR OUDEREN IN FEESTZAAL RICHE 
 
Hij staat weer op de agenda: de knotsgezellige liedjesavond voor ouderen. Het 
carnavaleske evenement, georganiseerd door de Boxmeerse 
Carnavalsvereniging De Geitenbok in samenwerking met de KBO, wordt 
gehouden op woensdag 15 februari. Dan is de grote zaal van hotel Riche in 

Boxmeer weer 
omgetoverd in een vrolijke 
feesttempel. De 
liedjesavond begint om 
19.30 uur, de deuren van 
de feestzaal gaan al om 
19.00 uur open en….de 
toegang is gratis. De 
liedjesavond is niet alleen 
vrij toegankelijk voor de 
leden van de KBO 
Boxmeer, ook niet-leden 
en jongere ouderen of 
oudere jongeren mogen 
naar hartenlust een duik 
nemen in het feestgedruis. 
De liedjesavond op 15 

februari is voor de feestvierders natuurlijk een heerlijk opstapje naar het officiële 
carnavalsfeest dat drie dagen later in alle hevigheid losbarst.  
De liedjesavond wordt gepresenteerd door het 
praatgrage en muziekdolle duo Marita Bos-Broeren en 
Kees van den Heuvel. Op het programma staat natuurlijk 
carnavalsmuziek, maar er zullen ook dans en muzikale 
acts gepresenteerd worden. Bovendien heeft de 
organisatie enkele tonpraoters weten te strikken. Wie dat 
zijn, blijft een verrassing. Wel is zeker dat alle artiesten, 
die in november aan de schlagerparty van BCV De 
Geitenbok hebben meegedaan, op de bühne zullen 
verschijnen. Dat zijn de VOPC (de oud-prinsen van de 
carnavalsvereniging wonnen met het nummer 
‘Polonaise’) en verder Altied Schik, De Klutjes, Kjoepit, 
Johnny Hutten, De Worstebreudjes en Frank en Esther. 
Natuurlijk geven ook prins Toon d’n Twedde, zijn 
adjudanten, de  vorst van de Geitenbok en het 
boerenpaar Willy & Ingrid acte de présence op de 
liedjesavond voor ouderen.  
Ouderen die problemen hebben met vervoer naar zaal Riche kunnen zich melden 
bij een van de organisatoren: Maria Kelders (06-12119840)  of Dorien Voesten 
(06-20550736). Zij staan klaar om vervoersproblemen op te lossen. 
 

De oud-prinsen van de VOPC scoorden het hoogst met het 
nummer De Polonaise 

Prins Toon d’n Twedde 

METWORSTRENNEN LIVE OP RADIO EN TELEVISIE 
 
Liefhebbers van de aloude Metworstrennen kunnen op maandag 20 februari 
weer hun hart ophalen. Muzikaal wakker geblazen worden door de reveille van de 
trompetters, warme broodjes als ontbijt en dan met z’n allen – liefst met de 
benenwagen – richting het Vortums Veld. Voor veel Boxmerenaren is het dé 
feestdag van het jaar. Ze willen er geen seconde van missen. 
Maar ook de ouderen in Boxmeer, die de 
Metworst een warm hart toedragen, hoeven 
niets te missen van de races om de 
felbegeerde koningstitel. Wie niet naar 
Vortum wil of kan, gaat gewoon warm en 
comfortabel thuis bij de radio of televisie 
zitten en kan vanaf 09.00 uur alles live 
volgen. Tot en met de finalerit. 
Want net als vorig jaar heeft het bestuur van 
de Metworstvereniging het geregeld dat er 
rechtstreekse beelden worden uitgezonden 
en dat er ook via de radio rechtstreeks 
verslag wordt gedaan. Met dank aan 
Omroep Land van Cuijk. Dus voor de 
thuisblijvers is het motto: zet de lokale 
omroep aan! 
“Vorig jaar was de tv-uitzending een groot 
succes. We hebben veel lovende reacties 
gehad”, vertelt Metworst-voorzitter Dick 
Goossens, die zelf twee keer tot koning 
gekroond werd. “We gaan er dus een mooi 
vervolg aan geven. Iedereen moet wel even 
een gebedje doen, dat we goed weer 
hebben”. 
Bij de Metworstrennen van dit jaar zullen liefst 24 ruiters (van wie drie 
debutanten) aan de start verschijnen om een gooi te doen naar het koningschap. 
Voor de knollenrit hebben zich drie deelnemers gemeld. 
Op de televisie zullen de stemmen te horen zijn van Fekke Verkaart en Jos 
Philips; beiden zijn al jaren de goedgebekte omroepers in het Vortums Veld. Het 
radioverslag bij Omroep Land van Cuijk neemt onder andere Henriëtte Berkvens 
voor haar rekening. 
Aan de rechtstreekse radio- en tv-uitzendingen van de Metworstrennen hangt wel 
een stevig prijskaartje. Reden voor voorzitter Dick Goossens om de inwoners van 
Boxmeer – ook de thuisblijvers – op te roepen een duit in het zakje te doen. 
“Onze ruiters gaan op 5, 6 en 7 februari huis-aan-huis rond voor een vrijwillige 
bijdrage. Ik hoop dat de mensen een paar euro klaarleggen bij de kapstok. Een 
kleine bijdrage, daar doen we ook wat voor terug met een mooie uitzending. Zo 
helpen we elkaar”.  
    

Bart de Kort won de Boxmeerse 
Metworstrennen in 2022 
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ALLEMAAL BEESTJES 
 
EZEL 
 
Een ezel uit een dorp in Twente 
 
Maakt slim gebruik van zijn talenten 
 
Omdat ik balken kan, zegt hij 
 
Verdien ik er een centje bij 
 
Die balken, dat is prima hout 
 
Waarvan men ezelsbruggen bouwt 

 
HAAS 

 
Een grote haas rijdt in Roermond 

 
Altijd in dure auto’s rond 

 
Waar haal jij al dat geld vandaan? 

 
Sprak zijn jaloerse buur hem aan 

 
Ik kan niet achteroverleunen 

 
Lachte de haas. Ik ga vaak beunen 

 
 
OLIFANT 
 
Een olifant in Duivenhoek 
 
Deed jarenlang nog in zijn broek 
 
Totdat hij laatst op zaterdag 
 
Zich spiernaakt in de spiegel zag 
 
Verbaasd riep hij: ik wist niet dat 
 
Ik daar ook nog een slurfje had 
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OPLOSSINGEN PRIJSPUZZEL EN EXTRA PUZZEL 
 
Met in totaal 92 inzendingen van de januari-puzzels was onze puzzelredactie 
weer dik tevreden. Een prima begin van een nieuw puzzeljaar, zullen we maar 
zeggen. Met de woordzoeker gingen we terug naar de lagere school, toen de 
kroontjespen en de staartdelingen nog heel gewoon waren. Alle 63 oplossingen 
kregen de goedkeuring van onze puzzeljury. En dus geldt de oplossing voor 
iedere inzender. Die luidde: 
 

EEN ZOEN VAN DE JUFFROUW 
 
Uit de stapel inzendingen werden weer drie prijswinnaars getrokken. De 
gelukkigen waren deze keer: Tonnie Driessen, Mariette Rademakers en Bets 
Haerkens. Zij hebben hun prijsje, een heerlijk smulpakketje, inmiddels 
ontvangen. 
 
 
Tja, en toen ging het fout bij de anagram-puzzel, waar de woonplaatsen van 
‘noorderlingen’ gevonden moesten worden. Onze puzzelredacteur werd door 
diverse puzzelaars beleefd doch duidelijk op de vingers getikt: in de laatste 
opgave staat een letter ‘t’ te veel, zo ging het via de mail, de app en per telefoon. 
En ja, dat klopte. En dus hield iedereen bij opgave tien een ‘t’ over bij de 
oplossing ‘Westerbork’. Geen nood. Die laatste opgave hebben we niet 
meegeteld! Wel zo eerlijk. Onze puzzelredacteur heeft beterschap beloofd.  
 
 
De juiste antwoorden waren: 
 
1. Pieterburen 
2. Stadskanaal 
3. Nieuw-Amsterdam 
4. Appingedam 
5. Slochteren 
6. Vrouwenparochie 
7. Hindeloopen 
8. Oranjewoud 
9. Klazienaveen 
10. Westerbork  
 
 
  
 
De gezellige legpuzzel van 950 stukjes van de bekende tekenaar Jan van 
Haasteren ging na loting naar Jac de Best. 
 
Alle prijswinnaars: hartelijk gefeliciteerd! 

Het Groningse Slochteren is vooral bekend door 
de gaswinning 
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EXTRA PRIJSPUZZEL: WESTERLINGEN 
 
Vorige maand hadden we de mede-landgenoten uit het noorden des lands als 
onderwerp, deze keer zijn is de randstad aan de beurt. Onze puzzelredacteur 
reisde westwaarts en kwam ze tegen: echte westerlingen. In de provincies Noord- 
en Zuid-Holland en in Utrecht. De puzzelmaker noteerde hun namen, die u 
hieronder vindt. Als u de letters van elke naam in de juiste volgorde zet, komt een 
plaatsnaam tevoorschijn. Een dorp of stad in een van de drie genoemde 
provincies van het land. Aan de puzzelaar de opdracht de tien plaatsnamen te 
vinden. 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 februari binnen zijn. Onder de 
goede inzendingen verloten we een prachtige legpuzzel  (950 stukjes) vol vogels, 
getekend door Janneke Brinkman (zie foto).   
 
 
 
De opgaven: 
 
 
1.  Emma Nonkind 
 
2.  Chen Negenvis 
 
3.  Donna Halveholk 
 
4.  Oma Forrest 
 
5.  Rina van Geld 
 
6.  Cas Tollonga 
 
7.  Bertje Klou 
 
8.  Anja Weziek 
 
9.  Abel Maldoen 
 
10. Greet Bosser 
 
 

Deze prachtige vogel-puzzel van 950 stukjes is 
voor de winnaar  van de extra-prijspuzzel. 
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PRIJS-PUZZEL:  DE WEG OP 
 
We hebben er vrijwel allemaal dagelijks mee te maken als we de deur uit gaan: 
het verkeer. Voor onze puzzelredacteur was het verkeer een nieuwe 
inspiratiebron voor weer een woordzoeker. Hij verzamelde allerlei woorden die 
met het verkeer te maken hebben en stopte ze in de woordzoeker. 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 februari binnen zijn. 
 

H S T E I F A S T H C E R V T 
E E R G N I R U E K E B E H I 
B E S T E L W A G E N R C N R 
D F T T R A C T O R K I V I S 
O IJ O B A R O O D E L R O C O 
B H P R C A T N E R E T O H V 
R C L O L U L R E G T O R R E 
E S I M A E S P N O T M S E R 
V R C M X B P A R M R U O G S 
L E H E O I G T O E B G R N T 
A E T R N T T B B V E E T A E 
A K D K E N I E R T R K E H K 
H R K O Z E B R A P A D R N E 
N A V S L U I P R O U T E A N 
I P E R O T O N D E E R N A P 

AANHANGER – AUTO – BEKEURING – BERM – BESTELWAGEN – 
BROMMER – BUS – CLAXON – FIETS – GROEN – INHAALVERBOD – 
KNIPPERLICHT – OVERSTEKEN – PARKEERPLAATS – PARKEERSCHIJF – 
RECHTSAF – ROOD – ROTONDE – SCOOTMOBIEL – SLUIPROUTE – 
STOPLICHT – TRACTOR – TREIN – TROTTOIR – VERKEERSBORD – 
VOETGANGER – VOORSORTEREN – ZEBRAPAD  

Oplossing: 
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IN MEMORIAM: 

 

In de voorbije weken is afscheid genomen van: 

Mevr. J. Peters-van de Loo                        Veerstraat 11                 91 jaar 
 
 
NIEUWE LEDEN: 
 
Mevr. H. Lamers                                        Julie Postelsingel 38 
Dhr. M. Miggiels                                         Sijs 2 
Mevr. W. Miggiels-Egelmeers                    Sijs 2 
                                 
 
 
 
AANTAL LEDEN: 1080 
 
 
 

De knollenrit tijdens de Boxmeerse Metworstrennen: denderend geweld in het Vortums Veld 
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Bezoek ook onze website: 
 

www.dekaaswinkel.nl 
 

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



www.eetwinkel.nl 
 

Steenstraat 98
 boxmeer,  5831 JJ 

Nederland

Telefoon: 0485 573377

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

Dag en nacht bereikbaar op 0485 523 043   

Elzenstraat 7, 5831 LH  Boxmeer
www.goemansuitvaartzorg.nl

St. Petrus Boxmeer
(aan kruising Carmelietenstraat-West/Begijnenstraat/Hoogeweg)

is opnieuw geopend sinds 1 maart 2007

R.-K. Begraafplaats 

Inlichtingen verkrijgbaar via
www.caritasboxmeer.nl klik op Begraafplaats

0485 - 57 81 50 of 06 - 81 36 36 48


