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Kopij voor het september-nummer 2019 (nr. 9) van KBO-actief graag 
vóór 29 augustus aanleveren (liefst digitaal) bij de redactie. Zie colofon 
pagina 1. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen 

niet of eventueel verkort weer te geven.

GEPLANDE ACTIVITEITEN augustus, september 2019 

29 aug     KBO-wandeling Vierlingsbeek
03 sept    Bestuursvergadering
05 sept    IVN-wandeling  Maasheggen, Veerhuis Oeffelt
10 sept    E-bike cursus in Elsenhof Sambeek
10 sept    Ons en KBO-actief  verschijnen
11 sept    Sociaal Culturele Dag Wanroij
16 sept    Alzheimer-café in De Weijer
22 sept    KBO Fietstocht
25 sept    Najaarsreis KBO naar Safaripark Beekse Bergen
26 sept    KBO-wandeling De Stippelberg Rips 

Kienen in de aula van basisschool De Weijerwereld:                                         
29 augustus, 12 september, 26 september. Aanvang 13.30 uur.

Kaarten in de aula van basisschool De Weijerwereld:                                          
22 augustus, 5 september, 19 september. Aanvang 13.30 uur.

      

SPREUK VAN DE MAAND
Een lekker leven

   maakt een mager testament

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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NS-WANDELING KBO NAAR VIERLINGSBEEK 
  
De liefhebbers van een mooie wandeling kunnen op donderdag 29 
augustus weer hun hart ophalen met de ongeveer 13 kilometer lange NS-
wandeling naar Vierlingsbeek. 

De deelnemers verzamelen om 09.30 uur 
bij het NS-station in Boxmeer en wandelen 
naar het dorp, langs de Sint Petrusbasiliek 
en het kasteel richting de Maas. De route 
gaat tot het sluizencomplex van Sambeek 
vlak langs de Maas en daarna over 
onverharde wegen door het unieke 
Maasheggenlandschap. De wandeling 
eindigt bij het NS-station in Vierlingsbeek. 

Daar kopen de wandelaars een kaartje en reizen met de trein terug naar 
Boxmeer. 
Belangstellenden kunnen zich tot woensdag 28 augustus uiterlijk 18.00 
uur aanmelden bij J. van den Bungelaar, telefoon 0485-521565 of bij F. 
Spiekmans, telefoon 0485-573213 (Bij noodgevallen 06-51513637). 
 
             
WANDELING OP LANDGOED DE STIPPELBERG IN RIPS 
 
Op donderdag 26 september kunnen de wandelliefhebbers aan hun 
trekken komen tijdens een 11 kilometer lange tocht op De Stippelberg in 
Rips. De Stippelberg is vernoemd naar de vele zandheuveltjes, die als 
stippels in het landschap liggen. 
Ooit overheerste hier de heide, nu 
groeien er vooral dennenbomen.  
De wandelaars vertrekken om 
09.30 uur bij het Weijerplein. 
Belangstellenden kunnen zich tot 
woensdag 25 september uiterlijk 
12.00 uur aanmelden bij J. van 
den Bungelaar, telefoon 0485-
521565 of bij F. Spiekmans, telefoon 0485-573213 (Bij noodgevallen 06-
51513637). 
  
Noot van de redactie: bovenstaande wandelingen stonden eerder gepland in juni 
en juli, maar moesten toen geschrapt worden in verband met het zeer warme 
weer en de aanwezigheid van de eikenprocessierups. 
 

Kasteel Boxmeer 

Zandheuveltje op De Stippelberg 
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KBO-lid Jo Gerrits-van den Hork 100 jaar: 
 
 

‘IK BEN EEN ECHT BOERENMEISJE UIT BOXMEER’ 
 

Twee dagen na haar honderdste verjaardag is Jo Gerrits-van den Hork 
nog helemaal ondersteboven van het feest. “De hele familie was er, 
kinderen, kleinkinderen, allemaal”, vertelt ze opgewonden. “Op twee na, 
die wonen in Amerika. Ze konden niet komen. Maar voor de 
rest…iedereen. Het was een heel bewogen feest”. 
En het bleef voor de eeuweling niet bij felicitaties van familie en vrienden. 
Nee, zelfs van koninklijke huize kwamen er gelukwensen. “Ja, unnen brief 
van de koning en de koningin. Echt waar”, meldt Jo apetrots. “Van de 
commissaris van de koning ook. Weet je van wie ik ook een brief 
gekregen heb? Van de verzekeringsbank, die van de AOW. Ik ben nog 

wel zo’n dure tante; ze betalen me al 35 jaar. In het begin een paar 
honderd gulden, da’s opgelopen tot boven de elfhonderd euro. Mooi geld, 
of niet? En dan toch een felicitatie sturen. Leuk vind ik dat”. 
 

Samen met KBO-bestuurslid Jan Hendriks bekijkt de eeuweling de felicitaties die ze 
gekregen heeft van de KBO. Natuurlijk waren er ook bloemen voor de 100-jarige. 
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Een week voor haar bijzondere verjaardag belandde Jo in het 
Maasziekenhuis. De gezondheid haperde, maar van de specialist mocht 
ze toch naar haar eigen feest. En daarna toch weer terug naar het 
ziekenhuis. “Totdat er een plaatsje vrij komt in het verzorgingshuis”, 
verduidelijkt dochter Bep, die – toen de BLOS-tv nog verslag deed van de 
Vierdaagse van Nijmegen – elke keer trouw ‘de groeten aan ons mam’ 
mocht doen. 
Jo van den Hork werd op 27 juli 1919 geboren op de boerderij in het 
Luneven. “Ik ben een echt boerenmeisje uit Boxmeer”, klinkt het bijna 
plechtig. “Ik hou van Boxmeer, een prachtig dorp om te wonen”. Ze ging er 
naar de kleuterschool, de lagere school en een paar jaar naar de mulo. 
“M’n moeder wilde me naar het klooster hebben, ik moest non worden, 
maar daar had ik geen zin in. Ik ging van school af om thuis op de 
boerderij te werken”. 
Enkele maanden na de oorlog, in september 1945, trouwde ze met haar 
grote liefde, Jo Gerrits. Het echtpaar kreeg negen kinderen: zes dochters 
en drie zonen. Er komt een brede lach op haar gezicht als ze vertelt: “Veel 
hè. Ik was nog van net vóór de pil, anders had ik 
misschien minder kinderen gehad, maar ik ben 
met allemaal heel blij. Ze zijn altijd even lief 
geweest. Jammer dat ik er vier kwijt ben geraakt”. 
Dertig jaar geleden overleed haar man. De 
boerderij aan de Beugenseweg, waar ze al die 
jaren gewoond en gewerkt hadden, werd van de 
hand gedaan en Jo verhuisde naar een van de 
woningen die nieuw waren gebouwd op de plaats 
van de Twaalf Apostelen, ook aan de 
Beugenseweg. 
 
Het zien en horen mag dan de laatste jaren wat 
minder geworden zijn, het geheugen van Jo is 
nog op en top. Herinneringen ophalen gaat 
feilloos, vooral als het over Boxmeer en 
Boxmeerse mensen gaat. “Och, ik kende zo veul 
mensen. Ik was zelatrice, weet je wel, geld ophalen voor het goeie doel, 
de kindsheid en zo. D’r waren mensen die niks hadden en toch een paar 
centen of een stuiver gaven. Geweldig. Ik heb ook nog lang gezongen in 
het Pauluskoor. En de Vaart, dat vind ik zo iets prachtigs. Ik heb heel lang 
het Mariabeeld meegedragen. Met zo’n kussentje op je schouder. Ik ga 
nog graag ieder jaar kijken. In de rolstoel. De ogen zijn niet meer zo best, 
maar als ik de sfeer maar kan proeven. Dan is het goed”. 
  

De 100-jarige met de brief 
met gelukwensen van het 

koninklijk paar 
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NAJAARSREISJE: OP SAFARI MET DE KBO 
 
Safaripark De Beekse Bergen bij Hilvarenbeek. Dat is dit jaar het doel van 
het najaarsreisje van de KBO, afdeling Boxmeer. De ongetwijfeld 
boeiende dagtocht staat op de agenda voor woensdag 25 september. 
Op die dag staan de luxe touringcars om 9.30 uur klaar om de KBO-leden 
te trakteren op een heerlijk dagje uit. De passagiers kunnen instappen op 
de opstapplaatsen die vermeld staan op het aanmeldingsformulier, dat 
elders in deze KBO-actief te vinden is.  
Vanaf Boxmeer vertrekken de bussen om 09.45 uur richting Hilvarenbeek. 
Na een uurtje is er een tussenstop bij landgoed De Biestheuvel in 
Hoogeloon, waar de reizigers ontvangen worden met koffie, thee en 
gebak. Om 11.30 uur gaat de reis verder naar Hilvarenbeek. De 
verwachte aankomst bij het safaripark is rond het middaguur.  

In de eigen bussen volgt dan 
het eerste gedeelte van een 
rondrit door het park. Een gids 
– ofwel ‘ranger’ – van het park 
reist mee en vertelt allerlei 
wetenswaardigheden over het 
met zijn 120 hectare grootste 
dierenpark van de Benelux. 
Natuurlijk komen de bezoekers 
ook alles te weten over de 

dieren die te zien zijn. In het in 1968 geopende safaripark huizen liefst 150 
diersoorten, van kleine zoogdieren tot grote vogels.  
Na het eerste deel van de rondrit kunnen de KBO’ers de benen strekken 
tijdens een wandelsafari. Iedereen kan dan op eigen gelegenheid een 
wandeling maken langs de dierenverblijven, een roofvogelshow bezoeken 
of iets lekkers eten en drinken op een van de terrassen.  
Let wel: op deze najaarsreis is er geen gezamenlijke lunch, dus de 
deelnemers wordt aangeraden zelf een lunchpakketje mee te nemen 
of op eigen kosten iets te gebruiken op een terras. 
Na de wandelsafari volgt het tweede gedeelte van de toer per bus door 
het safaripark. Rond 16.45 uur vertrekken de bussen vanaf Hilvarenbeek 
richting Boxmeer. Om 18.00 uur staat in restaurant Nieuw Schaijk een 
drie-gangendiner op het programma. Twee uurtjes later volgt de laatste 
etappe naar Boxmeer, waar de reizigers rond 20.45 uur zullen aankomen.  
 
Zin om mee te gaan op safari? Vul dan het aanmeldingsformulier in en lever het 
in bij een van de genoemde adressen. Het dagje safaripark, inclusief koffie met 
gebak, toegang en drie-gangendiner kost 55 euro per persoon. 
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IVN-WANDELING DOOR MIDDELSTEEGSE WEIDEN 
 
Onder leiding van gidsen van het IVN (Instituut Voor Natuureducatie) 
kunnen leden van de KBO op donderdag 5 september meedoen met 
een ongeveer twee uur durende wandeling door de Maasheggen ter 
hoogte van Oeffelt. De wandelaars vertrekken 
om 13.30 uur bij Het Veerhuis in Oeffelt.  
De omgeving waar gewandeld wordt, staat 
bekend als De Middelsteegse Weiden.  
Onderweg kunnen de IVN-gidsen alles vertellen 
over de natuur en de historie van dit gebied en 
wat de toekomstplannen zijn. Het 
Maasheggenvlechten heeft in dit gebied al 
verscheidene keren plaatsgevonden. Deelname 
aan de door het IVN en de KBO georganiseerde wandeling is gratis. Na 
afloop trakteert de KBO-Boxmeer de wandelaars op koffie of thee. 
Verdere informatie is verkrijgbaar bij Juul de Bont, telefoon 0478- 631800 
of bij Piet Schoenmakers, telefoon 0485-520876. 
 
 

  GYMLES ALS LOPEN EN STAAN MOEILIJK IS 
 
  Docente Noelle Kockelkorn gaat in Boxmeer een nieuwe gymles opstarten 

voor zelfstandig wonende senioren, die geen hele les meer kunnen staan 
of lopen. De les vindt het grootste deel op de stoel plaats. De les wordt 

gegeven op het plein op de eerste 
verdieping in het Symfonie-gebouw van 
de Weijerstaete in Boxmeer. 
De nieuwe gymles gaat dinsdag 27 
augustus om 11.30 uur van start. Bij 
voldoende deelname wordt wekelijks 
een vervolg gegeven op de dinsdag om 
11.30 uur.  
Senioren, zowel mannen als vrouwen, 
die nog goed mobiel zijn en ook willen 

meedoen aan een les zijn welkom op maandag 26 augustus om 13.30 uur 
in de aula van de Weijer.  
Belangstellenden kunnen zich op bovengenoemde data laten informeren 
en inspireren om mee te doen. Daarbij zijn twee proeflessen gratis.  
Voor meer informatie: nkockelkorn@hotmail.com of 0485-322320. 
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CURSUS E-BIKE VOOR KBO-LEDEN SAMBEEK EN BOXMEER 
 
Onder de titel ‘Het nieuwe fietsen’ organiseren de KBO Sambeek en 
Senioren Vereniging Sambeek in samenwerking met Veilig Verkeer 
Nederland (VVN) een e-bike cursus. De cursus is bedoeld voor senioren 
uit de kern Boxmeer en Sambeek en wordt op 10 september vanaf 9.30 
uur gehouden in De Elsenhof in Sambeek.  
Uit cijfers over verkeersongevallen blijkt dat er voor het eerst meer 

slachtoffers op de fiets dan in de auto te betreuren 
zijn. Bovendien zijn vaak senioren bij 
fietsongevallen betrokken. VVN wil deze trend 
een halt toeroepen en biedt daarom de nieuwe e-
bike cursus aan. 
Belangrijk onderdeel van het programma is het 
theoretische gedeelte. Aan de hand van foto’s, 
filmpjes, feiten en stellingen worden de cursisten 
aan het denken gezet over hun eigen fietsgedrag 

en komen ook de belangrijkste verkeersregels aan de orde. Voorname 
aandachtspunten zijn ook de diversiteit van voertuigen in het verkeer, de 
drukte op fietspaden, de omgang met medeweggebruikers en natuurlijk de 
kennis van de e-bike. Het eerste deel van de cursus duurt tot 12.00 uur 
met tussendoor een pauze. Van 12.00 tot 
13.00 uur krijgen de deelnemers een kleine 
lunch aangeboden. Vanaf 13.30 uur kunnen 
de cursisten vrijblijvend meedoen aan een 
fietstocht. Deelname aan de cursus, inclusief 
de lunch, is gratis. De kosten komen voor 
rekening van de SWOGB, de Stichting 
Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer. 
Veilig Verkeer Nederland heeft wel als eis gesteld dat er maximaal twintig 
personen aan de e-bike cursus kunnen meedoen. Voor belangstellenden 
is het daarom zaak zich tijdig aan te melden.  
Dat kan via e-mail bij Martin Zeegers: martinzeegers@kpnmail.nl 
 
FIETSTOCHT VOOR KBO-LEDEN 
 
Op zondag 22 september wordt er weer een fietstocht gehouden voor 
leden van de KBO Boxmeer. Waar de rit naar toegaat, is een verrassing. 
De afstand is ongeveer 25 kilometer. De deelnemers vertrekken om 13.30 
uur vanaf het Weijerplein. Onderweg is er koffie/thee met iets lekkers. 
Meer informatie is verkrijgbaar bij Betty Lamers (telefoon 06 18236878).  
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SOCIAAL CULTURELE DAG VAN DE KBO 
 
Op woensdag 11 september 2019 wordt in Het Wapen van Wanroij aan 
de Kwikstraat in Wanroij de jaarlijkse sociaal culturele dag gehouden 
van de KBO-Kring Land van Cuijk en de KBO-Kring Gemeente Mill en Sint 
Hubert. 
De zaal is open om 9.30 uur. Het programma begint om 10.00 uur.  

 
Leden van de KBO-afdeling Boxmeer kunnen zich 
voor de sociaal culturele dag vóór 25 augustus 
aanmelden bij Mechelien Verhees, Prinses 
Margrietstraat 79 in Boxmeer, telefoon 0485-211610. 
De kosten van de dag bedragen 25 euro, inclusief 
drie-gangen-diner.  
 

 
Het informatieve ochtendprogramma ziet er als volgt uit: 
 
09.30 uur Zaal open en ontvangst gasten met koffie/thee. 
10.00 uur Opening door kringvoorzitter Noud van Vught. 
10.15 uur Openingswoord door Frans van Spreeuwel, oud-pastor van 

Sint-Anthonis. Aansluitend koffie/thee. 
11.00 uur Lezing door professor Van Mourik met als thema 

‘Levenstestamenten, wilsonbekwaamheid en schenken en 
erven in het algemeen’.  

12.00 uur Drie-gangen-diner in buffetvorm. 
14.00 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen aan professor Van 

Mourik. 
 
Het culturele middagprogramma ziet er als volgt uit: 
 
15.00 uur Tonpraoter Berry Knapen 

als wasmasjienenmonteur. 
15.30 uur  Korte pauze. 
15.45 uur Tonpraoter Berry Knapen 

als campingbeheerder. 
                       (Knapen uit Heeze is 11 

keer Nederlands kampioen 
tonpraoter) 

 
16.15 uur Kringvoorzitter sluit de dag. 
 

Tonpraoter Berry Knapen 
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OPLOSSING PRIJSPUZZEL: KERMIS 
 
De brievenbus en de e-mailbox van de puzzelredactie puilden weer uit. 
Bijna zestig goede oplossingen kwamen er 
binnen. Lof aan al die ijverige KBO-leden 
die elke maand weer de puzzel maken en 
het resultaat insturen. De kermis was in de 
vorige woordzoeker het centrale thema. En 
de goede oplossing? Laat dat nou net een 
attractie zijn die op de toch uitgebreide 
kermis in Boxmeer niet te vinden was. De juiste oplossing was: 
 

 
TOUWTJE TREKKEN 

 
Uit de stapel inzendingen kwamen na loting drie winnaars tevoorschijn: 
Fien Ebben, Miep Gijsbers en Nellie Ronnes. 
Zij hebben hun prijsje inmiddels ontvangen. 
De puzzelredactie wenst alle lezers van KBO-actief succes met de nieuwe 
opgave.  
 
 
 
 

HALVE PAGINA  
 

ADVERTENTIES 
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PRIJS-PUZZEL: TIJD 
 
Even de tijd nemen om de puzzel van KBO-actief op te lossen. En liefst 
nog een prijsje winnen. Zo denken elke maand meer dan vijftig lezers van 
het lijfblad van de KBO Boxmeer. Onze puzzelmaker nam het begrip ‘tijd’ 
eens onder de loep en verzamelde 28 woorden die wel iets met ‘tijd’ te 
maken hebben. Aan de lezer de taak alle opgegeven woorden te vinden, 
die verborgen zitten in de woordzoeker. Streep ze weg en de juiste 
oplossing komt tevoorschijn. Stuur die met uw naam en adres via de mail 
naar wielvloet@ziggo.nl of schrijf de oplossing en uw naam en adres op 
een papier en stop dat in de brievenbus bij Wiel Vloet, Koorstraat 57a, 
5831 GH, Boxmeer. Onder de goede inzendingen worden weer drie 
prijsjes verloot. Uw oplossing moet vóór 29 augustus binnen zijn. 
 

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

 
APRIL – AUGUSTUS – DECEMBER – FEBRUARI – HERFST – HORLOGE – 
JAAR – JANUARI – JULI – JUNI – KALENDER – KLOK – KWARTAAL – 
KWARTIER – LENTE – MAAND – MAART – MEI – MINUUT – NOVEMBER – 
OKTOBER – SECONDE – SEPTEMBER – UUR – WEEK – WEKKER – WINTER 
– ZOMER  
 
Oplossing: 
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IN MEMORIAM 
 
 
In de voorbije weken is afscheid genomen van: 
 
Dhr. A. Brienen               Egmond 29                                            84 jaar 
Dhr. R. van de Rijdt        Van Sasse van Ysseltstraat 23              61 jaar 
 
Nieuwe leden: 
 
Mevr.  T. Duffhues-van den Boom                  Metworstlaan 43 
Dhr. F. Duffhues                                              Metworstlaan 43 
  
 
Aantal leden: 1152 
 
 
 

 

1988: De laatste hand wordt gelegd aan de allereerste (mini-)rotonde in Boxmeer 



Jaargang 35 (nr. 12) december 2016

Kerstenstraat in Boxmeer. Vanaf augustus 2015 is Wim Sijberts de nieuwe 

in een volledig nieuw jasje gestoken. 

en aandacht geboden die u van ons gewend bent. Doordat we nu met drie 

Makkelijk bereikbaar

tandtechniek implantologie
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Afspraken in avonduren ook mogelijk

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

aandacht geboden die u van ons gewend bent. 

- tandtechniek

- implantologie
Zo streven wij naar een nog betere 

tandtechniek implantologie

Kerstenstraat in Boxmeer. Vanaf augustus 2015 is Wim Sijberts de nieuwe 

in een volledig nieuw jasje gestoken. 

en aandacht geboden die u van ons gewend bent. Doordat we nu met drie 

Makkelijk bereikbaar

Persoonlijke aandacht

Afspraken in avonduren ook mogelijk

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

Pastoor Kerstenstraat 40
5831 EW  Boxmeer

0485 - 57 68 77
www.tppboxmeer.nl

* Makkelijk bereikbaar
* Persoonlijke aandacht

* Afspraken in avonduren ook mogelijk

Tandprothetischepraktijk Giesbers heeft de nieuwe naam, TPP Boxmeer. 

tandprothet iektandtechniek implantologie

Tandprothetischepraktijk Giesbers
heeft de nieuwe naam, TPP Boxmeer. 

De afgelopen maanden is er hard gewerkt in onze praktijk aan de pastoor 

Kerstenstraat in Boxmeer. Vanaf augustus 2015 is Wim Sijberts de nieuwe 

eigenaar en is de praktijk na een grondige verbouwing

in een volledig nieuw jasje gestoken. 

In de vernieuwde praktijk wordt dezelfde zorg, hoogwaardige kwaliteit, service

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

Gratis parkeren

Makkelijk bereikbaar

Persoonlijke aandacht

Reparaties klaar terwijl u wacht

Afspraken in avonduren ook mogelijk

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

tandprothet iektandtechniek implantologie

Tandprothetischepraktijk Giesbers
heeft de nieuwe naam, TPP Boxmeer. 

De afgelopen maanden is er hard gewerkt in onze praktijk aan de pastoor 

Kerstenstraat in Boxmeer. Vanaf augustus 2015 is Wim Sijberts de nieuwe 

eigenaar en is de praktijk na een grondige verbouwing

in een volledig nieuw jasje gestoken. 

In de vernieuwde praktijk wordt dezelfde zorg, hoogwaardige kwaliteit, service

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

Gratis parkeren

Makkelijk bereikbaar

Persoonlijke aandacht

Reparaties klaar terwijl u wacht

Afspraken in avonduren ook mogelijk

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

tandprothet iektandtechniek implantologie

Tandprothetischepraktijk Giesbers
heeft de nieuwe naam, TPP Boxmeer. 

De afgelopen maanden is er hard gewerkt in onze praktijk aan de pastoor 

Kerstenstraat in Boxmeer. Vanaf augustus 2015 is Wim Sijberts de nieuwe 

eigenaar en is de praktijk na een grondige verbouwing

in een volledig nieuw jasje gestoken. 

In de vernieuwde praktijk wordt dezelfde zorg, hoogwaardige kwaliteit, service

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

Gratis parkeren

Makkelijk bereikbaar

Persoonlijke aandacht

Reparaties klaar terwijl u wacht

Afspraken in avonduren ook mogelijk

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

Stationsweg 12  
5831 CR  Boxmeer  

0485 - 57 70 17 
www.tvertrek.nl

Bezoek ook onze website: 
 

www.dekaaswinkel.nl 
 

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



Stationsweg 16 Boxmeer - tel: 0485- 57 86 60
www.fietsplusrob.nl

www.eetwinkel.nl 
 

Steenstraat 98
 boxmeer,  5831 JJ 

Nederland

Telefoon: 0485 573377


	Lege pagina

