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Kopij voor het oktober-nummer 2020 (nr. 10) van KBO-actief graag 
vóór 21 september aanleveren (liefst digitaal) bij de redactie.

Zie colofon op pagina 1.  De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden artikelen niet of eventueel verkort weer te geven

GEPLANDE ACTIVITEITEN     september 2020  
 
20 sept      Fietstocht voor KBO-leden 
25 sept      Algemene ledenvergadering in zaal Riche 
 
De maatregelen in verband met het coronavirus  
zorgen er voor dat voorlopig de meest gebruikelijke  
activiteiten zijn afgelast.  
Zodra er meer activiteiten gehouden mogen worden, 
zullen we dat zo snel mogelijk laten weten. 
We adviseren u in ieder geval regelmatig de website  
www.kboboxmeer.nl te raadplegen.   
 
 
Kienen in de aula van basisschool De Weijerwereld:                                          
In verband met het coronavirus is er tot nader order geen kienen 
 
Kaarten in de aula van basisschool De Weijerwereld:                                           
In verband met het coronavirus is er tot nader order geen kaarten 
 
 
 

      SPREUK VAN DE MAAND  
 
          Wie bij iedereen in de smaak wil vallen 
                   moet banketbakker worden 
 

 
   
LIDMAATSCHAP KBO-BOXMEER 
 
Wanneer u om welke reden dan ook uw lidmaatschap wilt beëindigen, 
dient u een bericht te sturen naar onze secretaris Henk Thuis (telefoon 
0485-573188) of naar onze ledenadministrateur Mechelien Verhees 
(telefoon 0485-211610). Per e-mail (m.methorst@ziggo.nl) kan ook. 
 
Kopij voor het oktober-nummer 2020 (nr. 10) van KBO-actief graag vóór 
21 september aanleveren (liefst digitaal) bij de redactie. Zie 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… 
 
Zoals u kunt zien op de pagina hiernaast: er staan voor de maand september 
twee activiteiten voor onze KBO-leden op de agenda. Een fietstocht en de 
algemene ledenvergadering die in verband met het coronavirus in maart 
uitgesteld moest worden. Hoopgevend, twee activiteiten, maar zeker geen reden 
al weer te juichen. Daarvoor is het nog te vroeg. Niet voor niets heeft het IVN de 
wandeling voor onze leden, gepland op 3 september, geschrapt. Het virus bepaalt 
dus duidelijk nog steeds voor een belangrijk deel ons doen en laten en dat zal 
ongetwijfeld nog wel even duren.  
Voor de ledenvergadering in de grote zaal van hotel Riche zal het bestuur dan 
ook zorgen dat de coronaregels strikt worden nageleefd. En intussen is het 
natuurlijk zaak, dat iedereen goed op zichzelf past. 
Voor dit nummer van KBO actief gingen we op bezoek bij Theo van Bracht. Hij 
was van 2011 tot 2016 penningmeester van de KBO Boxmeer. In 2016 raakte 
Theo met zijn racefiets betrokken bij een ernstig ongeval en sinds die tijd is hij 
aan de rolstoel gekluisterd. Aan onze verslaggever vertelt hij zijn verhaal. 
Natuurlijk kunnen de puzzelliefhebbers weer hun hartje ophalen. Deze keer als 
extraatje een bloemrijke puzzel, waarmee een even bloemrijke prijs te winnen is. 
En, zoals u gewend bent, de woordzoeker. Ook goed voor een poosje 
puzzelplezier en… voor enkele smakelijke prijsjes. 
Geniet ervan en blijf gezond! 

  Redactie KBO-actief 
Wiel Vloet en Carel Thijssen 
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VEROORDEELD TOT DE ROLSTOEL 
 

Een verschrikkelijk ongeval tijdens zijn zondagse toertochtje veranderde ruim vier 
jaar geleden radicaal het leven van Theo van Bracht uit Boxmeer. Van de ene op 
de andere dag kwam de levenslustige en sportieve 65-plusser voor zijn verdere 
leven in een rolstoel terecht. Aan KBO actief vertelt hij zijn verhaal. 
  
Door Carel Thijssen  
   
Zondagmorgen 10 juli 2016. Acht uur. Theo van Bracht en vijf van zijn vaste 
wielermaatjes stappen in Boxmeer op de racefietsen voor hun wekelijkse toer. 
Meestal zijn ze met negen man, nu toevallig met z’n zessen. Het is prima weer 
voor een ritje van een dikke honderd kilometer. Deze keer een rondje Venlo. Na 
een paar uurtjes ‘stoempen’ is er even pauze met koffie en een lekker stukje 
vlaai. Dan gaat het richting Swolgen. De zes hebben er een straf tempo in. Theo 
voorop. Dan slaat het noodlot keihard toe. Kwart over elf, even buiten Swolgen. 
Op een kruising nadert van links plots een personenauto. Theo hoort achter zich 
een schreeuw, ziet in een flits de auto op twee, drie meter. Ontwijken is 
onmogelijk. Met een klap belandt hij op de motorkap, wordt de lucht in gegooid en 
komt meters verder op zijn rug terecht. De gevolgen zijn rampzalig: gebroken nek 
en een hoge dwarslaesie.  

Augustus 2020, een 
snikhete zomerdag. De 
airco in huize Van Bracht 
doet zijn werk. Ruim vier 
jaar na dato kan Theo, 
net 73, de horrorfilm nog 
moeiteloos terugdraaien. 
“Ik lag daar, maar ik was 
gewoon bij kennis. Een 
van m’n fietsmaatjes, een 
verpleegkundige, trok aan 
m’n been en vroeg: Theo, 
voel je dit? Ik zei: ik voel 
niks. Toen wisten we 
genoeg. Die maat heeft 

mijn vrouw Tony gebeld en gezegd dat ik een ongeluk had gehad. Tony is ook 
verpleegkundige. Ze begreep natuurlijk meteen wat er aan de hand was. De 
chauffeur van de auto? Nee, er was helemaal geen drank of zo in het spel. Hij 
heeft al die jaren volop belangstelling gehad voor mijn ziekbed. En nog steeds”. 
Per ambulance wordt Theo naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen gebracht. 
“Er was ook een traumaheli, maar de dokter vond het niet verantwoord om me in 
de heli te vervoeren. Ik ben diezelfde middag nog geopereerd. Ze hebben m’n 
nek vastgezet met een metaal, dat zit er nog steeds in. Verder is van hier af (wijst 
op zijn borst) alles verlamd. Ik heb geluk dat ik m’n armen nog een beetje kan 

In bed de krant lezen op de iPad 
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bewegen. M’n vingers kan ik nog voor minder dan 50 procent gebruiken. Maar 
m’n benen en zo, nee, daar voel ik helemaal niks meer”. 
 

Na drie weken 
Radboud verhuist 
Theo naar de Sint 
Maartenskliniek 
voor een 
revalidatieperiode 
van vijf maanden. 
“Ze hebben echt 
alles 
uitgeprobeerd wat 
ik nog wel of niet 
kon. Maar ik ben 
hartstikke 
veroordeeld tot de 
rolstoel. Dat half 
jaar, dat was een 
verschrikkelijk 

moeilijke tijd. Ik was nergens in geïnteresseerd. Ik dacht vaak: waarom leef ik 
nog. Het was toch beter geweest als ik niet meer zou leven. Zo eind 2016 begon 
ik pas weer belangstelling te krijgen. Ik vroeg een keer om een boek, ik vroeg om 
nieuws. Ik begon eigenlijk weer te leven. Maar het was allemaal moeilijk. Neem 
bijvoorbeeld een boek, ik kan met mijn vingers heel weinig. Een bladzijde 
omslaan, moet ik doen met de duimnagels. Dat duurt bijna net zolang als een 
pagina lezen. Ja, er is hier heel veel gehuild, zeker de eerste maanden na het 
ongeluk. Nu ben ik er wel overheen, vooral dankzij Tony en ook onze twee 
kinderen. Met hen gaat het gelukkig goed”. 
In januari 2017 moet er voor de verzorging van Theo een andere oplossing 
gevonden worden. “Bij de Maartenskliniek zeiden ze: we kunnen niks meer voor 
jou betekenen, je moet er uit. Gelukkig kon ik hier in Boxmeer op Sint Anna 
terecht. Daar zeiden ze wel: zo’n geval als jij hebben we nog nooit gehad hier. Ik 
mocht pas naar huis als hier verbouwd was”.  
Die ingrijpende verbouwing levert behoorlijk wat hoofdbrekens op. Er moet een 
flink stuk aan het huis aangebouwd worden voor een slaapkamer, een douche- 
en verzorgingsruimte en een woon- en leefkamer met een speciaal bureau voor 
werk en ontspanning. “We hadden een geweldige aannemer. Uit Holthees. De 
gemeente betaalde een gedeelte, zeg maar een derde, via de wmo. De 
verzekeringsmaatschappij van de persoon die het ongeluk veroorzaakt heeft, 
moest ook meebetalen. Ze stuurden een bouwkundige. Die vond dat het allemaal 
veel soberder en kleiner kon. Overal werd op beknibbeld. Dus die kosten trekken 
we eraf, zeiden ze. Dat wilden we niet. Er moet hier toch geleefd worden? We 
hebben dat voorlopig zelf moeten betalen. Daar hebben we nu nog onenigheid 
over. We hebben een advocaat ingeschakeld. We zijn er nog steeds mee bezig. 
Dan praat je over tienduizenden euro’s”.  

In de rolstoel met e-bike naar de fysiotherapie 
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pagina lezen. Ja, er is hier heel veel gehuild, zeker de eerste maanden na het 
ongeluk. Nu ben ik er wel overheen, vooral dankzij Tony en ook onze twee 
kinderen. Met hen gaat het gelukkig goed”. 
In januari 2017 moet er voor de verzorging van Theo een andere oplossing 
gevonden worden. “Bij de Maartenskliniek zeiden ze: we kunnen niks meer voor 
jou betekenen, je moet er uit. Gelukkig kon ik hier in Boxmeer op Sint Anna 
terecht. Daar zeiden ze wel: zo’n geval als jij hebben we nog nooit gehad hier. Ik 
mocht pas naar huis als hier verbouwd was”.  
Die ingrijpende verbouwing levert behoorlijk wat hoofdbrekens op. Er moet een 
flink stuk aan het huis aangebouwd worden voor een slaapkamer, een douche- 
en verzorgingsruimte en een woon- en leefkamer met een speciaal bureau voor 
werk en ontspanning. “We hadden een geweldige aannemer. Uit Holthees. De 
gemeente betaalde een gedeelte, zeg maar een derde, via de wmo. De 
verzekeringsmaatschappij van de persoon die het ongeluk veroorzaakt heeft, 
moest ook meebetalen. Ze stuurden een bouwkundige. Die vond dat het allemaal 
veel soberder en kleiner kon. Overal werd op beknibbeld. Dus die kosten trekken 
we eraf, zeiden ze. Dat wilden we niet. Er moet hier toch geleefd worden? We 
hebben dat voorlopig zelf moeten betalen. Daar hebben we nu nog onenigheid 
over. We hebben een advocaat ingeschakeld. We zijn er nog steeds mee bezig. 
Dan praat je over tienduizenden euro’s”.  

In de rolstoel met e-bike naar de fysiotherapie 
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Ondanks alle rampspoed die hen is overkomen, hebben Theo en Tony van 
Bracht de afgelopen jaren toch weer de draad van het leven opgepakt. Na zijn 
ontslag bij Sint Anna geldt in huize Van Bracht een vast dagelijks ritme, zo vertelt 
Theo. “’s Morgens eerst ontbijt op bed. Dan komt rond half negen de verzorging, 
die zijn anderhalf uur met me bezig. Tegen half elf ben ik vrij man, dan hebben ze 
me in de rolstoel gezet. Drie keer in de week, op maandag, woensdag en vrijdag 
ga ik naar de fysio in Sambeek. In de rolstoel, zelf. En met slecht weer en in 
winter met de taxi. Ik heb een soort e-bike, die met een buis aan mijn rolstoel kan 
worden gekoppeld. Er zit een accu op. Ik hoef niks anders te doen dan met de 
vingers aan het stuur gas te geven. Ik ga ook graag een paar keer per week de 

Maasheggen in. Soms ook alleen. 
Sinds een maand of twee ga ik iedere 
dag een stuk met de rolstoel, zonder 
e-bike. Dan moet ik zelf rollen. Aan de 
zijkanten zit wat ze noemen een 
hoepel en die kan ik met de hand 
duwen. Die kracht heb ik. Dankzij veel 
oefenen. Met dat mooie weer van de 
afgelopen maanden ga ik er iedere 
dag even uit. Te heet? Nee, daar kan 
ik goed tegen”. 
“Hoe m’n dag er verder uitziet? Ik heb 
het met een aantal dingen heel druk. 
Ik kom iedere dag uren te kort om 
alles gedaan te krijgen. Ik heb twee 
kranten die ik elke dag op m’n 
computer lees. Verder heb ik een 
brede belangstelling. Voor van alles. Ik 
ben gek op natuurboeken, de laatste 
tijd vooral over insecten. Ja, die kan ik 
ook in bed lezen met m’n leesplankje. 
Ik probeer vooral e-books te kopen. 
Dat is voor mij het handigst. Ik ben ook 
penningmeester van de Stichting 
Landschapsbeheer Boxmeer, daar 
vallen de Maasheggen ook onder. 
Daarnaast doe ik de boekhouding voor 

een neefje van mij, die een paar jaar geleden met een eigen onderneming is 
begonnen. En belastingaangiftes voor familie en kennissen, daar kan ik nog goed 
voor zorgen. In de rolstoel aan mijn bureau dat we speciaal hebben laten maken. 
Normaal zit ik vanaf half elf tot ’s avonds zeven uur in m’n rolstoel. ’s Avonds doet 
Tony de verzorging. Is ze toch gauw een uur bezig om me naar bed te brengen. 
Eigenlijk zorgt Tony de hele dag voor me, het is heel intensief voor haar. Ze is 
mijn fulltime mantelzorger”. 

Natuurliefhebber Theo (links) tijdens het 
kampioenschap Maasheggenvlechten 
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“Mijn wielercollega’s komen nog ieder jaar een zaterdagmiddag met dat clubje 
van negen bij elkaar. Een gezellige middag bij De Douairière, een beetje 
bijpraten. Wat we ook fijn vonden, dat was iedere maand het Nieuwscafé van de 
Gelderlander. In de Weijer. Voor het nieuws en ook om onder de mensen te 
komen. We 
hebben een vast 
clubje van zeven 
mensen. Dan 
drinken we ook 
gezellig een 
glaasje. Ja, dat 
mag ik. Pilsje, 
whisky, glaasje 
rode wijn. Ik lust 
alles. Met het 
clubje van het 
Nieuwscafé gingen 
we altijd na afloop 
ergens eten. Dat 
missen we in 
coronatijd. Maar in 
september mogen 
ze volgens mij 
weer beginnen. Daar willen we bij zijn. We proberen nog zo veel mogelijk van het 
leven te genieten”.  
 
 
 
Theo van Bracht 
 
 
Geboren in 1947 in Cuijk. Zevende kind uit een boerengezin van tien. Ging na de lagere 
school naar de Mulo en daarna na de middelbare landbouwschool in Venlo. Werkte ruim 
vijf jaar bij bloemenbedrijven in Duitsland. Zag af van zijn plannen om een eigen kwekerij 
te beginnen. Volgde avondstudies en behaalde administratieve en economische diploma’s 
op hbo-niveau. Zat drie jaar op de administratie van de Universiteit Nijmegen. Trouwde in 
1975 met verpleegkundige Tony van Bree uit Vortum-Mullem. Verhuisde datzelfde jaar 
naar Boxmeer. Stapte van de Universiteit over naar de gemeente Boxmeer, waar hij 36 
jaar werkte op de afdeling financiën. Ging in 2010 met pensioen. 
Was na zijn pensionering tot 2016 penningmeester van de KBO afdeling Boxmeer, 
verzorgde de financiën van liefdadigheidsinstelling Caritas Boxmeer en was ook 
penningmeester van de Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis.  
Kreeg in 2015 een Koninklijke onderscheiding voor zijn talrijke verdiensten als vrijwilliger. 
Was vóór het ongeluk fervent toerrenner, enthousiast golfspeler en fanatiek hardloper. 
Deed als natuurliefhebber zes keer mee met het kampioenschap Maasheggenvlechten en 
verzorgde als IVN-gids regelmatig natuurwandelingen. 
Theo en Tony van Bracht hebben een zoon en een dochter en twee kleinkinderen.       
 

Een grote groep toerrenners uit Boxmeer op het Plateau de Langres 
In Frankrijk bij het monument dat aangeeft waar de Maas ontspringt. 

Rechts naast het monument Theo van Bracht. 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING KBO BOXMEER 
 
Het bestuur nodigt alle leden van de KBO uit voor de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering, die gehouden 
wordt op vrijdag 25 september 
2020 in de grote zaal van Riche. 
Aanvang 14.00 uur. De zaal is vanaf 
13.30 uur open voor een kopje koffie 
of thee met een versnapering. 
In deze vergadering legt het bestuur 
verantwoording af voor zijn beleid in 
het afgelopen jaar. De vergadering is 
een uitgelezen kans voor de leden 
om wensen en op- en aanmerkingen 
naar voren te brengen. 
In de pauze zal u een consumptie worden aangeboden. Het traditionele gezellige 
samenzijn ter afsluiting wordt dit jaar in verband met het coronavirus achterwege 
gelaten. 
U bent van harte welkom! 
Op het losse infoblad in deze KBO-actief is de agenda voor de algemene 
ledenvergadering te vinden. 
Mocht duidelijk  worden dat de vergadering niet door kan gaan, dan worden de 
leden daarvan op de hoogte gesteld via een e-mailbericht en via de website van 
de KBO Boxmeer. 
 
FIETSTOCHT VOOR KBO-LEDEN 
 
Op zondag 20 september wordt er weer een fietstocht gehouden voor leden van 
de KBO. De organisatoren Betty Lamers en Willeke Heijligers zorgen voor een 
verrassend parcours van ongeveer 25 kilometer. De deelnemers vertrekken om 
13.30 uur vanaf het Weijerplein. Onderweg is er een pauze met een kopje 
koffie/thee en iets lekkers. In deze coronatijd worden de deelnemers verzocht de 
RIVM-voorschriften te respecteren. Dus in kleine groepen fietsen en tijdens de 
pauze de 1,5 meter-regel in acht nemen. Meer informatie: Betty Lamers 
(telefoon 06 18236878). 
 
RIJBEWIJSKEURINGEN 

 
Op maandag 28 september worden er weer 
rijbewijskeuringen gehouden in De Weijer. Voorlopig gaat 
het alleen om keuringen voor 75-plussers. De kosten zijn 40 
euro, contant te voldoen. Een afspraak maken kan via 
telefoonnummer 0485-574919.  
De volgende keuringen zullen steeds op de derde maandag 
van de maand plaatsvinden.  
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OPLOSSINGEN PRIJSPUZZEL EN EXTRA PUZZEL 
 
Het record aantal inzendingen van de puzzels werd in augustus niet 
verbroken, maar met bijna tachtig puzzelliefhebbers die een gooi naar de 
prijsjes deden, zijn we dik tevreden. En reacties waren er weer volop, 
vooral op de puzzel waar dierennamen gevonden moesten. ‘Een 
fantastische puzzel. Met de hele familie gemaakt. De kleinkinderen 
vroegen om meer’, zo schreef een inzender. Natuurlijk worden deze en 
alle andere puzzelliefhebbers weer op hun wenken bediend. Ze kunnen 
op de volgende twee pagina’s naar hartenlust aan de slag. 
De oplossing van de zomerse woordzoeker van het augustus-nummer 
was: 
 

ZOEK DE ZON OP 
 
Uit de stapel oplossingen werden drie winnaars getrokken. De gelukkigen 
waren: Tonny Boumans, Henriëtte Verdijk en Diny Ankersmit. 
Zij hebben inmiddels hun prijsje ontvangen. 
 
De extra puzzel, waarbij dierennamen gevonden moesten worden, zorgde 
ongetwijfeld voor, maar af en toe ook voor foutjes. En een strenge jury 
keurt de oplossing ‘reuzepanda’ af als het ‘reuzenpanda’ moet zijn. Die 
ene ‘n’ moest er echt bij. Grappig was ook de (foute) oplossing 
‘glasvlinder’. Dat beestje bestaat wel, maar wij zochten de ‘eendagsvlieg’.   
 
De juiste oplossing van de dierennamen-puzzel was: 
 
1. Tortelduif 
2. Reuzenpanda 
3. Struisvogel 
4. Coloradokever 
5. Speenvarken 
6. Eendagsvlieg 
7. Slingeraap 
8. Regenboogforel 
9. Roodborstje 
10. Snoekbaars 

De legpuzzel van 1000 stukjes, geschonken door speelgoedwinkel Intertoys in 
Boxmeer, ging na loting naar:  Ans van Hees 

Hartelijk gefeliciteerd! 



10KBO-Actief september 2020

 
EXTRA PRIJSPUZZEL: BLOEMEN HOUDEN VAN MENSEN 
 
U kent hem wel, die overbekende reclamespreuk: bloemen houden van 
mensen. Onze puzzelredacteur bedacht een variant: mensen zijn net 
bloemen. En dus vindt u hieronder tien verzonnen personennamen. Maar 
als u goed met de letters gaat schuiven, verandert elke naam in een 
bloem of plant. Aan u als puzzelliefhebber de opdracht: tover tien 
bloemen- en plantennamen tevoorschijn. We wensen u bloemrijk 
puzzelplezier. 
Stuur de tien namen samen met uw naam en adres via de mail naar 
wielvloet@hotmail.com of schrijf de tien namen en uw naam en adres op 
een papier en stop het in de brievenbus bij Wiel Vloet, Koorstraat 57a, 
5831 GH Boxmeer. Uw oplossing moet vóór 21 september binnen zijn. 
Onder de goede inzendingen wordt een toepasselijke  prijs verloot: de 
prachtige legpuzzel ‘bloemencorso’ (1000 stukjes) uit de populaire serie 
van Jan van Haasteren (zie de foto). De puzzel is opnieuw geschonken 
door speelgoedwinkel Intertoys in Boxmeer. 
 
 
De opgaven: 
 
1.  Rik Stempelbon 
 
2.  Arie Jankfat 
 
3.  Lidwien Duizelen 
 
4.  Koen Kusjewel 
 
5.  Eef de Lamij 
 
6.  Eugene Grond 
 
7.  Cor Spintermat 
 
8.  Mientje Veegeter 
 
9.  Esther Frats 
 
10. Jos Tarren 

 Deze bloemrijke legpuzzel is de hoofdprijs van de extra puzzel 

PRIJS-PUZZEL: EUROPA 
 
Onze puzzelredacteur maakte een rondreis door Europa en bezocht tal 
van landen. De namen van die landen verstopte hij in onderstaande 
woordzoeker. Streep ze weg en de oplossing blijft over. 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 worden weer drie prijsjes verloot. Uw oplossing moet 
vóór 21 september binnen zijn. 
 
 
I P D G L A G U T R O P L 
E O U N M R N D O E I E U 
R L I E A T E N E J N I X 
L E T O L L K A S I E N E 
A N S O T N R L U K W E M 
N E L S A D A E I R U M B 
D G A T P N M G S U O E U 
N E N E D A E N T T T O R 
A W D N A L N E K E I R G 
L R N R E S E J D E L W R 
T O L I A U D N E D E W Z 
S O N J F R A N K R I J K 
E N D K E J I R A G N O H 

 
 
DENEMARKEN – DUITSLAND – ENGELAND – ESTLAND – FRANKRIJK 
– GRIEKENLAND – HONGARIJE – IERLAND – IJSLAND – LITOUWEN – 
LUXEMBURG – MALTA – NOORWEGEN – OOSTENRIJK – POLEN – 
PORTUGAL – ROEMENIE – RUSLAND – SPANJE – TURKIJE – 
ZWEDEN - ZWITSERLAND 
 
Oplossing: 
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IN MEMORIAM 
 

In de voorbije weken is afscheid genomen van: 

Mevr. H. Michiels-Takken              De Laurier 1                    73  jaar 
Dhr. C. Wijers                                Van Speijk 26                  81 jaar 
Mevr. N. de Bruijn-Wolfs                Weijerstaete 8                 88 jaar 
 
 
Nieuwe leden: 
 
Dhr. G. Litjens                                Wilhelminapassage 48 
Dhr. C. Bruininx                              Raadhuisplein 32 
Mevr. E. Kursten                            Metworstlaan 47 
Dhr. P. van Osch                           Metworstlaan 47 
 
 
AANTAL LEDEN: 1116 
 

 

Boxmeer 1990: Carmelietenstraat-West, tegenover de muur van het oude kerkhof.   
Dit was twaalf jaar lang het ‘aards paradijsje’ van Dien Clabbers. 

 
 



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

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

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
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