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GEPLANDE ACTIVITEITEN
22 okt
29 okt
09 nov

oktober, november 2020

Themamiddag over griepprik
KBO-wandeling De Pontipad en Vortumse Bergjes
Themamiddag over nieuwe donorwet

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
Mobieltjes brengen je dichter bij mensen
die ver weg zijn
maar verder weg van diegenen
die naast je zitten

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 november-nummer 2020 (nr. 11) van KBO-actief graag
Kopij
voor
november-nummer
2020
(nr. 11)
KBO-actief
vóór
21het
oktober
aanleveren (liefst
digitaal)
bijvan
de redactie.
Ziegraag
colofon
vóór
21
oktober
aanleveren
(liefst
digitaal)
bij
de
redactie.
Zie
colofon
op
op pagina 1. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden
pagina 1. De artikelen
redactie behoudt
zich
het
recht
voor
ingezonden
artikelen
niet of eventueel verkort weer te geven.
niet of eventueel verkort weer te geven.
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VAN DE REDACTIE…
We juichen nog niet, daar is het nog veel te vroeg voor. Maar de eerste tekenen
dat we voorzichtig weer terugkeren naar een normaal KBO-leven zijn er. U vindt
de eerste bewijzen in dit oktober-nummer van KBO-actief.
Wat dacht u van de vrolijke fietstocht die een twintigtal KBO’ers beleefde? Blije
foto’s en een klein verslagje van de eerste activiteit sinds maanden. U leest het
verderop. Natuurlijk hadden we ook graag aandacht besteed aan de algemene
ledenvergadering die niet in maart werd gehouden, maar door het coronavirus
verzet moest worden naar 25 september. Die datum lag helaas na het tijdstip dat
de kopij voor dit nummer bij de drukker moest zijn. U houdt een verslagje van de
ledenvergadering tegoed.
Uiteraard zijn er weer de puzzelpagina’s, waar menige lezer elke maand lekker
even in wegduikt. En…even extra aandacht voor de Rabo-clubactie. U vindt de
informatie daarover hieronder. Met uw hulp kunnen we de KBO-kas weer een
beetje spekken.
Kortom, genoeg te beleven. Wij houden de moed erin. U toch ook?
Redactie KBO-actief
Wiel Vloet en Carel Thijssen

RABOBANK CLUBACTIE: UW STEM IS GELD WAARD
De KBO, afdeling Boxmeer, heeft zich dit jaar weer aangemeld voor de Rabobank
ClubSupport-actie. Het doel is mee te dingen naar een bijdrage uit een gedeelte
van de jaarwinst van de Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen.
De leden van de Rabobank bepalen met hun stem welke clubs een bijdrage
krijgen. Hoe meer stemmen, des te hoger het bedrag. In
2019 brachten de stemmen op de KBO Boxmeer het
mooie bedrag op van 1513,85 euro.
Stemmen verloopt dit jaar anders dan in voorgaande
jaren. Via de Rabo App of via Rabo Internetbankieren
kunnen de leden stemmen op hun favoriete club. De leden
ontvangen dit jaar dan ook geen stemcode per e-mail of
post. Stemmen kan gemakkelijk onder de knop 'Zelf
regelen'. Vanaf 5 tot en met 25 oktober kan er gestemd worden.
Leden die vorig jaar gestemd hebben, maar geen toegang hebben tot de Rabo
App en Rabo Internetbankieren, ontvangen van de Rabobank wel een e-mail met
unieke stemcode. Met deze code kan gestemd worden via
www.rabobank.nl/clubsupport. Ieder lid krijgt vijf stemmen, waarvan maximaal
twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht. Als in een
huishouden dus meerdere personen lid zijn van de Rabobank, kunnen die
meerdere personen elk hun stemmen uitbrengen.
Het bestuur vraagt alle leden van de KBO, afdeling Boxmeer, die lid zijn van de
Rabobank, om mee te doen. Voor eventuele hulp bij het stemmen kunnen leden
contact opnemen met penningmeester Wim Kuster, telefoon 0485-572036.
3
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GENIETEN VAN EEN ZONOVERGOTEN FIETSTOCHTJE
Eindelijk weer eens een vrolijk fietstochtje. Niet alleen of met z’n tweetjes,
maar met een gezellig groepje. Na zeven maanden corona-misère trokken
twintig enthousiaste KBO-leden er op de voorlaatste, zonovergoten
zondagmiddag van september met hun stalen ros op uit. De meesten

Zonnige gezichten tijdens het zonovergoten fietstochtje

elektrisch aangedreven, sommigen nog helemaal op eigen duw- en
trapkracht.
Die eerste welkome toer na lange tijd, was op touw gezet door Betty

Langs oranjekleurige velden vol afrikaantjes

Lamers en Willeke Heijligers. Zij dirigeerden, keurig op veilige anti-virus
afstand, de fietsers vanaf het Weijerplein in Boxmeer, via de Halt in
Sambeek en langs de spoorlijn richting Vierlingsbeek en Overloon. Over
KBO-Actief oktober 2020
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het viaduct over de snelweg koersten de pedaleurs vervolgens naar
Holthees, langs de resten van het kasteel Makken en het sportpark van
Vierlingsbeek linea recta naar pauzeplaats ’t Genot. Daar werden de

In ganzenmars door het Maasheggen

twintig zonnige gezichten getrakteerd op koffie of thee en appelgebak
(met of zonder slagroom) of een Bèkse bol, een stevige soes met van
buiten een karamellaagje en van binnen gevuld met banketbakkersroom.
Om al die calorieën
er af te trappen,
stapte het
gezelschap na de
welverdiende rust
weer op de
tweewielers en ging
het naar de
Klaphekken en – in
ganzenmars – over
het smalle asfaltpad langs de Maas,
door de
Maasheggen, langs
het stuwencomplex
Bij het eindpunt proosten op een gezellige fietsmiddag
in Sambeek en
Foto’s: Wiel Vloet
weer langs de Maas
terug naar Boxmeer, waar bij het eindpunt, restaurant ’t Vertrek keurig op
anderhalve meter afstand van elkaar nog vrolijk nagepraat en geproost
werd op de heerlijke middag. De echte afsluiter was een welverdiend
applaus van de KBO’ers voor de organisatoren Betty en Willeke.
5
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THEMAMIDDAG OVER GRIEPPRIK EN PNEUMOKOKKEN
Voor de leden van de KBO wordt op donderdag 22 oktober een lezing
gehouden over de griepprik en het pneumokokkenvaccin. De themamiddag
begint om 14.00 uur in de foyer van hotel Riche. De bezoekers worden vanaf
13.30 uur ontvangen met koffie of thee.
De lezing wordt verzorgd door Remedica uit
Eindhoven, een communicatiebureau voor
gezondheid en leefstijl. Remedica organiseert
de bijeenkomsten in samenwerking met het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM). De pneumokokkenziekte is een
gevaarlijke ziekte die veroorzaakt wordt door
de zeer besmettelijke bacterie pneumokok.
De bacterie kan onder meer longontsteking, bloedvergiftiging en
hersenvliesontsteking veroorzaken. Omdat het aantal ouderen met deze ziekte de
laatste jaren aanzienlijk gestegen is, heeft de overheid een vaccinatieprogramma
opgesteld. Dit betekent dat de huisarts in 2020 bij de oproep voor de griepprik
ook het pneumokokkenvaccin zal aanbieden. Het is belangrijk dat ouderen tijdens
deze lezing goed geïnformeerd worden over dit vaccin.

KBO-WANDELING DE PONTIPAD EN VORTUMSE BERGJES
Op donderdag 29 oktober staat er voor KBO-leden een wandeling op de agenda
naar het Maasheggengebied Sambeek en Vortum Mullem.
De deelnemers vertrekken om 09.30 uur vanaf het Weijerplein in Boxmeer. Er
wordt op toegezien dat in deze corona-tijd de RIVM-voorschriften worden
gerespecteerd. Dat betekent: in kleine groepjes lopen en tijdens de pauze de 1,5
meter-regel in acht nemen. De route van ongeveer 12 kilometer gaat vanaf het
Weijerplein via de Loerangel naar de Stuw,
waarna op het De Pontipad en de Vortumse
Bergjes wordt gewandeld. Het De Pontipad is
in eerste aanleg rond 1986 ontstaan op
initiatief van natuurliefhebbers Arnold en Mia
de Ponti. Ze vonden dat er iets gedaan moest
worden met de Maasheggen. Met toestemming
van Staatsbosbeheer realiseerden ze een pad
door de Vortumse Bergjes. De wandelroute
loopt met een mooi slingerpaadje over een oud stuifduin met vooral eikenbomen.
Het gebied was vroeger een eikenhakhoutbosje. De wandeling gaat daarna via
diverse draaipoortjes langs graslandjes, poelen en maasheggen.
Liefhebbers die mee willen wandelen, kunnen zich tot uiterlijk woensdag 28
oktober 12.00 uur aanmelden bij Jan van den Bungelaar, telefoon: 0485521565 of bij Fien Spiekmans, telefoon 0485-573213 (Alleen bij noodgevallen:
06-51513637).
KBO-Actief oktober 2020
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EVEN LACHEN
Windje - Een echtpaar op leeftijd zit
op een zondagochtend in de kerk.
Halverwege de dienst leunt de vrouw
naar haar man en zegt : "Ik heb
zojuist een stil windje gelaten. Toch
niet erg hè?" Haar man leunt naar
voren en zegt: "Nee hoor, schat. Als
we straks thuis zijn, zal ik wel even
een nieuw batterijtje in je
hoorapparaat zetten."
Respect - Een al wat oudere man zit in de stadsbus. Hij klaagt tegen een
medepassagier: "Jongeren hebben vandaag de dag zo weinig respect
voor ouderen." De medereiziger antwoordt: "Misschien heeft u gelijk. Maar
ik zag wel dat een meisje netjes voor u opstond toen u binnenkwam." De
man: "Ja, dat wel. Maar mijn vrouw moet nog steeds staan."
Slapen - Een echtpaar op leeftijd ligt in bed, de man valt al bijna in slaap
als zijn vrouw zegt: "Vroeger hield je mijn
hand vast als we gingen slapen". De man
pakt heel even de hand van zijn vrouw en
draait zich dan weer om. Hij wil slapen. Zij:
"En je kuste me altijd als we gingen slapen".
De man draait zich weer om en geeft haar
vluchtig een kusje op haar wang. Weer even
later zegt ze: "En je beet me altijd heel lief in
mijn nek". De man slaat de dekens van zich
af, stapt uit bed en loopt weg. "Wat ga je
doen?" vraagt ze. Hij: " Even naar de wastafel. M’n tanden pakken ".
Niezen - Oma tegen kleinkind: ‘Hand voor de
mond als je moet niezen”.
Kleinkind: ‘Hoeft niet, oma, mijn tanden zitten
vast”.
Opa - Een jongetje houdt een oude man aan
en vraagt hem: "Opa, weet u hoe ik het snelst
in het ziekenhuis kan komen?" Waarop de
man antwoordt: "Door me nog een keer opa
te noemen!"
7
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15% KORTING
OP EEN COMPLETE BRIL OF BRILLENGLAZEN*

Daarnaast kunnen wij ook direct
uw bril- of lensvergoeding declaren
bij uw zorgverzekeraar.
Dat maakt het wel zo makkelijk!
Steenstraat 120 in Boxmeer
T (0485) 571 812
E boxmeer@campsoptiek.nl

OP VERTOON
VAN UW KBO-PAS ONTVANGT U
OP VERTOON VAN UW KBO-PAS ONTVANGT U

15% KORTING
15%
KORTING

*Niet in combinatie met andere aanbiedingen of acties.

OP EEN COMPLETE BRIL OF BRILLENGLAZEN*

OP EEN COMPLETE BRIL OF BRILLENGLAZEN*
Daarnaast kunnen wij ook direct
uw bril- of lensvergoeding declaren

Daarnaast
kunnen wij ook direct
bij uw zorgverzekeraar.
Dat maakt
het wel zo makkelijk!declaren
uw brilof lensvergoeding
bij uw zorgverzekeraar.
Steenstraat 120 in Boxmeer
Dat maakt
het571
wel812
zo makkelijk!
T (0485)

Stationsweg 12
Tandprothetischepraktijk
Giesbers
Steenstraat 120 in Boxmeer
5831Boxmeer.
CR Boxmeer
(0485)nieuwe
571 812
heeftT de
naam, TPP
E boxmeer@campsoptiek.nl

*Niet in combinatie met andere aanbiedingen of acties.

0485 - 57 70 17
www.tvertrek.nl
De afgelopen maanden is er hard gewerkt in onze praktijk aan de pastoor
E boxmeer@campsoptiek.nl

*Niet in combinatie
met andere
aanbiedingen Vanaf
of acties.
Kerstenstraat
in Boxmeer.
augustus 2015 is Wim Sijberts de nieuwe

Kerstenstraat
in Boxmeer.
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2015 is Wim Sijberts de nieuwe
in eenin
volledig
nieuw
gestoken.
Kerstenstraat
Boxmeer.
Vanafjasje
augustus
2015 is Wim Sijberts de nieuwe
eigenaar en is de praktijk na een grondige verbouwing
in
nieuwjasje
jasjegestoken.
gestoken.
in een
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volledig nieuw

en aandacht geboden die u van ons gewend bent. Doordat we nu met drie
In de vernieuwde praktijk wordt dezelfde zorg, hoogwaardige kwaliteit, service
en
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die uuvan
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onsgewend
gewendbent.
bent.Doordat
Doordatwe
wenunu
met
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en aandacht
aandacht geboden
met
drie
Pastoor
Kerstenstraat 40
specialisaties onder 1 dak werken –tandtechniek, tandprothetiek en implantologie
5831 EW Boxmeer
– streven wij naar een nog betere dienstverlening voor onze patiënten.
0485 - 57 68 77
www.tppboxmeer.nl
Geen wachttijden

Tandprothetischepraktijk
Giesbers heeft de nieuwe naam, TPP Boxmeer.
Makkelijk bereikbaar

Gratis parkeren
Tandprothetischepraktijk
Giesbers
Persoonlijke
aandacht
Makkelijk
bereikbaar
Makkelijk bereikbaar
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die
u
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ons
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bent.
heeft de nieuwe naam, TPP Boxmeer.

Persoonlijke
aandacht
Persoonlijke aandacht
Afspraken
in avonduren
Reparaties klaar terwijl
u wachtook mogelijk
De- afgelopen
maanden is er hard gewerkt in onze praktijk aan de pastoor
tandtechniek
Afsprakenininin
avonduren
Kerstenstraat
Boxmeer.
Vanafook
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2015 is Wim Sijberts de nieuwe
Afspraken
avonduren
ookmogelijk
mogelijk
Kerstenstraat in Boxmeer. Vanaf augustus 2015 is Wim Sijberts de* nieuwe
Makkelijk bereikbaar
eigenaar en is de praktijk na een grondige verbouwing

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

implantologie
in-een
volledig nieuw jasje gestoken.
in een volledig nieuw jasje gestoken.

* Persoonlijke aandacht
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576 877
- www.tppboxmeer.nl
Zo
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nog
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Pastoor
Kerstenstraat
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EW Boxmeer
- 576
877 - www.tppboxmeer.nl

In de vernieuwde praktijk wordt dezelfde zorg, hoogwaardige kwaliteit, service
* Afspraken in avonduren ook mogelijk
en aandacht geboden die u van ons gewend bent. Doordat we nu met drie
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

tandtechniek
Gratis parkeren

tandtechniek
Makkelijk bereikbaar
tandtechniek

Makkelijk
bereikbaar
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tandprothetiek
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Tandprothetischepra

OPLOSSINGEN PRIJSPUZZEL EN EXTRA PUZZEL
De brievenbus en de mailbox van onze puzzelredactie zat in de maand
september weer boordevol goede (en enkele foute) oplossingen van de
maandelijkse woordzoeker en van de extra prijspuzzel, die steeds meer
liefhebbers in actie brengt. De teller van het aantal inzendingen stond
deze keer stil bij 84. Het motto van de puzzelredactie: op naar de 100!
De oplossing van de woordzoeker, met als thema een reis door Europa,
luidde:
GROETEN UIT NEDERLAND
Uit de stapel inzendingen werden drie winnaars getrokken. De gelukkigen
waren deze keer: Corrie Greis, Anita Kleter-van Wijk en Annie van den
Bungelaar. Zij hebben inmiddels hun prijsje ontvangen.
Bij de extra prijspuzzel draaien alles om bloemen. Dat leverde veel goede
en enkele foute oplossingen op. De meest voorkomende fout was
‘zuidewindlelie’. Dat kon onze strenge jury niet goedkeuren. Het juiste
antwoord was: ‘zuidenwindlelie’. Met die ‘n’ dus.
De juiste oplossing van de bloemen-puzzel was:
1. Pinksterbloem
2. Afrikaantje
3. Zuidenwindlelie
4. Sneeuwklokje
5. Madeliefje
6. Gouden regen
7. Trompetnarcis
8. Vergeet-me-nietje
9. Herfstaster
10. Trosanjer of rotsanjer

De prachtige legpuzzel “Bloemencorso” van de bekende tekenaar Jan van
Haasteren, geschonken door speelgoedwinkel Intertoys in Boxmeer, ging
na loting naar: Truus van den Brand.
Hartelijk gefeliciteerd!
9
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EXTRA

PRIJSPUZZEL: VERDWENEN BEROEPEN

De veldwachter, de kolenboer, de putjesschepper. Waar zijn ze gebleven,
die oude beroepen uit het nog niet zo verre verleden? Onze
puzzelredacteur liet zich door die antieke ambachten inspireren en
verstopte tien bijna of helemaal verdwenen beroepen in de tien namen die
u hieronder vindt. Aan u als puzzelliefhebber de opdracht: tover de oude
beroepen weer tevoorschijn. We wensen u ambachtelijk 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 oktober binnen zijn.
Onder de goede inzendingen wordt weer een prachtige legpuzzel verloot
(zie de foto). De puzzel is opnieuw geschonken door speelgoedwinkel
Intertoys in Boxmeer.

De opgaven:
1. Eddie Bonst
2. Pam Molenkerk
3. Cees Prilhans
4. Esther Cuparool
5. Karel Vernip
6. Kike Tilbeen
7. Emma Slons
8. Castor Stalhond

Deze legpuzzel met de Melagavi-vuurtoren in
Griekenland ligt klaar voor de winnaar van de
extra prijspuzzel.

9. Geurt van Oen
10. Jens Deikriem
KBO-Actief oktober 2020
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PRIJS-PUZZEL: BOORDEVOL VITAMIENTJES
Onze puzzelredacteur ging deze keer – met misschien wel een
snotneuzerige herfst in aantocht – op de supergezonde toer. Hij
verzamelde een flinke hoeveelheid fruit en verstopte die vitaminerijke
vruchten in onderstaande woordzoeker. Aan u als puzzelaar de opdracht
om de namen van elk stukje fruit te vinden en weg te strepen. Wat
overblijft is de oplossing. 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 oktober binnen zijn.
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L
C
B
R
R
U
U
Z
E

O
U
I
A
E
E
E
E
L
C
R
I
N

E
J
S
N
D
K
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A
I
H
D
K
T

N
I
R
O
Z
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B
O
T
T
E
L

AARDBEI – ABRIKOOS – ANANAS – APPEL – BANAAN – BES –
CITROEN – CRANBERRY – DADEL – DRUIF – FRAMBOOS –
GRAPEFRUIT – KERS – KIWI – KOKOSNOOT – LIMOEN –
MANDARIJN – MANGO – MELOEN – NECTARINE – PASSIEVRUCHT –
PEER – PERZIK – PRUIM – ROZENBOTTEL – TOMAAT

Oplossing:
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IN MEMORIAM
In de voorbije weken is afscheid genomen van:
Dhr. M. Vloet
Mevr. C. Sweere - van Schayk
Dhr. E. Spiekmans
Dhr. G. de Kleijn

Gabriël Metsustraat 6
Weijerstaete 207
Egmond 70
Molendijk 25

84 jaar
92 jaar
78 jaar
82 jaar

Nieuwe leden:
Mevr. T. Kevenaar-Smits
Dhr. P. Kevenaar

Goudenregen 7
Goudenregen 7

AANTAL LEDEN: 1110

Boxmeer 1981: Volop bedrijvigheid bij pluimveeslachterij FriKi,
waar de kippen bij bosjes aan de slachtlijn bungelen.
KBO-Actief oktober 2020
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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

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m donderdag
07:30 - 18:00 uur
Vrijdag 07:30 - 19:00 uur
Zaterdag 07:30 - 16:00 uur

Beugenseweg 61a • 5831 LR Boxmeer

Stationsweg 16 Boxmeer - tel: 0485- 57 86 60

www.fietsplusr o b . n l

