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Kopij voor het oktober-nummer 2021 (nr. 10) van KBO-actief graag 
vóór 21 september 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  september, oktober 2021  
 
03 okt     KBO fietstocht   
07 okt     Herfstwandeling IVN/KBO bij Bronlaak en Groote Slink 
14 okt     Algemene ledenvergadering KBO Boxmeer 
21 okt     Themamiddag over Pneumokokkenvaccin 
 
De maatregelen in verband met het coronavirus zorgen er voor dat 
voorlopig veel activiteiten zijn afgelast.  
Zodra er weer 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 
 
 

 

      SSPPRREEUUKK  VVAANN  DDEE  MMAAAANNDD    
 
          Als ik de muggen mag geloven 
              ben ik best een lekker ding   
 

 
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 2021 (nr. 10) van KBO-actief graag vóór 
21 september 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 
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VAN DE REDACTIE… 
 
September. Langzaam maar zeker worden de dagen korter. Als we geluk 
hebben, krijgen we nog een zonnige en droge overgang van een 
wisselvallige zomer naar een altijd kleurrijke herfst. Zou fijn zijn, want 
goed weer is nodig, zeker nu er op de KBO-agenda weer een paar 
sportieve buitenactiviteiten vermeld staan: een herfstwandeling en een 
fietstocht. U leest erover in dit nummer. Op diezelfde agenda ook alvast 
de aankondiging van de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Als straks 
de coronamaatregelen verder versoepeld worden, kan die bijeenkomst 
zeker weer op de ‘ouderwetse’ manier gehouden worden. Op het inlegvel 
midden in dit nummer leest u over welke zaken er gesproken en beslist 
zal worden. 
Hoogtepunt van deze KBO-actief: liefst twee diamanten bruidsparen. 
Zestig jaar een paar! Dat zien we niet zo vaak. Dus gingen we even op 
bezoek bij de feestelingen en maakten we een plaatje en een praatje.  
Natuurlijk ook weer puzzelplezier. Deze keer – voor de variatie – geen 
anagram-puzzel maar een sudoku. We zijn benieuwd hoeveel 
inzendingen er binnen komen. Wie weet, wordt de sudoku een blijvertje. 
Veel lees- en puzzelplezier!  
 

  Redactie KBO-actief 
Wiel Vloet en Carel Thijssen 

 
 

 
HALVE PAGINA 

 
ADVERTENTIE 

 
 

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.fietsplusrob.nl
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FIETSTOCHT VOOR KBO-LEDEN 
 
De fietstocht voor KBO-leden van zondag 26 september – zoals op de KBO-
kalender vermeld – komt te vervallen. In plaats daarvan staat er op zondag 3 
oktober weer een  fietstocht  op het programma. De deelnemers vertrekken om 
13.30 uur vanaf het Weijerplein. Vooraf aanmelden is niet nodig. De route gaat 
door de mooie omgeving  van Boxmeer. Onderweg zal een tussenstop gemaakt 
worden voor koffie met gebak. Voor informatie over de activiteit: Betty Lamers, 
telefoon 06 18236878. 
 
 
WANDELING IVN/KBO BIJ BRONLAAK EN GROOTE SLINK 
 
Op donderdag 7 oktober verzorgt het IVN in samenwerking met de KBO een 
prachtige herfstwandeling in een van de mooiste landschapsparken in de regio: 
De Groote Slink. De coronapandemie is helaas nog niet voorbij. Daarom is 
slechts een beperkte deelname aan de herfstwandeling mogelijk. Vooraf 
aanmelden is verplicht, waarbij het motto geldt: vol = vol. De wandeling begint om 
14.30 uur op de parkeerplaats van Bronlaak aan de Gemertseweg in Oploo. 

Voor inlichtingen en aanmelden: 
Piet Schoenmakers, telefoon 
0485 520876. 
De Groote Slink is een ruim 110 
jaar oud bosgebied dat ontstaan 
is na ontginning van een 
woestenij die onderdeel 
uitmaakte van de Peel. Het is 
grotendeels eigendom van het 
Brabants Landschap. Het 

gedeelte Bronlaak is momenteel eigendom van de stichting De Seizoenen. 
In het begin van de vorige eeuw kochten twee Twentse bankiers, Jan Berent en 
Adam Roelvink, voor een prikkie ongeveer 1000 hectare woeste grond. Ze gaven 
de Nederlandse HeideMij opdracht het gebied te ontginnen. Zo ontstonden een 
schitterend landschapspark in Engelse stijl: De Groote Slink, en een modern 
landgoed met rechthoekige akkers en strakke lanen, waarop meerdere agrarische 
bedrijven werden gevestigd: De Bunthorst. De meeste boerderijen liggen in het 
toen ook gestichte De Rips. Adam Roelvink bouwde een groot landhuis, De 
Groote Slink en nam de bekende landschapsarchitect Leonard Springer in de 
hand om een landschap in Engelse stijl aan te leggen. Jan Berent bouwde een 
woning op de Bunthorst die later door brand verwoest is. Het gebied is vrij 
toegankelijk en het is het jaar rond goed toeven in dit natuurgebied. Met de herfst 
in aantocht is het genieten van de herfstkleuren, boomvruchten, paddenstoelen, 
gallen, mossen, herfstplanten, en nog veel meer. Vooral met de huidige, relatief 
natte zomer is de verwachting dat het aandeel en de diversiteit aan 
paddenstoelen talrijk zullen zijn.  
 

De Groote Slink 
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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 donderdag 14 oktober  in de zaal van 

’t Vertrek, Stationsweg 12 in Boxmeer. De 
vergadering begint om 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 de aanwezige leden een consumptie worden aangeboden.  
Op het losse infoblad in deze KBO-actief is de agenda voor de algemene 
ledenvergadering te vinden. 
Mocht onverhoopt 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: www.kboboxmeer.nl 
 
Herhaalde oproep:  
 
DOEN ER KBO-TEAMS MEE MET DE BOXMEERSE KWIS?  
 
De Boxmeerse Kwis is een uitdagende dorpsquiz waarin de kennis van zowel oud 
als jong op de proef wordt gesteld. Op zaterdag 6 november kan iedere inwoner 
van de gemeente Boxmeer de hersenen flink laten kraken. 
Het bestuur van de KBO wil ervoor zorgen dat ook KBO-teams aan deze quiz 
deelnemen. Er wordt aangeraden om 
een team van minimaal zes personen 
uit zo mogelijk verschillende 
generaties te vormen. Dit in verband 
met historische vragen en de geheime 
buitenopdrachten. Het KBO-bestuur zal ook een team formeren. Bij café ’t 
Centrum vindt op zondag 19 september op feestelijke wijze de inschrijving plaats. 
Daar moet op zaterdag 6 november, de quizavond zelf, het kwisboek opgehaald 
en ingeleverd worden. Op zaterdag 27 november vindt de prijsuitreiking plaats in 
Cantina La Bamba. 
De captain van een KBO-team kan zichzelf en zijn of haar teamleden tot en met 
vrijdag 17 september aanmelden bij Anton van Erve via het e-mailadres 
anton.vanerve@planet.nl. En wel onder vermelding van de gegevens van de 
captain (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) en de namen van de 
overige teamleden. Deze teamleden hoeven niet allemaal lid te zijn van de KBO. 
De kosten van deelname aan de quiz komen voor rekening van de KBO. 
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DIAMANTEN PAAR GÉRARD EN MIENTJE JACOBS – DAVERVELD 
 
 

GEBOREN - Gérard: 1936 in Sambeek; jongste uit een gezin van twaalf 
kinderen. Vader had een boerderij, gemengd bedrijf. Mientje: 1939 in Sint 
Hubert, dochter uit een gezin van dertien kinderen. Vader was in de zomer 
rietdekker en in de winter huisslachter. 
ELKAAR LEREN KENNEN - Op 17 oktober op een dansavond in Sint Hubert. 

GETROUWD 
- Voor de 
wet: 1 juni 
1961 in Mill. 
Voor de kerk: 
5 juli 1961 in 
Sint Hubert 
bij pastoor 
Van der 
Linden 
(“Op m’n 
verjaardag, 
dat doe ik 
nooit meer”, 
zegt Gérard.) 
WONEN IN 
BOXMEER - 
Sinds 2008. 
Na de bruiloft 
ging het paar 

wonen aan de Maasstraat in Sambeek; in 1972 verhuisd naar Sint Hubert. 
KINDEREN/KLEINKINDEREN - Een dochter en een zoon; vier kleinkinderen. 
WERK - Gérard: Automonteur bij garage Hombergh, later Janssen in Boxmeer. 
Daarna onderhoudsmonteur bij Nettenbouw in Mill. Met pensioen in 1994. 
Mientje: huishoudelijke hulp in onder meer Nijmegen en Sint Hubert. 
HOBBY’S - Gérard: In zijn jonge jaren voetballer bij SVV Sambeek. Nu: biljarten 
en zingen in smartlappenkoor De Harde Kern. Mientje: Tot haar 65ste volleybal in 
Sint Hubert (Mientje: “Spijt van dat ik er toen mee gestopt ben”.) Ook zingen in 
smartlappenkoor De Harde Kern. Verder: gymmen en aqua-joggen. 
KBO - Beiden lid sinds hun komst naar Boxmeer. Gérard was in Sint Hubert 
lange tijd bestuurslid van de plaatselijke KBO. 
BIJZONDERHEIDJE - Blij dat het diamanten feest gevierd kon worden. Mientje: 
“In het Posthuis in Beugen. De kinderen wilden dat het doorging; veel mensen 
hadden elkaar ook al lang niet gezien. Het was een geweldig feest. De 
coronaregels werden goed nageleefd. De polonaise? Nee, dat hebben we toch 
maar niet gedaan”.  

 

Het diamanten paar Gérard en Mientje Jacobs – Daverveld.  
“Blij dat het feest gevierd kon worden” 
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DIAMANTEN PAAR HARRIE EN MINY PLUK - HUBERS 
 

GEBOREN - Harrie: 1935 in Stevensbeek (gemeente Sambeek, parochie 
Vortum-Mullem); Miny: 1936 in Sambeek (Sambeekse hei). 
ELKAAR LEREN KENNEN - In 1951 bij het fancy-fair van harmonie Semper 

Unitas in 
Sambeek. 
GETROUWD - 
Voor de wet: 4 
augustus 1961. 
Voor de kerk: 28 
augustus in de 
St. Janskerk in 
Sambeek bij 
pastoor Jan van 
Berkel. 
WONEN IN 
BOXMEER - 
Sinds 2 
november 1961; 
aan de 
Beugenseweg. 
Na het huwelijk 
twee maanden 
afwisselend in 
het ouderlijk huis 
in Sambeek en 

Stevensbeek, totdat het eigen huis in Boxmeer klaar was. 
KINDEREN/KLEINKINDEREN - Twee dochters, één zoon (oudste dochter 
geboren met Boxmeerse kermis, zoon tijdens Boxmeerse Vaartweek, jongste 
dochter met carnaval). Vier kleinkinderen, twee achterkleinkinderen. 
WERK - Harrie: Elektricien bij Berkvens in Boxmeer, later nog in Mill en Wanroij, 
daarna liftmonteur bij firma in Maastricht, daarna 23 jaar technisch 
onderhoudsmonteur bij Augustinusstichting in Gennep. Met pensioen in 1995. 
Miny: Huishoudelijke dienst bij Maria Roepaan in Ottersum en Kinderverzorging 
in Nijmegen. 
HOBBY’S - Harrie: Tuinieren, postzegels verzamelen en klusjesman voor de 
hele familie (Harrie: “Bij familiebezoek ging eerst de gereedschapskist in de auto, 
daarna de kinderen en de vrouw”). Miny: Zingen in het dameskoor, was jarenlang 
bestuurslid vrouwengilde KVG, lang actief bij de gymclub. 
KBO - Al meer dan 35 jaar lid; vaak mee geweest met een- en vijfdaagse 
busreisjes. Miny brengt al tien jaar KBO-actief en de kersttraktatie rond bij 
ongeveer 50 KBO-adressen.  
BIJZONDERHEIDJE - Huwelijksreis in 1961: een weekje met de bromfiets naar 
Zuid-Limburg; Harrie aan het stuur, Miny achterop en als bagage een tentje, 
slaapzakken en kampeerspullen.    

Het diamanten paar Harrie en Miny Pluk, 
bijna verscholen achter de tientallen felicitatiekaarten 
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ALLEMAAL BEESTJES 
 
OOIEVAAR 
 
Een ooievaar uit Ulestraten 
 
Kon op ’n dag nog amper praten 
 
Hij haalde er z’n huisarts bij 
 
Die onderzocht het dier en zei: 
 
‘Meneertje, u mankeert niet veel 
 
U heeft ’n kikker in uw keel’ 
 

ALLIGATOR 
 

Een alligator uit de tropen 
 

Ging voor zijn vrouw een handtas kopen 
 

‘Wat zou het beste bij haar passen?’ 
 

Vroeg hij de juffrouw van de tassen 
 

Waarop zij zei: ‘Ik adviseer 
 

Een tas van krokodillenleer’ 
 

 
MIER 
 
Een vrouwtjesmier sprak in Maassluis 
 
‘Ik blijf mijn hele leven kuis’ 
 
Men heeft het maagdje aangespoord 
 
Dat seks toch bij het leven hoort 
 
‘Nou en?’, vond zij, ‘dat zal me jeuken 
 
Ik heb de pest aan mierenneuken’ 
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in het bestuur. Ik zei: ik doe al van alles, ik geloof niet dat ik dat moet doen, want 
als ik iets doe, wil ik het wel goed doen. Toen weer gevraagd: kom er eens bij 
zitten. We hadden vergadering met de buurtvereniging. Daar ben ik al vanaf m’n 
20ste bestuurslid. Bijna 50 jaar dus, waarvan 40 jaar penningmeester. Ik dacht: ik 
stop met het bestuur van de buurtvereniging, daar moeten jongeren in. En bij de 
KBO moeten jonge ouderen in het bestuur. En dat ben ik, dacht ik zo. Heb ik 
tegen buurtvereniging 
gezegd dat ik er mee 
stopte. In ruil daarvoor ga ik 
in het bestuur van KBO”. 
Die functie is de zoveelste 
op de lange lijst van 
vrijwilligerswerk. Samen 
met zijn 65-jarige 
echtgenote Lia – ook een 
rasechte Boxmeerse – zet 
Harry Raafs zich al sinds 
zijn pensionering in voor 
tafeltje-dekje. Het echtpaar 
verleent ook al jaren 
onderdak aan leden van 
Vrienden op de Fiets. 
Bovendien heeft 
duizendpoot Harry de kippen van De Weijerstaete onder zijn hoede. “Daar 
hadden ze toen net een nieuw gebouw, met een klein tuintje en een kippenhok. 
Keurig aangeplant, maar de knoei stond al snel een halve meter hoog. Konden ze 
niemand voor krijgen. Vroegen ze me: zou jij dat niet willen doen? Ik zei, goed, 
doe ik. Vandaag de dag nog steeds”. Momenteel heeft hij de kakelaars zelfs heel 
dicht bij huis. “Ja, triest. Twee bewoners van Weijerstaete hebben het corona-
virus. Dus heb ik die paar kippen maar mee naar huis genomen. Hoef ik niet naar 
het zorgcentrum. Die beestjes zitten tijdelijk in mijn kweekkas. Bij de tomaten”. 
Zijn meeste tijd als vrijwilliger brengt Harry Raafs door in Sint Petrusbasiliek. En 
weer komt hetzelfde verhaal. “Dat kerkenwerk is eigenlijk al begonnen toen ik 
meewerkte met de kerststallententoonstelling en de Vaartprocessie. Doe ik al 
sinds ik afgewerkt ben. Ze vroegen een keer: wil je niet assisteren bij uitvaarten. 
Ik zei: heb je niks vrolijkers. Maar ik heb ingestemd. Koster Frans kon en kan 
steeds minder. Wat hij losliet, pakte ik er maar bij. Al het kosterswerk. Schoon 
houden. Bij een dienst alles voorbereiden. Ik kom er zowat elke dag. Ook geld uit 
de kaarsenbak halen. Moet wel, anders zijn ze me voor. Paar dagen geleden nog 
hebben ze met een breekijzer geprobeerd de bak van de muur te slopen. 
Gewoon overdag, slaat toch nergens op”.   
Wat zijn rol in het KBO-bestuur gaat worden, weet Harry Raafs nog niet. “Ik zit er 
al zo’n half jaartje bij, heb al wat zaken van de secretaris overgenomen. Die heeft 
nog meer te doen. Mijn rol is nog niet bekend. Daar is nog niet echt over 
gesproken. Mijn voorperiode bij het bestuur is erg lang geworden door corona, 
anders hadden we in maart al jaarvergadering gehad”. 

Met echtgenote Lia in hun tot ‘Lia en Harry Raafs Kantine 
omgedoopte prieeltje 

OPLOSSINGEN PRIJSPUZZEL EN EXTRA PUZZEL 
 
Bijna negentig puzzel-inzendingen vielen er deze keer in de brievenbus en 
de mailbox van onze puzzelredactie. Een prachtig aantal, waar we best 
een beetje trots op zijn. Van de woordzoeker met als thema ‘snacks’ werd 
heerlijk gesmuld. Geen wonder dat daar de meeste oplossingen van 
binnen kwamen. De oplossing van de woordzoeker van het augustus-
nummer was: 
 

DE SNELLE HAP 
 
Uit de stapel goede inzendingen kwamen na loting de volgende drie 
winnaars tevoorschijn: Toos van Mil, Rina Toonen en Mariet Arts. 
Zij kregen als beloning een heerlijk smulpakketje.  
 
 
De typisch Boxmeerse zaken die het thema vormden van de extra 
prijspuzzel viel ook uitstekend in de smaak. De tien goede antwoorden 
waren: 
 
1. Petrusbasiliek 
 
2. Karmelieten  
 
3. Rochusrotonde 
 
4. Daags na de Tour  
 
5. Julie Postel 
 
6. Metworstkoning 
 
7. Weijerpark 
 
8. Vaartprocessie 
 
9. Nepomukkapel 
 
10. Maasheggenvlechten 

De legpuzzel van 1000 stukjes van de Hollandse bollenvelden ging na 
loting naar: Fien Spiekmans.    

Alle prijswinnaars: hartelijk gefeliciteerd! 

 

Typisch Boxmeer: de Vaartprocessie 
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EXTRA PRIJSPUZZEL:  SUDOKU 
 
Geen visitekaartjes of anagrammen, maar deze keer een andere puzzel 
die bij veel puzzelaars zeer goed in de smaak valt: de sudoku. Spelen met 
cijfers in plaats van met letters. Bij de sudoku moet in elk vakje een cijfer 
van 1 tot en met 9 te staan. Vul het diagram dus zo in, dat in elke rij, elke 
kolom en elk blok van 3 keer 3 vakjes de cijfers 1 tot en met 9 één keer 
voorkomen. De vier cijfers uit de gekleurde vakjes vormen (van boven 
naar beneden) een getal. Dat is de oplossing die wij vragen.  
Stuur die samen met uw naam en adres via de mail naar 
wielvloet@hotmail.com of schrijf het viercijferige getal 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 21 
september binnen zijn. Onder de goede inzendingen wordt een prachtige 
legpuzzel van duizend stukjes verloot. 
 

  6  3  5   
  5 6  2  9 1 
        3 
 8 9     7 4 
 6  1     9 
    2 8    
  7    6 2  
5 4  8  9 1   
    1 7    

 



11 KBO-Actief september 2021

PRIJS-PUZZEL:  BLOEMEN 
 
Bloemen maken mensen blij. Zo dacht ook onze puzzelredacteur bij het 
fabriceren van onderstaande puzzel. Hij verborg een groot aantal bekende 
en soms minder bekende bloemen in de woordzoeker.  Aan de 
puzzelliefhebber de taak om ze te vinden. 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 verloten we natuurlijk 
weer drie prijsjes. Uw oplossing moet vóór 21 september binnen zijn. 
 
 
Z R E K E R S T S T E R E 
E H O R T E N S I A G J H 
J E N O O M E N A S F V M 
K K A M P E R F O E L I E 
O T R O O S R O I S A O O 
L R C M E E R L T I N O L 
K E I B E P E E L R J L B 
W T S S A D O E D I E T R 
U S I L A I L H A D R J E 
E A K M M M A R G R I E T 
E M E O L B N E R O K R T 
N E B O T E R B L O E M O 
S N M E O L B E N N O Z D 

 
 
 
ANEMOON – ANJER – ASTER – BOTERBLOEM – DAHLIA – DOTTERBLOEM 
– FREESIA – HORTENSIA – IRIS – KAMPERFOELIE – KERSTSTER – 
KLAPROOS – KORENBLOEM – MADELIEFJE – MARGRIET – NARCIS – 
RIDDERSPOOR – ROOS – SNEEUWKLOKJE – VIOOLTJE – ZONNEBLOEM  
 
 
Oplossing: 
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IN MEMORIAM 

Op 12 september gedenken wij om 10.30 uur in de kapel 
van het Kasteel: 

Zr. G. Brakkee                                  Veerstraat 49                   88 jaar 
Zr. C. te Kaat                                    Veerstraat 49                   94 jaar 
 
In de voorbije weken is ook afscheid genomen van: 

Mevr. Th.van Wely-van der Veken    Althof 27                         82 jaar 
Mevr. M. de Hoog-Rongen               Weijerstraat 80                87 jaar 
Dhr. G. Kusters                                 Weijerstaete 92               81 jaar 
Dhr. E. Schroten                               Carmelietenstr-Oost 22   82 jaar 

Nieuw Lid: 

Mevr. E. van den Hoogen-Paalman   Hoogstraat 9 

 
AANTAL LEDEN: 1082 
 

 

Boxmeer 1958: De Spar-winkel van de familie Kersten aan de Steenstraat 158.      
Eind mei 2021 werd het pand, na jarenlange leegstand, afgebroken. 
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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

Persoonlijk en begripvol

www.eetwinkel.nl 
 

Steenstraat 98
 boxmeer,  5831 JJ 

Nederland

Telefoon: 0485 573377

Bezoek ook onze website: 
 

www.dekaaswinkel.nl 
 

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


