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GEPLANDE ACTIVITEITEN oktober, november 2021
07 okt
14 okt
21 okt

Herfstwandeling IVN/KBO bij Bronlaak en Groote Slink
Algemene ledenvergadering KBO Boxmeer
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

SPREUK VAN DE MAAND
Ook een konijn kan wel eens
het haasje zijn
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 2021 (nr. 11) van KBO-actief graag
vóór
oktober
aanleveren (liefst digitaal)
bij 11)
de redactie.
Zie daarvoor
Kopij19
voor
het november-nummer
2021 (nr.
van KBO-actief
graag
het
colofon
op pagina
1. De redactie
behoudt
het rechtZie
voor
vóór
19 oktober
aanleveren
(liefst digitaal)
bijzich
de redactie.
daarvoor
ingezonden
niet 1.
of eventueel
verkort
weer te
geven
het colofonartikelen
op pagina
De redactie
behoudt
zich
het recht voor
ingezonden artikelen niet of eventueel verkort weer te geven
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VAN DE REDACTIE…
Sinds kort zijn de coronaregels verder versoepeld. Die voor iedereen vervelende
anderhalvemeter-regel is afgeschaft. Gelukkig. Maar niet te vroeg gejuicht. Wie
bijvoorbeeld een café of horecazaal in wil, moet een coronabewijs laten zien. Dat
geldt dus ook voor alle binnen-activiteiten van de KBO, zoals deze maand de
algemene ledenvergadering en de themamiddag, die in dit nummer vermeld
staan. Maar het coronabewijs is – als de regels niet veranderen – ook nodig als er
in de toekomst weer kaart- en kien-middagen georganiseerd worden. Of als er
weer een kerstviering gehouden kan worden en een activiteit als kerststukjes
maken. Een coronabewijs is dus belangrijk. Zeker ook voor ouderen, die graag
naar KBO-activiteiten gaan. Want thuis blijven en niet ‘onder de mensen’ komen,
betekent: eenzaamheid. En dat moet te allen tijde voorkomen worden.
Op de volgende pagina van deze KBO-actief proberen we – na overleg en in
samenwerking met het bestuur – op zo eenvoudig en duidelijk mogelijke wijze uit
te leggen, hoe onze leden in het bezit van een coronabewijs kunnen komen.
En is het toch niet duidelijk: vraag hulp aan familie of vrienden. Of ga met
hulpvragen naar de telefoonwinkel of de bibliotheek. Doen!
Behalve de coronaperikelen in dit nummer ook aandacht voor de jaarlijkse Raboclubactie, computercursussen voor ouderen en natuurlijk onze puzzelpagina’s.
En als mooie topper: weer een diamanten bruidspaar. We gingen op bezoek.
Veel leesplezier!
Redactie KBO-actief
Wiel Vloet en Carel Thijssen

Bezoek ook onze website:

HALVE PAGINA

www.dekaaswinkel.nl

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

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
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DE CORONAPAS, HOE KOM IK ER AAN ?
Sinds 25 september is een coronapas verplicht om binnen te komen in de horeca
en tal van binnen-activiteiten. Ook die van de KBO. Met de coronapas kunt u
bewijzen dat u bent gevaccineerd of dat u bent genezen van corona. Anders moet
u een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud hebben.
De overkoepelende KBO-PCOB maakt zich er sterk voor dat het krijgen van een
coronapas voor mensen die geen smartphone of internet hebben, waaronder veel
senioren, makkelijker wordt gemaakt. Maar voorlopig kunt u de coronapas alleen
op onderstaande manieren krijgen.
U heeft een smartphone ( = mobieltje met
allerlei computerprogramma’s)
Download de CoronaCheck-app in de
PlayStore of AppStore. U kunt het bewijs
dat u gevaccineerd, genezen of getest bent
toevoegen door in de app op het plusje te
klikken. Gevaccineerd of genezen: log op
de app in met uw DigiD. De app zoekt naar
uw vaccinatiegegevens. Bij testen voegt u
een negatieve uitslag toe. Deze is 24 uur geldig. Testen kan gratis bij
www.testenvoortoegang.org. De app maakt een QR-code als bewijs. Deze laat u
zien bij binnenkomst.
Print zelf een papieren bewijs
Heeft u geen smartphone, maar wel een computer, printer en DigiD? Ga dan
naar www.coronacheck.nl om een papieren bewijs te maken. U geeft aan of u
gevaccineerd, genezen of getest bent en logt in met uw DigiD. U krijgt dan een
QR-code die u kunt uitprinten en tonen als daarom gevraagd wordt.
Lukt dit ook niet?
Dan kunt u een coronabewijs op papier thuisgestuurd krijgen. Heeft u eerder
doorgegeven dat uw gegevens met het RIVM gedeeld mogen worden? Of bent u
door de GGD gevaccineerd? Dan kunt u bellen naar telefoonnummer 0800-1351.
Hou uw BSN-nummer en postcode bij de hand. Het papieren coronabewijs wordt
per post verstuurd. Houd er rekening mee dat dit tot vijf dagen kan duren. Heeft u
eerder aangegeven dat uw gegevens niet met het RIVM mogen worden gedeeld?
Of bent u geprikt door iemand anders dan van de GGD? Neem dan contact op
met de zorgverlener die de prik heeft gezet. Deze kan een papieren coronabewijs
printen.
Nog te ingewikkeld?
Vraag hulp aan familie, vrienden of kennissen. Zorg in ieder geval dat u binnen
mag komen, waar u graag binnen wilt komen. En wie weet, misschien veranderen
de regels binnenkort weer….
KBO-Actief oktober 2021
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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. Na de
vergadering is er de gebruikelijke gezellige nazit. Mocht de vergadering niet door
kunnen gaan, dan worden de leden daarvan op de hoogte gesteld via een emailbericht en via de website van de KBO Boxmeer: www.kboboxmeer.nl.
In verband met de organisatie en de tafelindeling is het belangrijk dat het bestuur
weet hoeveel mensen aanwezig zullen zijn. KBO-leden kunnen zich melden bij:
Mechelien Verhees, telefoon 0485-211610 of e-mail m.methorst@ziggo.nl
Gerrie van Kempen, telefoon 0485-571741 of e-mail vankempenbox@gmail.com
of bij Anton van Erve, telefoon 0485-578150 of e-mail anton.vanerve@planet.nl

THEMAMIDDAG OVER GRIEPPRIK EN PNEUMOKOKKEN
Communicatiebureau Remedica uit Eindhoven verzorgt op donderdag 21 oktober
een lezing over de griepprik en het pneumokokkenvaccin. De themamiddag
wordt gehouden in de foyer van hotel Riche. Voor de bezoekers staat vanaf 13.30
uur koffie of thee klaar. De lezing begint om 14.00 uur. Halverwege de presentatie
is er pauze waarin een consumptie
wordt geserveerd. Na afloop van
de lezing is er nog een nazit,
waarbij ook weer een consumptie
zal worden aangeboden.
Remedica organiseert de voorlichtingsbijeenkomst over het pneumokokkenvaccin
in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
De pneumokokkenziekte is een gevaarlijke ziekte die veroorzaakt wordt door een
erg besmettelijke bacterie, de pneumokok. Omdat het aantal ouderen met de
pneumokokkenziekte de laatste jaren aanzienlijk gestegen is, heeft de overheid
een vaccinatie opgesteld. Dit betekent dat de huisarts in de oproep voor de
griepprik ook het pneumokokkenvaccin zal aanbieden.
LET OP: Naar de ledenvergadering of de themamiddag? Denk aan het
coronabewijs.
5
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DIAMANTEN PAAR HENK EN ANS PIEPER - CUP
GEBOREN – Henk: 1936 in Boxmeer. Woonde boven de manufacturenzaak van
zijn ouders (later de Hema) aan de Steenstraat. Derde kind uit een gezin van zes.
Ans: 1938 in Sambeek. ‘Driekoningen-kindje’. Tweede uit een gezin van vier.
ELKAAR LEREN
KENNEN - Op
tienerleeftijd, 15-16
jaar, via vriendjes en
de hockeyclub. Ans:
“En op feestjes bij
vrienden en
vriendinnen thuis,
want de disco bestond
nog niet”.
GETROUWD - Voor
de wet: 6 september
1961; voor de kerk: 10
oktober 1961. De
bedoeling was alles
Het diamanten paar Henk en Ans Pieper-Cup:
op dezelfde dag, maar
‘Straks een fijn feestje in familiekring’.
door overlijden van de
vader van Ans moest het kerkelijk huwelijk uitgesteld worden. Werd ingezegend
door heerneef Wim Clabbers.
WONEN IN BOXMEER – Gingen na het huwelijk wonen in de Van den
Berghstraat. Henk: “De eerste vrije sector-woningen. Dat was het ‘plan
Heinemans”. In 1971 verhuisd naar De Kloostertuin, woning boven eigen winkel ’t
Hofke (later Livera). In 1980 neergestreken in de Bocstraat,
KINDEREN/KLEINKINDEREN – Vier kinderen (drie dochters, één zoon); acht
kleinkinderen (zes meisjes, twee jongens).
WERK – Henk: Tot 1964 in de manufacturenzaak van zijn ouders; toen samen
met zijn jongere broer Jan als franchisenemers begonnen met de Hema
Boxmeer. Eigen baas met inkopen via het Hema-assortiment. Na tiental jaren
zaak overgelaten aan Jan en lingeriezaak begonnen in De Kloostertuin. Winkel
wordt nu gerund door twee dochters. Ans: altijd met Henk meegewerkt in de
Hema en later in De Kloostertuin. In 2000 samen met pensioen.
HOBBY’S - Henk: Heerlijk tuinieren. Ans: Handwerken en na pensionering
zingen in een koor. Samen: Met de caravan trekken door Europa. Veel gereisd,
naar alle uithoeken van Europa en ver daarbuiten.
KBO - Lid sinds de pensionering. “We hebben de KBO altijd een warm hart
toegedragen”.
BIJZONDERHEIDJE - Enige zoon Rob emigreerde na zijn studie aan de
tropische landbouwschool in Deventer naar Nieuw-Zeeland om daar boer te
worden. Moet door coronaregels verstek laten gaan op het feestje in familiekring
van het diamanten paar.

KBO-Actief oktober 2021
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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 2020 brachten de stemmen op de
KBO Boxmeer het mooie bedrag op van 990
euro. Stemmen kan alleen via de Rabo App of
via Rabo internetbankieren
(www.rabo.nl/clubsupport) of klik op ‘bekijk alle deelnemende clubs’. Bij ‘zoeken’
typ KBO. Er verschijnen twintig KBO-clubs. De KBO (zonder plaatsnaam, maar
met logo) linksboven is de KBO Boxmeer. Om te stemmen, moet die aangeklikt
worden.
Vanaf nu tot en met zondag 24 oktober 2021 kan gestemd worden. Ieder lid van
de Rabo kan vijf stemmen uitbrengen, waarvan maximaal twee stemmen op
dezelfde vereniging. Als in een huishouden meerdere personen lid zijn van de
Rabobank, kunnen die meerdere personen elk hun stemmen uitbrengen.
Het bestuur vraagt alle KBO-leden, die lid zijn van de Rabobank, mee te doen.
Voor eventuele hulp bij het stemmen kunnen leden contact opnemen met
penningmeester Wim Kuster, telefoon 0485-572036.

COMPUTERCURSUS VOOR OUDEREN
Stichting Welzijn Ouderen gemeente Boxmeer (SWOGB) start in oktober weer
met speciaal op ouderen gerichte computercursussen van maximaal één cursist
per docent. De cursussen worden op verschillende plaatsen in de gemeente
Boxmeer gegeven. Afhankelijk van het aantal
aanmeldingen en de beschikbaarheid van
docenten zal een cursus starten in Overloon,
Sambeek, Boxmeer, Rijkevoort, Beugen en
Oeffelt. Bij verminderde mobiliteit kan ook
thuis een cursus gevolgd worden.
Er zijn beginners- en gevorderdencursussen
voor Windows10, Word, Excel en speciaal op
internet gerichte cursussen. Ook de cursus
foto-bewerken geniet veel belangstelling. Geïnteresseerden kunnen ook
deelnemen aan een cursus ‘gebruik van smartphone, iPad of tablet’.
Een cursus bestaat uit acht lessen van één uur en kost 40 euro. Meer info is
verkrijgbaar bij P. Ermers (coördinator) via pjermers@outlook.com of via
telefoonnummer 06-20625198. Een inschrijfformulier kan ook gedownload
worden via de website: www.swogb.nl
7
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ALLEMAAL BEESTJES
STINKDIER
Een stinkdier runt in Ottersum
Een luxe winkel in parfum
De zaken lopen als ’n trein
Hij zegt: laat mij maar stinkdier zijn
Als ik mijn handeltje bekijk
Word ik van parfum stinkend rijk

KIKVORS
Een kleine kikvors uit Almere
Ging met een dikke zeug dineren
De ober vroeg: wat zou u willen
Waarop de zeug zei: kikkerbillen
O, sprak de kikvors, zo’n klein hapje
Geef mij dan maar een varkenslapje

HARING
Een haring uit de Achterhoek
Kreeg oude vrienden op bezoek
Het werd een heerlijk drinkgelag
Zelfs foto’s kwamen voor de dag
Kijk, zei er een, die zwart-wit plaatjes
Je ziet, toen waren we al maatjes

KBO-Actief oktober 2021
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t Harry Raafs nog niet. “Ik zit er
cretaris overgenomen. Die heeft
ar is nog niet echt over

OPLOSSINGEN PRIJSPUZZEL EN EXTRA PUZZEL

onder zijn hoede. “Daar
klein tuintje en een kippenhok.
en halve meter hoog. Konden ze
niet willen doen? Ik zei, goed,
heeft hij de kakelaars zelfs heel
jerstaete hebben het coronahuis genomen. Hoef ik niet naar
jn kweekkas. Bij de tomaten”.
door in Sint Petrusbasiliek. En
eigenlijk al begonnen toen ik
de Vaartprocessie. Doe ik al
je niet assisteren bij uitvaarten.
d. Koster Frans kon en kan
. Al het kosterswerk. Schoon
er zowat elke dag. Ook geld uit
e voor. Paar dagen geleden nog
van de muur te slopen.

Er is weer flink gepuzzeld in de maand september. Net als een maand
geleden stond de teller van het aantal inzendingen dicht bij de honderd.
Onze puzzelredacteur, die elke keer weer iets anders probeert te
verzinnen, was best tevreden met de belangstelling van puzzelende KBOleden. De bloemrijke woordzoeker viel uitstekend in de smaak. Geen
wonder dat daar de meeste oplossingen van binnen kwamen. De
oplossing van de woordzoeker van het september-nummer was:
ZEG HET MET BLOEMEN

Uit de stapel goede inzendingen kwamen na loting de volgende drie
winnaars tevoorschijn: Carla van Boekel, Mia van Kempen en Ton
Wiskie. Zij kregen als beloning een heerlijk smulpakketje.

Ook de eerste sudoku in de KBO-actief scoorde prima. Bijna dertig
oplossingen van de cijferpuzzel vielen er in de brievenbus en de mailbox
van onze puzzelredactie. En natuurlijk waren er enkele opgewekte
reacties over de nieuwe puzzel. Zo schreef een van de inzenders: ‘Een
nieuwe uitdaging, altijd weer leuk’.

hun tot ‘Lia en Harry Raafs Kantine
gedoopte prieeltje

De juiste oplossing van de sudoku was het getal 2156

De legpuzzel van 1000
stukjes van de molens van
Kinderdijk ging na loting
naar: Gré Schroten.

niet dat ik dat moet doen, want
er gevraagd: kom er eens bij
iging. Daar ben ik al vanaf m’n
ar penningmeester. Ik dacht: ik
r moeten jongeren in. En bij de
t ben ik, dacht ik zo. Heb ik

Alle prijswinnaars: hartelijk gefeliciteerd!
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EXTRA

PRIJSPUZZEL:

SUDOKU

Bij de sudoku moet in elk vakje een cijfer van 1 tot en met 9 komen 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 19 oktober
binnen zijn. Onder de goede inzendingen wordt een prachtige legpuzzel
van duizend stukjes verloot.

5

3

9
4

1
2

1

7
5 8

4
6 3
4 2
1 8

6 5 8
9 3
4
2 7
6
2
5 8
7
9 1
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PRIJS-PUZZEL:

KLEDINGSTUKKEN

Probeer maar elke keer een nieuw onderwerp te vinden… Dat gaat je niet
in de kouwe kleren zitten, dacht onze puzzelredacteur. En ja hoor, daar
was weer een onderwerp: kledingstukken. Als u goed puzzelt, vindt u er
maar liefst 24 in onderstaande woordzoeker. Streep ze weg en u heeft de
oplossing van de puzzel. 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 19 oktober binnen zijn.
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ALPINO – BOERENKIEL – BOLHOED - BONTMUTS – BUSTEHOUDER –
CAPE – COLBERT – DUSTER – HANDSCHOENEN – HOTPANTS – KIMONO –
KNIEKOUS – MANTELPAK – NACHTHEMD – OVERGOOIER – PET –
POLOSHIRT – PULLOVER – PYJAMABROEK – SJAAL – SLIP – SOK – VEST –
WINTERJAS

Oplossing:
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IN MEMORIAM

In de voorbije weken is afscheid genomen van:
Mevr. J. van Bergen-Kusters
Mevr. E. Buys-Jeuken
Mevr. W. Heijnen-Roelofs
Mevr. T. Martens-Vallenga
Mevr. M. Vervoort-van Bree
Mevr. R. van den Bosch-van Bree
Mevr. A. Siebelink-van Dijk

Steenstraat 85A
St.Anthonisweg 70A
Van Grotenhuisstraat 2
Veerstraat 49
Weijerstaete 115
Weijerstaete 215
Koorstraat 76

85 jaar
90 jaar
70 jaar
93 jaar
92 jaar
86 jaar
89 jaar

AANTAL LEDEN: 1075

November 1988 – De eerste rotonde in Boxmeer, op de kruising Steenstraat-BocstraatSambeekseweg-Julie Postelsingel, is klaar. Ouderen op de fiets krijgen verkeersles om te
wennen aan de regels die gelden op een rotonde.
KBO-Actief oktober 2021
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R.-K. Begraafplaats

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

is opnieuw geopend sinds 1 maart 2007

Inlichtingen verkrijgbaar via
0485 - 57 81 50 of 06 - 81 36 36 48

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

OP VERTOON VAN UW KBO-PAS ONTVANGT U

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
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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
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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
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in een volledig nieuw jasje gestoken.

* Persoonlijke aandacht
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576 877
- www.tppboxmeer.nl
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streven
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een
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40
- 5831
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- 576
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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
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Reparaties klaar terwijl u wacht
Afspraken in avonduren ook mogelijk

Pastoor Kerstenstraat 40 - 5831 EW Boxmeer - 0485 - 576 877 - www.tppboxmeer.nl
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Gratis parkeren
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Persoonlijke aandacht
Reparaties klaar terwijl u wacht
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Pastoor Kerstenstraat 40 - 5831 EW Boxmeer

