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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

 

Verse snijbloemen, Rouwwerk ,Bruidswerk en 
kadootjes voor iedere gelegenheid.  

MMaarrkkttssttrraaaatt  77  BBooxxmmeeeerr   Openingstijden  
0066--2288228899332299       Dinsdag t/m Zaterdag  
iinnffoo@@bbllooeemmkkaaddoooottjjee..nnll      9:00 tot 17:00 uur  
wwwwww..bbllooeemmkkaaddoooottjjee..nnll  

           Wij bezorgen graag voor u in Boxmeer en omgeving 
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Kopij voor het maart-nummer 2022 (nr. 3) van KBO-actief graag vóór 
15 februari 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  februari, maart  
 
16 febr     Wandelen met de KBO 
 
 
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    
  
                        Ik snurk niet, 
         ik droom dat ik een motor ben  

 
 
 
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 maart-nummer 2022 (nr. 3) van KBO-actief graag vóór 15 
februari 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… 
 
Er gloort weer licht aan het einde van de (corona)tunnel. En dus gloort er ook 
weer hoop. We mogen gelukkig weer meer. De wandelende KBO-leden voegden 
maar meteen de daad bij het woord en trokken er weer op uit. U leest en ziet het 
op de volgende bladzijde. 
Natuurlijk blijven we voorzichtig en mogen we nog lang niet alles. Neem carnaval, 
ook voor ons senioren toch een feestje waar we vaak van kunnen genieten. Dit 
jaar (weer) niet. Dus bijvoorbeeld geen liedjesavond voor ouderen en geen 
pronkzitting voor senioren, waar de bok of geit van het jaar gekozen wordt. Kleine 
troost: onze puzzelmaker fabriceerde een carnaval-woordzoeker! 
En de Metworst? Heel wat KBO-leden dragen deze unieke Boxmeerse traditie 
een warm hart toe. Voor hen heeft Metworst-voorzitter Dick Goossens goed 
nieuws: blijf lekker thuis en zet de televisie aan. Geen publiek in Vortum (mag 
niet) maar wel ruiters, paarden en een ongetwijfeld mooie strijd om de 
koningstitel. Live te volgen op de buis. U leest er in dit nummer alles over.   
Nog een hoopvol uitzicht. Er zit een dikke, nou ja redelijk dikke, kans in dat het 
jubileumfeest van de KBO na anderhalf jaar wachten, toch nog op 1 mei gevierd 
kan worden. Met een spetterende, Boxmeerse theatershow als hoofdmoot van 
het programma. Regisseur Jan Peters vertelt hoe de stand van zaken is. En nu 
maar hopen. 
Veel leesplezier en tot de volgende keer.  

  Redactie KBO-actief 
Wiel Vloet en Carel & Tini Thijssen 

 
 
 

 
 

HALVE PAGINA 
ADVERTENTIE 
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WOENSDAG-WANDELINGEN KBO: SCHOT IN DE ROOS 
 
De wandelmiddag voor KBO-leden, op de derde woensdag van de maand, blijkt 
een opmerkelijk succes. Dat mag gerust gezegd worden, ook al hebben de 

deelnemers pas 
twee keer de 
wandelschoenen 
aangetrokken. Bij 
de eerste editie, in 
december, gingen 
twintig wandelaars 
op pad in Boxmeer 
onder leiding van 
twee groeters.  
Dat onverwacht 
grote aantal 
liefhebbers werd 

op 19 januari nog overtroffen. Liefst 22 KBO-leden namen deel aan de tweede 
wandeling. Gezond bewegen in de buitenlucht en tegelijk gezellig bijpraten. Een 
beter medicijn tegen de saaie en 
sombere coronatijd lijkt nauwelijks 
denkbaar. Dat zullen de meeste 
wandelaars ongetwijfeld gedacht 
hebben.  
De tweede route ging vanaf de 
startplaats aan de Marktstraat over 
de Maasdijk achter 
verzorgingscentrum Sint Anna 
richting de stuw in Sambeek en 
vervolgens over voor veel 
deelnemers nog onbekende paden 
richting Sambeek. Bij Fruitpark 
Groenz werden de wandelaars 
getrakteerd op koffie of thee en een 
welverdiende appelflap. Via park Luneven liepen de KBO’ers met tevreden 
gezichten en de neus vol frisse winterlucht terug naar de startplaats.  
 
VOLGENDE KBO-WANDELING: 16 FEBRUARI  
 
De februari-wandeling voor KBO-leden staat gepland op woensdag 16 februari.  
Verzamel- en startpunt is het oude Marktplein aan de Marktstraat/Van 
Coothstraat. De wandeling van ongeveer 12 kilometer begint om 13.30 uur. 
Onderweg of op het eindpunt is er voor de deelnemers koffie met gebak, 
aangeboden door de KBO. Belangstellenden kunnen zich aanmelden tot en met 
15 februari 12.00 uur bij Harry Raafs (harryraafs@hetnet.nl) of 06-13726694 of 
bij Jos Heijnen (heijnen_j@hotmail.com) of 06-51786493. 

Over de Maasdijk achter verzorgingscentrum Sint Anna 

Kilometervergoeding voor de wandelaars:  
een overheerlijke appelflap 

JUBILEUMFEEST KBO IN MEI. GAAT HET LUKKEN? 
 
Het jubileumfeest rond het 65-jarig bestaan van de KBO Boxmeer zou gehouden 
worden in september 2020. Zoals bekend: corona haalde een dikke streep door 
de plannen en ook afgelopen september kon het feest, met als hoogtepunt een 
spetterende Boxmeerse theatershow, niet doorgaan. Er werd weer een nieuwe 
datum geprikt: 1 mei 2022. We vroegen Jan Peters, de grote man achter de 
theatershow, naar de stand van zaken.  
 
 
“Natuurlijk blijft het nog allemaal heel onzeker, maar we hopen dat het in mei kan 
en dat we er klaar voor zijn”, meldt 
een even opgewekte en 
optimistische regisseur Jan Peters. 
Met zijn gezelschap van ongeveer 
vijftig Boxmeerse mensen – 
zangers, toneelspelers, 
muzikanten, decorbouwers en 
noem het maar allemaal op – is hij 
druk in de weer met repeteren en 
instuderen. Jan: “Tot 19 december 
hebben we volop gerepeteerd, 
daarna mocht het niet meer. Maar 
sinds half januari zijn we weer goed 
bezig. Ook de muzikanten van De 
Joekels mogen weer repeteren. Ze 
kennen alle liedjes al en de 
arrangementen zijn klaar. En de 
artiesten kennen hun teksten al tot 
de pauze van de show”. 
 
Klinkt goed. En verder?  
Jan: “We zijn vol goede moed. Ik 
blijf optimistisch, vooral ook omdat de hele crew optimistisch is. We hebben er 
allemaal heel veel zin in. Nu maar hopen dat er geen vervelende dingen meer 
gebeuren met dat corona”. 

 
Een show met op en top Boxmeerse elementen, dat wordt 
smullen voor het publiek, dat al zo lang hoopt op een mooi 
jubileumfeest van de KBO. Is er intussen nog iets veranderd? 
“Dat mag je wel zeggen”, beaamt Jan Peters. “Ik heb het 
oorspronkelijke script herschreven, omdat we inmiddels bijna 
twee jaar verder zijn. Vooral plaatselijke dingen zijn veranderd, 
nieuwe gemeente en zo. Die zaken moesten aangepast worden 
aan de actualiteit”.     
 

Jan Peters, regisseur en producent van de 
theatershow ‘Ons Boksmèèr’, het spektakelstuk 
van het aanstaande jubileumfeest van de KBO 
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METWORST: LIVE OP TV, GEEN PUBLIEK IN VORTUM 
 
In 2020, nog net voordat corona alles en iedereen gijzelde, kon in het Vortums 
Veld gestreden worden om de titel Koning van de Metworst. Gijs Snijders was de 
glorieuze winnaar. In 2021 ging er onverbiddelijk een streep door misschien wel 
de meest populaire traditie die Boxmeer rijk is. En dit jaar? Geen carnaval, dat is 
intussen wel zeker. En de Metworstrennen op carnavalsmaandag? We vroegen 
het Dick Goossens, voorzitter van de 282-jaar oude Vereniging De Metworst. 
 
Door Carel Thijssen 
 
“We hebben groen licht gekregen”, meldt een blije voorzitter Dick Goossens een 
dag nadat het bestuur van de Metworst overleg gehad heeft met het 
gemeentebestuur. Dat was op vrijdag 21 januari, ruim vijf weken voordat in het 
Vortums Veld gestreden gaat worden om de koningstitel 2022. “Met de gemeente 
hebben we wel afgesproken dat we niet te veel promotie zullen maken, want het 
moet écht zonder publiek”, benadrukt Goossens met klem. 

Om dat ‘zonder publiek’ te 
onderstrepen, zullen op 
maandag 28 februari – dé 
grote dag – de 
reveilleblazers zwijgen en 
zal er géén gekkekar met 
alle toeters en bellen in 
optocht naar Vortum 
trekken. Dick Goossens: 
“Nee, we gaan niet in 
groepsverband. De 
deelnemers komen 
allemaal individueel naar 
Vortum. Wij zorgen dat de 
gekkekar dan al daar is. We 
doen echt alles volgens de 
geldende coronaregels. Na 

de rennen is er ook geen uitgebreide huldiging of andere feestelijkheden. We 
verwachten dat dat in de zomer alsnog kan”. 
Na het door corona Metworstloze jaar 2021 wil het bestuur er alles aan doen om 
te zorgen dat de eeuwenoude traditie toch gehandhaafd kan blijven en dat er 
strijd geleverd kan worden om de zeven ellen worst, de broden, de varkenskop, 
het fust bier en natuurlijk de eeuwige roem.  
De 35-jarige Dick Goossens, in 2011 en 2012 zelf koning van de Metworst, 
hamert er nogmaals op dat alles volgens de geldende (corona)regels 
georganiseerd zal worden. “En niemand, echt niemand, hoeft ook maar iets te 
missen van de wedstrijd. Alles is thuis te volgen”. Dat kan dankzij een livestream 
via platforms als YouTube of Facebook, maar ook gewoon rechtstreeks via de 

Dick Goossens, koning van de Metworst in 2011. Een jaar 
later nog eens. Nu is hij voorzitter van de vereniging. 



7 KBO-Actief februari 2022

televisie. Wie op de bewuste maandagmorgen Omroep Land van Cuijk 
inschakelt, kan het wedstrijdverloop prima volgen.  
De afgelasting vorig jaar was bijzonder: voor het eerst in de lange geschiedenis 
was een pandemie de oorzaak van het niet doorgaan van de rennen in Vortum. 
Wel werden, zoals de traditie dat eist, de Metworst-gaven opgehaald bij de 
Belaste Hoeve. Dat gebeurde in klein gezelschap door Gijs Snijders, de winnaar 
van 2020 en dus in 2021 de ‘waarnemend koning’.  
De laatste keer daarvoor dat de rennen niet doorgingen, was in 1990, uitgerekend 
het jaar dat de Metworst-vereniging haar 
250-jarig bestaan vierde. Toen waren de 
weersomstandigheden zo slecht – de 
dranghekken waaiden letterlijk over de 
baan – dat doorgaan onverantwoord was.  
Dick Goossens heeft nu alle vertrouwen in 
een goed verloop van de races. “We zijn 
echt positief om de wedstrijd te 
organiseren, maar wel volgens de regels. 
Als dat niet veilig kan, dan niet”, klinkt het 
resoluut. De voorzitter is in zijn sas met 
het deelnemersveld dat klaar staat voor 
maandag 28 februari. Titelverdediger Gijs 
Snijders is natuurlijk weer een van de 
kanshebbers, maar er zullen ongetwijfeld 
meer kapers op de kust zijn, verwacht 
Goossens. “We hebben 24 deelnemers 
voor de koningstitel. Knap veel? Ja, klopt. 
We investeren als vereniging al drie tot 
vier jaar in jonge Boxmeerse ruiters om ze 
enthousiast te krijgen. Ze kunnen gratis 
paardrijden onder professionele begeleiding in een lokale manege. We zien het 
nu: het werpt zijn vruchten af”. 
En de knollen? Goossens: “Tot nu toe drie of vier, dat is nog niet helemaal zeker”. 
Laatste vraag: heeft het afgelopen jaar zonder Metworst nog problemen 
opgeleverd met ruiters die huwelijksplannen of iets van dien aard hebben 
uitgesteld? “Ik zou het echt niet weten. Ik heb in ieder geval geen kwade 
vriendinnen aan de lijn gehad”, lacht de voorzitter. 
 
Maandag 28 februari 2022  
Metworstrennen in het Vortums Veld. Zonder publiek.  
Rechtstreeks te volgen via livestream  
en via de televisie: Omroep Land van Cuijk (voor Ziggo-kijkers: kanaal 40)  
 
Op de volgende bladzijde vindt u een prachtig oud gedicht over de ontstaansgeschiedenis 
van De Metworst. Voor zover we hebben kunnen achterhalen is het gedicht, in dialect, 
geschreven in 1890 ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van De Metworst door een 
zekere pastoor Simonis onder de schuilnaam Kubbeske Hegteutel. Het lezen van het 
dialect is niet gemakkelijk, maar we vinden het zeker de moeite waard om het te proberen.  

Gijs Snijders, koning in 2020, 
waarnemend koning in 2021. En in 2022? 
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DE METWORST 
 
 
 
’t Was winterwèr, de weg was dol 
Zowel ien ’t durp as buute 
De regen hiel mar dage vol 
Hej spiertste langs de ruute 
 
’t Was nix gèn wèr, en toch dor joeg 
Èn reiskoets mit lakeije 
Mit raaijer as en alde ploeg 
De baan op, langs de weije 
 
Want ien den alden goeijen tied 
Toen woj zon reis slecht plakke 
Nor Sammek was al arig wied 
Det haj wa um de hakke 
 
Pas was de wage op de baan 
Of hej stoekt op èn demke 
De as die braak, wat nou gedaan 
De joffer viel dur ’t remke 
 
De één lakei haj half zien but 
Verstoekt mit af te springe 
De koetser laag as ien den dut 
Hej was nie beej te bringe 
 
De rossen gingen an den hol 
En slepten ’t reijtuug wiejer 
Zo ging ’t laand ien stensch en dol 
En alles schoot ien riejer 
 
De freule schrauwde hulp vurgoed 
En pas was dit vernomen 
Of zeuven jongens, vol van moed 
En kèrels as de boomen 
 
Zij grèpe flink het hutsel vast 
Èn andre kreeg de teugels 
En binnen tien minuten was’t 
Heel spul wer ien de beugels 
 
 
 

 
 
De pèrden schuumden, waren wild 
Mar waren forsch bedwongen 
En zej wier uut de koets getild 
’t Gezicht van angst verwrongen 
 
Mar ’t leven was, Goddank, gered 
Zej sprak now van beloone 
Van schenking, stichting vur de wet 
An Boxmèrs fiksche zoone 
 
Èn handvest gaf ze dan noadien 
Op perkament getèkend 
Mit zeegel en consent vurzien 
Vur eeuwen hin berèkend 
 
Zej stelde jorliks feesten ien 
En liet noa Vortum reeje 
Det honderdvieftig jaor naodien 
Nog ieder kan verbleeje 
 
Dòrum vivat, vivat Boxmèr 
De Metworst meuge lève 
Op ferme jongens ien de wèr 
’t Jubelfeest zal lève 
 
Èn feest nor echt Boxmèrschen trant 
Det ieder mit wil vieren 
Nor ’t alt gebruuk in ’t Graaflijk lant 
Lot now de vaane zwieren 
 
En viert ’t joeksig, schon en goed 
Lot vriendschap ow verbinden 
Lang lève ’t Boxmèrsche bloed 
De Metworst en zien vrienden! 
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OPLOSSINGEN PRIJSPUZZEL EN EXTRA PUZZEL 
 
Onze puzzelredactie kan vol trots een nieuw record in de boeken 
bijschrijven: liefst 116 inzendingen, mooi verdeeld over beide puzzels, 
vielen er binnen in de mailbox en de brievenbus van redacteur Wiel Vloet. 
Applaus voor uw puzzelplezier! Wij waren dik tevreden. Dat waren de 
prijswinnaars natuurlijk ook. Voor de woordzoeker ‘kleur bekennen’ 
moesten de puzzelaars allerlei bijzondere kleuren opsporen, van 
bloedrood tot zalmroze. Wie alle kleuren keurig weggestreept had vond de 
volgende boodschap als oplossing: 
 

GEEF HET LEVEN KLEUR 
 
Uit de stapel goede inzendingen kwamen na loting de volgende drie 
winnaars tevoorschijn: Mientje Langen, Tiny de Reus en Gerrit 
Schaminée. Zij werden getrakteerd op een smakelijk smulpakket.  
 
 
Voor de extra prijspuzzel moesten de puzzelaars naar het bronsgroene 
Limburg. In de tien namen zaten namelijk tien dorpen en steden in onze 
meest zuidelijke provincie verborgen. De juiste antwoorden waren:  
 
 
1.  Siebengewald 
2.  Plasmolen 
3.  Broekhuizen 
4.  Valkenburg 
5.  Geijsteren 
6.  Munstergeleen 
7.  Grubbenvorst 
8.  Maastricht 
9.  Nieuw Bergen 
10. Schin op Geul 

 

De legpuzzel vol poezen ging na loting naar: Marriet van Tienen 

Alle prijswinnaars: hartelijk gefeliciteerd! 

De Sint Servaasbrug in Maastricht 
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EXTRA PRIJSPUZZEL: WAAR WERKEN DEZE MENSEN? 
 
Onze puzzelredacteur ontmoette deze keer tien mensen. Hij vroeg hen 
niet wat hun beroep was, maar wáár ze werkten. Denk bijvoorbeeld aan 
werkplekken als postkantoor, basisschool of boerderij.  
Aan de puzzelliefhebbers de opdracht: schuif net zo lang met de letters 
van elke naam tot er een werkplek tevoorschijn komt.  
Stuur de tien gevonden oplossingen samen met uw naam en adres via 
de mail naar wielvloet@hotmail.com of schrijf ze 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 15 februari  binnen zijn. 
Onder de goede inzendingen wordt een vrolijke, artistieke puzzel van Jan 
van Haasteren verloot (zie foto). 
 
 
 
De opgaven: 
 
 
1.  Dr. Ferdie Blankvijg 
 
2.  Willeke Goedpens 
 
3.  Stien Vieruit 
 
4.  Karolien Bontgast 
 
5.  Beppie Afrikar 
 
6.  Jutha Zoerig 
 
7.  Henk Cottengar 
 
8.  Elsa Dakpanmos 
 
9.  Ir. Raoul Tomba 
 
10. Dick en Jos Braamhof 
 
 
 

Deze vrolijk legpuzzel vol artiesten 
ligt klaar voor de winnaar van de extra prijs-puzzel 
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PRIJS-PUZZEL:  CARNAVAL OP PAPIER 
 
Voor het tweede jaar op rij geen carnaval: geen vrolijkheid op straat en in de 
horecazaken. Onze puzzelredacteur liet zich niet uit het veld slaan. Dan maar 
carnaval op papier, dacht hij. In onderstaande woordzoeker zitten allemaal 
woorden verstopt, die iets met carnaval te maken hebben Streep de gegeven 
woorden weg en de oplossing komt tevoorschijn. 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 weer drie 
prijsjes. Uw oplossing moet vóór 15 februari binnen zijn. 
 

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

 
ADJUDANT – ALAAF – BOERENKIEL – BUUTREEDNER – CLOWN – 
CONFETTI – DANSMARIETJE – DWEILEN – FEESTNEUS – FEESTZAAL – 
GLITTERS – HOEDJE – HOSSEN – KROEGENTOCHT – LIEDJES – MASKER 
– MOMBAKKES – NAR – ONDERSCHEIDING – OPTOCHT – PILSJE – 
PRAALWAGEN – PRINS – PRONKZITTING – PRUIK – SCEPTER – SCHMINK 
– VORST - ZINGEN 
 
Oplossing: 
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IN MEMORIAM 
 
Op 6 februari gedenken wij om 10.30 uur in de Petrusbasiliek: 

Mevr. R. van Lieshout-van Lankveld       Weijerstaete 119             89 jaar 

Om 10.30 uur in de Kapel van Het Kasteel: 

Zr. N. Spruit                                             Veerstraat 49                    94 jaar 

In de voorbije weken is afscheid genomen van: 
 
Dhr. G. Giezen                                         Weijerstaete 80                86 jaar 
Mevr. M. van Casteren                             Weijerstraat 72                81 jaar 
Dhr. M. van Balkum                                  Marktstraat 35A               81 jaar 
Dhr. L. van Grinsven                                 Weijerstaete 229             88 jaar 
 
NIEUWE LEDEN: 

Dhr. H. Moorman                                      Faunalaan 32 
Mevr. P. Moorman                                    Faunalaan 32 
Dhr. A. Gerrits                                           Parklaan 13 
Mevr. G. Gerrits-van Haren                       Parklaan 13 
Dhr. M. Maassen                                       Krekelzanger 26 

AANTAL LEDEN:  1049 

Boxmeer 1987: De 
Metworstrennen in 
het Vortums Veld. 
Hilariteit tijdens de 
knollenrit. Sommige 
zwaargewichten 
moesten letterlijk 
over de streep 
getrokken worden. 
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St. Petrus Boxmeer
(aan kruising Carmelietenstraat-West/Begijnenstraat/Hoogeweg)

is opnieuw geopend sinds 1 maart 2007

R.-K. Begraafplaats 

Inlichtingen verkrijgbaar via
0485 - 57 81 50 of 06 - 81 36 36 48
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Bezoek ook onze website: 
 

www.dekaaswinkel.nl 
 

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

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

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

www.eetwinkel.nl 
 

Steenstraat 98
 Boxmeer,  5831 JJ 

Nederland

Telefoon: 0485 573377


