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Kopij voor het april-nummer 2022 (nr. 4) van KBO-actief graag vóór  
22 maart 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  maart, april 
 
16 mrt      Wandelen met de KBO 
17 mrt      Algemene Ledenvergadering KBO bij ’t Vertrek 
19 apr      Middag met taalkenner Wim Daniëls in zaal Riche 
01 mei     Jubileumfeest 65 jaar KBO Boxmeer 
 
 
De maatregelen in verband met het coronavirus zorgen er voor dat 
een aantal activiteiten nog 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    
  
           Waarom hebben we in dit land  
            een lerarentekort als iedereen 

                                               het toch altijd beter weet?  
 
 
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 april-nummer 2022 (nr. 4) van KBO-actief graag vóór 22 
maart 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… 
 
Goed nieuws. Na bijna twee jaar corona en een karrevracht aan beperkingen 
mogen we weer los. De een doet dat uitbundig, de ander nog met de rem erop. 
Maar gelukkig, het slot is van ons leven af. En dus komt ons ‘normale doen’ weer 
op gang. Als dit KBO-nummer bij u in de brievenbus valt, is de traditionele 
Metworst weer verreden. Na een jaar verplichte pauze kon in het Vortums Veld 
weer geroepen worden: ze zien los! 
Maar ook wij, KBO-leden, mogen weer gaan genieten. De wandelaars deden dat 
tussen de buien door al voor de derde keer op rij. U kunt het lezen en zien. 
De agenda van activiteiten vermeldt ook alvast een optreden van de bekende 
taalvirtuoos Wim Daniëls. Daarover de details in het aprilnummer. 
En het allerbelangrijkste: het jubileumfeest van onze 65-jarige KBO. Alle seinen 
staan op groen, er wordt volop gerepeteerd voor de spetterende theatershow én 
voor de ongetwijfeld indrukwekkende Gregoriaanse kerkdienst in de 
Petrusbasiliek. Te veel om op te noemen, dus daar moet u nog even op wachten. 
De feestdag (zie de agenda op de pagina hiernaast) kunt u al noteren. In het 
aprilnummer informeren we u uitgebreid over alles wat er op 1 mei gaat gebeuren 
en hoe u aan toegangskaartjes voor het grote feest kunt komen. Even geduld dus 
nog. Tot volgende maand! 
    
 

   Redactie KBO-actief 
Wiel Vloet en Carel & Tini Thijssen 

 
 
 

 
 

HALVE PAGINA 
ADVERTENTIE 
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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 17 maart  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. Een aantal 
bestuursleden is periodiek aftredend. Allen 
hebben zich  herkiesbaar gesteld.   

In de pauze zal de aanwezige leden een consumptie worden aangeboden. Na 
afloop van de vergadering is er een gezellig samenzijn. 
Op het losse infoblad in deze KBO-actief is de agenda voor de algemene 
ledenvergadering te vinden. 
Mocht het 17 maart. nog (of weer) nodig zijn om een QR-code (op smartphone of 
papier) en een identiteitsbewijs te laten zien, dan is het belangrijk deze naar de 
vergadering mee te nemen. 
 
 
VACATURE VRIJWILLIGE OUDERENADVISEUR 
 
Vindt u het mooi om iets te betekenen voor senioren en heeft u affiniteit met het 
uitzoeken en geven van informatie aan senioren? Dan is vrijwillige 
ouderenadviseur worden misschien wel iets voor u. 
Bij allerlei vragen kan de vrijwillige ouderenadviseur 
senioren op weg helpen. Vragen zoals: Hoe krijg je als 
senior een bewijs van vaccinatie in huis? Hoe regel ik het 
met mijn rijbewijs of met de mantelzorgwaardering? Waar 
kan ik terecht voor een maaltijdvoorziening, voor vervoer 
of voor hulp in de huishouding?  
Niet elk dorp heeft zijn eigen plaatselijke ouderenadviseur, 
maar de bestaande ouderenadviseurs zijn actief in het 
gebied van de oude gemeente Boxmeer.  
Vanuit de KBO, SWOGB en Sociom werken we nauw 
samen als het gaat om de ouderenadviseurs. Regelmatig 
komen we bij elkaar met netwerkpartners en zo blijven we op de hoogte van 
nieuwe ontwikkelingen. De KBO heeft een goede cursus voor personen die zich 
de rol van ouderenadviseur eigen willen maken. De KBO verzorgt ook de 
jaarlijkse scholing.  
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Dette Koenders 
06-10430039 of dettekoenders@sociom.nl 
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HULP VOOR KBO-LEDEN BIJ BELASTINGAANGIFTE 
 
Binnenkort moeten veel KBO-leden het aangifteformulier voor de 
inkomstenbelasting invullen over het jaar 2021. De directie van Bol Accountants 
heeft toegezegd ook dit jaar hierbij assistentie te willen verlenen. Omdat corona 
nog steeds heerst is in overleg met de accountants besloten de hulpverlening, net 
als vorig jaar, weer in april te laten plaatsvinden en wel op maandag 4 april en op 
dinsdag 5 april. De aangiften zullen worden verzorgd in het Parochiehuis aan 
de Van Sasse van Ysselstraat 8 in Boxmeer. 
 

Om voor de gratis 
belastinghulp in 
aanmerking te komen, 
gelden de volgende 
voorwaarden: 
U moet de AOW-leeftijd 
bereikt hebben. 
U moet lid zijn van de 
KBO afdeling Boxmeer 
en in Boxmeer wonen. 
Uw inkomen, bestaande 
uit AOW plus aanvullend 
pensioen en eventueel 
ander inkomen, mag 
niet meer zijn dan 
35.000 euro voor een 
alleenstaande en 

55.000 euro voor gehuwden of daarmee gelijkgestelden. 
U  heeft een aangiftebrief voor 2021 ontvangen en/of een machtigingscode van 
de belastingdienst. Zo nodig ook voor uw eventuele  partner als die aangifte 
doet.. 
Als  na invulling van de belastingformulieren blijkt dat niet volledig is voldaan aan 
de hierboven vermelde voorwaarden, zal Bol Accountants alsnog een rekening 
sturen. 
 
 
Belangstellenden kunnen zich voor de belastinghulp vanaf nu tot en met  
dinsdag 22 maart aanmelden bij Gerard van Esch, Sweelinck 26  telefoon 
0485- 574358. Voor invulling van de aangifte is een machtigingscode vereist. 
Heeft u die niet ontvangen dan zal Gerard van Esch die voor u en uw eventuele 
partner aanvragen. U dient dan ook uw bsn-nummer en van uw partner bij de 
hand te hebben. 
De mogelijkheid bestaat dat u na uw aanmelding  bericht ontvangt van de fiscus 
dat u geen aangifte hoeft te doen. In dit geval wordt u verzocht bovenstaand 
telefoonnummer te bellen, zodat wellicht een ander van de belastingservice 
gebruik kan maken. 
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WANDELWOENSDAG KBO: LET OP DE BUIENRADAR 
 
De derde KBO-wandelwoensdag was er voor de liefhebbers eentje van: kan het 
of kan het niet? Na de overvloedige regen van een dag ervoor, bleven op de 
wandeldag de donkere wolken zich opstapelen en volgden de buien elkaar in rap 

tempo op. De buienradar in de gaten 
houden dus. 13.00 uur, een half 
uurtje voor de start: nog een beetje 
miezel, maar …de weergoden waren 
de dappere stappers gunstig gezind. 
Zo gingen achttien onverschrokken 
KBO-ers om 13.30 uur nagenoeg 
droog en welgemoed op pad richting 
het fraaie natuurgebied De Vilt bij 
Beugen. De kletsnatte nacht en de 
ook al natte ochtend hadden het 
noodzakelijk gemaakt te kiezen voor 

verharde wegen en paden in plaats van door de Maasheggen. Via het Romeinse 
bruggetje bereikten de wandelaars De Vilt, waar het – hoe kon het anders – toch 
wel wat drassig was. Het deerde de stappers niet. Met de neus in de wind ging 

het via het Kerkenpad 
uiteindelijk naar het 
Posthuis in Beugen, 
waar de geurige koffie 
en een gezellige 
babbel de lopers 
zichtbaar goed deden. 
Na een half uurtje 
moesten de KBO-
leden toch weer in de 
benen. Om droog de 
finish in Boxmeer te 
halen. En dat lukte, 

rond de klok van 16.30 uur. Net voordat de druppels weer begonnen te vallen, 
kon iedereen terugkijken op een geslaagde wandelmiddag. 
 
VOLGENDE KBO-WANDELING: 16 MAART 
 
De volgende wandeling voor KBO-leden staat gepland op woensdag 16 maart.  
Verzamel- en startpunt is het oude Marktplein aan de Marktstraat/Van 
Coothstraat. De wandeling begint om 13.30 uur en gaat richting Vortum. 
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 maart 12.00 uur bij Harry Raafs (harryraafs@hetnet.nl) of 06-13726694 of bij 
Jos Heijnen (heijnen_j@hotmail.com) of 06-51786493. 

Over verharde wegen richting De Vilt…. 

….waar het toch wel een beetje drassig was…. 
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ALLEMAAL BEESTJES 
 
MUS 
 
Een bijbelvaste mus uit Halle 
 
Zat in een bruin café  te lallen 
 
Ik zuip me klem, dat maakt geen donder 
 
De here zelf zorgt voor ’n wonder 
 
Ik lig hier nu als dwaze mus 
 
Straks sta ik op, als lazarus  
 
 

KOE 
 

Een roodbont koe, ik meen uit Duiven 
 

Zat in een eettent flink te kluiven 
 

De ober zag hoeveel ze at 
 

En vroeg: mevrouw, waar láát u dat? 
 

De koe, niet uit het veld geslagen, 
 

Zei: och, meneer, ik heb vier magen 
 

 
 
SLAK 
 
Een arme slak uit Vierlingsbeek 
 
Heeft moeite met z’n hypotheek 
 
Hij klaagt: ik ben totaal berooid 
 
Straks word ik uit m’n huis gegooid 
 
Dan loop ik in m’n blote kont 
 
Als afgekeurde naaktslak rond 
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INTERVIEW 
 
Journalist: Hoeveel melk geven deze koeien?  
Boer: Welke? De zwarte of de bruine? 
Journalist: De bruine. 
Boer: 7 liter per dag. 
Journalist: En de zwarte? 
Boer: 7 liter per dag. 
Journalist: Ach zo, en wat geeft u ze te eten? 

Boer: Welke? De zwarte of de bruine? 
Journalist: De bruine. 
Boer: Gras. 
Journalist: En de zwarte? 
Boer: Ook gras. 
Journalist (geïrriteerd): Waarom blijft u vragen om 
welke koeien het gaat als de antwoorden toch 
dezelfde zijn? 
Boer: Omdat de bruine mijn koeien zijn. 
Journalist: Oh, en de zwarte? 
Boer: Ook. 

 
SLAAPKAMERGESPREK 
 
Ouder echtpaar wordt ’s morgens wakker. 
Zij: Ik heb vannacht gedroomd dat ik boodschappen aan het doen was bij de Lidl. 
Hij: Nou, ik heb gedroomd dat ik tussen twee vrouwen in bed lag. 
Zij: Oh, dan was ik natuurlijk één van die twee. 
Hij: Nee, jij was boodschappen doen bij de Lidl. 
 
                   De Efteling 
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OPLOSSINGEN PRIJSPUZZEL EN EXTRA PUZZEL 
 
Er is afgelopen maand weer volop gepuzzeld door de lezers van onze 
KBO-actief. De brievenbus en de mailbox van de puzzelredactie zat 
opnieuw lekker vol. Dat doet ons goed. En wat ons zeker ook goed doet, 
is een extraatje. En dat was er deze keer  bij. Een trouwe puzzelaar  
maakte van de inzending een prachtig kunstwerkje, waarmee meteen de 
oplossing van de woordzoeker in beeld gebracht werd. We hebben er een 
afdrukje van gemaakt, dat u hieronder kunt bewonderen. 
De oplossing van de woordzoeker met ‘carnaval’ als thema luidde:  
 

SAMEN IN DE POLONAISE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit de stapel goede inzendingen kwamen na loting de volgende drie 
winnaars tevoorschijn: Riek Hermans, Leo Ankersmit en Marian 
Grummels. Zij werden getrakteerd op een smakelijk smulpakket.  
 
Voor de extra prijspuzzel moesten de puzzelaars op zoek naar de 
werkplekken van de tien personen die onze puzzelmaker had opgegeven. 
Dat bleek niet altijd even gemakkelijk. We kwamen – gewoon op straat – 
zelfs een fanatieke puzzelaar tegen, die opmerkte: ‘We hebben er al 
zeven, maar hij is wel moeilijk deze keer”.   
 
De juiste antwoorden waren:  
 
1. Kinderdagverblijf 2. Speelgoedwinkel 3. Universiteit 4. Belastingkantoor 
5. Papierfabriek 6. Houtzagerij 7. Kantongerecht 8. Dameskapsalon  
9. Laboratorium 10. Schoonmaakbedrijf 
De vrolijke legpuzzel van de bekende tekenaar Jan van Haasteren ging na 
loting naar: Tonny Jacobs 

Alle prijswinnaars: hartelijk gefeliciteerd! 

De inzending van een puzzelaar, verpakt in dit mooie kunstwerkje 



10KBO-Actief maart 2022

EXTRA PRIJSPUZZEL:  OVERHEIDSDIENAREN 
 
We hebben er tienduizenden in Nederland: overheidsdienaren. Ze hebben 
echt niet allemaal het etiket ‘ambtenaar’. En toch worden ze voor hun 
werk betaald met overheidsgeld, ofwel belastingcenten. Onze 
puzzelredacteur ontmoette tien overheidsdienaren van verschillend 
pluimage. Hun beroep zit steeds verborgen in de namen hieronder.  
Aan de puzzelliefhebbers de opdracht: schuif net zo lang met de letters tot 
het beroep van de betreffende persoon 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 22 maart  binnen zijn. Onder 
de goede inzendingen wordt een mooie, kunstzinnige legpuzzel verloot: 
de afbeelding van het beroemde schilderij ‘Het Melkmeisje’ van de 
Hollandse meester Johannes Vermeer (zie foto). 
 
 
De opgaven: 
 
 
1.  Sara Bedmaus 
 
2.  Cor Harkentent 
 
3.  Tini Tegelopa 
 
4.  Adam Boutebeen 
 
5.  Pelle Mistrand 
 
6.  Ir Joop Taalslagter 
 
7.  Mini van Sul 
 
8.  Carrie en Mees Getest 
 
9.  Pia Tomdal 
 
10. Andre Benwarm 
 

De legpuzzel van het beroemde schilderij  
‘Het Melkmeisje’ van Johannes Vermeer ligt 

klaar voor de winnaar van de prijspuzzel. 
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PRIJS-PUZZEL:  WAT DRINKEN WE ? 
 
Onze puzzelredacteur belandde op een terrasje. De eerste vraag die de 
vriendelijke ober stelde, was natuurlijk: wat wilt u drinken? Genoeg inspiratie voor 
onze puzzelmaker. Hij zocht liefst 34 verschillende dranken en drankjes bij elkaar 
en verstopte ze in onderstaande woordzoeker. Aan de puzzelliefhebbers de taak:  
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 22 maart binnen zijn. 
 

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

 
 
ADVOCAAT – AMARETTO – BOKBIER – BRANDEWIJN – BRONWATER – 
CAPPUCCINO – CASSIS – CHAMPAGNE – COGNAC – COLA – DRUIVENSAP 
– ESPRESSO – GIN – JENEVER – KARNEMELK – KOFFIE – KRUIDENBITTER 
– LIKEUR – LIMONADE – MADEIRA – MARTINI – MILKSHAKE – PILS – PORT 
– RADLER – RANJA – RUM – SHERRY – SINAS – TONIC – UNDERBERG – 
VIEUX – WODKA – IJSTHEE  
 
Oplossing: 
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IN MEMORIAM 
 
Op 6 maart gedenken wij om 10.30 uur in de Petrusbasiliek: 

Dhr. W. Bongaerts                                Marktstraat 19                     85 jaar 

Om 10.30 uur in de Kapel van Het Kasteel: 

Zr. C. Nijrolder                                      Veerstraat 49                      88 jaar 

In de voorbije weken is afscheid genomen van: 
 
Mevr. M. Sap-Lamée                            Veerstraat 49                      92 jaar 
Mevr. L. Hutten-Verbruggen                 Bilderbeekstraat 2B            86 jaar 
Mevr. N. van Berkel-van Duijnhoven    Weijerstaete 109                79 jaar 
Mevr. A. Hendriks-Klomp                      Weijerstaete 132                89 jaar 
Mevr. W. van Hezik-Baas                     Veerstraat 49                      95 jaar 
 
AANTAL LEDEN:  1040 

Oud Boxmeer 

April 1972: Als een volleerd 
evenwichtskunstenaar opent 
burgemeester Wim Hillenaar 
de trimbaan in het Brestbos 
in Boxmeer.                                
Foto: Studio Waarma   
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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

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

 

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 

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



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

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
*Niet in combinatie met andere aanbiedingen of acties.
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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


