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Kopij voor het februari-nummer 2023 (nr. 2) van KBO-actief graag vóór 
20 januari 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  januari, februari 2023 
 
 
11 jan      Alzheimer-café in De Weijer Boxmeer 
18 jan      Wandelen met de KBO 
05 febr     Pronkzitting BCV De Geitenbok voor ouderen 
15 febr     Wandelen met de KBO 
15 febr     Liedjesavond BCV De Geitenbok en KBO   
 
 
Kienen in wijkgebouw De Driewiek, Jeroen Boschstraat 49:  
                                         
Dinsdagen 17 en 31 januari 2023.  
Aanvang 13.30 uur.  
 
Kaarten in wijkgebouw De Driewiek, Jeroen Boschstraat 49:  
 
Dinsdagen 10 en 24 januari en 7 februari 2023.                                         
Aanvang 13.30 uur.  
 
 

      SSPPRREEUUKK  VVAANN  DDEE  MMAAAANNDD    
  
   Beste wekker, ik heb me voorgenomen om   
  geen lawaai meer te maken dit jaar, nu jij nog 
 
 

 
 
LIDMAATSCHAP KBO-BOXMEER 
 
Wanneer u om welke reden dan ook uw lidmaatschap wilt beëindigen, 
dient u een bericht te sturen naar onze secretaris Harry Raafs (telefoon 
0485-573216) of naar onze ledenadministrateur Mechelien Verhees 
(telefoon 0485-211610). Per e-mail (m.methorst@ziggo.nl) kan ook. 
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VAN DE REDACTIE… 
 
Een nieuw jaar. Het wordt een prachtig jaar, daar geloven we in. Moet u ook 
doen. In ieder geval: de allerbeste wensen voor een gezond en gezellig 2023. Dat 
wenst de redactie van KBO-actief al onze lezers en lezeressen. 
We hebben ook al goede voornemens gemaakt. Minstens één heel belangrijk 
voornemen: wij gaan onze stinkende best doen om u ook dit jaar weer elke 
maand een mooie KBO-actief te bezorgen. Een KBO-actief vol informatie over 
onze bloeiende vereniging. En vanzelfsprekend willen we ook weer volop verslag 
doen van de KBO-activiteiten, die dit jaar gehouden zullen worden. Het zou 
fantastisch zijn als u als lezer en KBO-lid ons daarbij een beetje helpt. 
Bijvoorbeeld door ons te vertellen over uw mooie hobby of bezigheid. We komen 
graag langs om uw verhaal op te tekenen. Of gewoon een leuke tip geven. Daar 
maakt u ons blij mee. 
Laten we er een mooi jaar van maken. 
  

   Redactie KBO-actief 
Wiel Vloet en Carel & Tini Thijssen 

 

De ijsbaan ‘Winter Extravaganza’  is na twee gedwongen jaren pauze weer terug in het centrum 
van Boxmeer. Genieten voor jong en oud dus. Ook de altijd gezellige curling-wedstrijden – zeker 

ook de after party – trekken en trokken weer veel deelnemers, die wel eens letterlijk een gooi 
wilden doen naar de punten. Ook de KBO Boxmeer was van de partij. Op de allereerste 

speelavond won de gezelligheid het duidelijk van de curling-kunst. Ondanks het enthousiasme 
gingen de KBO-ers ten onder tegen leden van de Metworst en Zeqer-advies 1 en 2. De cijfers 

spraken duidelijke taal: 10-11, 7-17 en12-13. Geen plekje in de finale dus voor de KBO. Ook niet 
voor Harry Raafs (foto links) en Piet de Weert (foto rechts). 

CURLING-TOERNOOI BOXMEER: KBO-LEDEN IN ACTIE OP GLAD IJS 
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DIAMANTEN PAAR THIEU EN ANNY VAN RIJSSEL-DE HAAN 
 
GEBOREN – Thieu: In Vlierden (gemeente Deurne). Op 31 december 1933. 
Derde uit een gezin van elf kinderen. Vader was landbouwer met een gemengd 
bedrijf. Anny: In Gendt (Betuwe), middelste van drie meisjes. Vader was fruitteler.  
ELKAAR LEREN KENNEN – Anny werkte in 1958 als verpleegster in het 
ziekenhuis in Helmond toen de moeder van Thieu er patiënt was. Daar hebben de 
twee elkaar ontmoet. “De vonk sloeg meteen over”, zegt Thieu. 
GETROUWD – Op 1 december 1962, in het gemeentehuis van Gendt en 
aansluitend in de kerk. Anny weet nog: “Het was een mis met drie heren”. Thieu: 

“Dat zal tegenwoordig niet 
meer lukken”. 
WONEN IN BOXMEER – Het 
paar ging na het huwelijk in 
Boxmeer wonen. “In de 
Gladiolendreef”, weet Thieu 
nog goed. “Later is dat de 
Pieter Brueghelstraat 
geworden”. Anny: “Daar 
hebben we het eerste jaar veel 
kou geleden. Dat was in 1963, 
de Elfstedentocht van Reinier 
Paping. Een strenge winter, de 
Maas was dichtgevroren”. Na 
twee jaar verhuisde het paar 
naar hun huidige stek: een 

prachtige eigen woning aan de Jacob van Ruysdaelstraat.  
KINDEREN/KLEINKINDEREN – Drie zonen: twee in Boxmeer, een in Eindhoven. 
Acht kleinkinderen: twee jongens, zes meisjes. 
WERK – Thieu: begon in 1956 op de afdeling financiën van de gemeente 
Deurne. In 1961 verkaste hij naar financiën bij de gemeente Boxmeer, waar hij in 
1993 zijn loopbaan afsloot als hoofd van de afdeling. Anny: vanaf haar 19de 
verpleegster, eerst in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen, later in het 
Lambertusziekenhuis in Helmond. Vanaf het huwelijk thuis. “Ja, zo ging dat; als je 
trouwde, moest je stoppen met werken”, zegt Anny, die later parttime tot haar 
60ste ging werken op het zuigelingenbureau in Boxmeer. 
HOBBY’S – Thieu: bridgen en tennis, maar nu niet meer. Nog wel biljarten. En 
verder als vrijwilliger penningmeester geweest bij het Wit-Gele Kruis, SWOGB, 
Caritas, de bridgeclub en het Gezondheidscentrum. Vrijwilligerswerk was samen 
goed voor een Koninklijke Onderscheiding. Anny: Ook tennis en bridge. 
Medeoprichtster van het dameskoor en lid van het Pauluskoor. 
KBO – Lid sinds begin jaren negentig. 
BIJZONDERHEIDJE – Kregen als cadeau van kinderen en kleinkinderen een 
groot tableau met foto’s van de kleinkinderen als peuters en daaronder verborgen 
hun foto’s zoals ze nu zijn. 
 

Thieu en Anny van Rijssel. Op de achtergrond het 
cadeau dat het diamanten paar kreeg van de kinderen. 
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LAATSTE EDITIE ‘KERSTSTUKJES MAKEN MET TINE’ 
 
Vijftien of zestien jaar. Zelf wist ze het ook niet meer precies. Maar zeker is dat 
Tine van den Boom uit Afferden jarenlang een welkome gast was bij de KBO 

Boxmeer. Al die tijd verzorgde ze een 
dag of tien voor Kerstmis een workshop 
kerststukjes maken voor leden van de 
KBO. Op 15 december vorig jaar zette 
ze er, mede om gezondheidsredenen, 
een punt achter. 
En ook bij haar laatste workshop liet ze 
– samen met drie assistenten – zien hoe 
je een pracht van een kerststuk maakt. 
De 31 deelnemers, ‘de meisjes’, zoals 
Tine hen altijd noemde, want heren 
waren er nooit bij, hadden het er  druk 

mee en gingen, na twee uurtjes gezellig en creatief bezig zijn, allemaal naar huis 
met een pronkstukje voor op 
de eigen kersttafel. 
Tussendoor was er in verband 
met het afscheid van Tine en 
haar crew voor iedereen nog 
koffie en overheerlijke vlaai.  
Voor lerares Tine en haar 
helpsters was er natuurlijk een 
afscheidswoordje – van 
organisator Gerrie van 
Kempen – en een smakelijke, 
chocolade traktatie. Voor de 
kerststukjes van eind dit jaar 
heeft de KBO inmiddels een 
opvolger voor Tine gevonden. 
En Tine? Die schuift dan als cursiste aan bij de KBO-meisjes. Op eigen verzoek. 
En dus wordt de lerares zomaar leerling. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tine van den Boom (midden) laat nog even 
zien hoe het moet 

Een traktatie voor Tine van den Boom (links)                  
en haar drie assistenten 

Het resultaat van 
een ochtendje 
kerststukjes maken 

 
 
(Meer foto’s van het 
kerststukjes maken 
vindt u op de 
website: 
www.kboboxmeer.nl 
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KBO WANDELT IN NATUURGEBIED SCHRAALZAND 
 
De derde woensdag van de maand betekent voor de altijd opgewekte 
deelnemers: wandelen met de KBO. Dus ook op woensdag 21 december, de 
laatste KBO-wandeling van het jaar 2022. Deze keer had routeplanner Jos 
Heijnen gekozen voor een tochtje van zo’n 10 kilometer op en bij een van de 
mooiste natuurgebieden in de omgeving van Boxmeer: Het Schraalzand, een 
bosgebied van ongeveer 40 hectare tussen de snelweg A73 en industriegebied 

Saxe Gotha. Het riviertje de 
Oeffeltse Raam, dat ontspringt 
bij Overloon, meandert door het 
landschap en komt via Boxmeer 
bij Oeffelt in de Maas. Kortom, 
een heerlijke omgeving voor 
wandelaars.  
De KBO’ers waren deze keer 
met een kleiner gezelschap dan 
anders, ongetwijfeld 

veroorzaakt door het natte weer van de dagen ervoor. Maar geen enkel probleem 
voor de echte liefhebbers. Lekker stappen en tja, af en toe een beetje soppen op 
de drassige bos- en weidegrond. De wandelschoenen kunnen wel tegen een 
stootje en met een borstel en een beetje sop zijn de stappers zo weer tiptop.  
De wandeling eindigde deze keer bij Fruitpark Groenz aan de Heikant, vlakbij het 
Schraalzand. Daar genoten de wandelaars van een warm drankje en een traktatie 
en werden nog even de wandelingen van het jaar doorgenomen. De 
eindconclusie was duidelijk: in 2023 gaan we vrolijk verder en hopen we weer te 
genieten van de mooie routes die Jos Heijnen uit zijn wandelhoed tevoorschijn  
tovert.  
Ook een keer meewandelen? Dat kan, iedere derde woensdag van de maand 
met vertrek vanaf Marktstraat/van Coothstraat om 13.30 uur. De route is  
ongeveer 10 kilometer. Wel even van tevoren aanmelden bij Harry Raafs 
(harryraafs@hetnet.nl) of 06-13726694 of bij Jos Heijnen 
(heijnen_j@hotmail.com) of 06-51786493. 

 

KAARTJES PRONKZITTING TE KOOP VIA DE COMPUTER 
 
‘Wa gè het Dè motte hauwe’. Dat is de  titel van de drie pronkzittingen van 
carnavalsvereniging De Geitenbok, die op 3, 4 en 5 februari op de planken 
worden gebracht in de grote zaal van hotel Riche in Boxmeer.  

Nieuw is dat de kaartjes voor de drie 
pronkzittingen uitsluitend online, via de 
computer dus, te koop zijn. De 
pronkzittingcommissie van De Geitenbok  heeft 
besloten in de moderne, computergestuurde 
wereld de kaartverkoop via de digitale weg te 
laten lopen. 
Voor de pronkzitting van vrijdag 3 en zaterdag 4 
februari (aanvang 19:30 uur) zal de  
kaartverkoop starten op 8 januari 2023 om 
11.11 uur.  Ook voor de zitting van zondag 5 
februari - de ouderenzitting - (aanvang 13:30 
uur) start de kaartverkoop op zondag 8 januari 

2023 om 11.11 uur. Een kaartje voor deze zitting kost 14 euro, maar leden van 
de KBO betalen 12 euro. Tijdens de ouderenzitting wordt traditiegetrouw De Geit 
of Bok van het Jaor bekendgemaakt.  
Hoe koopt u via de computer uw kaartje? 
Ga naar www.degeitenbok.nl en klik op ‘kaartverkoop’. 
U kunt zelf uw plaats kiezen. Klik wel even aan dat u lid 
bent van de KBO. Daarna kunt u betalen via Ideal. De 
kaartjes worden u per e-mail toegestuurd. U hoeft ze 
alleen nog maar uit te printen. Per persoon kunnen 
maximaal 10 kaartjes worden gekocht. Wilt u een 
rolstoelplaats? Stuur dan een e-mail naar 
pronkzitting@degeitenbok.nl en voor uw begeleider 
wordt een speciale plaats gereserveerd. 
Heeft u problemen met het online kaartjes kopen, roep dan hulp in van familie of 
goede bekenden. Als dat niet mogelijk is, kunt u de hulp van een van de KBO-
bestuursleden inroepen. 
 
  

 
 

¼ PAGINA 
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worden gebracht in de grote zaal van hotel Riche in Boxmeer.  

Nieuw is dat de kaartjes voor de drie 
pronkzittingen uitsluitend online, via de 
computer dus, te koop zijn. De 
pronkzittingcommissie van De Geitenbok  heeft 
besloten in de moderne, computergestuurde 
wereld de kaartverkoop via de digitale weg te 
laten lopen. 
Voor de pronkzitting van vrijdag 3 en zaterdag 4 
februari (aanvang 19:30 uur) zal de  
kaartverkoop starten op 8 januari 2023 om 
11.11 uur.  Ook voor de zitting van zondag 5 
februari - de ouderenzitting - (aanvang 13:30 
uur) start de kaartverkoop op zondag 8 januari 

2023 om 11.11 uur. Een kaartje voor deze zitting kost 14 euro, maar leden van 
de KBO betalen 12 euro. Tijdens de ouderenzitting wordt traditiegetrouw De Geit 
of Bok van het Jaor bekendgemaakt.  
Hoe koopt u via de computer uw kaartje? 
Ga naar www.degeitenbok.nl en klik op ‘kaartverkoop’. 
U kunt zelf uw plaats kiezen. Klik wel even aan dat u lid 
bent van de KBO. Daarna kunt u betalen via Ideal. De 
kaartjes worden u per e-mail toegestuurd. U hoeft ze 
alleen nog maar uit te printen. Per persoon kunnen 
maximaal 10 kaartjes worden gekocht. Wilt u een 
rolstoelplaats? Stuur dan een e-mail naar 
pronkzitting@degeitenbok.nl en voor uw begeleider 
wordt een speciale plaats gereserveerd. 
Heeft u problemen met het online kaartjes kopen, roep dan hulp in van familie of 
goede bekenden. Als dat niet mogelijk is, kunt u de hulp van een van de KBO-
bestuursleden inroepen. 
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ADVERTENTIE 

Bezoek ook onze website: 
 

www.dekaaswinkel.nl 
 

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

 
Een knobbelzwaan uit Nieuweschans 

 
Spreekt vloeiend Russisch, Duits en Frans 

 
Ook Engels, zegt hij, gaat perfect 

 
Vooral het Londens dialect 

 
Ik kan zelfs koeterwaals verstaan 

 
Ik ben een talenknobbelzwaan 

 
IJSBEER 
 
Een ijsbeer uit het plaatsje Loenen 
 
Liet zich z’n leven lang niet zoenen 
 
Onlangs heeft hij de geest gegeven 
 
Nu staat er op zijn graf geschreven 
 
Hier lig ik, op het veld van eer 
 
Ik was een ongelikte beer 
 
 

BOERENZWALUW 
 

Een boerenzwaluw vlakbij Lier 
 

Kreeg kennis aan een knappe gier 
 

Hun ouders waren daar op tegen 
 

Zij weigerden het paar hun zegen 
 

Een boer en gier, dat is niet best 
 

Waar blijf je straks met al die mest? 
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OPLOSSINGEN PRIJSPUZZEL EN EXTRA PUZZEL 
 
Alweer ruim boven de honderd. Zoveel inzendingen kwamen er in laatste maand 
van het jaar binnen bij de puzzelredactie. De woordzoeker, met als onderwerp 
Sinterklaas en alles wat daar mee te maken heeft, leverde voor de puzzelaars 
geen enkel probleem op. Alle 68 oplossingen kregen de goedkeuring van onze 
strenge puzzeljury. De oplossing lag natuurlijk voor de hand. De luidde: 
 

HEERLIJK AVONDJE 
 
Uit de stapel inzendingen werden weer drie prijswinnaars getrokken. De 
gelukkigen waren deze keer: Lies en Martien Fransen, Siem Janssen en Jo 
Otten, Zij hebben hun prijsje, een heerlijk smulpakketje, inmiddels ontvangen. 
 
 
De anagram-puzzel leverde een heel ander beeld op dan gewoonlijk. In de 40 
inzendingen vond de jury liefst 26 keer een fout. Hoe kon dat? De opgave was: 
vindt tien kunstschilders naar wie in de wijk Bakelgeert-Noord in Boxmeer een 
straat is genoemd. Onze puzzelmaker had een valkuil gezet, waar veel 
puzzelaars in duikelden. Dat was de naam van de schilder Pieter Brueghel (zie de 
foto hieronder). Die naam moet met ‘ue’ geschreven worden en niet met ‘eu’, dus 
werd elke ‘Pieter Breughel’ onverbiddelijk fout gerekend en bleven er slechts 14 
goede inzendingen over.  
 
 
De juiste antwoorden waren: 
 
1. Meindert Hobbema 
2. Cornelis Ketel 
3. Paulus Potter 
4. Jeroen Bosch 
5. Adriaen van Ostade 
6. Anton Mauve 
7. Carel Fabritius 
8. Pieter Brueghel 
9. Jozef Israels 
10. Peter Paul Rubens  
 
 
  
De prachtige legpuzzel van 950 stukjes met een tekening van een tulpenveld ging 
naar Gijsje de Graaf. 
 
Alle prijswinnaars: hartelijk gefeliciteerd! 
 

De boosdoener van de anagram-puzzel: 
Pieter Brueghel moet echt met ‘ue’ en niet met ‘eu’ 
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EXTRA PRIJSPUZZEL: NOORDERLINGEN 
 
Onze puzzelredacteur reisde naar het noorden van Nederland en kwam ze tegen: 
echte noorderlingen. In Groningen, in Friesland en in Drenthe. Ze wonen er en 
voelen zich er thuis, net zoals de Brabander zich thuis voelt in zijn eigen Noord-
Brabant. De puzzelmaker noteerde hun namen, die u hieronder vindt. Als u de 
letters van elke naam in de juiste volgorde zet, komt een plaatsnaam 
tevoorschijn. Een dorp of stad in een van de drie noordelijke provincies van het 
land. Aan de puzzelaar de opdracht de tien plaatsnamen te vinden. Veel succes!   
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 20 januari binnen zijn. Onder de goede inzendingen 
verloten we een heerlijke Jan van Haasteren-puzzel van 950 stukjes (zie foto).   
 
 
 
De opgaven: 
 
 
1.  Trui Berepen 
 
2.  Klaas Tandas 
 
3.  Wim en Sam de Raut 
 
4.  Mina Pepdag 
 
5.  Roel Schent 
 
6.  Rowena Huivercop 
 
7.  Pino del Heno 
 
8.  Noor Dauwje 
 
9.  Annie Vlakzee 
 
10. Bert Wekrots 
 
 

Deze Jan van Haasteren-puzzel van 950 
stukjes is voor de winnaar  van de extra-

prijspuzzel. 
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PRIJS-PUZZEL:  DE LAGERE SCHOOL 
 
Terug naar de schoolbanken. Dat leek onze puzzelredacteur een aardig 
onderwerp voor de populaire woordzoeker in KBO-Actief. En dus verzamelde hij 
allerlei woorden uit de schooltijd van lang geleden. De tijd dat de juf en de 
meester hun brave schoolkinderen nog lastig vielen met staartdelingen en 
moeilijke vragen uit de catechismus. Dat soort woorden dus. U vindt ze hieronder.  
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 20 januari binnen zijn. 
 

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

AARDRIJKSKUNDE – AGENDA – CATECHISMUS – GEDRAG – 
GESCHIEDENIS – GUM – HUISWERK – JUF – KLASLOKAAL – 
KLEURTJES – KROONTJESPEN – KRIJTJE – LEZEN – MEESTER – 
NABLIJVEN – ONVOLDOENDE – PASSER – POTLOOD – PROEFWERK 
– REKENEN – SCHOOLBEL – SCHOOLBORD – SCHRIJVEN – 
SPEELKWARTIER – STRAFWERK – TAAL – TEKENEN – IJSVRIJ - IJVER 

Oplossing: 
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IN MEMORIAM: 

In de voorbije weken is afscheid genomen van: 

Mevr. A. Martron-Wereldsma        Weijerstaete 116                        95 jaar 
Dhr. A. van Reijmersdal                Rembrandt van Rijnstraat 22     80 jaar 
Dhr. J. Kersten                              Weijerstaete 141                        81 jaar 
Mevr. M.Maassen-Schrievers       Weijerstaete 216                        84 jaar 
 
 
 
NIEUWE LEDEN: 
 
Dhr. E. Bouwmans                                      Kerkpad 2 c 
Mevr. H. Bouwmans-Verhoeven                 Kerkpad 2 c 
Dhr. N. Schraven                                        Sweelinck 122 
Mevr. M. Schraven-Claessens                   Sweelinck 122 
Dhr. M. Schouten                                       Julie Postelsingel 22 
Mevr. H. Schouten                                     Julie Postelsingel 22 
Dhr. A. Coppelmans                                   Krekelzanger 89 
Mevr. H. Coppelmans -Weerepas              Krekelzanger 89 
Mevr. N. Gooren                                         Heeswijk 2 
Dhr. J. Gerrits                                             van Grotenhuisstraat 17 
    
                                                     
 
AANTAL LEDEN: 1080 
 
 
 
 
 

RUIMTE VOOR  
¼ ADVERTENTIE 

      
    www.rousseau.nl/boxmeer 

 
   Hoogkoorpassage 31 

  5831 DM Boxmeer 
  boxmeer@rousseau.nl 

  Tel. 06 - 19 49 58 40 
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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
www.caritasboxmeer.nl klik op Begraafplaats

0485 - 57 81 50 of 06 - 81 36 36 48

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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