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Voedsel voor het voetvolk

Op Kamp-Zuid, vlak bij het Schaartven, staan enkele 
mooie exemplaren van de tamme kastanje. De tamme 
kastanje komt van oorsprong hier niet voor, maar is al 
door de Romeinen naar Noord-Europa gebracht. De 
kastanjes waren een jaarlijks betrouwbare voedselbron 
en hadden ze de boom dus nodig voor het voeden van 
de tienduizenden soldaten; het voetvolk. De Romeinen 
gingen de tamme kastanje steeds vaker aanplanten om 
hun legioenen van voedsel te voorzien.

Tot na de Middeleeuwen zijn er aanwijzingen dat 
grote bevolkingsgroepen 
leefden van de tamme 
kastanje uit uitgestrekte 
kastanjebossen. Tot in de 
negentiende eeuw vorm-
den ze een tijdelijke, maar 
complete vervanging voor 
granen in die jaren dat de 
graanoogst mislukte. De 
kastanjes werden vermalen 
tot meel voor het maken 
van brood.

De exemplaren bij Kamp-
Zuid zijn waarschijnlijk in 
de 2e Wereldoorlog aan-
geplant bij het werkkamp, 

dat daar toen stond. Waarschijnlijk heeft men gedacht 
er in de toekomst nog van te zullen eten, maar geluk-
kig heeft het werkkamp er maar een paar jaar gestaan. 

Inmiddels komt de boom nog maar sporadisch voor 
rond Overloon. Omvangrijke kastanjebossen zie je in 
Nederland maar zelden; rondom Groesbeek zie je soms 
kleine kastanjebosjes. Er is zelfs in de jaren ’90 een tijd 
geweest dat men vanuit natuurbescherming de boom 
zag als een geïntroduceerde soort, een exoot die ver-
wijderd moest worden. Nu zijn de inzichten veranderd 

en kijken we daar weer 
anders tegenaan en wordt 
de soort aangeplant met 
het oog op de nieuwe 
trend van voedselbossen. 
En och, exoten? Misschien 
moeten we daar niet zo 
panisch over doen. Zijn 
wij zelf niet ook exoten? 
Mogelijk stammen wij 
Lónders immers zelf af van 
een zaadcelletje van een 
Romeinse soldaat…

Gert-Jan Nabuurs
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Het mag geen naam hebben

Hopelijk knort de knorrende knaoier niet meer, als hij wordt thuis bezorgd…!

Museum in het donker... Uitgelicht?!

HOOP

Op 9 december bracht zang-
groep Palet twee keer het 

concert HOOP in het Koningskerkje te Vierlings-
beek.
Wij zijn geraakt door de betrokkenheid van het pu-
bliek bij ons thema.
Samen hebben we HOOP in het licht gezet, getuige 
een greep uit de achtergelaten boodschappen:

Hoop
“…op ’n goei leven.

… dat mensen hun hoop niet verliezen, maar voor 
de liefde kiezen.

…  op meer tevreden  mensen op deze wereld.
… is de onzekere verwachting dat een bepaalde 

gewenste gebeurtenis zal plaatsvinden.
… op meer verdraagzaamheid tussen mensen on-

derling.
… dat we de opwarming van de aarde kunnen 

stoppen.
…vrede en vrijheid, welvaart op de hele aarde.
… beter inlevingsvermogen op mensen met andere 

culturen, godsdiensten etc.
… opvoeden op basis van sociaal handelen en den-

ken.

…afstand nemen van protectionisme.
…op een nieuwe baan.
… kijk allemaal een beetje naar elkaar om, dat 

maakt de wereld mooier en geeft hoop.
… in 2019 weer alles te kunnen met een nieuwe 

heup.
…voedt het optimisme en verkleint het negatieve.
…liefde voor iedereen.
… haal ik uit dankbaarheid; voor alle mooie dingen 

groot en klein, die er wél zijn!
…op minder warme zomers.
…vrede, liefde, respect voor anderen.”

 “Hoop zit diep in mij. Als een sluimerend verlangen 
naar beterschap.
Voor mijzelf, voor mijn omgeving en voor de we-
reld.
We leven in een schijnbaar reddeloze wereld, de 
moed zakt me soms in de schoenen.
Maar toch… diep van binnen houd ik hoop.
We komen er wel, met z’n allen!”

Zanggroep Palet wenst u een hoopvol 2019
…Hoop verbindt een weg.
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De onderstaande brief is in de week voor Kerstmis 
huis aan huis bezorgd bij de adressen, die geen 
nee-sticker hebben. Helaas is deze brief terechtge-
komen tussen reclamefolders.

Als gevolg daarvan hebben velen de oproep “Geef 
voor je kerk” gemist”.
Wij brengen deze oproep hierbij opnieuw onder uw 
aandacht.

GEEF VOOR JE KERK

Op kerkelijk gebied heeft ons dorp een behoorlijk roerige tijd achter de rug. Dankzij de inzet en 
inschikkelijkheid van vele personen is er een nieuwe deelparochieraad gekomen, bestaande uit 
vooralsnog twee personen. Zij worden in hun werkzaamheden ondersteund door de voormalige 
leden van de beheercommissie.
Wij hebben er vertrouwen in dat we op de goede weg zijn en vanuit dat vertrouwen vragen wij uw 
aandacht voor de actie Kerkbalans.
In onze huidige samenleving lijkt de kerk een steeds minder grote rol te spelen in ons dagelijks 
leven. Het kerkbezoek neemt af, tradities gebaseerd op onze christelijke achtergrond lijken van 
steeds minder belang. Het is echter belangrijk ons te realiseren dat ook onze kerkelijke gewoontes 
en gebruiken aan verandering onderhevig zijn. Een samenleving die zo sterk verandert zal ook op 
het vlak van religie en spiritualiteit veranderen. 

Als mensen de kerk niet meer bezoeken betekent dat nog niet dat zij hun geloof aan de kant 
hebben gezet. Op tal van momenten in ons leven realiseren wij ons het nog aanwezige geloof. Na-
tuurlijk bij ingrijpende gebeurtenissen als geboorte, huwelijk en dood, maar juist ook bij gewone 
dagelijkse zaken die onze aandacht vragen. 
Vaak brengen deze momenten in ons leven ons terug naar die kerk, naar het gebouw, naar de rust 
en sereniteit die er in huist. Dan realiseren wij ons hoe belangrijk deze plek is, dichtbij onszelf.
Om deze plek te kunnen blijven bieden, voor iedereen op zijn/haar eigen moment in het leven, is 
er geld nodig. Geld om het gebouw te kunnen blijven onderhouden, waar wij bij elkaar kunnen 
komen, om te vieren en te rouwen. 
Wij krijgen geen subsidies van overheid of bisdom, maar zijn zelf verantwoordelijk voor het kerk-
gebouw en alle activiteiten die door de vele vrijwilligers ontplooid worden, elk moment weer dat 
iemand erom vraagt.
Daarom is het voortbestaan afhankelijk van de inkomsten uit de actie Kerkbalans.

Om onze administratie actueel te maken, verzoeken wij ook degenen
die een doorlopende machtiging hebben afgegeven dit opnieuw te willen doen.

Met het onderstaande strookje kunt u aangeven op welke wijze u wilt bijdragen aan Kerkbalans: 
door middel van een doorlopende machtiging, een eenmalige machtiging of een eigen opdracht 
aan de bank. 

De enveloppen worden niet opgehaald. Wij vragen u vriendelijk het formulier
in te vullen en op korte termijn te bezorgen in de brievenbus van de pastorie

naast de voordeur of in de daartoe bestemde bus achter in de kerk.

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met 
Anton Broekman (tel.0478-642078) of Wil Derks, (tel.0478- 852488).
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Uitnodiging voor de Kinderwoorddienst
op zondag 3 februari aanvang 10.30 uur in de H. Theobalduskerk te Overloon

Beste ouders/verzorgers en 
kinderen van groep 1 t/m 
groep 8,
Wil je samen met andere 
kinderen ook meedoen in de 
Kinderwoorddienst: kom ge-
rust eens meedoen. De kin-
deren die komen vinden het 
altijd erg gezellig. Je mag 
ook kinderen meebrengen, 

je hoeft niet gedoopt te zijn. Iedereen is van harte 
welkom. 
Vooral als je de Eerste Communie gaat doen, of net 
gedaan hebt, is dit echt iets voor jou! 
Het thema van deze zondag is: Jezus gaat gewoon 
door.

Stel je eens voor dat je ouders opeens de hoofdprijs 
winnen in de postcodeloterij. Ze willen graag een 
groter huis gaan kopen en een nieuwe auto. Ieder-
een in het dorp is er natuurlijk al vlug van op de 
hoogte. En iedereen in je klas wil nu opeens met je 
afspreken na school. Maar dan gebeurt er iets…..
en iedereen laat je alleen achter. Jezus overkomt 
eigenlijk ook zoiets in zijn eigen dorp. Ben je be-
nieuwd wat Jezus overkomt. Kom dan meedoen!
Jij komt toch ook weer?

Wat is een kinderwoorddienst?
Wij hebben voor de kinderen in een aparte ruim-
te in de kerk een kinderviering van ongeveer een 
half uur. Jullie ouders/verzorgers blijven in de ge-
wone viering, maar als je het de eerste keer nog een 
beetje eng vindt, mogen je papa of mama, opa of 
oma meelopen.
Jullie horen hier het kinderevangelie vertellen en 
uitleggen. Meestal hebben we hier even een kort 
gesprekje over, we spelen een spel of hebben een 
knutselwerkje over het verhaal (evangelie) van die 
zondag. En een gebed waar we mee afsluiten.  
Het tweede gedeelte van de viering gaan we weer 
terug in de kerk zelf en mag je weer op je plaats 
gaan zitten, waar we samen de Eucharistie vieren. 
Jij komt toch ook weer?  ……en als je het erg leuk 
vindt: we zijn elke eerste zondag van de maand in 
Overloon.
Voor vragen kun je altijd contact met me opnemen: 
Gerda Willems 0478 642213
Tot dan allemaal.

De volgende kinderwoorddienst is op zondag: 
10 maart (in plaats van 3 maart vanwege het Car-
naval).
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Bereikbaarheid Parochie  Maria,
Moeder van de Kerk

Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende 
adres: Lepelstraat 13/A, 5845 BK St. Anthonis,
tel. 0485-471246. 

Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken 
zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te berei
ken onder telefoon 06 23 88 78 60.

E-mail:
secretariaat@parochiemariamoedervandekerk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de 
Kerk: www.parochiemariamoedervandekerk.nl

Binnenlopen in de pastorie
op zondag- of dinsdagmorgen

Iedere zondag na de viering is er gelegenheid om 
binnen te lopen in de pastorie voor het opgeven 
van een intentie, een praatje, samen een kopje 
koffi e drinken, voor een vraag of als u iets te mel-
den hebt.

Elke dinsdagmorgen is de pastorie eveneens hier-
voor geopend van 10.00 – 11.30 uur. Wel even 
aanbellen! Ook de kerk is dan open voor het op-
steken van een kaarsje en een gebed.

Kerkberichten

26 januari – 9 februari

Zaterdag 26 januari 19.00 uur
Gebedsviering
Koor: Palet

Intenties voor 26 en 27 januari: 
Jaargetijde is voor Jo Albers; de 
intenties zijn ook voor Gerta 
Stappers-Cornelissen, Piet, Gerrit 
en Martien Klaassen, de overle-
den familie van Keijsteren-van 
Hout-Schaminée en Jos de Greef 
vanwege zijn trouwdag.

Zondag 27 januari 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Joep Smeets en Frans 
Kersten
Koor: Theobalduskoor

Zondag 3 februari 10.30 uur
Eucharistieviering en Kinder-
woorddienst
Voorganger: nog niet bekend
Acolieten: Gerda Willems en Jean-
ne Willems
Koor: Theobalduskoor

Intenties: jaargetijde is voor 
Wies Stoffelen-Smits, voor Wim 
Beckers, tevens voor Marie Bec-
kers-Puin.

Kosterdienst
20 januari – 26 januari tot 18.00 
uur
Nelly van Gemert, tel. 642504

26 januari bij de gebedsviering
Jos van de Pas, tel. 641268

27 januari – 2 februari
Jan Hendriks, tel. 641753

3 februari – 9 februari
Tiny Willems, tel. 641814

10 februari – 16 februari
Nelly van Gemert, tel. 642504

Vieringen in Huize Loôn
De laatste viering in de kapel van 
Huize Loôn is op
Maandag 28 januari 19.00 uur
Eucharistieviering

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 10 en 17 
februari bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf ver-
meld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze ui-
terlijk dinsdag 29 januari op te geven. U hebt daar-
voor de volgende mogelijkheden: Met een envelop 
in de brievenbus naast de voordeur van de pastorie 
of in de pastorie op zondagmorgen na de viering 
of op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur. De 
kosten voor een intentie bedragen € 12,-.

Voor het melden van een overlijden: 
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij de 
dienstdoende koster die vermeld staat bij de kerk-
berichten of bij het e-mailadres van de parochie 
(info@theobaldusparochie.nl) een kennisgeving van 
overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende 
mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden 

geluid en zal melding worden gedaan op de paro-
chiesite: www.theobaldusparochie.nl

U kunt eveneens contact opnemen met het secreta-
riaat van de parochie Maria, Moeder van de Kerk, 
tel. 0485-471246 en bij dringende zaken tel.
06 23 88 78 60.

Uitgebreide informatie over de deelparochie 
H. Theobaldus kunt u vinden op de website
www.theobaldusparochie.nl

Voor vragen of andere zaken kunt u zich richten 
naar het e-mailadres info@theobaldusparochie.nl
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Puzzel mee en win.

Deze keer prijzen beschikbaar gesteld 
door PLUS en DA.

Zie pagina achteraan.

Vanaf 6  februari 2019  verhuist de VieCuri
bloedafname van “Huize Loon” in Overloon  

naar  “Gezondheidscentrum D’n Bond”
in Overloon.

Openingstijd:
woensdag van 8.00 tot 8.15 uur

Baansestraat 6
5825BX Overloon

Museum in het donker
Nog één keer wordt het verhaal van paratrooper 
Vincent J. Speranza tot leven gebracht.

8/9/10 februari 2019

Tickets: www.museuminhetdonker.nl

Pieter en Annemie v/d Munckhof, tel. 0478-641404 of
06-27007511 email t-helder@ziggo.nl Helderseweg 31, Overloon

www.helder-overloon.com

Ruimte voor úw ideeën!

29 jan. ‘Het inspirerende licht van een Bijna Dood
Ervaring’ door Paul Vens 20.00 uur

30 jan. Workshop Palletschilderen 13.30 uur

10 febr. Poëtische theatervoorstelling en presentatie
Gedichtenbundel door Anke van Leeuwen
en Robert Derksen 14.30 uur (inloop 13.45 )
www.voordeliefdegeboren.nl

Meer informatie vindt u op de website!

GEBRUIKTE CARNAVALSKLEDING

Verhuist van Stevensbeekseweg in Overloon 
naar KLOOSTERSTRAAT 6 in STEVENSBEEK.

(Bij Sauna- en zwemschool Coenders)
Openingstijden: dinsdag- t/m zaterdagmorgen 

8.00 - 12.00 uur of op afspraak.

Meer informatie: 0485 - 383390
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Jubilarissen bij fanfare Vriendenkring

Fanfare Vriendenkring is 
het nieuwe jaar vrijdag 4 
januari jl. begonnen met 

een heus nieuwjaarsfeest onder de titel “Casino Las 
Vriendenkring”. Bij Boompjes Restaurant werd door 
de leden Black-Jack, Roulette en Poker gespeeld. 
Maar voordat de leden een ‘gokje’ konden wagen, 
werden eerst de jubilarissen van de vereniging ge-
huldigd. Marjon Cremers werd in het zonnetje ge-
zet vanwege haar 25-jarig lidmaatschap bij de ver-
eniging. Naast het muziek maken bij de fanfare op 
bugel, is zij actief binnen diverse werkgroepen en 
was ze zes jaar secretaris. Edwin Hendriks werd ge-
huldigd vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap. Edwin 
begon veertig jaar geleden op bu-
gel, maar speelt nu al jarenlang de 
bes-bas. O.a. op digitaal gebied 
kan de fanfare altijd een beroep op 
hem doen. Bert Vloet is al 40 jaar 
degene die ervoor zorgdraagt, dat 
het vaandel tijdens serenades en 
andere gelegenheden waarop de 
fanfare naar buiten treedt,  altijd 
te zien is. Ook bij concerten is hij 
er altijd bij om te zorgen dat het 
vaandel op tijd op de juiste plek in 
de zaal staat. Verder is Bert zeer ac-
tief als coördinator van het groen-
onderhoud, dat de fanfare sinds 
enkele jaren verzorgt op de Berg-
kamp. Ook 40 jaar lid van de fan-
fare is Piet Lavrijssen. Piet is welis-
waar niet meer actief als lid, maar 
nog wel steeds nauw betrokken bij 

de fanfare. Hij was jarenlang enthousiast lid van het 
slagwerkensemble. Op straat was Piet altijd meteen 
te vinden binnen de groep, want hij was jarenlang 
de tamboer-maître die voor de fanfare liep. Ook 
heeft de fanfare dit jaar een lid dat zelfs 50 jaar lid 
is. Dianne Roelofs is na enkele jaren lidmaatschap 
bij een andere vereniging, al heel lang lid van het 
slagwerkensemble van fanfare Vriendenkring en in 
totaal dus 50 jaar muzikant.

Jubilarissen, nogmaals allemaal van harte gefelici-
teerd. We hopen dat jullie nog lang lid van onze 
vereniging zullen blijven. 

Dianne kon tijdens deze avond niet aanwezig zijn.

LOGEKO HULDIGT JUBILARIS

Dinsdag 8 januari j.l. 
hield LOGEKO haar jaarlijkse nieuwjaarsborrel. 
Deze keer had het een extra feestelijk tintje. Marian 
Arts - Hendriks vierde het feit dat ze 40 jaar lid is 
van ons koor. Ze werd feestelijk toegesproken door 
de voorzitter, waarna hij haar de gouden speld op-
speldde. Vervolgens overhandigde hij Marian de bij-
behorende oorkonde en een bos bloemen. Na een 
daverend applaus,  het “Lang zal ze leven” en de fe-
licitaties van de leden, werd de avond op gezellige 
wijze voortgezet. De avond werd verder verzorgd 
door de sectie Tenoren om er iets bijzonders van te 
maken, iets wat zeer geslaagd was. Na gezellig nog 
wat nageborreld te hebben ging eenieder tevreden 
huiswaarts. We hopen er ook in 2019 een mooi mu-
zikaal jaar van te maken.
We zijn volop bezig met de repetities voor ons groots 
concert op zaterdag 13 april met ons oud-dorpsge-
noot Luna  Zegers.  “ LUNA ZEGERS IN CONCERT 
MET LOGEKO”.  U wordt op de hoogte gehouden 
via Ons Eigen Erf.
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zikaal jaar van te maken.
We zijn volop bezig met de repetities voor ons groots 
concert op zaterdag 13 april met ons oud-dorpsge-
noot Luna  Zegers.  “ LUNA ZEGERS IN CONCERT 
MET LOGEKO”.  U wordt op de hoogte gehouden 
via Ons Eigen Erf.
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Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

Dag en nacht bereikbaar op  0478 588 889
Keizersveld 54, 5803 AN Venray
www.goemansuitvaartzorg.nl

Vierlingsbeekseweg 7 a  |  5825 AS Overloon  |  Tel. 0478-641270  

www.germaurixtweewielers.nl  |  /maurixtweewielers

 Voor TOP onderhoud

aan uw fiets!

PROFESSIONELE WERKPLAATS

REËLE INRUILPRIJZEN

TOPSERVICE

HAAL EN BRENG SERVICE Puzzel mee en win.

Deze keer prijzen beschikbaar gesteld 
door PLUS en DA.

Zie pagina achteraan.

WAAR KOMT DE NIEUWE SCHOOL? 
Denk mee • Praat mee • Geef je mening

4 februari 2019, aanvang 20.15 uur in de Pit
info avond over de lokatie voor een nieuwe basisschool.

Deze avond zijn o.a. wethouder Willie Hendriks en direkteur
Josefschool Jochem Gerrits aanwezig om jullie vragen

te beantwoorden en jullie visie te horen.
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Oorlogsmuseum fi etst naar 
jubileum

Het Oorlogsmuseum in Overloon had in 2018 last 
van de hitte. In totaal kwamen 114.000 bezoekers 
naar het museum. Dat was 7% minder dan in het 
topjaar 2017. Vooral bij de snikhete temperaturen 
in de zomermaanden, traditioneel het hoogseizoen 
voor het museum, liep het bezoekersaantal een 
deuk op. Maar er was ook een geluk bij een onge-
luk: de drieduizend zonnepanelen op het dak van 
het museum konden overuren maken.

Om nieuwe bezoekers te trekken presenteerde het 
museum een nieuw evenement in het najaar, met 
als titel Museum in het Donker. Dat kon rekenen op 
veel positieve geluiden en het wordt daarom begin 
februari herhaald.

Voor het Oorlogsmuseum wordt 2019 waarschijn-

lijk weer een mooi jaar. In mei staat de 10e editie 
van Militracks op het programma. En in het najaar 
wordt het 75-jarig jubileum van de bevrijding ge-
vierd. Maar het meest bijzonder is de nieuwe fi ets-
brug, die dwars door het museum komt. Die brug 
wordt aangesloten op de fi etspaden in de omge-
ving. Fietsers kunnen dan tijdens openingsuren van 
het museum gratis door de grote militaire hal fi et-
sen, op een hoogte van ruim drie meter. Het is een 
primeur en het museum wist er inmiddels al de New 
York Times mee te halen.

Al met al verwacht het museum, als de weersom-
standigheden het een beetje toelaten, dit jaar min-
stens 120.000 bezoekers binnen de poorten te krij-
gen. 

Anke van Leeuwen en Robert Derksen presenteren
gedichtenbundel op unieke wijze in Overloon!

Op zondag 10 februari presenteren Anke en Robert 
hun eerste eigen gedichtenbundel “Voor de liefde 
geboren.

Tijdens een meditatie krijgt Robert de woorden 
‘Voor de liefde geboren’ te horen, direct wetende 
dat dit de titel is voor een gedichtenbundel over 
de Universele Liefde. Een bundel die hij samen met 
Anke mag gaan schrijven.

De gedichtenbundel wordt deze dag op een bijzon-
dere manier gepresenteerd. Want de woorden van 
de gedichten gaan tot leven komen in de poëtische 
theatervoorstelling ‘Bewegende woorden’. Anke en 
Robert spelen deze voorstelling op een vergelijkba-
re manier zoals de bundel zelf tot stand is gekomen: 
met diepgang, veel humor, oprechtheid en enthou-
siasme. Met behulp van dans, cabaret en kleinkunst 
vertellen ze over het ontstaan en het samen schrij-
ven van de bundel. Maar bovenal wordt de kracht 
van de (universele) liefde ervaren tijdens deze voor-
stelling.

“Ik geniet als jij jezelf laat zien 
Want dat is wat je past 
Dus gooi weg die jas van oude last 
Lieve Engel, er hangen vleugels in je kast.”

Aansluitend aan de voorstelling vindt de offi ciële 
presentatie van de gedichtenbundel plaats. Robert 
en Anke kijken er naar uit om met vele mensen de 
universele liefde te delen deze middag.

Zondag 10 februari 2019 – Ontmoetingspunt ’t Helder, 
Helderseweg 31, Overloon

13:45 uur: Inloop met koffi e en thee.
14:30 – 15:30 uur: Voorstelling ‘Bewegende woor-
den’.
15:30 uur: Offi ciële presentatie van de gedichten-
bundel ‘Voor de liefde geboren’.
16:00 uur: Verkoop van de gedichtenbundel en tijd 
om samen na te praten en wat te drinken.

De toegang bedraagt € 7,-.
Graag van te voren aanmelden via:
info@voordeliefdegeboren.nl
Voor meer informatie kijk op:
www.voordeliefdegeboren.nl
Een gedichtenbundel is na de presentatie voor het 
eerst verkrijgbaar voor € 12,50. 
(Geen pin aanwezig).

Uitslag trekking
Knorrende

Knaoier-loterij:

1e prijs 1324: van Veghel
2e prijs 0898: van de Veen
3e prijs 0739: Ermers
4e prijs 1738: Weerts 
5e prijs 1779: van Tiel
6e prijs 1763: Janssen
7e prijs 1725: Muijsers

De prijzen worden binnen 
twee weken thuis bezorgd!
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Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl
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www.metameer.nl

LOCATIE STEVENSBEEK
Stevensbeekseweg 8a 

VRIJDAG 15 FEBRUARI 2019 
van 17.00 tot 21.00 uur

LOCATIE JENAPLAN BOXMEER
Stationsweg 5

VRIJDAG 8 FEBRUARI 2019 
van 17.00 tot 21.00 uur

Kom naar de 
        open dagen!

VMBO MAVO HAVO VWO TTO JENAPLAN
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Huibuukenieuws

Carnavalsoptocht 2019
Carnavalsvereniging De Hui-
buuke daagt u uit om deel te 
nemen aan de carnavalsoptocht 
van 2019.
Wellicht heeft u het al enkele 
malen overwogen, maar heeft u 

de daad nog nooit bij het woord gevoegd. Vraag 
het aan een iedere willekeurige deelnemer en zij 
kunnen u bevestigen dat meedoen vele male leu-
ker is dan langs de kant toekijken. Een klein idee 
kan samen met uw vereniging, familie of bekenden 
of gewoon in uw eentje leiden tot veel voorpret 
en plezier tijdens de optocht. Voor verenigingen of 
buurtschappen een unieke en ludieke manier om 
zich te presenteren.

Opgeven voor de Overloonse carnavalsoptocht doet 
u in een van de volgende categorieën: Enkelingen,
Paren, Groepen of Wagens.
Meedoen is gratis en opgave vindt plaats via de
website van de Huibuuke (huibuuke.nl/optocht) of
op Carnavalszaterdag van 10.00 – 12.00 uur in de
Pit.

Bonte Avonden
Nog geen kaarten voor een van de Bonte Avonden? 
Er is nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar! 
Bestellen kan heel eenvoudig via huibuuke.nl/be-
stellen.
De Bonte Avonden vinden plaats op zaterdag 26 
januari, zondag 27 januari, vrijdag 1 februari en 
zaterdag 2 februari. De voorstelling van zondag 27 
januari is inmiddels geheel uitverkocht.

Nog 23 weken

18 muziekstukken

4 repetities

6 kandidaten

Waarvan 1 zich Maestro mag noemen!

Beleef het mee op zaterdagavond  29 juni 2019

in ‘de Pit’ in Overloon!

Nieuws van de Verjaardagenactie

Ook de jarigen van december heb-
ben weer goed hun best gedaan. 
Samen doneerden ze € 346,10 aan 
de Verjaardagenactie. Dat brengt 

het totaal voor 2018 op € 5.293,92. Een bedrag waar 
wij hartstikke blij mee zijn, maar zeker ook de Over-

loonse jeugdorganisaties zal dit als muziek in de 
oren klinken. Wij danken alle gulle gevers en zullen 
zorgen dat het geld goed besteed wordt. Volgende 
keer meer nieuws van…

Stichting Verjaardagenactie Overloon 

Overloonse Bridgeclub

Nu de 1e zitting van deze 
ronde. De 3 beste paren in de gele lijn:
1 Els Bovee & Wil ten Horn 63.19%
2 Thea & Lex Biessels 61.11%
3 Jac Huijs & Piet Willems 56.25%

In de rode lijn:
1 Jo den Backer & Jos van de Pas 59.23%
2 Ria & Kees van Son 55.06%
3 Antoinette Schaeffers & Henk de Vlam 54.17%
3 Miny & Wiel Verhoeven 54.17%

In de groene lijn:
1 Marianne Jennen & André Poels 64.32%
2 Mia Henckens & Jac van der Voorn 59.38%
3 Magriet & Jan Mater  54.63%

Tijdens de 2e zitting zijn de 3 sterkste paren in de 
gele lijn:
1 Truus Kusters & Bert Vloet 63.18%
2 Corrie Hartong & Math Keulards 58.42%
3 Els Bovee & Wil ten Horn 53.11%

In de rode lijn:
1 Ber Poels & Harry Willems 58.33%
2 Harrie de Bruijn & August Janssen 58.25%
3 Mien & Jac Spreeuwenberg 56.17%

In de groene lijn:
1 Irma Huijs & Adèle van Leuken 64.58%
2 Door van Tarwijk & Peter Basten 56.67%
3 Thom Kuijpers & Riny van Sundert 56.25%
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       Elke dag geopend! 
Maandag, dinsdag en donderdag 

     ook ‘s avonds      

Afspraak maken kan zonder verwijsbrief van uw (huis)arts 
- Algemene fysiotherapie
- Manuele therapie
- Dryneedling
- Medische trainingstherapie
- Revalidatie bij heup- en knieprotheses
- Medical taping Concept (Kinesio tape)

De Bergkamp 32 
5825 AG Overloon 
Tel: 04 – 640 520 
Mobiel: 06 – 2500 5743 
Email: info@fysioteunissen.nl 
Internet: www.fysioteunissen.nl 

- Therapie aan huis en instelling

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging 

Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl 
Voor computers, Laptops, printers, cartridges, 
Wifi, onderhoud en reparatie.  
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KBO – OVERLOON
(anno 1955)

KALENDER VAN ACTIVITEITEN

VRIJDAG 25 JANUARI Bijeenkomst van Samen Eten. 
Aanvang om half zes. Het eetadres is dit keer res-
taurant De Kuluut (Bosrijk).
VRIJDAG 1 FEBRUARI Bonte Aovend
ZONDAG 10 FEBRUARI Uit op Zondag. Smartlappen-
koor “Vur Slesh” uit Rijkevoort
WOENSDAG 13 FEBRUARI Koken voor Ouderen. In 
de foyer van de Pit. Aanvang om 12:00 uur en alleen 
op uitnodiging.
ZATERDAG 16 FEBRUARI “Ánwaerk make” met de 
Huibuuke in de Pit. 
MAANDAG 18 FEBRUARI Bijeenkomst Kunstgroep. 
Deze avond vertelt Clemens Weijmans over het werk 
en leven van Kees Bastiaans (1909-1986), kunstschil-
der uit het nabij gelegen Mill. Belangstellenden 
voor de kunstgroep kunnen zich alsnog aanmelden 
bij het bestuur. (0478-641840)

DONDERDAG 21 FEBRUARI Theatergroep “Zorgge-
luk” over Dementie in Zaal “t Anker te Merselo. De 
aanmeldingstermijn voor deze avond is verstreken. 
Nadere informatie volgt.

Bedevaart De Smakt
Op donderdag 7 maart is de jaarlijks terugkerende 
bedevaart naar De Smakt. Niet alleen KBO Overloon 
stelt haar leden in de gelegenheid deel te nemen 
aan deze bedevaart, maar ook alle KBO verenigin-
gen van Boxmeer Zuid. Daarnaast zal ook een veer-
tigtal leden van KBO Leunen deze middag aanwe-
zig zijn. De dienst begint om 14:30 uur. Voorganger 
is Dhr. R. Willems.
Na de dienst is er gelegenheid om in het Pelgrims-
huis, onder het genot van een kopje koffi e en vlaai, 
gezellig even bij elkaar te zijn. Wij hopen op een 
grote opkomst. Nadere informatie volgt.

Geweest: Nieuwjaarsreceptie 
bij Effe.
Vele dames van onze vereniging 
hebben bij Effe een gezellige, 
door Friso zeer goed verzorg-
de nieuwjaarsreceptie bezocht. 
Naast de nodige drank werd ge-
durende de avond ook nog een 

aantal hapjes geserveerd. 
Margo Bouwens oprichter van hoveniersbedrijf 
’t Höfke, in Overloon.
Met behulp van een PowerPoint presentatie, 
legde Margo uit hoe je begint om een tuin-
ontwerp te maken. Op een vlotte en leven-
dige, soms ook grappige manier vertelde ze 
over “de vier basisvoorwaarden voor tuin-
geluk”. Deze zijn: 1. Een goede verhouding 
tussen groen en verharding. 2. Een combi-
natie van hoog en laag. 3. Rust en privacy. 4. 
Niet meer tuinwerk dan u zou willen. Daar-
na komt de vraag: wat voor tuin wil ik? Mo-
dern, natuurlijk, kindvriendelijk enzovoort. 
En ook: wat moet er zeker in?: beregening, 
verlichting, tuinhuisje, overkapping, wel of 

geen waterpartij, welke kleuren enzovoort. Ook 
over welke materialen je in je tuin wilt moet wor-
den nagedacht: kunststof, hout, cortenstaal? Welke 
bestrating: tegels, klinkers, split?  Tenslotte werd 
verteld over het inrichten van het balkon. We zijn 
tenslotte niet allemaal grootgrondbezitters…  Na 
de pauze was gelegenheid voor het maken van een 
moodboard en het stellen van vragen. Het was een 
interessante, creatieve, leerzame avond. Margo: be-
dankt! En kijkt u eens op haar website
www.hethofkeoverloon.nl 
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Heerlijke 100% blauwe bessen PRODUCTEN

Sámen
met iedere uitvaartondernemer

voor een warm afscheid
Bel gerust

Dorien van Dijck
06-30693894
0478-642527

www.doorvandijck.nl
 vanuit het hart verbinden bij afscheid

Praktijk voor natuurgeneeskunde:
Zouttherapie, acupunctuur, 
massage, SCIO biofeedback

Iris Vella Bamber
Holthesedijk 6
5825JG Overloon
       06 81 48 05 51
info@natuurpraktijkvellir.nl
www.vellir.nl
maandag t/m vrijdag op afspraak

Natuurpraktijk Vellir  & 
Zoutkamer Overloon

administraties en jaarrekeningen voor het MKB 
- belastingaangiften en fiscaal advies voor het MKB
- belastingaangiften en toeslagen voor particulieren
- gespecialiseerd in BTW-advies

Wim Geurts  
Federatie Belastingadviseur 
Theobaldusweg 23 
5825 BH  OVERLOON 
0478-641155 / 06-18882930 
info@geurts-administratie.nl 
www.geurts-administratie.nl 
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Museum in het donker gaat op herhaling

De eerste editie van 
‘Museum in het donker’, in november jl. was een 
succes. Op veler verzoek gaan we op herhaling en 
kunnen bezoekers nog één keer het verhaal van 
paratrooper Vincent komen beleven in het Oorlogs-
museum Overloon. Op 8, 9 en 10 februari wordt het 
museum in de avonduren opengesteld en wordt het 
verhaal van deze 101st Airborne paratrooper dus 
nog eenmaal op een ludieke wijze, in een prachtig 
uitgelicht museum verteld.

Vincent J. Speranza
Bezoekers kunnen zich onder laten dompelen in het 
heroïsche verhaal van de nu 93-jarige Vincent J. Spe-
ranza, een Amerikaanse paratrooper van de 101st 
Airborne Division, die tijdens de Tweede Wereldoor-
log in actie kwam in de Ardennen en betrokken was 
bij de bevrijding van een concentratiekamp.

De rillingen over je lijf
Hoe beleefden bezoekers ‘Museum in het donker’ 
tijdens de openstellingen in november? 

“Wat een bijzondere avond, wat een voorbereidin-
gen, ongeloofl ijk!’

“Vanaf het buffet tot aan de laatste fi lm over Vin-
cent, de wandeling buiten, het was geweldig en ook 
van het kampvuurverhaal hebben we genoten!”

“De rillingen over je lijf bij het concentratiekamp, 
dan weer een lach op je gezicht over dat verhaal 
met de helm vol bier en alles zie je dan ook echt 
voor je.”

“We vonden het een indrukwekkende, fantastische 
avond...Nooit zal ik nog spaghetti eten, zonder aan 
het museum en aan Vincent Speranza te denken.”

Foto: Jacques Hendrix

Ánwaerk make 

Zaoterdagmiddag 16 fi bbrewarie 
um 14.11u. ien de cultuurbunker, 
’n splinterneeje activiteit van de 
Huibuuke vör ’n briëd publiek (nie 
letterlijk)

Ánwaerk make
Ánwaerk make wil zegge erges ’n begin án make. 
We gaon ánwaerk make vör de carnaval 2019. Zoëas 
gezet vör ’n briëd publiek. Dus volwâsse jónge én 
âlde lekker dör en mit mekaar mar… dizze kiër nie 
vör de Huibuukskes en Huibuukinnekes. Kóm ver-
kleejd, ‘t kumt nie zao naauw d’r is genne wedstrijd.
Unnen uutgelaeze middag vör ’n buurt, ’n straot, 
vrienden- of vriendinnegroep, vereniging, kaart-
klupkes, breiklupkes, fi guurzaagklupkes, gewoën 
beejengerapte gruupkes en neejkómmers ien Loën 

(nieuwe bewoners in Overloon). Gezellig same uut. 
Ziede mit ówwen beije of alliën dan sluute hendig 
örges án.

Wilde mit ów gruupke òp ’ne stoêl án ’n toffel zitte, 
weej zurrege d’r vör. Wilde án ’n hangtoffel staon, 
weej zurrege d’r vör. Staode liever án d’n tap, ok det 
kan. Wilde ger ’n dansje make, de vloer blieft vreej 
en de meziek spult alles.

Um nor te luustere hebbe we ’t trio Striepke Veur 
uut Helliemond, top tónpraoter, Dirk Kouwenberg 
die, let op, al um kwart vör drie van zich löt huure 
en ….. nog knallers van de liedjesmiddag.

Weej hebbe vest ánwaerk gemakt,
kómde gillie ok ánwaerk make???
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Wilde mit ów gruupke òp ’ne stoêl án ’n toffel zitte, 
weej zurrege d’r vör. Wilde án ’n hangtoffel staon, 
weej zurrege d’r vör. Staode liever án d’n tap, ok det 
kan. Wilde ger ’n dansje make, de vloer blieft vreej 
en de meziek spult alles.

Um nor te luustere hebbe we ’t trio Striepke Veur 
uut Helliemond, top tónpraoter, Dirk Kouwenberg 
die, let op, al um kwart vör drie van zich löt huure 
en ….. nog knallers van de liedjesmiddag.

Weej hebbe vest ánwaerk gemakt,
kómde gillie ok ánwaerk make???
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U i t v a a r t v e r z o r g i n gU i t v a a r t v e r z o r g i n g

Gerr i t  Ar ts

Kantoor  Over loon
24 uur  bereikbaar  op: 
Tel :  0478-640026
Mob.  06-51135364

www.br iensveld .n l

Martin Gaus Hondenschool 
Boxmeer -Venray

Jolande Segers geeft op haar trainingslocatie in Overloon 
puppy stuif in, basiscursus en diverse vervolgtrainingen.

Voor meer informatie: www.martingausboxmeervenray.nl
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Agenda
2019

26 januari
Pantein Huize Loôn, open dag Zorg-
centrum, Hof van Loon, 10.30 - 16.00 
uur
26 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit, 20.00 
uur
27 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit 19.00 
uur
30 januari
OVO, workshop carnavalshoed ma-
ken, De Pit, 20.00 uur
1 februari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit, 20.00 
uur
2 februari
Huibuuke, rondbrengen Huiwage, 
vanaf 09.00 uur
2 februari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit, 20.00 
uur
4 Februari
Josefschool, aanmelden nieuwe leer-
lingen, 16.00 -17.00 uur
4 Februari
Dorpsraad, Infoavond lokatie nieuwe 
basisschool, De Pit, 20.15 uur
6 februari
OVO, jaarvergadering, De Pit, 20.00 
uur
8, 9 en 10 februari
Oorlogsmuseum, Museum in het 
donker, 19.00 - 22.00 uur
9 februari
Gilde, oud papier ophalen
10 februari
KBO en SWOGB, Uit op zondag, De 
Pit, 14.30 - 16.00 uur
13 februari
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00 uur
14 februari
EHBO, herhalingslessen, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
16 februari
Huibuuke, Ánwaerk make, De Pit, 
14.11 uur
23 februari
A.V. Sporting, Start training hardlo-
pen voor beginners, Raaijhal, 9.00
uur
27 februari
OVO, Stichting Transplantatie, De Pit,
20.00 uur
2 maart
Huibuuke, Receptie, Stunt, After
Roetsj Bal
3 maart
Huibuuke, Carnaval
4 maart
Huibuuke, Carnaval
5 maart
Huibuuke, Carnaval
7 maart
KBO, Bedevaart naar De Smakt
9 maart
Gilde, oud papier ophalen
10 maart
KBO en SWOGB, Uit op zondag, De
Pit, 14.30 - 16.00 uur

13 maart
OVO, Lady’s Day, De Pit, 20.00 uur
14 maart
KBO, IVN-wandeling
14 maart
EHBO, herhalingslessen, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
27 maart
OVO, kaas maken, De Pit, 20.00 uur
30 maart
Fanfare, Loën’s got talent, De Pit, ‘s 
middags
3 april
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00 uur
7 april
AST, Autocross
11 april
EHBO, herhalingslessen, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
13 april
Gilde, oud papier ophalen
13 april
LOGEKO, Luna Zegers in concert met 
LOGEKO, kerk, 19.30 uur
14 april
KBO en SWOGB, Uit op zondag, De 
Pit, 14.30 - 16.00 uur
17 april
OVO, excursie Martens asperges, ver-
trek 13.00 uur vanaf kerkplein
20 april
Freunde Echo, 50 jaar Freunde Echo
24 april
OVO, ouder worden, De Pit, 20.00 
uur
28 april
Fanfare, Overloons Open Podium, De 
Pit, 18.00 uur 
2 mei
OVO, excursie voedselbos Overloon, 
vertrek 9.15  en 13.45 uur op eigen 
gelegenheid
7 mei
OVO, reisje naar de Eifel, vertrek 8.30 
uur vanaf kerkplein
9 mei
EHBO, herhalingslessen, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
11 mei
Gilde, oud papier ophalen
12 mei 
Club van 100 Fanfare Vriendenkring, 
Tuintreffen
15 mei
Overloons Bedevaart, Bedevaart naar 
Banneux
15 mei
OVO, fi etsen met Marjo, vertrek 
19.00 uur vanaf kerkplein
18 en 19 mei
Oorlogsmuseum, Militracks, Muse-
umpark
19 mei
Logeko, Concert i.s.m. Arsmusica uit 
Venray, Schouwburg Venray, 11.00 
uur
19 mei
KBO en SWOGB, Uit op zondag, De 
Pit, 14.30 - 16.00 uur
22 mei
OVO, afsluitingsavond, ’t Gildehuus, 
18.00 uur
4 juni
KBO, Bedevaart naar Kevelaer

7, 8 en 9 juni
Fanfare, kamp jeugdfanfare
8 juni
Gilde, oud papier ophalen
23 juni
Fanfare, Concert met alle jeugdleden 
als afsluiting lesjaar, Openlucht Thea-
ter, in de middag
23 juni
KBO en SWOGB, Uit op zondag, De 
Pit, 14.30 - 16.00 uur
27 juni
KBO, IVN-wandeling
29 juni
Fanfare, Maestro, De Pit
5 juli
Desdemona Dance, Musical de drie 
biggetjes, Openlucht theater, 14.00 
uur 
7 juli
Gilde, Koningsschieten
13 juli
Gilde, oud papier ophalen
10 augustus
Gilde, oud papier ophalen
24 en 25 augustus
Schijt aan de Grens
8 september
KBO en SWOGB, Uit op zondag, De 
Pit, 14.30 - 16.00 uur
14 september
Gilde, oud papier ophalen
5 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond
12 oktober
Gilde, oud papier ophalen
13 oktober
Dutchbricks, Bricktopia Overloon, 
LEGO®-evenement, De Pit, 10.00 - 
17.00 uur
13 oktober
KBO en SWOGB, Uit op zondag, De 
Pit, 14.30 - 16.00 uur
17 oktober
KBO, IVN-wandeling
18 en 19 oktober
Stg. Tentfeest, jubileumeditie Tent-
feest Overloon
20 oktober
Stg. Tentfeest, Tentfeest Dorpsbrunch 
26 oktober
Freunde Echo, Fenavond 50 jaar 
Freunde Echo
9 november
Gilde, oud papier ophalen
10 november
KBO en SWOGB, Uit op zondag, De 
Pit, 14.30 - 16.00 uur
27 november
Fanfare, Najaarsconcert
8 december
KBO en SWOGB, Uit op zondag, De 
Pit, 14.30 - 16.00 uur
14 december
Gilde, oud papier ophalen
15 december
Fanfare, Kerstconcert
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Los de puzzel op en stuur de oplossing naar puzzel@onseigenerf.nl of lever 
de oplossing in bij Arnold Willemsplein 5 (vlakbij het gezondheidscentrum 
D’n Bond), met vermelding van jouw naam en telefoonnummer.

Inleverdatum uiterlijk zondag 27-1-2019.

De prijzen van de oplossing voor deze keer, zijn beschikbaar gesteld door 
DA en PLUS

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

De winnaars van de vorige keer,
Kruiswoordpuzzel 9-1:

Dennis Martens (RESTARIA LOON) en
Nelly Bloemen (Tochgoedkoop.nl

(voorheen pand DJEENZ)).
Zij krijgen nog bericht.

De woorden zitten horizontaal, verticaal en di-
agonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. 
Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op 
en streep ze af. De overblijvende letters vormen 
achter elkaar gelezen de oplossing.

ABDIS
ACTIE
BARET
DISTEL
DUIKPLANK
EIKEN
FEEST
FICHE
FIXEREN
FRESCO
GASKRAAN
GODEN
GROOT
IVOOR

JETLAG
KELNER
MESJE
NASSAU
PEKEL
PUBLIEK
SALDO
SCHEUT
SERVEERWAGEN
VERVREEMDEN
VLEESFABRIEK
VOEDSEL
WEGLATEN
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VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open  

van 12.00 tot 1 .00 uur

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON

Catering dagelijks mogelijk

Gezonde verse maaltijden aan huis!
€ 6,39 per maaltijd, geen bezorgkosten.

edward@etenmetgemak.nl | www.etenmetgemak.nl
0478 - 820994

Internet 
en Mobiel 
Bankieren

8,6
Service

8,6

Algemeen

9,2
Klanten geven 

ons deze cijfers:
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Redactie:
redactie@onseigenerf.nl T 641641

Advertenties en familieberichten:
advertentie@onseigenerf.nl T 06-45025119

Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl T 202664

06-11424617

www.onseigenerf.nl

Abonnement 2019:  € 13,50

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor 

de uitgave van   6 februari
aanleveren uiterlijk 30 januari 20.00 uur

Wel abonnee, maar geen
“Ons Eigen Erf” ontvangen?

Dan kunt u bij ‘Maurix Tweewielers’
(Vierlingsbeekseweg 7a) tijdens

openingstijden een exemplaar ophalen!
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Belangrijke telefoonnummers: 

1.� Als elke seconde telt, bij
levensgevaar of heterdaad,
bel dan onmiddellijk 112 

2.� Politie: 0900 8844
Wijkagent janne.blom@politie.nl

3.� Anoniem bellen:  0800 7000
4.� Huisartsenpost Boxmeer

0900 8880   spoed op ma t/m vr
tussen 17.00 - 08.00 uur, in het
weekend en op feestdagen, voor 
dringende medische vragen die 
niet kunnen wachten tot het 
eerstvolgende spreekuur van uw 
eigen huisarts 

5.� Brandweer: 088 0208208
6.� Maasziekenhuis Boxmeer:

0485 845000
7.� Gemeente Boxmeer: 0485 585911


