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Coronapandemie vraagt om aanpassingen in huisartspraktijken

Hieronder leest u hoe het er in de huisartspraktijken 
op dit moment aan toe gaat. Dit is uiteraard een mo-
mentopname. Veranderen de landelijke regels dan vin-
den er ook bij ons in de praktijken weer veranderingen 
plaats. 

Afspraken
Afspraken in werkwijze die voor ons allemaal van be-
lang zijn:

•  Er vindt GEEN inloopspreekuur meer plaats.
•  Uw klachten bespreekt u eerst telefonisch met de as-

sistente e/o huisarts.
•  Herhaalmedicatie mag u NIET in de praktijk aanvra-

gen; dit kan alleen nog telefonisch of via de websites.
•  Ook in avond, nacht en in de weekeinden bespreekt

men klachten eerst telefonisch met de dienstdoende
arts. Er wordt bekeken wat op dat moment noodza-
kelijk is om te doen.

Sinds de uitbraak van het corona-virus begin maart is 
er in de werkwijze van huisartspraktijken veel veran-
derd. Dit alles met als doel het virus zoveel mogelijk te 
beteugelen en zo min mogelijk slachtoffers te maken. 

Wij houden ons uiteraard aan alle landelijke voorschrif-
ten vanuit het RIVM en de adviezen van de Landelijke 
Huisartsen Vereniging. 
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Telefonische triage en regionale samenwerking 
huisartsen
Aan de hand van het telefonisch overleg vindt een 
splitsing plaats:
•  Bij lichte en matige klachten waarvoor u niet on-

derzocht hoeft te worden krijgt u het advies om
thuis in quarantaine te gaan.

•  Bij klachten die vragen om verder onderzoek
wordt u verwezen naar een speciaal hiervoor ge-
creëerde werkplek in het ziekenhuis in Nijmegen.
De huisartsen die hier werken behandelen alle
dagen alleen maar coronaverdachte patiënten en
dragen alle beschermende kleding om besmetting
te voorkomen. Zij beslissen ook welk vervolgtra-
ject u in de behandeling doorloopt.

•  Bij ernstige klachten krijgt u of het advies om thuis
in quarantaine te gaan waarbij u onder controle
van de huisarts blijft of een doorverwijzing voor
een ziekenhuisopname.

Samenwerking huisartsen Overloon en Vierlingsbeek
Ernstig zieken die thuis in quarantaine zijn zullen 
regelmatig bezoek van een huisarts krijgen. 
De huisartsenpraktijken Mooij, van den Boom 
(Overloon) en Mosch (Vierlingsbeek) werken hier-
in samen. Om de beurt doet dagelijks één huisarts 
alle Corona-visites van de drie praktijken samen. 
Dit om het besmettingsgevaar te verminderen en 
te besparen op schaarse beschermende materialen 
en middelen. De visite-arts overlegt zijn bevindin-
gen daarna met de eigen huisarts en het is de eigen 
huisarts die de regie over het te volgen beleid in 
handen houdt.

Meer tijd voor gewone huisartsenzorg
We zijn heel blij dat iedereen de afgelopen weken 
zo goed heeft meegewerkt en ons niet extra belast 
heeft met overige klachten. Inmiddels is er meer tijd 
om ook de ‘gewone’ huisartsenzorg weer op te pak-
ken. Wij vragen u dan ook om contact met ons op te 
nemen wanneer u klachten heeft die ook echt om 
medische zorg vragen. Ook patiënten met chroni-
sche ziektes zoals diabetes en hart- en vaatziekten 
zijn weer welkom op het spreekuur. 

Gezamenlijke werkruimte voor praktijken Mooij en 
Van den Boom
In de praktijk van huisarts Mooij is een spreekka-
mer voor gezamenlijk gebruik ingericht. In deze 
spreekkamer behandelt uw eigen huisarts mensen 
met klachten die niets met corona te maken hebben 
maar die tegelijkertijd wel lichte luchtwegklachten 
hebben bijv. door hooikoorts. 
Omdat hier dan toch sprake is van een lichte ver-

denking van coronaklachten en we besmettingsge-
vaar zoveel mogelijk willen voorkomen gebruiken 
we hiervoor Spreekkamer 3 van dokter Mooij. Deze 
ruimte is buitenom via een tuindeur bereikbaar. 
Mensen die een afspraak hebben in spreekkamer 3 
mogen dus niet via de gezamenlijke ruimte in het 
gezondheidscentrum komen. Ook niet voor het op-
halen van medicijnen.

Herhaalmedicatie
In de toekomst (waarschijnlijk medio september) 
gaat de groothandel de bestelde medicijnen nog 
maar twee keer per week leveren. Uw herhaalme-
dicatie is dan niet meer per direct beschikbaar. Onze 
praktijken zijn daarom bezig een systeem in te voe-
ren dat pro-actief herhalen heet. Hierbij wordt her-
haalmedicatie door het computersysteem automa-
tisch besteld. Wij kunnen in dit systeem ook onze 
vakanties plannen. U hoeft dan dus geen bestelling 
meer te plaatsen en krijgt automatisch een bericht 
dat uw medicijnen klaar staan. Dit systeem wordt 
geleidelijk ingevoerd en u krijgt vanzelf te horen 
wanneer u aan de beurt bent. 

Praktijken gesloten
27 april (Koningsdag), 5 mei (Bevrijdingsdag) en 21 
mei (Hemelvaartsdag) zijn beide praktijken geslo-
ten. Voor spoed belt u 0900 8880.

21 Mei (de vrijdag na Hemelvaartsdag) zijn beide 
praktijken gesloten. De dienst wordt waargeno-
men door Dokter Mosch. Bel altijd eerst voor een 
afspraak tel. 0478-631315.

Huisartspraktijk van den Boom is gesloten van 28 
april t/m 1 mei.
Patiënten waarvan de achternaam begint met de 
letter A – J bellen dokter Mosch, 0478 631315.
Patiënten waarvan de achternaam begint met de 
letter K – Z bellen dokter Mooij 0478-640840.

Tot slot
In Overloon is het aantal ernstige coronagevallen in 
vergelijking met dorpen in de omgeving gelukkig 
nog steeds beperkt. Dit neemt niet weg dat ook in 
Overloon mensen ernstig ziek zijn geweest en er 
zelfs aan zijn overleden. Wij willen hierbij dan ook 
ons medeleven tonen en iedereen die met verdriet, 
ziekte en verlies te maken heeft veel sterkte toe-
wensen.

“Laten we voorzichtigheid en veiligheid in acht ne-
men om ellende achteraf te voorkomen”’.
(premier Rutte, persconferentie 21 april j.l.)

Het mag geen naam hebben

En nu ook nog de eerste vrouwelijke  Gilde ridder - Willeke  profi ciat!

Dit jaar geen bloemetje voor moeder - heeft ze voor niks haar best gedaan…!
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Kerkberichten

Eucharistieviering vanuit de parochie Heilige Martinus op zondagmorgen 
11.00 uur uitgezonden door Omroep Land van Cuijk TV

In verband met het coronavirus vinden er voorlopig 
in Overloon geen eucharistievieringen plaats. Met 
als gevolg dat er vanuit de Theobalduskerk geen 
vieringen kunnen worden uitgezonden. Vanuit Om-
roep Land van Cuijk TV is onlangs een mooi initi-
atief ontstaan namelijk om daar op zaterdag een 
eucharistieviering op te nemen en om die dan op 
zondag om 11.00 uur uit te zenden. Deze eucharis-
tieviering wordt verzorgd door de Parochie H. Mar-
tinus te Cuijk. 

U kunt deze viering eveneens ontvangen op het 
hetzelfde kanaal als de uitzendingen vanuit de 
Theobalduskerk van Overloon. Alleen het tijdstip is 
anders: 11.00 uur op zondagmorgen. 
•  Voor Ziggo abonnees, via kanaal 40;
•  voor abonnees van KPN/Telfort/XS4ALL/ glasvezel-

providers, met de witte afstandsbediening, via ka-
naal 1475;

•  Voor abonnees van Telfort met de zwarte afstands-
bediening, Edutel, Fiber.nl, Stipte: via kanaal 2186;

•  voor abonnees van Trined, via kanaal 521.

Geen vieringen in de Theobalduskerk tot en met 
Pinksteren 31 mei en 1 juni

•  Naar aanleiding van de meest recente overheids-
maatregelen hebben de bisschoppen besloten om
af te zien van alle publiekelijk toegankelijke ker-
kelijke vieringen tot en met Pinksteren. Hieronder
vallen dus ook de stille missen op weekdagen, zo-
als die tot dusver doorgang vonden.

•  Voor kerkelijke uitvaarten in deze periode geldt
dat er een maximum van 30 aanwezigen wordt
gehanteerd en dat er indien er sprake is van een
eucharistieviering geen communie wordt uitge-
reikt. De pastores blijven beschikbaar voor de zie-
kencommunie en het sacrament van de zieken.

•  Misintenties, die al eerder opgegeven zijn, zullen,
wanneer er weer weekendvieringen in de Theo-
balduskerk plaatsvinden, afgelezen worden. Zo-
veel mogelijk in overleg met de aanvragers.

•  De inloopochtend in de pastorie op dinsdagmor-
gen, evenals de mogelijkheid om op zondag-
morgen in de pastorie binnen te lopen, worden
gestopt tot en met 1 juni. De kerk zal op dinsdag-
morgen eveneens gesloten zijn.

•  Mededelingen, die betrekking hebben op de hui-
dige situatie, worden - in de regel onder kerkbe-
richten - gepubliceerd op de website van onze pa-
rochie (www.theobaldusparochie.nl).

Kosterdienst
26 april – 2 mei
Tiny Willems, tel. 641814

3 mei – 9 mei
Jan Hendriks, tel. 641753

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

Kerkklokken blijven luiden als
“een boodschap van hoop en troost”

Ook in de maand mei blijven onze kerkklokken luiden. In de maanden maart en 
april gebeurde dat ook al. Elke woensdag worden deze klokken geluid tussen 
19.00 uur en 19.15 uur. Om een boodschap van hoop en troost te geven voor 
iedereen die te maken heeft met coronavirus. “Met deze klokken van hoop en 
troost” kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van soci-
aal isolement heen, aldus de Raad van Kerken.
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Heeft u vragen over
het coronavirus?

U kunt terecht bij het
publieksinformatienummer

0800 - 1351
(tussen 08:00 en 22:00 uur).

Puzzel mee en win

Deze keer prijs beschikbaar gesteld door
RESTARIA LOON

Zie pagina achteraan.

Te pacht weiland.

Ongeveer 0.80 ha gelegen
aan de Baansestraat.

Voor inlichtingen: Peter van de Pasch,
Mobiel: 06 40096470

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

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 be-
reiken onder telefoon 06 23 88 78 60.

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

Zoals bijna alle clubs en verenigin-
gen zijn ook wij, volleybalvereni-
ging Sportivo, getroffen door de 
opgelegde coronamaatregelen. De 
competities zijn beëindigd zonder 
promoties en degradaties, er kan 
niet getraind worden en er kan dus 

ook niet nagepraat worden in de kantine. Uiteraard 
hebben wij alle begrip voor deze maatregelen en 
houden we ons netjes aan de regels, alles om straks 
weer gewoon lekker samen te kunnen sporten.

De maatregelen hebben dus ook gevolgen voor 
twee van onze traditionele activiteiten, de Bloe-
menactie daags voor Moederdag en ons Hemel-
vaartstoernooi.

Dat het Hemelvaarttoernooi dit jaar niet doorgaat is 
natuurlijk goed te verklaren, het is een bijeenkomst 
van een grote groep personen en 1,5 meter afstand 
van elkaar houden is ook niet te garanderen.
.
Voor de Bloemenactie voor Moederdag hebben we 
gedacht over mogelijke alternatieve manieren van 
verkoop maar omdat we absoluut geen risico wil-
len nemen is er toch besloten om ook deze actie dit 
jaar te schrappen. Uiteraard is het wel mogelijk om 
bij onze vaste leverancier Herman van Bree uit Vor-
tum-Mullem, rechtstreeks de mooiste bloemen en 
planten te kopen, goed voor de kleine ondernemer 
en goed voor moeder!
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Tips voor de broodnodige afwisseling...
1  www.langerthuisinhuis.nl
Hét informatieplatform voor men-
sen die langer thuis zo comfortabel 
en veilig mogelijk in eigen huis wil-
len wonen. 

Meld je (gratis) aan bij www.langerthuisinhuis.nl
en ontvang via de mail  dagelijks een opbeurende 
tekst, een waardevolle tip, een grappig fi lmpje en 
meer. Alles om u te helpen om deze lastige tijd van 
thuisisolatie zo goed mogelijk door te komen.

2  MAX Vandaag
Dé website voor 50+  www.maxvandaag.nl 
Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. 
Elke dinsdag- en vrijdagochtend in uw mailbox.
Thuis in beweging blijven? Dat kan! 
Dagelijks op NPO1 Nederland in beweging(9:15 of 
10:15 uur).
Dagelijks met diverse TV- en Radio programma’s.

3  www.nji.nl/coronavirus van het Nederlands Jeugd-
instituut

Het Nederlands Jeugdinstituut informeert kinderen, 
ouders, opvoeders, professionals en beleidsmakers 
graag zo goed mogelijk in deze situatie. Baseren 
zich daarbij op de vragen die leven, volgen hierbij 
de richtlijnen van het RIVM en de actuele maatre-
gelen van de Rijksoverheid en passen de informatie 
hierop dagelijks aan.

4  Hulp bieden of hulp vragen? Nieuw digitaal plat-
form:

In de gemeente Boxmeer is bewonersplatform 
www.onsthuus.nl actief.   Op dit platform kan ie-
dereen een hulpvraag plaatsen of aanbieden om 
andere mensen te helpen. Ook (vrijwilligers) organi-
saties kunnen hier informatie over hun aanbod en/
of diensten delen.

Anderhalve meter Oorlogsmuseum

Als de Corona-crisis over is, 
krijgen bezoekers ruim baan in het Oorlogsmuseum 
in Overloon. Want dat is van levensbelang voor het 
voortbestaan van het museum. Het wil daarom het 
eerste anderhalvemetermuseum van Nederland 
worden.

Elke dag dat het museum langer dicht is, wordt de 
bodem onder het museum dieper. Het wil dus zo 
snel mogelijk weer open en doet daar alles aan. Pre-
mier Rutte sondeerde eerder de “anderhalve-meter 
economie”. Het museum verwacht dat de zoge-
naamde intelligente lock-down nog lang kan duren. 
Maar óók dat de heropening daarna van winkels, 
musea enzovoorts in kleine stapjes gaat gebeuren. 
Daaraan zullen strenge voorwaarden gekoppeld 

zijn. Het museum wil daarom zo snel mogelijk co-
rona-proof worden, afgestemd op de anderhalve 
meter van Rutte. Het museum heeft een AMT inge-
steld, een Anderhalve Meter Team. Dat moet onder-
zoeken hoe voldoende ruimte gemaakt kan worden 
voor veilig bezoek, veilig inhalen en voor éénrich-
tings-wandelverkeer voor bezoekers.

Gelukkig voor het museum is de fi etsbrug al drie 
meter breed. Wat het museum betreft zou die dus 
vandaag al open mogen. Maar voorlopig houdt het 
museum rekening met een sluiting die nog tot 1 
juni duurt.

Foto: Jacques Hendrix
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Lintjesregen 2020

Op vrijdag 24 april vond de jaarlijkse lintjesregen 
plaats in aangepaste vorm. Vanwege het coronavi-
rus was er dit keer geen feestelijke bijeenkomst in 
het gemeentehuis van Boxmeer. In plaats daarvan 
heeft burgemeester Van Soest, volgens de richtlij-
nen van de Kanselarij der Nederlandse Orden, op 
vrijdagochtend 12 inwoners van de gemeente Box-

meer telefonisch medegedeeld dat het Zijne Majes-
teit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen 
in een ridderorde. 
De daadwerkelijke uitreiking van de lintjes vindt la-
ter dit jaar plaats, hiervoor wordt landelijk één mo-
ment bepaald dat afhangt van de ontwikkelingen 
rondom het coronavirus. 

In Overloon zijn we bijzonder trots op onze inwo-
ner: 

Mevrouw W.J.P.H. (Willeke) Boom-Arts 
Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Boom-Arts is al 45 jaar een actief lid van 
het Sint Theobaldusgilde in Overloon. In 1994 werd 
zij het eerste vrouwelijke bestuurslid van het gil-
de. Van 2008 tot 2017 was zij de eerste vrouwelijke 
secretaris en sinds 2017 is zij de eerste vrouwelijke 
voorzitter / hoofdman. Naast haar bestuurstaken is 
zij de stuwende kracht achter de vele activiteiten 
waar het gilde bij aanwezig is én de activiteiten die 
het gilde zelf organiseert. Tevens is zij muzikant en 
plaatsvervangend dirigent bij de Drumshowband. 

Liedjesmiddag 2021: We gaan er voor, we gaan door!

Ondanks de bijzondere tijden waar we nu allemaal 
in zitten, gaan we er wel vanuit dat op zondag 3 ja-
nuari 2021 de 45ste liedjesmiddag zal plaatsvinden! 
We hebben daarom met de commissie alweer een 
start gemaakt met de organisatie van één van de 
leukste evenementen van de Overloonse carnaval.
Zouden er eigenlijk nog Overloners zijn die nog 
nooit op de Liedjesmiddag zijn geweest? Het is bij-
na onmogelijk nu we dit evenement al voor de 45e 
keer gaan organiseren. Hier wil je dus bij zijn, en het 
is nóg leuker als je zelf meedoet! 

Zie jij jezelf ook schitteren op het podium in de Pit 
tijdens de liedjesmiddag? Begeleid door een live 
band en de zaal op z’n kop? Dan is het tijd voor de 
eerste voorbereidingen om dat waar te maken! 

Na het succes met de opzet van afgelopen jaren, 
gaan we ook nu weer voor een spectaculaire Lied-
jesmiddag, waarvoor we op zoek zijn naar enthousi-

aste zangers of zangeressen. Natuurlijk mag je met 
een groepje meedoen, maar we zouden het ook 
heel leuk vinden om dit jaar duo’s en solisten op ons 
podium te verwelkomen. Natuurlijk hoef je het niet 
alleen te doen. We helpen je graag met het uitzoe-
ken van het liedje en het verdere traject. 

Lijkt het je wat of wil je meer informatie neem dan 
contact op met een van de onderstaande personen. 
Geef je nu op, dit kan tot 1 juni a.s. Aarzel niet te 
lang en grijp je kans! 

Aanmelden voor de liedjesmiddag 2021 en meer in-
formatie:
Pascal Arts, tel.: 06-23197074 of via email:
pascalarts@ziggo.nl
Freek Arts, tel.: 06-48463348 of via email:
freekarts75@gmail.com

Commissie Liedjesmiddag
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Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

Overloonseweg 10a,5821 EE - Vierlingsbeek. 
Restaurant tel.: 0478 - 226080 Winkel tel.: 0478 - 562231

De winkel is geopend:
van maandag t/m zaterdag van 09.00u tot 18.00u. 

Op zon- en feestdagen van 10.00u tot 18.00u.

Voor al uw verse (geschilde) asperges.
Met een ruime keuze aan streekproducten.

Bestellen kan via www.restarialoon.nl
(of scan de qr-code)

en kies voor de optie afhalen of bezorgen.
Telefonisch via 0478-641480 

of aan de balie bestellen is ook mogelijk.

Wij bezorgen in de volgende postcodegebieden:
4845 - 5764 - 5804 - 5815 - 5817 - 5821 - 5823 -

5824 - 5825 - 5826 - 5827 - 5841 - 5844.

Restaria Loon | Hof van Loon 2 | 5825 DZ Overloon |
0478-641480 | info@restarialoon.nl | www.restarialoon.nl

Wij zijn dagelijks geopend voor afhaal van 12:00 tot 20:00 uur en
voor bezorging van 12:00 tot 14:00 uur en 17:00 tot 19:30 uur!

AFHAAL
EN

BEZORGEN

ga naar onze bestelsite! 
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Schijt aan de Grens helpt mee,
draag jij ook een steentje bij?

Schijt aan de Grens wil 
niet alleen creativiteit, 
kunst en cultuur tijdens 
de festivals tonen maar 
juist nu in de coronape-
riode ervoor zorgen dat 
mensen met elkaar ver-
bonden worden en hel-
pen daar waar nodig is. 

Momenteel wordt er veel aandacht gegeven aan 
de bewoners van verzorgingstehuizen om de dagen 
kleurrijker, leuker en gezelliger te maken. Maar dat 
geldt niet voor een grote groep mensen die thuis 
wonen, vaak alleen en afhankelijk van de thuis-
zorg en/of de mantelzorger (als die aanwezig is). 
De aangeboden zorg is nu ook anders ingericht en 
beperkter geworden. De mantelzorger doet wat hij/
zij kan, en als er geen mantelzorger is dan betekent 
het voor deze groep mensen vaak het leiden van 
een geïsoleerd bestaan.  

Voor  die “vergeten groep” mensen die leven in de 
regio Venray (Venray en de kerkdorpen) en regio 
Boxmeer (als voorbeeld: Overloon, Maashees, Hol-
thees, Vierlingsbeek) wil Schijt aan de Grens een 
steentje bijdragen. In praktische zin, in creativiteit, 
in gezelligheid, kortom in aandacht en hulp. 

Er is een koppeling van vraag en aanbod. Het aanbod 
is wat iemand als activiteit wil aanbieden naar aan-
leiding van de oproep. Dit kunnen zijn activiteiten 
in de vorm van praktische hulp, zoals boodschappen 
doen, de ramen lappen, de tuin onderhouden, of 
een praatje aan het raam. Maar ook in creatieve zin: 
muziek maken, zingen, een voorstelling geven, te-
keningen maken. Alle activiteiten worden door de 
aanbieders belangeloos uitgevoerd. De vraag komt 
vanuit de Zorggroep Noord-Limburg en Noord-Bra-
bant. Wijkmanagers brengen in kaart waar behoef-
te aan is, en leggen dat neer bij de coördinator van 
Schijt aan de Grens. Deze coördinator zorgt ervoor 
dat verbindingen tot stand komen. 

Schijt aan de Grens probeert zoveel mogelijk  men-
sen hierbij te betrekken. Want wat is er mooier dan 
in deze bizarre periode iets moois voor elkaar te be-
tekenen? Draag jij een steentje bij aan een “verge-
ten” groep mensen in jouw omgeving?
Meld je aan bij info@schijtaandegrens.nl  of via 
06-21974611 en geef aan welke activiteiten je aan-
biedt.

Des te groter het aanbod, des te meer te bieden, des 
te meer blije mensen!

Wellicht ten overvloede: alle activiteiten worden 
volgens de maatregelen van het RIVM uitgevoerd. 

De telefooncirkel, die werkt!

Nu we elkaar niet kunnen 
bezoeken is het heel prettig 

elke morgen iemand te spreken en even te vertellen 
hoe het gaat en te bespreken hoe het met die ander 
gaat. Dat kan in de telefooncirkel van de SWOGB 
(Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer), 
die al jaren bestaat. Er is nog ruimte voor nieuwe 
deelnemers en juist nu is het prettig iedere dag te 
beginnen met een gesprekje. Er zitten deelnemers 

in uit de hele gemeente Boxmeer, dus 
ook uit Overloon. Een ervaren vrijwil-
liger start de telefooncirkel rond 9.00 
uur. Nadat u gebeld bent, belt u zelf weer verder 
naar de volgende deelnemer op de lijst. En zo ver-
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0485-700500 of mail naar dettekoenders@sociom.nl
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Fysio Teunissen brengt u weer in beweging 

• Volgens de richtlijnen van RIVM mogen wij niet meer
face-to-face behandelen tot  minimaal 6 april. 

De praktijk blijft “open” voor al uw (zorg)vragen.
Neem hiervoor telefonisch, of per email, contact met ons op.

Wij zijn te bereiken op tel nr: 0478-640520 en 06-2500 5743 en info@fysioteunissen.nl

• Wij adviseren iedereen om goed in beweging te blijven.
Bewegen is goed voor uw weerstand en brein, vooral in deze tijd!

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

Jolande Segers geeft op haar trainingslocatie in Overloon 
puppy stuif-in, basiscursus en diverse vervolgtrainingen.
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Huwelijksjubilea in stilte, dankzij Corona

Een huwelijksjubileum, en als dan een van de part-
ners in Hof van Loon woont, wordt het wel ’n heel 
stil feestje. Panteins Hof van Loon is nu vanwege 
het virus hermetisch afgesloten. Bezoek is niet mo-
gelijk en bewoners kunnen nu ook niet naar bui-
ten. Twee bewoners “vieren” in de komende weken 
een huwelijksjubileum, maar een kus zit er niet in. 
Zelfs even elkaars hand vasthouden is uitgesloten. 
Wij willen deze jubilea toch niet ongemerkt voor-

bij laten gaan en spraken - telefonisch - hun beider 
partners. De een kennen we al zestig jaar, de ander 
helemaal niet. Dat was ook voor ons wennen, een 
telefonisch interview. We hebben er het beste van 
gemaakt en danken beiden voor hun bereidwillige 
medewerking. Vanaf deze plaats feliciteert de re-
dactie de jubilarissen met hun jubileum en wensen 
hen het allerbeste toe. Hopelijk komen allen ge-
zond uit deze crisis.

Lies en Toon Coopmans-Smits
zijn 50 jaar getrouwd

Een telefonisch interview 
dus. We hebben geluk; Lies 
praat makkelijk en vindt het 
ook wel prettig, hebben we 
de indruk, want het is, in 

deze Coronatijd en doordat Toon in Hof van Loon 
woont, natuurlijk erg stil in huis.

Toon Coopmans, bijna 87 jaar is geboren in Ven-
ray. Toen hij 2 jaar oud was, verhuisde het gezin 
Coopmans naar Stevensbeek. Op 1 mei 1970 trouw-
de Toon met Lies Smits uit Boekel. Lies, al 87: “We 

waren laatbloeiers”.  Ze hebben een dochter, Ma-
rijke, en twee kleinkinderen. Toon heeft 82 jaar in 
Stevensbeek op de ouderlijke boerderij aan de Lac-
tariaweg gewoond. Aanvankelijk had hij daar, sa-
men met ’n broer, een groente- en fruitkwekerij. Na 
de opleiding Vakbekwaamheid Hovenier te hebben 
gevolgd, heeft hij nog 17 jaar als uitvoerder bij IBN 
in de gemeente Vierlingsbeek gewerkt. Daar was hij 
onder andere verantwoordelijk voor het onderhoud 
van de Maasheggen en de Jeneverbessen. 
Lies begon haar loopbaan thuis in Boekel op de 
boerderij. Samen met haar zussen zeiden ze dan: 
“Waartoe zijn wij op aarde? Wij zijn op aarde om 
piepers te rapen!” Later heeft ze nog in een tex-
tielwinkel en in een stoffenzaak gewerkt, en in 
Stevensbeek was ze actief in het verenigingsleven. 
Na z’n pensionering vermaakte Toon zich uitste-
kend in z’n (groente)tuin, hobbykas en regelma-
tig gingen ze fi etsen. Alle hoeken en gaten van de 
oude gemeente Vierlingsbeek kende hij nog van-
uit zijn werk. En in Overloon was hij met heel veel 
plezier bij de bridgeclub; niet om te winnen, maar 
voor de gezelligheid. Samen gingen Lies en Toon 
ook elk jaar op vakantie naar Oostenrijk om daar te 
wandelen. Dat gaat al lang niet meer. Vanwege het 
herseninfarct in 2014 kwam Toon in Verpleeghuis 
Madeleine in Boxmeer terecht en moesten ze 3 jaar 
geleden – met pijn in het hart – hun mooie plekje 
in Stevensbeek verruilen voor Overloon. Toon ging 
naar Huize Loôn en woont nu in Hof van Loon en 
Lies in een seniorenwoning hier in Overloon. Van-
wege Corona is Hof van Loon momenteel herme-
tisch afgesloten. Lies gaat er elke dag even langs om 
schoon wasgoed te brengen, “en dan zwaaien we 
even. Helaas gaat het nu niet anders”.

En ook een feest voor hun gouden bruiloft zit er 
vanwege het virus niet in. Ze hadden al de Heksen-
boom in St. Anthonis besproken en dochter Marijke 
was al druk bezig met het organiseren van het feest, 
“maar we hebben alles af moeten blazen”. 
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Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl 
Voor computers, Laptops, printers, cartridges, 
Wifi, onderhoud en reparatie.  

Overloon - Mill
0478 - 507171   •   www.vangemertbv.nl

korting op alle 
 materialen voor 
tuinberegening!

Actie loopt t/m juni 2020

20%

EEN MOOIE 
HERINNERING 
IS ZOVEEL 
WAARD
Briensveld uitvaartverzorging

luistert, denkt mee en verzorgt 

de uitvaart die bij de overledene, 

familie en vrienden past.

Overloon

www.briensveld.nl

Bel 24/7  

0478-640026

Sámen
voor een warm afscheid

Bel gerust
Dorien van Dijck

06-30693894
0478-642527

www.doorvandijck.nl
 vanuit het hart verbinden bij afscheid

VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open 

van 12.00 tot 18.00 uur

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON

Van borrelhapje tot
compleet

verzorgd feest
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Bets en Toon van de Pas-Versmissen
zijn 60 jaar getrouwd

Bets en Toon behoeven 
nagenoeg geen introduc-
tie. Toon, oud-agrarisch 
ondernemer, oud-wethou-
der, oud-voorzitter van de 

KBO en nog veel meer… oud. Bets, die haar man 
ondersteunde door dik en dun en hun grote gezin 
- en ook de boerderij - draaiende hield als Toon als
wethouder of anderszins op pad was. Voor wie hen
niet kent; sla er eens - als de Lónse bieb weer open
is - Ons Eigen Erf van 19 mei 2010 op na voor een
interview dat werd gehouden bij gelegenheid van
hun toen 50 jarig huwelijk.

Toch nog even hun leven in ’n notendop. Toon en 
Bets komen uit de Kempen. Toon uit Hoogeloon 
en Bets uit Eersel. Allebei zijn ze opgegroeid op ’n 
boerderij. Toon werkte als assistent-zaakvoerder bij 
de Boerenbond in Eersel, de woon van Bets, en had 
zijn ogen niet in z’n zakken. En zo is ’t gekomen..! 
Hij wilde graag boer worden en zag in het vakblad 
“Boer en Tuinder” dat er in Overloon een boerde-
rij te koop was. Ze kochten de boerderij, trouwden 
op 10 mei 1960, lieten familie en vrienden achter 
in de Kempen en bouwden een nieuw bestaan op 
in Overloon. Ze kregen zes kinderen, drie dochters 
en drie zoons. Ze hebben 11 kleinkinderen. In sep-
tember 2000 ontving Toon een Koninklijke onder-
scheiding bij zijn afscheid als wethouder en het jaar 
daarop werd hij voor zijn bestuurlijk werk op veler-
lei gebied uitgeroepen tot “Huibuuk van ’t Jaor”. 
Bets is al 70 jaar lid van de KVO, eerst 10 jaar in 
Eersel, waar ze zelfs afdelingsvoorzitter is geweest. 
En ze is al weer 60 jaar lid in Overloon van wat nu 
OVO heet.
En dan nu 60 jaar getrouwd. “Dat is ’n mensenle-
ven - vroeger werden veel mensen niet ouder. Dat is 
toch ’n mijlpaal waar je wel even bij stil mag staan”, 
aldus Toon.
Doordat Bets de ziekte Alzheimer heeft, werd thuis 
wonen steeds moeilijker en woont ze sinds augus-

tus vorig jaar in Hof van Loon, iets waar Toon heel 
veel moeite mee heeft. Zeker nu er noodgedwon-
gen geen bezoek mogelijk is. Elke dag gaat hij langs 
om - achter glas, weliswaar - toch nog even contact 
te hebben.

Partycentrum Bos was al besproken voor een feest, 
maar helaas, hetzelfde liedje als bij Lies en Toon 
Coopmans. Toon droomt al vooruit: “misschien ’n 
klein feestje met kinderen en kleinkinderen in au-
gustus als Bets jarig is…” 

Beste bewoners en geïnte-
resseerden,

Een bijzondere tijd waarin 
bijzondere dingen gebeu-
ren en een bijzondere inzet 

van mensen wordt gevraagd. Veel gaat anders dan 
anders, maar sommige dingen ook niet. 
Zoals we u eerder berichtten stond de besluitvor-
ming over de nieuwbouw van de school en de kin-
deropvang in Overloon gepland op de raadsverga-
dering van 19 maart jl. Na jaren van gesprekken 
en onderhandelingen was het dan eindelijk zover. 
Echter, ik vertel u niets nieuws, in verband met de 
coronamaatregelen in Nederland is deze Raadsver-
gadering niet doorgegaan.  

We willen u mededelen dat de nieuwbouw Over-
loon opnieuw staat geagendeerd voor de raadsver-
gadering van 11 juni. Nu maar hopen dat het deze 
keer wél gaat lukken 

We houden u op de hoogte.
Voor nu, nog een fi jne vakantie en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,Henny Cremers
Directeur Algemene Zaken
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4 mei dodenherdenking

In de vorige uitgave van Ons Eigen Erf hebben we 
een beroep gedaan op jullie om materiaal aan te le-
veren voor een fi lmpje om zo stil te staan bij 4 mei. 
Wij hebben voldoende inzendingen mogen ontvan-
gen en zijn dus in staat om jullie op deze dag een 
programma aan te bieden op Facebook, met behulp 
waarvan we samen, als gemeenschap Overloon, stil 
kunnen staan bij het thema van deze herdenking: 
vrijheid. Dit fi lmpje is ook te bekijken op overloon-
nieuws.nl, de site van Albert Hendriks.

5 mei Boekje “In vrijheid vieren”

Zoals in alle dorpen van de gemeente Boxmeer is 
ook in Overloon een boekje uitgegeven met de titel 
“In vrijheid vieren”. Dit op initiatief van de gemeen-
te en in beheer van de stichting BING. In Overloon 
heeft de Stichting Herdenking Slag om Overloon, in 
samenspraak met de Dorpsraad, de uitgave van dit 
boekje op zich genomen. Het was onze bedoeling 
om het te presenteren op 5 mei, maar gezien de 
huidige omstandigheden hebben we hier van afge-
zien. Om u toch in staat te stellen in bezit te komen 
van dit boekje hebben we de PLUS markt alhier be-
reid gevonden om als verkooppunt te fungeren. Het 
boekje is een mooie en goed verzorgde uitgave en 
zeer schappelijk qua prijs.
Was vijf jaar geleden het thema van de herdenkin-
gen “bevrijding”, dit jaar is het thema “vrijheid”, 
en u zult zien dat die centraal staat in alle delen van 
deze uitgave. In ons boek treft u artikelen, verha-
len en gedichten aan, geschreven en verteld door 

mensen uit ons dorp, van jong tot oud. Naast verha-
len met herinneringen van en beschouwingen over 
WOII vindt u ook twee van de drie monologen, ge-
schreven door Mike Weerts, die vijf jaar geleden in 
De Pit en in het Openluchttheater ten tonele zijn 
gebracht. Daarnaast zijn er nog enkele zeer lezens-
waardige stukken over vrijheid, zoals een oproep 
tot herdenken en het je veilig thuis voelen in je ge-
boortedorp, een prachtig verhaal “De Lindeboom” 
en drie gedichten van kinderen van de basisschool. 
Foto’s maken het geheel op een treffende wijze 
compleet.

Dit mooie boekje “In vrijheid vieren” is vanaf 5 mei 
te koop bij de PLUS voor de mooie prijs van 3 euro. 

Stichting Herdenking Slag om Overloon

Kindervakantieweek 2020

We hebben zó uitgekeken 
naar kindervakantieweek 
2020 waarbij we dit jaar 

ons vijfjarig bestaan zouden vieren. We hebben zó 
gehoopt dat het door zou kunnen gaan.

Helaas kunnen we niet anders dan de regels opvol-
gen die momenteel gelden. Kindervakantieweek 
zal daarom dit jaar niet doorgaan.

De betalingen van inschrijvingen zullen binnenkort 
teruggestort worden.

We vinden het als organisatie ontzettend jammer 
dat we de Overloonse jeugd dit jaar niets kunnen 
aanbieden in de eerste week van de zomervakantie. 
We houden de ontwikkelingen in de gaten en als er 
weer meer ruimte is, bekijken we of het mogelijk 
is om in het najaar nog een dag met activiteiten te 
organiseren. Als dat lukt, zullen we de kinderen die 

nu nog in groep 8 zitten ook uitnodigen zodat ook 
zij dit jaar nog een beetje Kindervakantieweek kun-
nen beleven.

Wij kijken uit naar onze volgende activiteiten en 
hopen jullie dan weer allemaal te zien!

Met sportieve groet, 

Werkgroep kindervakantieweek
Femke, Ilse, Leontien, Marieke en Ralflf
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BERGKAMPWEG 2 - WWW.SALONTOINE.NL
0478 - 641584 - INFO@SALONTOINE.NL 

  WIST U DAT WE:
• vanaf 20 mei weer open hopen te gaan
• hard aan het werk zijn om onze salon in te

richten rekening houdend met de maatregelen
van het RIVM.

• onze openingstijden verruimen:
ma, di, wo en do van 8.30 - 20.30,
vrij van 8.00 - 20.30 en zat van 8.00 - 17.00

• voor haarverfpakketten, verzorgings- 
producten, haarwerken en vragen per mail en
telefoon altijd bereikbaar zijn

Gezonde- koelverse maaltijden aan huis!
Bezorging 1 keer per week, geen bezorgkosten.

Heel veel variatie en keuze, ook diëten.

Probeer vrijblijvend 3 maaltijden voor € 14,95
Bel: 06 46276469 Edward Henckens / www.etenmetgemak.nl

Het adres voor Computers, Laptops,
Printers & Reparaties

Vraag naar de mogelijkheden: 06-51352120

PPiieetteerr eenn AAnnnneemmiiee vv//dd MMuunncckkhhooff,, tteell.. 00447788--664411440044 ooff 0066--2277000077551111   eemmaaiill tt--hheellddeerr@@zziiggggoo..nnll    HHeellddeerrsseewweegg 3311,, OOvveerrlloooonn wwwwww..hheellddeerr--oovveerrlloooonn..ccoomm 

In verband met het Coronavirus 
zijn alle activiteiten, exposities en 

andere bijeenkomsten bij ’t 
Helder tot juni geannuleerd. Wij 

houden u op de hoogte via de 
website!

AAaannmmeellddeenn vvoooorr ddee nniieeuuwwssbbrriieeff –– ssttuuuurr eeeenn eemmaaiill 
 

Ruimte voor úw ideeën!
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Agenda
2020
Vanwege het Coronavirus zijn 
- of worden - veel activiteiten
afgelast. Daarom moeten wij bij
onderstaand overzicht enig voor-
behoud maken. Kijk eventueel op
de website van de betreffende
organisaties.

9 mei
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
7 juni
De Vlotter, Oldtimer bromfi etsrit, 
Partycentrum Bos, 10.30 uur
8 juni
Dorpsraad, Openbare vergade-
ring, de Pit, 20.00 uur
13 juni
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
14 juni
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit,14.30 - 15.00 uur
15 juni
KBO, Kijk op Kunst, 19.30 uur
18 juni
KBO, Wandeling IVN
20 juni
Fanfare, Concert, Openluchtthea-
ter, 20.30 uur
21 juni
Lekker Loën, Plein Museumpark, 
11.00 - ca. 17.00 uur
23, 24 en 25 juni
Zonnegroet, 14e Rolstoeldrie-
daagse
26 juni
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
30 juni
KBO, Fietspicknick
5 juli
De Vlotter, Oldtimer bromfi etsrit, 
Partycentrum Bos, 10.30 uur
5 juli
Gilde, Koningschieten
6 juli
Dorpsraad, Openbare vergade-
ring, de Pit, 20.00 uur
11 juli
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
23 juli
Zonnegroet, NL Doet, 10.30 - 
16.00 uur
31 juli
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
2 augustus
De Vlotter, Oldtimer bromfi etsrit, 
Partycentrum Bos, 10.30 uur

8 augustus
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
18 augustus
KBO, Kermislunch
28 augustus
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
6 september
De Vlotter, Oldtimer bromfi etsrit, 
Partycentrum Bos, 10.30 uur
7 september
Dorpsraad, Openbare vergade-
ring, de Pit, 20.00 uur
12 september
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
12 september
KBO, Jeu de Boules Toernooi, 
13.30 uur
12 september
Fanfare, Avond van de Filmmu-
ziek, Openluchttheater
13 september
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
19 en 20 september
Oorlogsmuseum, Militracks
21 september
KBO, Kijk op Kunst, 19.30 uur
25 september
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
25 en 26 september
Loën wet ‘t
3 oktober
Fanfare, Brabantse Humoravond, 
de Pit
4 oktober
De Vlotter, Oldtimer bromfi etsrit, 
Partycentrum Bos, 10.30 uur
8 oktober
KBO, Dag van de Ouderen
10 oktober
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
11 oktober
H. Mis met zang van LOGEKO in
de kerk, aansluitend concert in de
Pit i.v.m. 50 jaar jubileum koorlid,
10.30 uur
11 oktober
KBO en SWOGB, Uit op Zondag,
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
12 oktober
Dorpsraad, Openbare vergade-
ring, de Pit, 20.00 uur
18 oktober
Dutchbricks, LEGO Show Brickto-
pia Overloon 2020, de Pit, 10.00
- 17.00 uur
22 oktober
KBO, Wandeling IVN
KBO, Themadag, de Pit

30 oktober
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
31 oktober
Freunde Echo, FEN-avond
1 november
Allerzielenviering, kerk, 14.30 uur
2 november
Dorpsraad, Openbare vergade-
ring, de Pit, 20.00 uur
8 november
Kindermarkt
8 november
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
11 november
Huibuuke, Vör de Kerk op ’t Plein
14 november
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
15 november
Sinterklaascomité, Sinterklaasin-
tocht, 14.30 uur en programma in 
de Pit, 15.00 uur
16 november
KBO, Kijk op Kunst, 19.30 uur
22 november
Jubileumreceptie 66 jaar Keie-
schieters, Vierlingsbeek
26 november
KBO, Ledenvergadering, de Pit, 
14.00 uur
27 november
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
7 december
Dorpsraad, Openbare vergade-
ring, de Pit, 20.00 uur
12 december
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
13 december
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
17 december
KBO, Kerstviering, de Pit
18 december
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
20 december
Fanfare, Kerstconcert.
25 december
De Lónse Bieb, gesloten vanwege 
Kerstmis
31 december
SJIL, Oliebollenactie, huis aan huis, 
10.00 - 13.00 uur

2021
3 januari
Fanfare en Huibuuke, Liedjesmid-
dag, de Pit 
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Puzzelplezier
Los de puzzel(s) 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 3 mei 2020.

De prijs voor de oplossing van deze keer, is beschikbaar gesteld door RESTARIA 
LOON.

De winnaar van de puzzel
in de uitgave van 15-4:

Coby van Gaal
(Warme Bakker Degen).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59

60 61 62 63 64 65

66 67

Horizontaal: 1 raad 6 grondsoort 11 on-
der andere 12 slim 13 kelner 14 ooster-
lengte 16 riv. in Italië 18 grote bijl 20
amendement 22 parasiet 23 rechthoe-
kig 25 losgerafelde draad 26 een zekere 
27 sportterm 28 domoor 30 Europeaan 
31 knuppel 33 enig 35 en dergelijke 
36 muziekschijfje 38 pl. in Zeeland 41
bel 45 pl. in Gelderland 47 vrouwelijk 
dier 48 kuil 49 ratelpopulier 51 solda-
tenvoedsel 53 deel v.h. hoofd 55 fi jn 
weefsel 56 strijdperk 58 zangstem 59
vervoermiddel 60 Chinese munt 61 bak-
plaats 63 loopvogel 65 en andere 66
werk 67 schootcomputer.

Verticaal: 1 strelen 2 smet 3 Europeaan 
4 water in Friesland 5 Europese taal 6 
pl. in Rusland 7 getijde 8 vertrager 9 spelonk 10 riv. 
in Frankrijk 11 viseter 15 jaargetijde 17 watertje 19
vogel 21 vertaler 23 armoedige woning 24 vreemde 
munt 27 cowboyfeest 29 familielid 32 ontkenning 
34 pl. in Gelderland 37 Russisch gebergte 38 duren-

de vijandschap 39 paard 40 door water omgeven 
land 41 strijkmes 42 sporttrofee 43 pret 44 zangspel 
46 verschoppeling 50 vaartuig 52 parvenu 54 reeds 
55 gezicht 57 wees gegroet 59 grap 62 vogelpro-
duct 64 familielid.

Winteractie maak kennis met golf!
5 lessen van 50 minuten
voor slechts € 50,- p.p.
(inschrijven vóór 28 februari)

Tel: 06-22660985
mindyourswing@live.nl

Info lidmaatschappen en lessen:
www.golfbaanoverloon.nl

06-29444018

Maak kennis met golf!
• Golf verbindt mensen op sociaal vlak
• Golf vermindert en voorkomt stress
• Golf geeft meer energie
• Beter gewicht
• Sterkere spieren en botten
• Heerlijk buiten in de natuur

Informeer naar de mogelijkheden!
www.golfbaanoverloon.nl
info@golfbaanoverloon.nl

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

0478 588 889  dag en nacht bereikbaar  0485 523 043
www.goemansuitvaartzorg.nl

Persoonlijk en begripvol
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MAATREGELEN 
CORONAVIRUS
VOOR UW EN ONZE GEZONDHEID

We zijn op afspraak weer 
beperkt open voor onze klanten. 
Helaas is het nog niet 
mogelijk om contant geld 
te storten of op te nemen.
Voor alle overige vragen bel of 
mail ons en we bespreken 
de mogelijkheden.

Heerlijke 100%
blauwe bessen PRODUCTEN en NOTEN
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Ons Eigen Erf
PMS 5757   Zwart
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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 2020:  € 15,00

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor 

de uitgave van   13 mei
aanleveren uiterlijk 6 mei 20.00 uur

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

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

openingstijden een exemplaar ophalen!


