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12½ jaar Zorgboerderij Samen

In gesprek met Iet, Herman en Ella van Zorgboerderij
Samen
Een groene toegangspoort, een kruiwagen met bloeiende viooltjes, scharrelende kippen en een nieuwsgierig opkijkende pony achter het hek. Het is maandagochtend 09.30 uur. De gasten van Zorgboerderij
zitten samen aan de koffie rond de grote tafel in de
‘Samen-ruimte’. De ontspannen sfeer is kenmerkend
voor Zorgboerderij Samen. Aan de keukentafel praten

Vlnr: Herman, Ella en Iet

we met eigenaar Iet Janssen-Cremers, met vrijwilliger
Herman en bezoeker Ella.
Op 8 mei 2008 openden boer Martijn en zijn Marlies
officieel de deuren van genoemde zorgboerderij. Op
8 november, op de kop af 12,5 jaar geleden dus. ‘We
vonden het fantastisch dat Martijn en Marlies degenen
waren die de opening verrichtten. Ze zijn boer, wonen
in Overloon en waren op dat moment ‘Bekende Overloners”, vertelt Iet over het idee hen te vragen voor het
verrichten van de opening.
Zorgboerderij Samen is een kleinschalige dagopvang.
Drie dagen per week zijn er dagelijks ongeveer 8 gasten. Mensen die behoefte hebben aan een vast ritme

in een rustige en ruimtelijke omgeving. Met twee vaste
krachten en een team van vrijwilligers creëert Iet een
‘wij-gevoel’. Vooral het gevoel van gelijkwaardigheid
staat hoog in het vaandel. Het uitgangspunt is dan
ook dat vrijwilligers op bezoek komen. En bezoekers
zijn mensen, die vrijwillig komen. De werkzaamheden
staan in het teken van het boerenleven. Samen bezig
zijn in de buitenlucht, de seizoenen ervaren en het verzorgen van de dieren. Dagelijks wordt er verse soep
gemaakt en tussen de middag wordt genoten van een
Brabantse koffietafel. De activiteiten zijn zowel gezamenlijk als individueel. De bezoekers zijn volwassenen,
komen uit de omgeving en wonen vaak zelfstandig.
Aan de keukentafel zit Ella, bezoeker vanaf zo ongeveer het
eerste uur. ‘Ik heb al heel wat
mensen zien komen en gaan’,
stelt Ella. Ella heeft 21 jaar geleden een herseninfarct gehad en
komt al ongeveer elf jaar elke
vrijdag naar Overloon. ‘Geestelijk ben ik helemaal in orde, maar
mijn lichaam wil wat minder vooruit. Ik ben een buitenmens en hou
van de boerderij, daarom voel ik
me hier zo thuis’. ‘Hier word ik blij
van’, zegt Iet. ‘De mensen moeten
zich hier thuis voelen en zich lekker voelen bij de dingen waarmee
ze bezig zijn. Voor de een is dat
de dieren voeren en verzorgen en
voor de ander is dat bezig zijn in
de groentetuin of in de kas. Soms
zitten we ook gewoon een middag binnen aan de grote tafel te kletsen. Er zit hier geen druk op de werkzaamheden die gedaan moeten worden, wat vandaag
niet kan wordt morgen of overmorgen wel gedaan’.
Vrijwilliger Herman gaat al zes jaar elke maandag naar
de Zorgboerderij. ‘Toen ik na een reorganisatie op mijn
werk thuis kwam te zitten ging ik meteen op zoek naar
een nuttige bezigheid waarbij ik in elk geval nog iets
voor de maatschappij kan betekenen’, legt Herman
zijn keuze voor dit vrijwilligerswerk uit. ‘En hier bij de
Zorgboerderij is de sfeer ontspannen, er is geen sprake
van hiërarchie, maar van rust, aandacht en eigenwaarde en dat maakt het vrijwilligerswerk hier zo leuk en
vooral waardevol’.

Met een glimlach op haar gezicht hoort Iet de verhalen aan. ‘Dat is de reden waarom ik ze erbij heb
gevraagd, dan hoef ik niet zoveel over mezelf te
vertellen’. Maar we willen wel iets meer van Iet weten natuurlijk. Of er veel veranderd is in die 12,5
jaar bijvoorbeeld? ‘Zeker, maar niet in de visie en
het motto “samen zin geven aan de dag”. We werken veel samen tijdens de dagbesteding, maar elke
bezoeker heeft wel zijn eigen plan dat varieert van
oefenen in communicatie, contacten leggen, leren
reizen met het openbaar vervoer of welke manier
van verzelfstandiging dan ook. Hier worden mooie
resultaten mee geboekt en dat maakt het werk extra waardevol. Wat wel een hele verandering teweeg heeft gebracht is de transitie in 2015. Sinds
2015 zijn de gemeenten namelijk verantwoordelijk

voor deze activiteit in plaats van de Rijksoverheid.
Die verandering bracht zo’n papierenwinkel met
zich mee en zoveel veranderingen achter de schermen dat ik die periode wel kan bestempelen als de
zwaarste periode van de afgelopen 12,5 jaar. Maar
gelukkig overheersen de mooie momenten. Verder
heb ik gelukkig alleen maar hoogtepunten beleefd
en dat zijn er teveel om op te noemen. Ik ben nog
steeds drie dagen per week op de groep aanwezig’.
Wat een prachtige manier van ‘Samen-zijn’ van bezoekers, vrijwilligers en medewerkers. We feliciteren Iet en haar team met dit jubileum en wensen
hen nog heel veel mooie jaren toe in de boerderij
aan de Venrayseweg!

Beste quizfans!
Op dit moment zien wij als organisatie geen mogelijkheid om een nieuwe editie
van Loën wet ‘t doorgang te geven in het voorjaar van 2021. Zoals aangegeven
schuiven we dan ook door naar ons vertrouwde weekend in september: 24 en 25
september 2021. Uiteraard waar mogelijk én zonder risico’s.
We houden jullie op de hoogte!
Take care en groet,
De organisatie van Loën wet ‘t

Resultaten Rabobank ClubSupport 2020
CV de Huibuuke
Fanfare Vriendenkring
Het Overloons Toneel
KBO
LOGEKO
Motorsport vereniging MSV
St. Theobaldusgilde
Bridgeclub
Overloonse Vrouwen Organisatie
LR St. Joris & PC de Bosruiterkes
Scouting
Sportivo volleybal
De Oude Schoenendoos

€
1.140,06
1.013,39
319,30
647,44
365,95
450,40
173,59
121,98
478,54
197,05
811,65
103,22
281,50

SJIL Jeugdhuis
De Zonnegroet
Freunde Echo
Lónse Bieb
Tennis en Padel Loonse Duinen
SSS’18 voetbal
BC de Raaymeppers badminton
Totaal

816,34
445,70
220,51
426,94
492,62
835,11
253,35
€ 9.594,64

De bedoeling is dat we volgend jaar alle deelnemende verenigingen tijdig gaan vermelden in Ons
Eigen Erf.

Het mag geen naam hebben
• Politieke aspiraties - houd moed - je kunt op je 78-ste nog president van
Amerika worden…!
• Méér blauw op straat - had ik graag gedaan, maar nu gaat carnaval niet
door…!
• Zomercarnaval - dat kan natuurlijk ook…!
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Kerkberichten

Allerzielen
• Van de Allerzielenviering is een opname gemaakt.
Indien u belangstelling hebt hiervoor, tegen vergoeding van de kosten, kunt u dit kenbaar maken
bij:
- het e-mailadres van de parochie: info@theobaldusparochie.nl.
- Als dit voor u niet mogelijk is via Dorien van
Dijck 06-30693894.
• Net als alle voorgaande jaren zijn er Allerzielenprentjes gemaakt. Met de namen van de overledenen vanaf Allerzielen 2019. Deze prentjes zijn
op te halen op de zondagmorgen na de viering
van 10.30 uur en op de dinsdagmorgen van 10.00
tot 11.30 uur in de kerk vanaf de leestafel, of in
de pastorie. Eventueel ook in overleg met Ans de
Greef 0478 - 641690.
• De kaarsen met de namen van onze overledenen
van het afgelopen jaar zullen in alle vieringen van
de maand november branden. Daarna kunnen de
nabestaanden deze kaarsen ophalen, als herinnering. Dit kan op dezelfde momenten als het ophalen van een Allerzielenprentje.
Voorzorgsmaatregelen
Vanwege de voorzorgsmaatregelen om besmetting
met het coronavirus te vermijden, vinden de vieringen in onze Theobalduskerk plaats met de nodige
aanpassingen. Raadpleegt u s.v.p. ook de website van onze parochie www.theobaldusparochie.nl
voor de meest actuele informatie.
• Bij gezondheidsklachten, die mogelijk op een besmetting met het coronavirus duiden, wordt u verzocht thuis te blijven.
• Er mogen maximaal 30 personen bij een viering
aanwezig zijn.
• Alleen de hoofddeuren en het middenpad worden
gebruikt om de kerk in te gaan.
• Draag een mondkapje.
• Bij binnenkomst dient u uw handen te ontsmetten
met het aanwezige ontsmettingsmiddel. Daarna
kunt u een liturgieboekje meenemen.
• U kunt door het middenpad gaande plaatsnemen
in de linker- en rechtermiddenbeuk in de banken

die niet afgesloten zijn met rood/wit lint, op de
plaatsen waar de kaartjes met het logo, op 1,5 m
afstand van elkaar, of een los kussentje, zijn aangebracht. Personen, die behoren tot hetzelfde gezin of huishouden kunnen bij elkaar gaan zitten.
• Er wordt geen collecte onder de viering zelf gehouden.
• Bij het in- en uitgaan van de kerk kunt u uw bijdrage voor de collecte deponeren in het collectemandje, dat staat op het houten zuiltje in het
middenpad.
• In de wijwatervaten is geen wijwater aanwezig.
• Bij de vredeswens wordt er niet de hand gegeven
aan elkaar.
• De kerk is op dinsdagmorgen open van 10.00 –
11.30 uur. In de pastorie zal dan ook een gastvrouw aanwezig zijn.
• De kindernevendienst, in de regel op de eerste
zondag van de maand, wordt voorlopig nog niet
gehouden.
• In plaats van koorzang is er orgelmuziek.
Vieringen 22 november – 5 december
Zondag 22 november 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Jeanne Willems
Intenties: nog niet bekend
Zaterdag 28 november 19.00 uur
Gebedsviering
Intenties 28 en 29 november: jaargetijde is voor
Harrie en Christina Cremers-Litjens; de intenties zijn
ook voor Jos de Greef en de overleden familie van
Keijsteren-van Hout-Schaminée.
Zondag 29 november 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Ans Abels
Kosterdienst
15 november – 21 november
Nelly van Gemert, tel. 642504
22 november – 28 november 18.00 uur
Tiny Willems, tel. 641814
28 november bij de gebedsviering van 19.00 uur
Jos van de Pas, tel. 641268
29 november – 5 december
Nelly van Gemert, tel. 642504
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Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 6 en 13
december bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze
uiterlijk dinsdag 24 november op te geven. U hebt
daarvoor de volgende mogelijkheden: met een envelop in de brievenbus naast de voordeur van de
pastorie of via het e-mailadres van de parochie
(info@theobaldusparochie.nl). Eveneens op dinsdagmorgen tussen 10.00 – 11.30 uur in de pastorie.
De kosten voor een intentie bedragen € 12,-.
Tv-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bijzondere feestdagen en op de vierde zaterdag van
de maand, in de maand november op 28 november,
worden de vieringen uitgezonden vanuit de kerk
via het tv-kanaal Omroep Land van Cuijk. U kunt via
de Omroep Land van Cuijk, naar de uitzendingen
kijken. De uitzendingen zijn te ontvangen:
• voor Ziggo abonnees, via kanaal 40;
• voor abonnees van KPN/ Telfort/ XS4ALL/ glasvezelproviders, met de witte afstandsbediening, via
kanaal 1475;
• voor abonnees van Telfort met de zwarte afstandsbediening, Edutel, Fiber.nl, Stipte: via kanaal 2186;

• voor abonnees van Trined, via kanaal 521.
De digitale tv-programma’s zijn, behalve in de gemeente Boxmeer, ook te zien in, onder andere, de
gemeenten St. Anthonis, Mill en St. Hubert, Cuijk,
Grave, Uden, Veghel en Landerd.
Voor het melden van een overlijden
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij
de dienstdoende koster, die vermeld staat bij deze
kerkberichten, 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 parochiesite: www.theobaldusparochie.nl.
U kunt eveneens contact opnemen met het secretariaat 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 berei-

ken onder telefoon 06 23 88 78 60.
E-mail: secretariaat@mmvdk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de
Kerk: www.mmvdk.nl

Uitnodiging informatieavond
Heilig Vormsel 2021
Voor ouders van kinderen in groep 8 van de basisschool is in de parochie Maria, Moeder van Kerk een
informatieavond H. Vormsel voor één ouder per gezin gepland op woensdag 25 november van 20.00
– 21.00 uur in het parochiecentrum, Lepelstraat 13a,
Sint Anthonis.
We verzoeken u vriendelijk uiterlijk maandag 23 november door te geven aan het parochiesecretariaat
of we u mogen verwachten via e-mail: secretariaat@
mmvdk.nl of telefoon: 0485-471246 (op werkdagen
van 9.00 – 12.30 uur behalve donderdags). Dit in
verband met het beperkt aantal zitplaatsen in de
parochiezaal vanwege de richtlijnen van het RIVM
en de Rijksoverheid. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan verplaatsen we het naar de kerk.
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Op deze informatieavond krijgt u informatie over
het vormselproject Vormfun2 en is er gelegenheid
om vragen te stellen. Bovendien ontvangt u het
aanmeldingsformulier en het conceptrooster. U
wordt verzocht het aanmeldingsformulier uiterlijk
14 december in te leveren via e-mail: secretariaat@
mmvdk.nl of per post bij het parochiecentrum, Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis.
Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn
om op deze informatieavond aanwezig te zijn, dan
kunt u dit via het parochiesecretariaat laten weten
en wordt u een aanmeldingsformulier toegezonden.

Diamant voor
Mientje Hendriks en Bert Verhofstad
Wie jong is wil wat! Niet zo
gek dat de jeugd van vandaag
onrustig wordt van alle coronabeperkingen. Kermissen
zijn in hún tijd dé gelegenheid om verkering op te
doen. Mientje Hendriks (nu 81) en Bert Verhofstad
(88) kijken op Overloonse kermis van 1957 voor het
eerst elkaar diep in de ogen. Een maand later op
Millse kermis, waar Mientje samen met vriendin en
buurmeisje Annie van Mill stiekem naar toe gefietst
is, wordt het menens.

Foto: Tiny Willems

Op 19 november 1960 zingen beider grote families in koor: “daar komt de bruid”! Mientje en Bert
groeien allebei op in een gezin van 11 kinderen.
Mientje, dochter van Truuj Rongen uit Venray en
Overloner Grad Hendriks van d’n Heikant, in de
volksmond Grad van Petje, groeit op tegenover de
“derreschól”, hoek Theobaldusweg - Gen. Whistlerlaan.
Mientje gaat na de VGLO uit werken. Ze zorgt dat
alles spic en span is in de ziekenhuizen van Venray
en Venlo. Maar ook Bakkerij van Ree in Castenray is
dankzij haar nijvere handen om door ’n ringetje te
halen. Tussendoor werkt ze ook nog thuis. Moeder
Hendriks wordt gekweld door de chronische ziekte
MS. De dochters moeten daardoor om beurten het
huishouden runnen van dat grote gezin: “dat viel
niet mee, maar het moest”.
Bert, geboren in Oploo en getogen in Sint Anthonis,
gaat, net als zijn vader, bij de Heidemij werken. Hij
begint met de schop, maar ziet al snel dat bulldozermachinist meer zijn ding is. En als er veel “op de
schop” moet, kun je ook beter met een bulldozer
aankomen dan met ‘n schop. Over z’n werk zegt hij:
“daar kan ik wel ’n boek over schrijven”. Maar - zo

blijkt - hij kan er ook gepassioneerd en amusant
over vertellen. “Grondwerk moet gebeuren daar
waar de grond ligt. Dat werk komt niet naar je toe,
jij moet naar het werk toe”. Dat is ook de reden dat
ze de eerste zeven jaar van hun huwelijk niet in ’n
huis, maar in ’n salonwagen wonen: “je knoopt ‘m
achter de auto en bent zo verhuisd”. Als Pipo de
Clown en Mamaloe trekken ze door het land; dag
vogels, dag bloemen, dag kinderen, en weg zijn ze!
Eerst hebben ze ’n standplaats in het Friese Appelscha en later in Reusel aan de Belgische grens. Ze
strijken neer waar het werk (de
grond die verplaatst moet worden) ligt.
In die zeven jaar zien hun kinderen Peter, Gea en Rob het
levenslicht. Drie kinderen daar
is een salonwagen niet op berekend en zeker niet op zo’n
“belhamels”! Daarom betrekken ze in Overloon een “gewoon” huis. Het eerste van
de vier huizen die ze hier bewonen staat op de Pritter. Van
daaruit gaan ze naar het ouderlijk huis van Mientje aan de
Gen. Whistlerlaan. Dan volgt
de Lange Akker en nu alweer
18 jaar is een levensloopbestendige woning aan de Gildetrom hun thuis.
Ook in zijn Overloonse tijd is Bert regelmatig voor
zijn werk de hele week van huis en overnacht hij in
pensions. Gestationeerd in België koopt hij een caravan, waardoor hij goedkoper kan overnachten en
van z’n vergoeding nog wat kan sparen.
Op vakantie doorkruisen ze met de caravan half Europa. Kamperen is voor beiden altijd ’n grote hobby geweest. “Waar zijn we niet geweest?” Door de
oogziekte gaat het gezichtsvermogen van Bert ernstig achteruit. Als hij niet meer voldoende kan zien
om verantwoord de weg op te gaan, neemt Mientje
het stuur over. Af en toe met instructies van Bert, zoals in een haarspeldbocht in de Pyreneeën: “terugschakelen!”. Later gaan ze vaak samen met Mientjes
zus Dien en haar man Jeu Weijmans. Meestal kamperen ze op kleine boerencampings: “Meer dan een
propere toiletgelegenheid hebben we niet nodig”.
Ook Mientje vertelt al hun belevenissen met ’n stralende lach én aan koffie en koekjes geen gebrek!
Door Bert’s beperking kan niet alles meer, maar veel
ook wel en daar genieten ze met volle teugen van.
Ze hebben inmiddels zeven (grote) kleinkinderen,
die regelmatig op bezoek komen. Mientje is nog bij
de Oud-Sporters en het Countrydansen. Ze hebben
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altijd graag en veel gefietst. Nu trekken ze er nog af
en toe met de tandem op uit, maar ook dat wordt
wat lastiger. Ze zijn echte natuurliefhebbers. Bert
kan de vogels niet meer zien, máár wel horen…! ’n
Paar keer per week laten ze in de bossen de hond
van Peter (en zichzelf!) uit.

Zestig jaar getrouwd. Dát verdient ’n feestje! Maar
wanneer…? Na Corona…? Ze zien wel…! De redactie feliciteert hen in elk geval van harte met dit
prachtige jubileum.

Ook dit jaar komt SJIL op 31 december weer langs de
deuren voor de jaarlijkse oliebollenverkoop!
We kunnen tussen 10:00 uur en 13:00 uur
bij u aan de deur komen!
Hopelijk jullie allemaal te treffen op 31 december!


Hierbij een aanbieding van de Sint.
Zodat u een mooi cadeautje vindt.
Voor iemand die u een mooi boek kunt laten lezen.
Verboden Gebied, Grenzen verlegd,
een mooi aanbod zoals gezegd.
U kunt dit op onze site bestellen iedere dag.
Sint hoopt dat hij dit setje in uw schoen stoppen mag.

Hierbij een zonnige foto aan de Maas. Waar weten
we niet. Weet u het?
Geef het door dan kunnen wij de goede tekst erbij
zetten en is er weer een onbekende foto benoemd:
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl

Helaas komen de kinderen van de Scouting Overloon dit jaar niet langs de deuren met speculaas en banketstaaf. Door de huidige coronamaatregelen hebben
we dit jaar voor een andere opzet gekozen. De kinderen gaan verkopen bij
vrienden en familie. We hopen volgend jaar weer heel Overloon te voorzien
van deze lekkernijen.
Namens Scouting Overloon, blijf gezond!!
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Goud op de Ringoven
Een grote groep Overloonse
vrienden ronkt eind jaren zestig van de vorige eeuw - zo
lang is het al geleden - op hun
Kreidler Florett en Zundapp
brommers naar Vierlingsbeek, naar the place to be
voor dans en vermaak, café - zaal De Wildeman van
Jeu Verhoeven. Een groep vriendinnen uit Maashees fietst toevallig (?) op diezelfde avond ook naar
De Wildeman: “en zo is het gekomen…!”.

Op 13 november 1970 trouwen ze, Anneke Bussers
(20) uit Maashees en Math Hofmans (21) uit Overloon. Math is de middelste van de vijf kinderen van
Sjang Hofmans, oftewel Sjang van Coen - de kassier
van de Boerenleenbank - en Martha Weerts. Beide
ouders zijn rasechte Overloners. Math memoreert
dat het vorige maand zestig jaar geleden is dat zijn
vader overleed. Math was nog maar elf jaar oud.
Anneke en Math trouwen op het gemeentehuis van
Vierlingsbeek en in de Antoniuskerk van Maashees.
De bruiloft wordt gevierd in het Maashese gemeenschapshuis. Anneke groeit op in buurtschap Op den
Bosch. Haar ouders hebben daar een café, dat later
onder de naam “Jäger Im Grünewald” wordt voortgezet door haar broer Piet. Anneke gaat - na thuis
de nodige ervaring te hebben opgedaan - haast
vanzelfsprekend werken in de horeca. Ze gaat aan
de slag bij “De Kleine Breyenburg” in Overloon,
waar ze begint met friet bakken. Dit is in het pand
waar nu Clevers in de zomer gasten voorziet van,
naar eigen zeggen, “de lekkerste ijs van Overloon
en omstreken”. Math, dan nog administrateur bij
de Betoncentrale in Boxmeer, neemt samen met Anneke in 1975 het café over. Ze toveren het langzaam

om in restaurant “’t Aaw Pastorieke”. De naam verwijst naar de kerk en pastorie die voor de oorlog
ongeveer op die plek stonden. Achttien jaar voeren
ze deze zaak met enthousiasme en succes. “We hadden altijd werk zat”, zegt Anneke nu lekker uitrustend op de bank.
Later bestieren ze een aantal jaren het restaurant
van Vakantiepark Leukermeer in Well en
daaropvolgend Gemeenschapshuis De Zandhoek in
Wanssum. De laatste tien jaar van
zijn arbeidzaam leven zet Math
zich in als taxichauffeur bij Verstraaten in Overloon en Venray.
In 2000 bouwen ze een woonhuis aan de Baansestraat. Inmiddels wonen ze al weer 12 jaar
in een ruim appartement op de
Ringoven. En nu achterover leunen en van muziek genieten. Muziek is een gezamenlijke hobby,
niet meer actief als muzikant,
maar door er naar te luisteren,
bij weg te zwijmelen en helemaal
in op te gaan. Math bespeelde
jarenlang bij fanfare Vriendenkring bugel en flügelhorn en bij
Freunde Echo saxofoon. Anneke
bugelde voor haar trouwen in
Maashees bij fanfare St. Cecilia.
Verder gaat Anneke nu twee dagen in week met
veel plezier naar “Zorgboerderij Samen” aan de
Venrayseweg en ze is lid van de koersbalclub van
de KBO.
Anneke en Math hebben twee kinderen; zoon Sjang
woont in Grave en dochter Anja is helemaal naar
het Drentse Paterswolde vertrokken. “Een mooie
omgeving om op vakantie te gaan, maar je rijdt
er niet zomaar even naar toe om op de koffie te
gaan”, aldus Math. Sjang en Anja hebben ieder
twee kinderen.
Omdat alle horeca gesloten is en we thuis slechts
twee bezoekers mogen ontvangen zijn ze de 13e
om hun gouden trouwdag toch ’n beetje glans te
geven in Grave bij Sjang en zijn vrouw José thuis
gaan eten. “Ze hadden er ’n echt feestmaal van gemaakt!” Anja en schoonzoon Henk treffen ze op
een later moment. Én, “wie weet, als het virus snel
weg is, is er misschien nog wel ’n gelegenheid om
het wat uitgebreider te vieren”, mijmeren ze nu al.
De redactie feliciteert hen in elk geval van harte
met dit jubileum.
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EEN MOOIE
HERINNERING
IS ZOVEEL
WAARD
Briensveld uitvaartverzorging
luistert, denkt mee en verzorgt
de uitvaart die bij de overledene,
familie en vrienden past.

Bel 24/7
0478-640026

Puzzelen? Leuk...
Prijs deze keer beschikbaar gesteld door
PLUS Verbeeten

Overloon
www.briensveld.nl
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Wie wordt de nieuwe jeugdprins en -prinses
van het Huibuukeland??
Thema 2021 ‘ZOMERCARNAVAL’
De carnaval nadert en de spanning voor de kinderen uit groep
8 stijgt. Vele vragen gaan door de hoofden van de
kinderen, zoals: Gaat de carnaval wel door? Wordt
er voor ons ook weer zo’n prachtige wagen gebouwd? Wie wordt in 2021 de nieuwe jeugdprins
en -prinses of -nar van het Huibuukeland?
Op deze vragen kunnen wij ook nog geen antwoord geven. Maar één ding is zeker, als er carnaval
gevierd mag worden dan vieren we dat samen. En
dan gaan wij ons best doen om er ook in 2021 een
mooi feest van te maken (zover dat de regelgeving
dat toelaat). Daarom beginnen we alvast met het
organiseren van de verkiezing van jeugdprins, -prinses en -nar.
Wil uw kind meedoen, dan moet u hiervoor toestemming geven. Via de weekmail van de Josefschool ontvangt u informatie over de aanmelding.
Deze informatie staat ook op de site van de Huibuuke (www.huibuuke.nl).

Ook kinderen die niet in Overloon op de basisschool
zitten, maar wel in groep 8, mogen natuurlijk ook
gezellig meedoen. Vergeet de kinderen niet op te
geven. Wij moeten dat uiterlijk 13 december weten.
Opgeven graag bij Mechie Beurskens (mechieb4@
gmail.com of 06-38436709). De uitslag van de verkiezing wordt op 15 januari bekend gemaakt aan
de kinderen.
In januari informeren wij u verder over de aanpak
van de jeugdcarnaval 2021. Wij gaan ons uiterste
beste doen om toch een geweldige carnaval voor
de jeugd te organiseren. Wij zullen u, na opgave,
via de mail informeren over de ontwikkelingen.
Omdat liedjesmiddag door COVID-19 niet door kan
gaan, is de verkiezing ook verschoven. Helaas is het
niet anders en wij snappen ook dat dit een grote
teleurstelling is voor de jeugd. Hopelijk kunnen we
in 2021 toch nog een geweldig feest voor ze organiseren. Wij doen in ieder geval ons best!
Commissie Jeugdcarnaval de Huibuuke

Nieuws van Sinterklaas Comité Overloon

Bezoek aan Basisschool Overloon
Zoals in de vorige editie van “Ons Eigen Erf” is aangekondigd, kan de intocht zoals we deze gewend
zijn in ons dorp, door de huidige coronamaatregelen, helaas niet plaats vinden. Sinterklaas Comité
Overloon heeft daarom in overleg met de basisschool de focus gelegd om een bezoek van Sinterklaas aan de basisschool te organiseren. De eerste
gesprekken met de basisschool hiervoor hebben
plaatsgevonden. Ook de media laat weten dat, binnen de huidige maatregelen, een dergelijk (kleinschalig) evenement op basisscholen mogelijk is.
(meer informatie hierover zal volgen via school).
We zijn er dan ook van overtuigd dat we de meeste kinderen van Overloon hiermee alsnog een fijne
dag kunnen bezorgen.
Helaas zitten niet alle kinderen “die in Overloon wonen” op de basisschool van Overloon. Sinterklaas en

Pieten willen deze kinderen echter niet overslaan!
Woont uw kind in Overloon en heeft deze een leeftijd van 2 t/m 12 jaar, en zit uw kind niet op “de
basisschool, ’t Smurfje of ’t kleine Atelier”, dan kunt
u uw kind bij ons aanmelden! Sinterklaas heeft namelijk een lekkere verrassing voor ze klaar staan.
Stuurt u dán een e-mail naar: sinterklaasoverloon@
gmail.com. Vermeld in uw mail de naam én leeftijd
van uw kind(eren). (persoonsgegevens worden niet
verstrekt aan derden, en zullen ná 5 december worden verwijderd)
Mini Serie van Sinterklaas en Pieten in Overloon
Heeft u het al vernomen? Sinterklaas en enkele Pieten hebben in Overloon een Mini Serie opgenomen!
Heb je de 1e aflevering(en) al gezien? Tijdens de
voorbereidingen voor het bezoek van Sinterklaas in
Overloon komen de pieten erachter dat ze een probleem hebben… Hoe gaan ze dat nu oplossen…? De
Mini Serie is alléén te volgen via Facebook en Instagram, ga jij kijken?
Volg ons op Facebook en Instagram
…en blijf daarmee direct op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom Sinterklaas in Overloon. Zoek
ons en klik op ‘Volgen’.
Facebook:
Sinterklaas Intocht Overloon
Instagram:
sintoverloon
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Heeft u vragen
of wilt u een
afspraak? Bel:
(0478) 64 24 75
www.fysiovandervliet.nl

Ruimte voor úw ideeën!

Úw locatie voor reünies, exposities, workshops,
vergaderingen, lezingen, groepen

fietsers/wandelaars, uw eigen invulling.
Volg onze website voor de actuele agenda!
Nieuwsbrief ontvangen? Stuur een email!

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

www.helder-overloon.com
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BOOMPJES voor Thuis
Thuis genieten voor elke gelegenheid!
• We verzorgen culinaire menu’s. Alleen nog even opwarmen met behulp van de
instructies en op een mooi bord leggen.
3, 4 of 5 gangen, eventueel met een ﬂes wijn of Nederlandse kazen.
• Geen zin om in de keuken te staan? We bezorgen ook warme gerechten van onze
brasserie. Keuze uit 3 soepen met brood en kruidenboter, 6 hoofdgerechten met
ambachtelijke friet en natuurlijk vergeten we de kinderen niet!
• Vanwege het overweldigende succes en de grote vraag naar de sushi op vrijdag, gaan we
ook op donderdag verse sushi rollen.

Wij koken graag voor u van donderdag t/m maandag.

Kijk eens op onze site www.boompjes-restaurant.nl
Voor meer informatie of bestellen: bel 0478-642227 of WhatsApp 0642137223.
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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)
- Therapie aan huis en instelling

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

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging

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

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

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

Ontmoet

12

Tijdelijke collectestop
Voor de tweede keer dit jaar
blijven onze bruine envelopjes
nog even ongevuld in de kast
liggen. Sinds 3 november zijn
we vanwege Corona tijdelijk gestopt met persoonlijk feliciteren en collecteren. De gezondheid van ons
allemaal staat voorop. Vanaf 1 januari 2021 hopen
we onze vertrouwde envelopjes weer op te kunnen
pakken en jou (alsnog) te komen feliciteren! Sinterklaas is dan alweer terug naar Spanje, zijn altijd gulle verjaardagsgiften zullen wij moeten missen. Maar
dat willen de jarigen in november en december vast
compenseren, zodra het weer kan.
Voor de Overloonse jeugd hopen we natuurlijk
vooral op mooie activiteiten in het nieuwe jaar. Te-

genwoordig helaas niet meer zo vanzelfsprekend.
Hoewel het aan de inzet van vrijwilligers en jullie
donaties niet zal liggen. In oktober hebben we het
mooie bedrag van bijna € 440,- opgehaald. Dankjewel, jarigen!
Gelukkig zijn er dit jaar nog activiteiten van SJIL,
Scouting Overloon en het Sinterklaascomité. Misschien niet helemaal zoals we gewend zijn, maar
toch fijn dat we hieraan met de verjaardagenactie
een financieel steentje kunnen bijdragen.
Volg je ons al op Facebook of Instagram? Met vragen of opmerkingen, kun je ons ook altijd mailen:
verjaardagenactie@gmail.com.

Update stand van zaken De Pit
Inmiddels zitten we vol in
de tweede periode waarin
we te maken hebben met
coronamaatregelen
die
wederom veel bedrijven
en verenigingen treffen en uiteraard ook gemeenschapshuis De Pit. Op dit moment is het zo dat alle
activiteiten voor volwassenen zijn geannuleerd en
alleen activiteiten voor jongeren tot en met 17 jaar
mogen plaatsvinden. We hopen dat op het moment
dat jullie deze uitgave lezen er weer meer mogelijk
is doordat de maatregelen worden versoepeld.

De Pit zijn in een vergevorderd stadium. Op dit moment worden de details uitgewerkt en is het plan
van aanpak voor het renoveren van de Blauwe Zaal
klaar en doorgerekend. De komende maanden zal
een en ander ook een formeel jasje krijgen en kan
een tijdspad worden opgesteld. Wij, als bestuur van
De Pit, zijn zeer verheugd dat hiermee het voortbestaan van de Pit gewaarborgd is.
We verwachten in december dat de gemeente Boxmeer hier een definitief besluit in neemt en de overdracht mogelijk in het eerste kwartaal 2021 kan
plaatsvinden.

Het mag duidelijk zijn dat deze maatregelen zijn
weerslag blijft houden op de financiële positie van
De Pit. Zonder de financiële ondersteuning vanuit
de gemeente Boxmeer waren de deuren al enkele
maanden gesloten geweest. Dit scenario is ons gelukkig bespaard gebleven mede door het feit dat we
in gesprek zijn gebleven met de
gemeente Boxmeer. We hebben
al eerder gemeld dat we ook voor
de lange termijn op zoek zijn naar
een oplossing en hierover met de
gemeente al diverse gesprekken
hebben gevoerd. Bij deze besluitvorming hebben we de Raad van
Toezicht, dorpsraad, fractievoorzitters Overloonse politiek en een
financieel adviseur betrokken om
zo een weloverwogen besluit te
nemen.

We blijven jullie informeren over de ontwikkelingen, blijf gezond en “Samen Sterk”
Met vriendelijke groet,
Bestuur SGO “De Pit”

De onderhandelingen over de
overdracht van de Pit naar de gemeente Boxmeer en daarmee de
waarborg van de continuïteit van
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Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl
Voor computers, Maptops, printers, cartridges,

0478-641890
www.bloems-overloon.nl
info@bloems-overloon.nl

u kunt bij ons
ook online bestellen

Xifi, onderhoud en reparatie.

Altijd al eens willen beginnen met golf?
10 lessenkaart en 2 lessen GRATIS!
1 persoon € 495
2 personen € 275 p.p.
3 personen € 250 p.p

4 personen € 200 p.p.
5 personen € 170 p.p.
6 personen € 145 p.p.

info@golfbaanoverloon.nl
tel: 06-29444018
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Kleine huisjes
Op CPO3-gebied worden al concrete stappen gezet.
Daarover later meer. Maar als ‘later’ te laat is, dan is
op korte termijn nog iets anders denkbaar, namelijk
tijdelijke woonruimte in ‘tiny houses’ - of in gewoon
Nederlands: kleine huisjes. Dat zijn kleine woningen
die makkelijk (ver-)plaatsbaar zijn met een klein
woonoppervlak, geschikt voor één of twee personen. Denk aan een vakantiehuisje. Tegenwoordig
zijn die wel van (bijna) alle gemakken voorzien, een
beetje afhankelijk van de prijs die je daarvoor wil
neerleggen. Op internet zijn veel voorbeelden te
vinden van dit soort kleine huisjes (maar dan dus
wel ‘tiny house’ intypen…).
Dat soort huisjes mag je overigens niet zomaar overal plaatsen, want dat laat het bestemmingsplan niet
toe. Maar de gemeente kan besluiten om tijdelijk
hiervan af te wijken. Als iemand zo’n huisje wil
plaatsen om erin te gaan wonen, dan moet daarvoor een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Die kan verleend worden voor bijvoorbeeld
10 jaar. Dat is dan ook meteen het maximum. Deze
regeling maakt het dus mogelijk om woningen te
plaatsen op gronden die geen woonbestemming
hebben in het bestemmingsplan.
Mocht iemand nou denken “dát zou een geweldige
oplossing zijn, maar hoe kom ik aan grond?” dan
willen we vanuit de Dorpsraad ons best graag doen
om te zien of de Gemeente grond beschikbaar kan
stellen hiervoor. Dat zal zeker niet in hartje Overloon zijn, maar het is bekend dat de Gemeente
rondom het dorp hier en daar nog wel een stukje
eigen grond heeft. In ieder geval wil de Gemeente
dan bekijken of en in hoeverre een tijdelijke locatie
is aan te wijzen.
Kortom, zonder grond zijn er nog steeds mogelijkheden. Je schaft dan zo’n klein huisje aan en pacht
een stukje grond van de Gemeente. Ideaal? Misschien niet, maar het zou - net als de pré-mantelzorgwoningen een paar weken geleden - mogelijk
tegemoet kunnen komen aan een behoefte.
Laat het de Dorpsraad even weten als hier behoefte
aan is. En het is goed om te weten dat de heer Joost
van Diemen de Projectleider Gebiedsontwikkeling is
bij de Gemeente Boxmeer. En als geen ander in staat
is om op inhoudelijke vragen antwoord te geven,

melding bij de politie wordt gedaan. Als dat niet
acuut is (dus niet via 1-1-2) dan kan dat via 09008844. Waarom is dat van belang? Enerzijds omdat
de politie het meest ingezet wordt in gebieden waar
relatief veel meldingen vandaan komen. Want anders geldt “geen nieuws = goed nieuws”. Kortom,
melden is in ons eigen belang als we méér blauw
op Overloonse straten willen. En anderzijds wordt
soms door burgers opgemerkt dat ze niet vreemd
staan te kijken als er bijvoorbeeld een hennepkwekerij wordt opgerold, want ‘we wisten allang dat
er iets raars gebeurde’. Let wel: de politie kan alleen optreden als ze een signaal heeft gekregen.
Dat moet dus van burgers komen. Het advies is dus:
houd ogen en oren open én meld onregelmatigheden bij de politie.
En op de tweede plaats ging het gesprek over het
AZC. Ook hier weer twee punten. Het ene is: meld
verdachte situaties bij de politie, ook als er nog geen
crimineel feit gepleegd is. En het andere is een heel
vervelend punt. Het gaat over het pestgedrag. De
laatste maanden worden af en toe jonge kinderen
die uit het AZC onderweg zijn naar school - het gaat
dus om leerlingen van de basisschool - gepest door
kinderen uit ons dorp. De politie geeft aan dat dit
ernstig uit de hand loopt en dat strafrechtelijk optreden van de politie nodig zal zijn als ouders hun
eigen kinderen op dit punt niet tot de orde roepen.
Vanuit de Dorpsraad denken we dat het goed zou
zijn als we met z’n allen proberen om dit pesten zo
snel mogelijk te stoppen. Het kan toch niet zo zijn
dat kinderen uit vluchtelingengezinnen de dupe
worden van pestgedrag in Overloon? We zien graag
meer politie in Overloon, maar niet om op te treden
tegen pestgedrag. Dat kunnen we toch zelf wel een
halt toeroepen?
Erik van den Dungen, voorzitter

Gesprek met de wijkagent
Vanuit de Dorpsraad was er op vrijdag 6 november
een kennismaking met de wijkagent, Cyril van den
Bosch. In het gesprek kwamen enkele zaken aan
bod die we graag onder de aandacht brengen.
Op de eerste plaats, zegt hij, is het van belang dat
bij incidenten, of ze nu groot zijn of klein, er een
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Haarstudio Tess
0478 2069 70
Bergkampweg 20
5825 AD Overloon
www.haarstudiotess.nl

Persoonlijk en begripvol

0478 588 889

dag en nacht bereikbaar

0485 523 043

www.goemansuitvaartzorg.nl
Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid
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Agenda
2020
Vanwege het Coronavirus zijn - of
worden - veel activiteiten afgelast.
Daarom moeten wij bij onderstaand
overzicht enig voorbehoud maken.
Kijk eventueel op de website van de
betreffende organisaties. Geef ook
aan ons door wanneer uw activiteit
verplaatst of geannuleerd wordt!
7 december
Dorpsraad, vergadering, de Pit,
20.00 uur
12 december
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
31 december
SJIL, Oliebollenactie, huis aan huis,
10.00 - 13.00 uur

2021

20 januari
OVO, filmavond met lekker eten,
Museumzicht, 15.00 uur en 20.00
uur
27 januari
OVO, workshop, de Pit, 20.00 uur
2+3 februari
OVO, jaarvergadering met tonprater Hans Verbaarschot, de Pit, 20.00
uur
10 februari
KBO, Koken voor ouderen, de Pit,
12.00 uur
14 februari
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30
uur
15 februari
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00
uur
18 februari
OVO, excursie Logeerhuis Kapstok,
vertrek vanaf kerkplein, 13.30 uur
24 februari
OVO, thema-avond transgender,
de Pit, 20.00 uur
26 februari
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
4 maart
KBO, Bedevaart Smakt
6 maart
De Pit Theater, The Musical Night,
20.00 uur
7 maart
OVO, Internationale Vrouwendag: dauwtrappen en ontbijten,
Raaijhal, 8.30 uur
10 maart
KBO, Koken voor ouderen, de Pit,
12.00 uur

14 maart
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30
uur
17 maart
OVO, workshop, de Pit, 20.00 uur
18 maart
KBO, Algemene Leden Vergadering, de Pit
19 en 20 maart
Loën wet ‘t
20 maart
Fanfare, Verhalenconcert met het
jeugdorkest
24 maart
OVO, thema-avond film “Wei” en
groepsgesprek, de Pit, 20.00 uur
26 maart
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
31 maart
OVO, Paasspelen, de Pit, 20.00 uur
7 april
OVO, thema-avond pleegkinderen,
de Pit, 20.00 uur
11 april
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30
uur
12 april
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00
uur
12 t/m 15 april
KBO, Oosterse dagen
14 april
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit,
12.00 uur
20 april
OVO, reisje naar het Veluwszandsculpturenfestijn, vertrek vanaf
kerkplein, 8.00 uur
21 april
OVO, thema-avond opruimcoach,
de Pit, 20.00 uur
30 april
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
1 mei
De Pit Theater, De Duivelsbrug
(Mannen van Naam), 20.00 uur
5 mei
OVO, fietsen met Marjo, vertrek
vanaf de Pit, 19.00 uur
12 mei
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit,
12.00 uur
12 mei
OVO, workshop, de Pit, 20.00 uur
15 mei
KBO, Vrijwilligersdag
15 mei
Gilde, DSB “Out of the Box” concert
16 mei
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30
uur

19 mei
OVO, afsluitingsavond: BBQ en de
Sjanellekes, de Pit, 18.00 uur
28 mei
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
1 juni
KBO, Bedevaart Kevelaer
9 juni
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit,
12.00 uur
13 juni
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30
uur
14 juni
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00
uur
19 juni
Fanfare, Avond van de Filmmuziek
20 juni
Lekker Loën, Plein Museumpark,
11.00 - ca. 17.00 uur
25 juni
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
29 juni
KBO, Fietspicknick
14 juli
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit,
12.00 uur
30 juli
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
11 augustus
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit,
12.00 uur
14 t/m 18 augustus
Kermis
17 augustus
KBO, Kermislunch voor Ouderen
27 augustus
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
8 september
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit,
12.00 uur
11 september
KBO, Jeu de Boules Toernooi
12 september
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30
uur
13 september
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00
uur
24 september
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
24 en 25 september
Loën wet ‘t
2 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond
Voor de volledige agenda verwijzen we u naar:
www.onseigenerf.nl
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Puzzelen. Leuk!
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 22 november.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door PLUS Verbeeten.
De winnaar van de puzzel
uitgave 4 november:
Netty Arts
(Hubo Overloon)
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal 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.
PAPERASSEN
PAREL
PRIVE
PRODEO
RELIKWIE
RIVIERKLEI
STEENKOOL
VLAAI
WELIG
WIEROOK
WONDER
WOONHUIS
ZOEMER

EDELEN
ENZYM
ESSAY
GIPSY
INEEN
KOELTOREN
KOMEET
KOPER
KRUID
LOOPRICHTING
MAASBOMMEL
MODDER
NOORD
OEHOE

In elk vakje moet een cijfer van 1 tot en met 9 ingevuld worden. Je moet
de lege vakjes zo invullen,
dat in elke rij, elke kolom
én elk blok de cijfers 1 tot
en met 9 slechts één keer
voorkomen.

M
T
E
I
W
K
I
L
E
R
A
P

6
7

67

23

8 91

45

18

Y
A
E
L
O
O
K
N
E
E
T
S

9

Z
P
A
M
R
R
O
P
R
I
V
E

N
N
E
S
E
W
O
N
D
E
R
S

1
6

E
E
D
M
B
K
O
E
H
O
E
S

T
R
E
D
D
O
M
V
D
U
E
A

V
O
L
N
R
I
M
O
L
O
I
Y

Z
T
E
D
I
I
U
M
D
A
R
S

O
L
N
E
S
S
A
R
E
P
A
P

3 4 5
8 1
2

5
3 1
5 7

4
3

R
E
R
I
V
I
E
R
K
L
E
I

L
O
O
P
R
I
C
H
T
I
N
G

S
K
O
O
R
E
I
W
E
L
I
G

8 1
5
4

2 7
1

VRIJDAG,
ZATERDAG
Van borrelhapje
tot
en ZONDAG
compleetopen
van verzorgd
12.00 tot 18.00
feest uur
WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
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Heerlijke 100%
blauwe bessen PRODUCTEN en NOTEN
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Belangrijke telefoonnummers:
1

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

2 Politie: 0900 8844

Redactie:
redactie@onseigenerf.nl

Advertenties en familieberichten:
advertentie@onseigenerf.nl T 06-45025119
Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl

T 202664
06-11424617

Wijkagent Cyril van den Bosch, via
politie.nl (Mijn Buurt)

T 641641

www.onseigenerf.nl

3 Anoniem bellen: 0800 7000

Abonnement 2020:

4 Huisartsenpost Boxmeer

Bankrekening: NL36RABO0141410469

0900 8880 spoed op ma t/m vr tussen
17:00 - 08:00 uur.
5 Brandweer: 088 0208208
6 Maasziekenhuis Boxmeer:

€ 15,00

Kopij en/of advertenties voor
de uitgave van
aanleveren uiterlijk

2 december
25 november 20.00 uur

0485 845000
7 Meldingen bij Gemeente Boxmeer:
• Groen, plein, stoep, fietspad, weg
0485 585911 of bij spoed 06 53735353
www.boxmeer.nl tab melding doen
• Zorgloket: 0485 585865

2

Wel abonnee, maar geen
“Ons Eigen Erf” ontvangen?
Dan kunt u bij ‘Maurix Tweewielers’
(Vierlingsbeekseweg 7a) tijdens
openingstijden een exemplaar ophalen!

