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EigenLoon in gebruik genomen
Geheel volgens planning is op 2 januari jl. het kantorencomplex aan de
Irenestraat in gebruik genomen. Alle
zeven kantoren zijn volledig bezet. In
twee van de zeven kantoren zitten zelfs
twee bedrijven! Bedrijvigheid genoeg
in de voormalige garage van Gerrit
Renkens. De gezamenlijke lunchruimte
straalt een huiselijke warme sfeer uit.
Hier komen de ondernemers bij elkaar
om te lunchen, bij te praten, te brainstormen en te netwerken. Aan de wanden van de twee vergaderzalen prijken
foto’s van Overloon van voor en net na
de oorlog. Het is een verzameling van
bijzondere plekken, bijzondere ontwikkelingen en bijzondere ondernemers
uit ons dorp. De allereerste foto ooit in
Overloon gemaakt heeft een speciale
plek. Het is de kerk die stond op de plaats waar nu
IJssalon Clevers gevestigd is. Verder zien we de voormalige Végé, schoenmaker Van Bommel, fietsenmaker
Welbers, de frietwagen van Noy en de gebroeders Verstraaten bij hun auto. De foto’s komen uit de verzameling van Peter Arts en uit de collectie van Peter van de
Pasch uit Overloon.
Foto’s: Tiny Willems

In het pand treffen we de volgende ondernemers:
Huren Overloon
Het kantoor van Huren Overloon verhuist van de keukentafel van de familie Van der Kroon aan de Kuluutweg naar het nieuwe hoofdkwartier in hun eigen
‘EigenLoon’. Huren Overloon is uitgegroeid tot een
volwaardig familiebedrijf en de tijd was rijp voor een
centrale plek. Was het zo dat tot nu toe alle medewerkers van huis uit werkten, vanaf nu is
er een vaste uitvalsbasis van waaruit
gewerkt wordt.
Huren Overloon
Irenestraat 12
5825 CB Overloon
06-13928903
info@hurenoverloon.nl
www.hurenoverloon.nl

VIND Makelaardij
De 33-jarig Dick Arts is opgegroeid
in Overloon en woont momenteel in
Nijmegen. Drie jaar geleden richtte
hij VIND Makelaardij op. In Overloon
groeide het bedrijf heel snel waardoor een eigen kantoor in EigenLoon

richtlijnen van het RIVM mogen en waarvan het bestuur vindt dat het kan.

juist op tijd op zijn pad kwam. Door met VIND Financieel Advies ook te adviseren en bemiddelen in
hypotheken en verzekeringen worden klanten bij
hun verhuiswens totaal ontzorgd. VIND Makelaardij
biedt een totaalpakket van aan- en verkoopmakelaardij, taxaties, hypotheken en verzekeringen. Alles onder één dak.
Dick Arts
VIND Makelaardij
VIND Taxaties
VIND Financieel Advies
Stieltjesstraat 191
Irenestraat 12
6511AK Nijmegen
5825CB Overloon
024-8449843
0478-700510
info@vindmakelaardij.nl
www.vindmakelaardij.nl

Gools Business Coaching
Marjon Cremers ondersteunt met haar bedrijf Gools
ondernemers bij hun groeiplannen. In een serie van
maandelijkse sessies krijgen zij nieuwe inzichten
in hun bedrijf en concrete handvaten om plannen
ook daadwerkelijk te realiseren. Veel ondernemers
lopen in de groei op een gegeven moment vast in
de waan van de dag. Met deze nieuwe inzichten,
handvaten en structuur kunnen zij weer een stap
vooruit maken. “In ‘EigenLoon’ heb ik nu een mooie
en fijne plek voor mijn klanten om te sparren over
hun bedrijf.”
Marjon Cremers
06-15546326
Overloon, Irenestraat 12
marjon@gools.nl
www.gools.nl
BE. CREATIV.
Sam Janssen is het juiste adres voor Audio – Visuele
producties. Met passie werkt hij aan de identiteit en
aan de creatieve uitwerking daarvan. “Zorg dat je
opvalt, eruit springt in de menigte in tijden van social media! Beeld en geluid vertellen jouw verhaal!”
Sam Janssen
B E . C R E A T I V.
Irenestraat 12
5825 CB Overloon
+31 (0) 6 – 305 892 54
info@becreativ.nl
www.becreativ.nl
Rewing Video Productions
Henk van IJzendoorn, eigenaar van Rewind Productions, is gespecialiseerd in het maken van social media campagnes, bedrijfsvideo’s, productvideo’s en
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commercials. Van concept naar verhaal zoekt hij samen met de klant naar een creatieve uiting in beeld.
Zijn passie en uitdaging is om jouw verhaal op een
zo mooi mogelijke manier laten zien in video.
Henk van IJzendoorn
Rewind video productions
Irenestraat 12
5825 CB Overloon
+31 (0)6 4318 0622
www.Rewindproductions.nl
RWM Janssen Consultancy
Met RWM Janssen Consultancy ondersteunt Rob
Janssen bedrijven op het gebied van IT. Rob is gespecialiseerd in het adviseren, ondersteunen en uitvoeren van IT-projecten. De opdrachten variëren
van korte programmeeropdrachten (bouwen van
koppelingen tussen applicaties), tot aan een volledige servermigratie naar een cloudplatform. De
kracht van Rob zit in de kennis en communicatieve vaardigheden aan de businesskant, maar ook de
technische know-how om IT-opdrachten tot een succes te maken.
RWM Janssen Consultancy
Rob Janssen
Irenestraat 12
5825 CB Overloon
06-42149408
rob@rwmconstultancy.nl
www.rwmconsultancy.nl

DH Feelgood Timer
Zoals in een eerdere uitgave al te lezen was runnen David Henckens en zijn zonen Piet en Lars DH
Feelgood Timer. In- en verkoop van mooie complete personenauto’s, ook op wens van de klant, en
in opdracht van klanten. De nieuwste elektroscooters, twee- en driewieler. Leuk, makkelijk en zelfs in
golfuitvoering staan ze te pronken in de showroom.
Daarnaast worden zeer interessante en waardevermeerderende poetsbehandelingen voor auto, camper, caravan, bedrijfswagen aangeboden. De ingang
van de garage bevindt zich aan de Vlassertstraat.
Meer info op www.feelgoodtimer.com of loop vrijblijvend binnen!
DH Feelgood Timer
Postadres: Irenestraat 12,
5825 CB Overloon
Bezoekadres: Vlassertstraat 1a,
5825 BV Overloon
06-13137219
info@feelgoodtimer.com
www.feelgoodtimer.com
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Pass

Kerkberichten
Kerkbalans 2021 – Geef vandaag voor de kerk van morgen!
Met het onderstaande strookje kunt u aangeven op
welke wijze u wilt bijdragen aan Kerkbalans 2021:
door middel van een doorlopende machtiging, een
eenmalige machtiging of een eigen opdracht aan
de bank.
Wij vragen u vriendelijk het strookje 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.
Dat is het motto voor de actie Kerkbalans die weer
van start is gegaan. Het thema geeft precies weer
waarom deze jaarlijkse actie belangrijk is en zelfs
noodzakelijk. Het gaat namelijk niet alleen om de
kerk van vandaag, maar vooral om de kerk in de
toekomst. En de kerk van morgen kan er alleen zijn,
als wij ons daar vandaag voor inzetten.
We hebben daar uw betrokkenheid en uw bijdrage
hard bij nodig. De inkomsten uit de actie Kerkbalans
vormen de financiële basis voor onze deelparochie
en zijn daarom onmisbaar. Daarbij gaat het om het
onderhoud van ons kerkgebouw, maar evenzeer om
de kosten voor pastorale zorg, catechese en overige
diensten. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor het voortbestaan van de kerk. Vandaar dat we u verzoeken om
bij te dragen aan de actie Kerkbalans. Dankzij uw
steun kunnen we onze taken blijven vervullen en
plannen maken voor de toekomst. Iedere bijdrage
telt en is welkom en we hopen dan ook dat we op u
mogen rekenen. Bij voorbaat dank!

Degenen die in 2019 of 2020 een doorlopende machtiging hebben afgegeven hoeven dit jaar niets in te
vullen.
Deze machtiging loopt namelijk gewoon door.
Indien u vragen heeft of meer informatie wenst,
kunt u contact opnemen met info@theobaldusparochie.nl of Germien Derks, (tel.0478- 641595).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toezegging kerkbijdrage Overloon
Naam:

��������������������������������������������

Adres:

��������������������������������������������

Postcode : �������.. Plaats: ���������������������������������
Ik kies uit een van de volgende drie mogelijkheden om mijn kerkbijdrage aan de deelparochie H. Theobaldus en Antonius van Padua te Overloon te voldoen (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is):
o
o
o

Doorlopende machtiging: Ik geef toestemming aan de parochie om vanaf het jaar 2021 ieder jaar
een bedrag van € ���.. van mijn bankrekening IBAN ������������.� af te schrijven.
Ik geef toestemming aan de parochie om in het jaar 2021 een bedrag van € ���.. van mijn bankrekening IBAN ��������������� af te schrijven.
Eigen opdracht aan de bank: Ik geef zelf opdracht aan mijn bank om op IBAN: NL14 RABO 0141
4029 11 van de parochie Maria, Moeder van de Kerk t.n.v. deelparochie H. Theobaldus Overloon
o.v.v. kerkbijdrage een bedrag van € �������.. over te maken aan de deelparochie.

Voorzorgsmaatregelen in verband met het Coronavirus
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 de zondagsvieringen en bij de gebedsviering 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. Noteer
uw naam en tel. nr. op de lijst van kerkgangers.
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 van de
Theobaldusparochie, op 1,5 m afstand van elkaar zijn aangebracht. Personen, die behoren tot
hetzelfde gezin of huishouden kunnen bij elkaar
gaan zitten.
• Bij het in- en uitgaan van de kerk kunt u uw bijdrage voor de collecte deponeren in het collectemandje, dat staat in het middenpad achter in de
kerk.
• 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.
• In plaats van koorzang is er orgelmuziek.
Vieringen 31 januari – 13 februari
Zondag 31 januari 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acoliet: Gerda Willems
Muzikale verzorging met orgelspel
Intenties: jaargetijde is voor Wies Stoffelen-Smits en
voor Jo Albers
Zondag 7 februari 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Jeanne Willems

Kosterdienst
24 januari – 30 januari
Jeanne Peeters, tel. 641835
31 januari – 6 februari
Nelly van Gemert, tel. 642504
7 februari – 13 februari
Tiny Willems, tel. 641814
Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 14 en 21
februari bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk dinsdag 2 februari 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, 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

Muzikale verzorging met orgelspel
Datum: ������� Handtekening: �����..����������������..���������
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Intenties: nog niet bekend

Voor vragen of andere zaken kunt u zich richten
naar het e-mailadres info@theobaldusparochie.nl
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Vlam biedt een vertrekpunt voor
alle mensen die willen helpen

Renovatie van het dak van de Theobalduskerk
Zoals wellicht bij u bekend is heeft onze Theobalduskerk de status van rijksmonument. Dat betekent
dat er een uitgebreid rapport is opgesteld voor het
meerjarig onderhoud. Voor dit onderhoud mogen
wij dan een beroep doen op een bijdrage uit de
subsidiepot. In november is, samen met de bouwkundige van het bisdom en met de uitvoerder, de
conditie geïnspecteerd van het in het rapport van
monumentenzorg benoemde onderhoud van de diverse daken.
Hier volgt een beknopt bouwkundig verslag van
deze dakrenovatie van onze Theobalduskerk, een
dakrenovatie die heeft plaatsgevonden in december en januari.
• Een eerste vereiste voor een goed dak zijn de loodstrippen. Deze waren op veel plaatsen gescheurd,
en moesten dus vervangen worden. Dit houdt in:
stenen uitslijpen, nieuwe loodstrip aanbrengen,
opmetselen en daarna weer dichtvoegen. De eerste twee weken waren nodig voor dit karwei.
• Aan de kant van het Kerkpad waren de uitlopen te
kort en moesten opgehakt worden. De opstaande
kant moest opgehoogd worden voor zowel nieuwe daktrim als afvoeren.
• Bij de doopkapel zijn nieuwe loodstrippen aangebracht rondom het koepeltje, om dit waterdicht
te maken voor de nog te plaatsen nieuwe wanden van isolatieglas. Dit glas is besteld en wordt
binnenkort aangebracht. Daarom is de koepel
nog even met oranje plastic ingepakt (zoals ook
op de foto te zien is). Daarna moest de dakrand
opgehoogd worden voor zowel de daktrim als de
regenwaterafvoer.
• Bij het dak van de sacristie waren de uitlopen ook
hier te kort en de dakbedekking liep op bij de afvoeren. Daarom was het ophogen van de dakrand
noodzakelijk.
• Rondom de klokkenstoel, waarin de drie klokken
zijn opgehangen, moest eerst het vogelgaas voor

een nieuwe daktrim gedeeltelijk verwijderd worden. Daarna moest met isolatiemateriaal afschot
gemaakt worden naar de regenwaterafvoeren.
Vervolgens werden nieuwe opstanden gemaakt
voor de staalconstructie van de klokkenstoel.
• Vermeldenswaardig is ook dat er geen overlast
was, toen er tijdens de renovatie twee begrafenissen plaatsvonden. In goed overleg met de uitvoerder werden de renovatiewerkzaamheden hierop
aangepast.
• Daarom mogen wij zeer tevreden over deze opknapbeurt die onze Theobalduskerk heeft gekregen.
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 bereiken onder telefoon 06 23 88 78 60.

Het Oranje Fonds is gestart met een actie om ervoor
te zorgen dat niemand zich alleen voelt in deze tijd.
Met het symbool van warmhartigheid, een vlam,
kunnen mensen verbinding zichtbaar maken. Een
raamsticker van de vlam met de bijbehorende inspiratiegids om direct concreet iets voor een ander
te doen, is gratis aan te vragen via: oranjefonds.nl/
niemandalleen.
Doe mee
Vraag de vlamsticker aan. Zo kunnen we verbonden zijn, in een
tijd waarin afstand houden noodzakelijk is. Zo weten we dat we er
voor elkaar zijn. Doe je mee? Vul
dit formulier in en je ontvangt
gratis per post de vlamsticker
voor op je raam en een set van
twee ansichtkaarten. De Coronamaatregelen zijn noodzakelijk,
maar zorgen ook voor onmacht,
verdriet en eenzaamheid. We leven in een tijd waarin het soms
moeilijk is lichtpuntjes te zien.
Maar die zijn er, volop, vertelt
Sandra Jetten, directeur van het
Oranje Fonds. Het is een heel zwaar jaar voor velen,
maar het heeft ons ook laten zien hoeveel mensen
bereid zijn iets voor een ander te doen maar veel
mensen weten niet hoe ze iets kunnen bijdragen.
Door zo’n raamsticker aan te vragen kunnen mensen uitdragen dat niemand er alleen voor moet
staan in onze samenleving. Zo maak je een klein

gebaar en vestigen we aandacht op een positief collectief gevoel. Als iemand langs jouw raam loopt die
diezelfde sticker heeft hangen, weet diegene: daar
woont iemand die er net zo over denkt als ik. Dat
creëert verbondenheid. Zo willen we mensen handvatten geven om naar eigen inzicht iets te kunnen
betekenen voor een ander.”
Gedicht
Buiten is het koud, maar wij zijn
warm van binnen door de liefde
die andere mensen ons geven. Er
is geen wedstrijd die we moeten
winnen. We hebben meer dan genoeg om te delen in dit leven, dus
laten we een verbindend vuurtje
beginnen.
Oranje Fonds
Het Oranje Fonds bouwt aan een
sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt
het zoveel mogelijk mensen en
organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit kennis en netwerk, geld, tijd en erkenning. Het Fonds
kan dit doen dankzij o.a. de Nationale Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven.
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn
het beschermpaar van het Oranje Fonds.

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

Same wiëte we mier
Het mag geen naam hebben
• Ik ben positief, maar niet wat jullie denken�
• Eén persoon op bezoek mag - maar wie kies ik dan�?
• Door corona wordt zelfs in Overloon het leven saai..!?
• En toch er is nog een krant vol nieuws in Overloon�!
• De Huiwiezer op pagina 11 �..Toeval!?

U hebt ons verrast…!

Hartelijk dank voor de vele gelukwensen, bloemen en cadeaus,
die wij bij ons gouden huwelijk mochten ontvangen.

Ien de vörige uutgave hebbe weej òlllie hulp iengeroêpe beej de
uutdrukking: ‘ik goj mit òw nog de pruume uut
d’n boëm. Uut de reacties die weej gekrege hebbe
bleek det de uutdrukking nie compleet was. Volges
de ienzenders mot ‘r nog ’n woord beej en is ’t as
vòlgt: ik goj mit òw knäök nog de pruume uut d’n
boëm’. ’t Betaekent: ik wor veul âlder as geej, of
geej gót vul ier doëd as ik. Die wört dus ien ’t woordeboek òpgenome.

’t gasteboek van ònze site, of sprekt òns gewoën án
as ge òns taegekòmt.
Vest bedankt vör ‘t mitdenke!

Dizze kier wille weej gaer van òllie wiëte of ‘van de
wap zien’ ’n Lónse uutdrukking is en wat ’t betaekent. Gaer wer òllie reacties nor
info@wiewabewaart.nl,

Anneke en Math Hofmans
6
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Geen events voor Oorlogsmuseum
Overloon tot tenminste 1 juli

ZooParc is het nieuwe jaar begonnen met een nieuwe, bijzondere diersoort. Sinds deze week verblijven er vier puna-ibissen in de Overloonse dierentuin. Het is een van de weinige plekken in Europa
waar deze vogels te zien zijn. In totaal verblijven
er zo’n 130 dieren verspreid over vijftien Europese
dierenparken.

Het Overloons museum is momenteel dicht.
Wat een topjaar had moeten worden door
o.a. het 75-jarig jubileum van ‘s werelds oudste oorlogsmuseum over de Tweede Wereldoorlog begint nu in een lock-down. Zowel het
evenement Militracks op 15 & 16 mei als het
75-jarig bestaan op 25 mei, moet wegens het
rondwarende coronavirus worden verplaatst.
Tezamen met andere festiviteiten worden
deze twee belangrijke events verschoven naar
het najaar.
Het jaarlijkse evenement Militracks is verplaatst naar 25 en 26 september. Een belangrijk evenement voor het museum, want het is
het grootste event ter wereld op het gebied
van Duitse voertuigtechniek uit de Tweede Wereldoorlog en trekt gemiddeld 15.000 bezoekers. De
viering van het 75-jarig jubileum van het museum
wordt in oktober voorzien.

Bijzondere vogelsoort is nieuwste
bewoner van volière ZooParc Overloon

De populatie van de puna-ibis in het wild neemt
snel af. “Dit komt onder meer doordat de lokale bevolking in Peru en Bolivia deze vogelsoort als huisdier houdt voor hun eieren en vlees”, legt hoofd
dierverzorging Steven van den Heuvel uit. “Goede
educatie over het behoud en de bescherming van
deze soort en zijn omgeving is daarom nodig. Dierentuinen dragen hier aan bij.”
Het museum hoopt dat tegen die tijd het Corona-virus onder controle is en mensen weer onbezorgd
kunnen genieten van alle bijzondere evenementen
die het museum te bieden heeft. Naast de viering
van het jubileum en Militracks staat in
november ook het evenement ‘Museum in het donker’ op het programma.
Het event staat dit jaar voor de derde
maal op de agenda en zet het museum
letterlijk in een ander licht: het neemt
bezoekers op indringende wijze mee in
waargebeurde verhaallijnen.
Er is komend najaar dus genoeg om te
vieren en op te verheugen. Het museum hoopt met de aangekondigde evenementen de bezoekersaantallen weer
terug te brengen naar het niveau van
wat het museum gewend was, ongeveer 125.000 bezoekers per jaar. Dat
is ook nodig om de toekomst met vertrouwen tegemoet te kunnen blijven
zien!

“Om te zorgen voor een gezonde populatie van puna-ibissen in dierenparken is er een fokprogramma
voor deze diersoort. In het kader van dat programma hebben we nu vier vrouwtjes. Zij zijn nu nog erg jong en
kunnen nog geen jongen krijgen. Op termijn zullen we ook
nog drie mannetjes mogen verwelkomen en we hopen zo in
de toekomst een foksituatie te
creëren voor de puna-ibissen in
ZooParc”, aldus Van den Heuvel.

Namens de Zonnegroet bedankt!
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Ideale snavel
De puna-ibis eet voornamelijk kleine dieren, insecten en wormen die in de modder of ondiep water
leven. Hiervoor beschikt deze vogelsoort over een
lange, gebogen snavel, die ideaal is om in de modder te zoeken naar bijvoorbeeld slakken. Om niet
weg te zakken in de modder hebben puna-ibissen
lange tenen, waardoor ze hun gewicht kunnen verspreiden.
De nieuwe bewoners zijn, zodra het park weer open
gaat, te zien in de volière in het Zuid-Amerikaanse
expeditiedeel Madidi.
ZooParc Overloon

Grote hoogte
De puna-ibis dankt zijn naam
aan het gebied Puna, een hooggelegen vlakte in het noorden
van Argentinië. In het wild
komt deze vogelsoort voor op
een hoogte van 3100 tot 4800
meter in het Andesgebergte in

Vanaf 18 december zijn we opnieuw genoodzaakt
om onze deuren te sluiten. Vanaf dat moment zijn
In de laatste twee maanden van vorig jaar
konden klanten van PLUS Verbeeten hun
statiegeldbonnetje(s) doneren aan De
Zonnegroet Overloon-Holthees-Smakt.
Dit heeft het mooie bedrag van € 385,60
opgeleverd.

Peru, Bolivia, Chili en Argentinië.
Deze ibissoort heeft bruinpaarse veren en in de
vleugels zijn soms wat paarse en groene tinten te
ontdekken. De puna-ibis heeft verder een rode snavel, waarmee hij zich onderscheidt van soortgenoot
de zwarte ibis.

we echter wel geopend als afhaalbibliotheek. Je
kunt online (https://www.biblioplus.nl/) je boeken
reserveren. Deze kun je elke vrijdag in ieder geval tot en met 12 februari ophalen tussen 14.30 en
17.30 uur. We zullen jullie via Ons Eigen Erf en via
facebook op de hoogte brengen als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Puzzelen? Leuk...
Prijs deze keer beschikbaar gesteld door
DA Drogisterij & Parfumerie.

Zie pagina achteraan.
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Ruimte voor úw ideeën!

Ontmoetingspunt voor
reünies, exposities,
workshops, vergaderingen,
lezingen, groepen
fietsers /wandelaars, uw eigen
invulling.

Wij willen iedereen bedanken
voor de warme belangstelling,
de mooie woorden op de
ontelbare kaarten
en de mooie bloemen na het
overlijden van Ons Moe.

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

TO HUBERS-VAN KEMPEN

www.helder-overloon.com

•25-06-1922 - †29-12-2020

Zij heeft haar hele leven met veel
plezier en trots deel uitgemaakt van
de Overloonse gemeenschap.

Persoonlijk en begripvol

0478 588 889

dag en nacht bereikbaar

‘t Is goed zo
Fam Hubers

0485 523 043

www.goemansuitvaartzorg.nl

VERLOREN:
Dameshorloge
met metalen
schakelband.
Tel.: 0478 641641

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

Voor de winkel geldt: Afhalen op afspraak mogelijk!
06-83260582 (ook whatsapp)

winkeloverloon@vangemertbv.nl

Advies
U kunt o nodig?
ok
videobell met ons
en
whatsap via
p!

Installatievakwinkel Overloon - Mill
0478 - 507171 • www.vangemertbv.nl
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Nieuw iN OverlOON

Praktijk voor fysiotherapie
W.M. van Iersel, I.H.G. Schreurs, R. Verschuren
K. Peeters diëtist
Kerkpad 1 5825 BA OVERLOON

0478 – 641942

Parkinson, samen sterk
Ook individuele
begeleiding en
coaching aan huis is
mogelijk.
Ingrid en Rob geven
u en uw naasten
graag gespecialiseerd
en deskundig advies.

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: 0478 – 640 520
Mobiel: 06 – 2500 5743
Email: info@fysioteunissen.nl
Internet: www.fysioteunissen.nl

Graag stel ik me voor aan alle
inwoners van het mooie Overloon. Ik ben Dick Arts, opgegroeid in Overloon. Zo’n 10
jaar geleden ben ik in Nijmegen gaan
wonen. Inmiddels ben ik 33 en al 3 jaar
ondernemer. Toen ik in 2018 met VIND
begon was de doelstelling helder. Een
makelaardij en financieel adviespraktijk, die zich richt op de regio Overloon
- Nijmegen. Waarom? Dat is nou eenmaal mijn regio. De regio waar ik de
omgeving en de mensen ken en mijn
vak is een mensen-vak. Een lokaal beroep dat je alleen goed kunt uitoefenen met kennis van de regio. Drie jaar
later kan ik zeggen dat het is gelukt. Overloon heeft
VIND Makelaardij omarmd. In 2020 heeft die groei
geresulteerd in een volwassen bedrijf. Zo heb ik in
het afgelopen jaar de meeste huizen in Overloon
mogen verkopen en kun je Overloon eigenlijk niet
binnenrijden, zonder mijn borden te zien. Dat is iets
waar ik ontzettend trots op ben. De groei in Overloon is ook de reden om hier mijn eerste kantoor,
buitenshuis, te betrekken. In het hagelnieuwe “EigenLoon” aan de Irenestraat 12 heb ik inmiddels
enkele weken mijn bureaus staan. In 2020 heb ik
ook mijn AFM-vergunning gekregen. Hierdoor is de
makelaardij uitgebreid met financieel advies. Hypotheken, verzekeringen, kredieten etc. Voor al dat
soort zaken kun je bij me terecht. Samen met de
makelaardij zorg ik ervoor dat ik alle zakelijke on-

Het fundament van onze vereniging zijn de vrijwilligers
en met het toekennen van de
SSS’er van het jaar wil de vereniging een vrijwilliger in het

www.fysiovandervliet.nl
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Emmy Verstraaten ontvangt ‘SSS-er van het jaar 2020’ uit
handen van voorzitter Adrie van de Pas

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

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

Zie ik je binnenkort aan de Irenestraat 12?
www.vindmakelaardij.nl
info@vindmakelaardij.nl
0478-700510
www.vindfinancieeladvies.nl
info@vindfinancieeladvies.nl
0478-700510

SSS’er van het jaar: Emmy Verstraaten!!

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging

Heeft u vragen
of wilt u een
afspraak? Bel:
(0478) 64 24 75

derdelen van het verhuizen kan aanbieden. Ik kom
de dozen dan niet inpakken, maar verder probeer
ik alle zorgen uit handen te nemen. Wil jij binnenkort je woning verkopen, een woning aankopen, je
nieuwe woning financieren, je verzekeringen herzien, of wil je misschien
wel blijven wonen en extra budget
voor een verbouwing? Dan sta ik voor
je klaar. Wat je de laatste tijd ook veel
ziet gebeuren, is het oversluiten van de
huidige hypotheek. De rente staat ontzettend laag en als jij hiervan wil profiteren, reken ik voor je uit of dat het
oversluiten verstandig is. Vaak krijg ik
de vraag waarom ik het bedrijf VIND
heb genoemd. In de eerste plaats wilde
ik een neutrale naam, waar ik meerdere activiteiten
onder kon hangen. Zoals dus makelaardij, financieel
advies, verzekeringen en taxaties. Met deze naam
zijn de mogelijkheden eindeloos. Daarnaast is VIND
de oplossing en niet het probleem. Ik vind de juiste
koper, de juiste woning, of de juiste hypotheek. Dát
is waarom we mogen bestaan en dus is dat voor mij
ook de juiste naam voor mijn bedrijf.

zonnetje zetten die zich langdurig of intensief belangeloos heeft ingezet voor onze vereniging.
Het bestuur is blij Emmy Verstraaten, onder wat
aangepaste omstandigheden, te onderscheiden als
SSS’er van het jaar 2020.

Emmy is als vrijwilligster vooral actief als jeugdwedstrijdsecretaris; een intensieve klus die ze al ruim
10 jaar uitvoert. Concreet betekent dat elke week
de wedstrijden, velden en lokalen indelen en daarnaast nog scheidsrechters regelen en wijzigingen
verwerken. Een flinke wekelijks terugkerende klus
waar nog eens behoorlijk wat spanning op komt
te staan als teams zich (te) laat afmelden, doorde-weeks wedstrijden ingelast moeten worden of
scheidsrechters niet beschikbaar zijn. Kortom een
intensieve taak, maar wel o zo belangrijk voor het
wel-functioneren voor de vereniging SSS’18 en het
jeugdvoetbal in het bijzonder.
Naast het wedstrijdsecretariaat heeft Emmy haar
steentje bijgedragen aan nog tal van andere activiteiten, waaronder de organisatie van het Schoolvoetbaltoernooi en Voetbalweekend in Eefde.
Emmy heeft nu het stokje overgedragen en blijft op
de achtergrond nog beschikbaar ter ondersteuning.
Al met al met recht een persoon die we als vereniging eens extra in de schijnwerpers mogen zetten:
Gefeliciteerd Emmy!
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ROOTS & CARROTS
B A L A N S

M E T

V O E D I N G

B A L A N S

M E T

V O E D I N G

ROOTS & CARROTS
Voor een duurzaam & gezond voedingspatroon
www.rootscarrots.nl
06 301 791 65
Peter Zuidstraat 14, Overloon

Voor een duurzaam & gezond voedingspatroon
www.rootscarrots.nl
06 301 791 65
Peter Zuidstraat 14, Overloon

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

u kunt bij ons
ook online bestellen

Allereerst wensen wij u een mooi 2021 toe, met veel bezoekjes aan onze
gelegenheid om de site te bekijken, foto’s te herkennen en een mailtje t
kenbaar te maken. We zitten klaar om u antwoord te geven.

Voetbaltrainers verlengen bij SSS’18!!
De huidige trainers van de herenselectie, Michel Kuijpers (hoofdtrainer) en Maarten Peeters (trainer 2de herenelftal) en de trainer
van de damesselectie Jan van Oijen blijven ook in
het seizoen 2021-2022 aan SSS’18 verbonden. Daar-

Meester Verdijk heeft veel oude schoolfoto’s uitgezocht en benoemd. D
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Allereerst wensen wij u een mooi 2021 toe, met veel bezoekjes aan onze site. In deze tijd is er meer
gelegenheid om de site te bekijken, foto’s te herkennen en een mailtje te sturen om een bericht
kenbaar te maken. We zitten klaar om u antwoord te geven.
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Hieronder weer twee foto’s waarvan we niets weten. Kent u de namen en waar zij genomen zijn? Wij
horen het graag. Via de site kunt u mailen. De eerste is nummer A19819, de tweede A20434

WEklanten,
STAAN
WEERjullie!
Beste
we missen
VOOR U KLAAR!

We gebruiken de lockdown om de salon te
restylen, zodat u, als we straks weer open
• mogen,
openingstijden
van:van een heerlijke
kunt genieten
maandag
t/m
donderdag
van 8.30 - 20.30
behandeling in een nieuwe omgeving!

vrijdag van 8.00 - 20.30
zaterdag
8.00 - 17.00
Om
uw haarvan
te kunnen
verzorgen zoals u gewend
bent,
bezorgen
we
aan
huis.
• de hereninloop vervalt omdat we alleen op
Zoafspraak
hebben we
speciaal samengestelde
werken
haarverfpakketen om thuis de uitgroei
bij te kleuren. Ook uw favoriete haarproducten
kunt u bestellen.
Voor vragen of meer info kunt u mailen met
info@salontoine.nl
Ook voor haarwerken zijn we altijd bereikbaar.
BERGKAMPWEG 2 - WWW.SALONTOINE.NL
0478 - 641584 - INFO@SALONTOINE.NL
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A20434

A19819
A19819

Veel plezier met www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl
Veel plezier met www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl
A20434

Agenda
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!

A19819
14 februari
Huibuuke, Bezorging van d’n Huiwage

6 maart
De Pit Theater, The Musical Night,
20.00 uur
13 maart
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
17 maart
OVO, workshop, de Pit, 20.00 uur
18 maart
A20434
KBO, Algemene Leden Vergade13 februari
Gilde,
oudmet
papier
ophalen, vanaf ring, de Pit
Veel
plezier
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl
9.00 uur

2021

A20434

20 maart
Fanfare, Verhalenconcert met het
jeugdorkest
26 maart
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
3 april
Freunde Echo, Paaszaterdag Muziekavond, de Pit
7 april
OVO, thema-avond pleegkinderen,
de Pit, 20.00 uur
10 april
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
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Past Metameer
bij jou?

Ga je naar de middelbare
school en wil je weten of
Metameer iets voor jou is?

Kijk dan op metameer.nl

Ga zelf op ondeirt
zoek u

Je vindt er info over onze school,
over de informatieavonden en je
maakt online kennis met ons.
Geef je op voor een masterclass
tweetalig onderwijs of vraag een
gesprek aan!
Zien of spreken we je binnenkort?
Je bent welkom!

Tweetalig
onderwijs

vmbo Mavo
havo vwo
jenaplan

locatie jenaplan Boxmeer
locatie Stevensbeek
Heerlijke 100%
blauwe bessen PRODUCTEN en NOTEN

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
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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

Overloon
www.briensveld.nl

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
8 mei
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 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
12 juni
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 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
10 juli
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
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 augustus
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 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
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 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
25 en 26 september
Oorlogsmuseum, Militracks
2 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond
7 oktober
KBO, Dag van Ouderen
9 oktober
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
10 oktober
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30
uur
13 oktober
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit,
12.00 uur

29 oktober
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
30 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, de Pit
31 oktober
Dutchbricks, LEGO Show Bricktopia
Overloon 2021, de Pit, 10.00 - 17.00
uur
10 november
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit,
12.00 uur
11 november
Huibuuke, Vör de kerk óp ’t plein
13 november
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
14 november
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30
uur
14 november
Jubileumreceptie 66 jaar Keieschieters, Vierlingsbeek
15 november
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00
uur
25 november
KBO, Algemene Leden Vergadering, de Pit
26 november
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
8 december
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit,
12.00 uur
11 december
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
12 december
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30
uur
16 december
KBO, Kerstviering
17 december
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
18 en 19 december
Fanfare, Kerstconcert
19 december
Lekker Loën, Plein Museumpark,
11.00 - ca. 17.00 uur
31 december
SJIL, Oliebollenactie, huis aan huis,
10.00 - 13.00 uur

2022

6 april
Freunde Echo, Paaszaterdag Muziekavond, de Pit
25 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, de Pit
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Puzzelen. Leuk!

Warme Bakker Degen

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 31 januari
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door
DA Drogisterij & Parfumerie.

De winnaar van
de puzzel uitgave 13 januari:
Robert Roijen
(RESTARIA LOON).

E
S
R
P
E
K
E
L
E
F
Z
G

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.
PEKEL
POCHER
REKENSOM
REVUEARTIEST
TANTE
TEMPO
TOESTEL
TREIN
VEEDIEF
VERPOTEN
VISCOSE
ZANGSTEM
ZONET

AIRCO
CATHETER
CORRELATIE
EENVERDIENER
ENGEL
ESSEN
GEMBER
GEZINDTE
GLORIEUS
INENTEN
INHALER
ISLAM
KOKETTEREN
LUNET

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.

67

23

8 91

45

18

R
G
E
Z
I
N
D
T
E
O
I
O

3
8 4
6
9
7
1

E
L
V
C
T
E
E
I
N
G
N
P

L
O
U
R
A
R
D
E
V
A
N
M

A
R
E
N
L
E
T
S
E
O
T
E

8 7

2
4

4

H
I
A
N
E
T
O
P
R
E
V
T

N
E
R
V
R
T
I
D
D
M
I
S

I
U
T
C
R
E
N
N
I
A
S
G

R
S
I
H
O
K
B
E
E
L
C
N

F
R
E
H
C
O
P
M
N
S
O
A

M
O
S
N
E
K
E
R
E
I
S
Z

C
A
T
H
E
T
E
R
R
G
E
E

BOOMPJES VOOR THUIS

elke 2 weken een ander 4/5 gangen menu
helemaal voorbereid, alleen nog even
opwarmen volgens de instructies!

www.boompjes-restaurant.nl
0478-642227

1 9

7 2
3

5

6 9

3

8

Irenestraat 2 Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

Dorien van Dijck

Verse sushi op bestelling
gemaakt, om de hele avond
van te genieten!
Do t/m Zo
www.bonsai-sushi.nl
0478-700518

We staan
voor u klaar

3

Reclame: 1 t/m 6 februari
• ¾ Appel € 6,45
• Waldkornbrood € 2,65
• Duvelsbrood € 6,30
Reclame: 8 t/m 13 februari
• ¾ Carnavalsvlaai € 9,60
• Valentijnstaartje € 12,00
• 8 Worstenbroodjes + 2 gratis

06-30693894
0478-642527
www.doorvandijck.nl

vanuit het hart verbinden bij afscheid

Bel ons
gerust

Coppis & Cruijsen Assurantie Adviseurs V.O.F.
Stevensbeekseweg 2
5825 JC OVERLOON
T (0478) 64 13 01
E info@coppis-cruijsen.nl
I www.coppis-cruijsen.nl

19

Vijf Dorpen Belang / Lijs

Heer

Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl
Voor computers, laptops, printers, cartridges,
wifi, onderhoud en reparatie.
28

•
•
•
•

Dakinspectie, onderhoud en renovatie
Platte daken kunststof en bitumineuze
Dakgoten reinigen en renoveren
(Spoed-)reparatie

Tel.: 06-41861929

E-mail:

janssendakwerkenoverloon@outlook.com



Belangrijke telefoonnummers:

Belangrijke telefoonnummers:
11. Als
Alselke
elkeseconde
secondetelt,
telt,bij
bijlevensgevaar
of
heterdaad bel
onmiddellijk 112
levensgevaar
of dan
heterdaad,
2 Politie:
0900
8844
bel dan
onmiddellijk
112
Wijkagent
Cyril
van
den
Bosch, via
2. Politie: 0900 8844
Wijkagent
janne.blom@politie.nl
politie.nl
(Mijn
Buurt)
Anoniem
bellen:
33.Anoniem
bellen:
08000800
70007000
Huisartsenpost
Boxmeer
44.Huisartsenpost
Boxmeer
09008880
8880spoed
spoed
0900
opop
mama
t/mt/m
vr vr
tussen
tussen
17.00
08.00
uur,
in
het
17:00 - 08:00 uur.
weekend en op feestdagen, voor
5 Brandweer: 088 0208208
dringende medische vragen die
6 Maasziekenhuis Boxmeer:
niet kunnen wachten tot het
0485 845000
eerstvolgende spreekuur van uw
7 Meldingen bij Gemeente Boxmeer:
eigen huisarts
•
Groen, plein, 088
stoep,
fietspad, weg
5. Brandweer:
0208208
585911 of bij spoed
06 53735353
6.0485
Maasziekenhuis
Boxmeer:
www.boxmeer.nl
0485 845000 tab melding doen
Zorgloket: 0485
585865 0485 585911
7.•Gemeente
Boxmeer:

2

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 2021:

€ 15,00

Bankrekening: NL36RABO0141410469
Kopij en/of advertenties voor
de uitgave van
aanleveren uiterlijk

10 februari
3 februari 20.00 uur

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

