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Jeugdprinsenpaar is digitaal onthuld in de Huibuukebubbel
Door Corona is alles anders. Daarom
helaas geen bomvolle cultuurbunker bij de onthulling van het jeugdprinsenpaar in het Huibuukeland.
Het veroorzaakte wel een lange file
op de digitale snelweg waardoor de
onthulling een half uur later opgestart kon worden. Ruim 500 mensen
waren getuige van de digitale onthulling.
De spanning was om te snijden toen als eerste de
jeugdnar springend en toeterend uit de mist tevoorschijn kwam. De jeugdnar is Jort van de Ven. Jort is
zoon van Ralph en Maartje van de Ven. Zij wonen met
hun gezin aan de Oploseweg. De vrolijke spontane nar
richtte zich via de camera naar het digitale publiek en
eindigde zijn speech met de woorden “Dizze Carneval
mit nar Jort, kòmde gillie zeker niks tekort!!
De spanning steeg op de digitale snelweg. Want na
de jeugdnar wordt de jeugdprinses en haar adjudant
onthuld. De twee meiden kwamen tegelijk uit de mist
naar voren. Jeugdprinses is Roos Gieselaar (dochter van
Dennis en Iris Gieselaar en zij wonen in het bos achter

de Vers) en haar adjudant is Lotte Hollanders (dochter
van Pascal Hollanders en Wendy van Kempen). Beide
dames stonden te stralen voor de camera en de prinses eindigde haar speech met de jel “Mit Prinses Roos
veurop, wurd ook dizze Corona Carnaval TOP”.
Het werd muisstil op de digitale snelweg toen de presentator de nieuwe jeugdprins en zijn adjudant aankondigde. De jeugdprins kwam enthousiast springend
tevoorschijn. De jeugdprins van 2021 is Koen Weerts
(zoon van Rob en Patricia Weerts) en naast hem staat
zijn adjudant Willem Teunissen (zoon van Hans en Leontien Teunissen). Zowel de jeugdprins als zijn adjudant hebben huibuukbloed door de aders stromen.
Want beide ouders zijn in het verleden prinsenpaar
geweest van de Huibuuke.
De vlammende speech eindigde met de prinsenleus
“òk al hèlt Corona ons dit jaor un bietje teage, mit
Prins Koen veurop gaon weej same unne super vette
zommer carnaval beleave, Alaaf”
Vervolgens stelden alle kinderen die meedoen aan de
jeugdcarnaval zich via de camera voor. Het was een
aparte maar onvergetelijke avond voor iedereen.

!! ATTENTIE ATTENTIE!!
Op zaterdag 13 februari
presenteert de Huibuuke
Omroep Stichting (HOS)
eenmalig: 100% HUI!

Dit kan via huibuuke.nl. Vul daarbij je gegevens in
en wie weet nemen we tijdens de uitzending wel
contact op. Tijdens de uitzending draaien we dan
de enige echte 100% HUI Top 11 van de door jullie
uitgekozen nummers.

Kerkberichten
Voorzorgsmaatregelen in verband met het Coronavirus

Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Gerda Willems
Muzikale verzorging met orgelspel

Deze uitzending is te bekijken via de livestream op
www.huibuuke.nl. Houd voor de aanvangstijd de
site van de Huibuuke én onze social media kanalen
goed in de gaten. De start van de uitzending is namelijk afhankelijk van de op dat moment geldende
Coronamaatregelen.

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.

Zondag 21 februari 10.30 uur
Eerste zondag van de Veertigdagentijd
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Gerda Willems
Muzikale verzorging met orgelspel

BELANGRIJK: Als deze editie van Ons Eigen Erf uitkomt kun je dus jouw 100% HUI Top 11 van Lónse
Carnavalsnummers nog insturen.
Ga naar www.huibuuke.nl en breng je stem uit!

Voor deze avond hebben we ook jullie hulp nodig!
Stuur ons jouw Top 5 van Lónse Carnavalsliedjes.

Stemmen kan nog tot vanavond (10-02-2021)
18.11 uur.

• 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 op zaterdag 27
februari 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.
De gegevens van de vaste kerkgangers staan al genoteerd op deze lijst. 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.
• De collecte wordt gehouden met de klingelbuul,
het collectezakje aan de lange stok.
• 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.

Intenties: nog niet bekend

Naast muziek hebben we bijvoorbeeld ook leuke
spelletjes en interviews met prominente Carnavalsvierders.

Vieringen 14 februari – 27 februari

TV-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bijzondere feestdagen en op de vierde zaterdag van
de maand, in de maand februari op 27 februari,
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 afstands-

Vanaf je eigen bank kun
je ruim 2 uur luisteren, en
kijken, naar 100% HUI,
het radiostation voor de
Huibuuke. Behalve liedjes van eigen bodem en andere Carnavalsmuziek gaan we proberen een mooi
programma neer te zetten om zo toch een beetje
Carnaval je huiskamer in te krijgen!

Volkstuin Overloon
Al sinds jaar en dag is er in Overloon een volkstuinencomplex. Dit complex bestaande uit 18 volkstuinen en ligt achter de Hoge Akker (oneven nummers
3 t/m 9) in Overloon en is in eigendom van de gemeente. De tuinen hebben een oppervlakte van ca.
100 m².

tussentijds opzegging wordt wel de gehele huurprijs in rekening gebracht.

In principe wordt een huurovereenkomst afgesloten voor één jaar en daarna stilzwijgend verlengd,
tenzij huurder opzegt of de gemeente aanleiding
heeft om huur op te zeggen.

Voor meer informatie: Gemeente Boxmeer, Bas van
Raaij, tel.: 0485 585911

Op dit moment zijn er nog een paar tuintjes vrij die
verhuurd kunnen worden. Om precies te zijn drie.
De kosten bedragen € 22,69 per jaar.

In de huurovereenkomst staan daarnaast een aantal voorwaarden waar huurder zich aan dient te
houden. O.a.: het gebruik dient overeenkomstig de
bestemming te zijn namelijk volkstuin; de tuin mag
niet onderverhuurd worden; dient in schone staat
opgeleverd te worden; er mogen geen bouwwerken worden opgericht; er mag geen gebruik worden gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen; bij

Het mag geen naam hebben
• Psst… hier moet je zijn…!
• D’n 13e papier án de straot en 100% HUI kiêke - d’n 14e uutslaope en d’n
Huiwage laeze...!
• Gemeentehuis Land van Cuijk komt in Boxmeer - verdomd, weer niet in Overloon…!
• Zoals het avondklokje thuis tikt ....
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Zondag 14 februari 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acoliet: Ans Abels
Muzikale verzorging met orgelspel
Intenties: nog niet bekend
Woensdag 17 februari 18.30 uur
Aswoensdag
Begin van de Veertigdagentijd

Zaterdag 27 februari 19.00 uur
Tweede weekeinde van de Veertigdagentijd
Gebedsviering
Intenties: Carel van Abel vanwege zijn eerste sterfdag en zijn zwager Toon Janssen, Jos de Greef
Kosterdienst
7 februari – 13 februari
Tiny Willems, tel. 641814
14 februari – 20 februari
Jeanne Peeters, tel. 641835
21 februari – 27 februari
Nelly van Gemert, tel. 642504
27 februari bij de gebedsviering van 19.00 uur
Jos van de Pas, tel. 641268
Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 27 en
28 februari en 7 maart bij de kerkberichten in Ons
Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk dinsdag 16 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,-.
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bediening, 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 wor-

den 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. 0485471246 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

We blijven foto’s tonen waarvan we niet weten wie
Allereerst wensen wij u een mooi 2021 toe, met veel bezoekjes aan onze site. In deze tijd is er meer
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namen die u weet even door.

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

A18313

Onze tentoonstelling hebben we helaas weer moeten verzetten. De maatregelen zijn zodanig dat wij
het niet aandurven om het evenement door te laten
gaan. Het is wel mooi als er mensen komen kijken
wanneer je zoiets doet.
Volgend jaar bestaat de Oude Schoenendoos 40
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20433
jaar. Reden om dan een grotere tentoonstelling te
houden. De tentoonstelling is dan waarschijnlijk
wat uitgebreider. De locatie is dan een verrassing.
De datum ook. Volgende keer meer.
Houd het goed en blijf gezond
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl
A19819

GEZICHTEN UIT HET VERLEDEN (aflevering 2)
Auteur namens de werkgroep: Arno van Dijk
Op de begraafplaats van de Commonwealth War
Graves Commission in Overloon, in de volksmond
ook wel het Engels kerkhof genoemd, bevinden

zich 281 graven. Ieder met een eigen verhaal.
In deze reportageserie belicht de Werkgroep Overloon War Cemetery iedere keer kort 1 zo’n bijzonder verhaal. Deze keer respectievelijk grafnummer
2, vak IV, rij C en grafnummer 3, vak IV, rij C.

Gordon Wright (1924 – 1944)
Robert Silman (1925 – 1944)
Gevangen in de Jackal
Het is een nachtmerrie: opgesloten zitten in een
tank, op een vierkante meter. En niet op tijd kunnen ontsnappen wanneer je oog in oog staat met
het noodlot.

Gordon en Robert worden begraven in een tijdelijk
graf. Op 28 mei 1947 worden ze overgebracht naar
het Overloon War Cemetery en daar herbegraven.
Daar liggen hun graven naast elkaar.

Gordon John Wright wordt geboren in 1924, in Shirecliffe, Sheffield. Hij is de zoon van John William
Wright en Jane Wright.
Een jaar later wordt Robert Edward Silman geboren, in Redland, Bristol. Robert is de zoon
van William Henry Silman en Rose Silman.

Gordon is pas 20 jaar wanneer hij sterft in de Jackal,
Robert is zelfs nog maar 19 jaar.
Jonge jongens die ver weg van huis hun leven geven
voor de vrijheid van Nederland.

De paden van Gordon en Robert kruisen
elkaar wanneer ze allebei belanden bij de
Britse Coldstream Guards, 4th Bn,
Samen met Commander Garner en tank driver Bob Dare vormen Gordon en Robert, die
beiden de schutskoepel bemannen, de crew
van een Chuchill-tank. Zoals heel veel tankbemanningen hebben ook zij hun tank een
bijnaam gegeven: ‘Jackal’.
Op 14 oktober 1944 wordt de Jackal ingezet in een tankoperatie tijdens de Slag om
Overloon.
Omdat de co-driver van de Jackal eerder gewond
is geraakt komt Lieutenant Sergeant Johnny Lambert op 13 oktober als vervangende co-driver over
van een andere tankbemanning wiens tank eerder
is opgeblazen.
Maar op die 14e oktober, midden in de hel van de
Slag om Overloon, rijdt de Jackal als voorste tank
op een Duitse Riegel-mijn. De explosie die volgt is
enorm en direct breekt er brand uit in de tank. In
de chaos in de tank is alleen Bob Dare in staat weg
te komen. Maar wanneer hij ziet dat geen van de
andere bemanningsleden eruit is, gaat hij terug.
Hij slaagt er in om Lambert los te koppelen en naar
buiten te slepen. Dare gaat weer terug, ziet de ernstig gewonde Garner en weet hem naar buiten te
trekken. Maar voor Wright en Silman die vanuit
de tankkoepel Dare om hulp schreeuwen kan Dare
niets meer doen.
Garner verliest een been, Lambert verliest zelfs beide benen. Bob Dare zelf loopt zeer ernstige brandwonden op. De schreeuwen om hulp vanuit de koepel door Wright en Silman zullen Dare de rest van
zijn leven bijblijven.

De grafstenen van respectievelijk Gordon Wright en Robert
Silman op de Overloon War Cemetery. (Foto: Collectie Leo
Janssen, Overloon)

In het Jackal-verhaal blijven helaas twee vragen onbeantwoord.
Bob Dare meldt in zijn getuigenissen letterlijk
Thursday 12 October als datum van de explosie van
de Jackal. En dus de datum van de dood van Wright
en Silman. Dit is enigszins merkwaardig omdat die
datum liefst twee dagen afwijkt van de eigenlijke
datum die ook op de twee grafstenen staat: 14 oktober. Herinneringen kunnen vervagen of gekleurd
raken, maar door het expliciet noemen van zowel
de donderdag als de datum 12 oktober werpt Dare
een interessante datumafwijking op.
Daarnaast is de naam van de tankcommander van
de Jackal tot nu toe niet 100% vastgesteld kunnen
worden. Dare noemt in zijn getuigenissen Garner,
dus is zo ook in dit artikel opgenomen. Maar andere
bronnen noemen echter Dick McDougal als de tankcommander.
Feit is dat Bob Dare door zijn gevaarlijke reddingsactie een echte held is.
De foto
In de zoektocht van de werkgroep naar een foto
van zowel Gordon Wright als Robert Silman is het
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ondanks de connecties van de werkgroep tot nu
toe niet gelukt om een foto van beiden te vinden.
Mocht een lezer van dit artikel over een foto van
Gordon of Robert beschikken, dan verzoeken wij
om contact op te nemen met de werkgroep.
De Jackal is na de oorlog toegevoegd aan de collectie van het Oorlogsmuseum Overloon.
De Werkgroep Overloon War Cemetery stelt zich
o.a. ten doel om bij zoveel mogelijk graven op de
CWGC-begraafplaats de foto’s en verhalen te ach-

terhalen, eer te brengen aan de aldaar begraven
gevallenen en zo deze geschiedenis levend te houden.
Meer info over het project en de werkgroep op:
www.werkgroepoverloonwarcemetery.jouwweb.nl
www.facebook.com/WerkgroepOverloonWarCemetery/
Bronvermelding:
nl.findagrave.com
landmarkscout.com

Vervolg enquête gemeente
Land van Cuijk i.o.
in aansluiting op het bericht in onze uitgave van
16-12-2020
In dit bericht wordt er meer informatie gegeven
over de resultaten van de enquête. Ruim driekwart
van de ondervraagden vindt participatie van inwoners belangrijk in de nieuwe gemeente.
Deelname
In totaal hebben 1.825 inwoners deelgenomen aan
de enquête. Boxmeer: 604, Cuijk: 634, Mill en Sint
Hubert: 380 en Sint Anthonis: 207. In de gemeente
Boxmeer hebben dus 604 personen hieraan meegedaan. Van de totaal ca. 29.000 inwoners is dit ongeveer 2 % en komt overeen met de totale deelname.
Uit Overloon deden 111 personen mee aan de enquête, dus ruim boven het gemiddelde.
Hierbij een aantal resultaten over een aantal belangrijke onderwerpen waarbij we de top 3 vermelden.

(Foto’s: Collectie Piet Peters, Overloon)

KBO-OVERLOON

Kalender van activiteiten

Belangenvereniging van senioren

Vanwege het coronavirus zullen tot 1 april alleen
die activiteiten doorgaan, die volgens de richtlijnen
van het RIVM mogen en waarvan het bestuur vindt
dat het kan.
Houd de website van KBO Overloon goed in de gaten, voor actueel nieuws, maar ook voor mogelijke
veranderingen, die onverwacht aangebracht moeten worden.
De website van KBO Overloon vindt u als u in de
adresbalk bovenin het volgende typt:
http/www.kbo-overloon.nl (vergeet het tussenliggend streepje niet)
Algemene Ledenvergadering op 18 maart vervalt.
Het zal duidelijk zijn dat helaas de Algemene Ledenvergadering, welke gepland staat op donderdag 18 maart, niet zal kunnen doorgaan in de vorm
van een bijeenkomst. Eind februari ontvangen onze
leden nog nadere informatie daarover en over de
wijze waarop de jaarstukken in te zien zijn.
Oproep aan slachtoffers van oplichting/cybercrime
Bent u wel eens opgelicht via internet? Dat gaf u
vast een ongelofelijk rotgevoel, dat u niemand anders toewenst. Juist dáárom is uw ervaring zo belangrijk voor anderen. Uw verhaal kan anderen hel-
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pen om alert te zijn, om te voorkomen dat ook zij
slachtoffer worden en om oplichters een stap vóór
te blijven.
KBO-Brabant werkt samen met het Regiobureau
Integrale Veiligheid Oost-Brabant aan een project
waarbij senioren worden voorgelicht over de risico’s van cybercrime (phishing, hacken, sms-fraude,
whatsapp-fraude etc.).
Uw (geanonimiseerde) verhaal kan ons helpen om
de voorlichting persoonlijker en krachtiger te maken. Als u uw ervaringen wilt delen, kunt u dat laten weten aan Edith Mostert van KBO-Brabant via
emostert@kbo-brabant.nl of aan Frank Hustin van
het Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant.
U kunt contact met hem opnemen via info-rivob@
eindhoven.nl.

Wat vindt u prettig aan het wonen in uw dorp/wijk:
1 Rust en ruimte
2 Voorzieningen als winkels en bibliotheek
3 Kwaliteit openbaar groen / parken / perkjes
Wat mist u in uw dorp/wijk:
1 Voorzieningen als winkels en bibliotheek
2 Bereikbaarheid met auto / openbaar vervoer
3 Sociale voorzieningen / nabijheid zorg
Waarom vindt u het belangrijk om betrokken te zijn
bij plannen of projecten van de gemeente:
1 Ik wil over mijn eigen omgeving meepraten

2 Als inwoners zie je andere dingen dan de gemeente
3 De omgeving is ook van ons
Bij welke onderwerpen waar de gemeente mee bezig
is, wilt u betrokken worden:
1 Woningbouw
2 Verkeersveiligheid / parkeren
3 Voorzieningen voor ouderen
Hoe wilt u geïnformeerd worden bij de ontwikkeling van de dienstverlening en de plannen van de
gemeente:
1 Huis aan huis krant
2 Mail
3 Dorpskrant
Hoe zou u de gemeente willen informeren over uw
plan / voorstel voor het dorp:
1 Mail aan de gemeente
2 Bijeenkomst
3 Contact met dorps- of wijkraad
Wat vindt u het belangrijkste als u contact met de
gemeente heeft:
1 Persoonlijk contact
2 Service / meedenken
3 Snelheid
Vervolg
Zodra de coronamaatregelen het toelaten, worden
bijeenkomsten georganiseerd waarbij de opgehaalde input besproken wordt en een verdiepingsslag
wordt gemaakt. Nadere berichtgeving hierover
volgt.

Same wiëte we mier
Òp de vraog wie
wet wat “van de
wap zien” betaekent, hebbe we veul reacties gekrege. Allemól mit net wat ândere umschriêvinge,
mar de strekking was det as ge van de wap ziet, ge
de weg kwiet bint, ’t efkes nie mer wet en/of ien de
war ziet.

hiël anders. Gaer wer òllie reacties nor info@wiewabewaart.nl, ’t gasteboek van ònze site, of sprekt òns
gewoën án as ge òns taegekòmt.
Vest bedankt vör ‘t mitdenke!

Dizze kier vraoge weej òllie hulp beej de uutdrukking: “die het de loëkesaus nie uutgevônde”. Weej
denke det iederiën de betaekenis hiervan wel kent,
mar ’t göt um ‘t woord de loëkesaus. Wört dè algemaen ien Loën gezet of wört ’t alliën binnen ‘n
bepólde kring of femilie gezet en gebruuke ândere
minse bevöbbeld “die het ’t buskruut, of ’t waerm
water nie uutgevônde” of misschien nog wel iets
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ZooParc en Dierenrijk uitgeroepen tot
leukste uitjes van Noord-Brabant

We laten je gaan,
vervuld met mooie en
fijne herinneringen.
Na een liefdevolle verzorging in Hof van Loon
is overleden, onze moeder, oma en
overgrootmoeder

Ondanks Corona is 10 januari
voor ons een onvergetelijke
dag geweest.

Anna Hofmans - Rutten
Johanna Christina

* Boekel 13-12-1924 † Overloon 21 - 01 -2021
Echtgenote van Toon Hofmans † 29-08-2005
Maria en Frits
Wim en Ine
Christa en Jan
Ans en Leo
Anton en Marian
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Via de raamvisite zijn er vele persoonlijke felicitaties geweest, maar ook zijn
er veel kaarten, bloemen en kadootjes
bezorgd!
Het diamanten huwelijksfeest is voor
ons een prachtige dag geweest.

We hebben er van genoten!!

Het afscheid heeft in besloten kring
plaats gevonden.
We bedanken iedereen voor hun warme
medeleven en belangstelling. In het bijzonder
bedanken we de medewerkers van
Hof van Loon, voor hun liefdevolle zorg.

Jan en Nelly Ewals

ZooParc en Dierenrijk zijn uitgeroepen tot ‘Leukste uitje van
Noord-Brabant’. Tijdens de digitale bijeenkomst van de door de
ANWB-georganiseerde verkiezing
werd bekendgemaakt dat de dierentuin in Overloon de meeste
stemmen heeft ontvangen.
Dierenrijk in Mierlo ontving de
bronzen medaille. De uitjes werden
door de kiezers beoordeeld op de
punten prijs/kwaliteit, sfeer, faciliteiten, personeel en het aanbod.
Waardering
Roel Huibers, general manager
van ZooParc, is ontzettend blij met
de uitverkiezing. “ZooParc is een
prachtig park. We hebben door de sluitingen een
pittig jaar achter de rug. Daarom zijn we extra blij
dat bezoekers ons zo waarderen.”
Elfde keer
Het is de elfde keer dat de ANWB de leukste uit-

tje-prijzen uitreikt. Dit jaar brachten mensen hun
stem uit in de categorieën ‘provincie’, ‘landelijk’
(voor attracties met meer dan 450.000 bezoekers
per jaar) en ‘over de grens’. Dit resulteerde in een
top-3 in alle categorieën.

IN VERBAND MET VAKANTIE IS HUISARTSENPRAKTIJK MOOIJ GESLOTEN OP:
Maandag 15 februari t/m vrijdag 19 februari
Voor waarneming bij uiterste Spoedgevallen kunt u bellen
van 8.00-17.00 uur met onderstaande arts
Achternaam letters A t/m J
Dokter vd Boom
Tel. 0478-641202
Achternaam K t/m Z
Dokter Mosch-van de Born
Tel.0478-631315

Voor uitsluitend spoedwaarneming tijdens avond, nacht/weekend
en feestdagen mag u bellen met de
Centrale huisartsenpost: 0900-8880

Heeft u vragen
of wilt u een
afspraak? Bel:
(0478) 64 24 75
www.fysiovandervliet.nl
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Puzzelen? Leuk...
Prijs deze keer beschikbaar gesteld door
PLUS Verbeeten.

Zie pagina achteraan.
Jeugdprins Koen, jeugdprinses Roos met Nar Jort en adjudanten Lotte en Willem
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Doortrappen tot je honderdste,
wie wil dat niet?
zame dag gaan wij in Beugen, Sambeek, Holthees/
Smakt en Overloon organiseren in mei/juni 2021.
Natuurlijk alles volgens de Corona voorschriften.

Iedereen natuurlijk, maar helaas dit is niet iedereen
gegeven. Niet iedereen blijft lang genoeg gezond
om te kunnen fietsen, of men heeft al jaren niet
meer gefietst, altijd de auto gebruikt en daardoor
het fietsen een beetje ontwent.

Ondanks dat gaan gelukkig vele 55 plussers weer
op pad met de fiets, soms met de oude vertrouwde
fiets maar tegenwoordig steeds meer met de elektrische fiets. Alleen of samen met je partner of fietsgroepje, maar lekker in de buitenlucht genieten van
onze mooie omgeving.
Maar zoals zoveel dingen in het leven is het fietsen
niet zonder gevaar. Dit blijkt ook uit de landelijke
cijfers, meer en meer fietsongevallen, zeer vaak met
55 plussers met soms zeer ernstig letsel.
Om enkele handvaten te geven met betrekking tot “Veilig Fietsen” hebben we als
SWOGB samen met alle ouderen organisaties en de diverse
overheden een mooie fietstraining ontwikkeld. Deze
zeer mooie, gezellige en leer-

Voor wie is zo’n fietsdag nu bestemd. Velen zullen
zeggen “niet voor mij, ik kan fietsen”. Dat we allemaal kunnen fietsen is bekend, maar fietsen we ook
veilig en beheerst, kennen we de regels, kennen we
de fiets?
Wat gaan bijvoorbeeld doen op deze dag:
Op de eerste plaats natuurlijk gezellig samen een
aantal tips bespreken om veilig te kunnen fietsen,
verkeersregels, snelheid, gedrag, houding enz. Daarnaast wordt u advies gegeven over het afstellen van
uw fiets en kunt u een testparcours afleggen. Verder zijn er nog diverse activiteiten die op deze dag
besproken, getest of gedemonstreerd worden.
Als het weer meewerkt gaan we voor de liefhebbers
een rondje Beugen fietsen als u dat wilt.
De dag wordt afgesloten met een gezellig kopje
koffie waar de dag geëvalueerd word en waar een
dankwoord gesproken zal worden.
Deze dag is vanzelfsprekend niet alleen voor alle
55 plussers uit genoemde dorpen, maar voor alle 55
plussers uit onze gemeente. Maar u bent als eerste
aan de beurt om in te schrijven. Maak gebruik van
deze unieke kans. Verdere info volgt in komende
periode.
Kortom, laat dit niet aan uw neus
voorbij gaan, schrijf u in, voor u zijn
de kosten slechts 5 euro. (inclusief
lunch).
Hebt u vragen?: Voor Overloon:
Wil Philipsen tel: 06 34 99 29 50

Totaal aantal meldingen per kern en subcategorie gemeente
Boxmeer van 01-01-2020 t/m 31-12-2020

De Gemeente Boxmeer kreeg afgelopen jaar naar eigen zeggen
uit alle kernen samen in totaal
4990 meldingen van burgers over
zaken in de openbare ruimte die
niet in orde waren. De bijgaande
lijst is de top-10 aan meldingen
die ontvangen zijn uit Overloon.
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Overloon
Overloon
Overloon
Overloon
Overloon
Overloon
Overloon
Overloon
Overloon
Overloon

Lamp kapot
Illegale stort/zwerfaval
Processierups en luizen
Plantsoen/Veldjes/Struiken
Verharde wegen
Overige dieren
Stoeptegels (wortelopdruk)
Gevaarlijk verkeersgedrag
Bermen
Bladoverlast

116
86
77
69
27
25
22
20
18
14
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Normale openingstijden
Maasziekenhuis
op ‘carnavalsmaandag’ 2021
sterk in elk merk

het complete
Onderhoud, Reparatie, APK
voor uw
Auto, Bus, Camper

Inkoop / Verkoop
nieuw & occasions
vakgarage pechhulp € 39,95 per jaar

Op carnavalsmaandag zijn normaal gesproken de
openingstijden aangepast. Dit jaar is dat niet het
geval. Op maandag 15 februari zijn het Maasziekenhuis en de Sint Maartenskliniek geopend en bereikbaar zoals gebruikelijk.
Patiënten kunnen volgens afspraak terecht op de
polikliniek in het Maasziekenhuis. Ook voor radiologie en bloedafname in het Maasziekenhuis kun-

nen patiënten een afspraak maken voor deze dag.
De bloedafnamelocaties in de regio zijn 15 februari
ook geopend.
Sint Maartenskliniek
De Sint MaartensKinderkliniek en de poliklinieken
Orthopedie, Revalidatiegeneeskunde en Reumatologie van de Sint Maartenskliniek locatie Beugen
zijn eveneens geopend en telefonisch bereikbaar.

Vanaf 1 februari alleen nog bloedafname op afspraak
Sinds enige tijd is het maken van een afspraak voor
bloedafname in het Maasziekenhuis vereist. We
merken dat het op bepaalde momenten nog erg
druk is met mensen zonder afspraak. Vanwege de
coronarichtlijnen is deze extra toeloop niet wenselijk. Om iedereen snel te kunnen helpen en de 1,5
meter afstand te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk dat iedereen die voor bloedafname komt
vanaf 1 februari vooraf online een afspraak maakt.

Ook voor de bloedafnamelocaties buiten het Maasziekenhuis is voortaan een afspraak nodig. Dat kan
enig ongemak geven, maar veiligheid staat op dit
moment voorop.
De online afsprakenagenda staat op de website van
het Maasziekenhuis: https://www.maasziekenhuispantein.nl/patient-bloedprikken

PAS OP … Oplichters in de periode van vaccinatie tegen corona

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

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging

salon

Carolina
Carolina
salon

beauty & health

Gezonde- koelverse maaltijden aan huis!
Bezorging 1 keer per week, geen bezorgkosten.
Heel veel variatie en keuze, ook diëten.

beauty & health

Probeer vrijblijvend 3 maaltijden voor € 14,95
Bel: 06 46276469 Edward Henckens / www.etenmetgemak.nl
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Dit is de juiste werkwijze
Je ontvangt voor het coronavaccin een brief van de
GGD. In die brief staat een telefoonnummer.
U belt zelf naar de GGD om een afspraak te maken.
De GGD vraagt nooit geld voor coronatesten of vaccinaties.
Wij willen graag een vorm van oplichting onder
de aandacht brengen. Met name senioren worden
benaderd door oplichters. Het gaat over een nepafspraak voor het coronavaccin.
Hoe gaan de oplichters te werk?
• De daders doen zich (bijvoorbeeld) voor als ‘Team
Thuiszorg’ of ‘GGD’.
• Of het is zogenaamd een gezamenlijke actie van
huisartsen, Thuiszorg en GGD.
• Mensen worden gebeld om een(nep-)afspraak te
maken voor vaccinatie tegen corona.
• Er wordt geld voor gevraagd.
• De daders hebben op elke vraag een antwoord
paraat. Ze beweren bijvoorbeeld dat het slachtoffer nog een brief ontvangt, maar er moet nu wel
alvast betaald worden via een digitaal betaalverzoek.
• Er wordt beweerd dat de verzekering het terugbetaalt.
Trap er niet in, want het zijn allemaal leugens om
mensen geld afhandig te maken. De coronatest en
het vaccin zijn altijd gratis!
Maak dus geen geld over

Vertrouw altijd op uw ‘niet pluis gevoel’
Bij twijfel kunt u altijd de GGD bellen op nummer
0800-1351. Zij zijn dagelijks (ook in het weekend)
telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.

Ruimte voor úw ideeën!

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

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

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

www.rootscarrots.nl
06 301 791 65
Peter Zuidstraat 14, Overloon

De jacht, het gericht afschieten van wild, is een activiteit die veel voorstanders kent, maar ook veel
tegenstanders. Hoe dan ook, de jacht is in Nederland onder voorwaarden toegestaan, dus het laatste dat we als Dorpsraad willen is een heksenjacht
ontketenen. Maar recent kregen we een melding
van stroperij. Aan
stropen moet paal
en perk gesteld
worden. In dat kader het volgende.
In onze omgeving
komen reeën veelvuldig voor. Veel
wandelaars, fietsers en hardlopers
zullen die hier af en toe zien. Maar ook de das, de
vos en een enkele haas zijn in onze directe omgeving waar te nemen, als je de dag- en de bosranden
opzoekt (en er dan niet luidkeels gaat staan praten
...). Wild spotten is een kunst op zich, die beloond
wordt met de schoonheid van de ontmoeting. Maar
dat ligt “natuurlijk” iets anders, als gewassen eraan
moeten geloven of wanneer je als automobilist
een beest vol op de motorkap krijgt. Kortom, wild
is mooi, maar teveel wild kan problemen met zich
mee brengen.

Een valse sms, e-mail, WhatsApp of
nep-telefoontje, wees alert op fraude.
Criminelen gebruiken steeds creatievere manieren om je
gegevens te ontfutselen en zo geld te stelen. Zo zijn er
tegenwoordig oplichters actief die klanten bellen en zich

Jagers hebben hierbij de rol om de wildstand te beteugelen. Zij kunnen, mits geoefend, een zwak dier
snel herkennen en met één schot doden. Een goede
jager zal die verantwoordelijkheid ook op die manier voelen en daardoor wordt de jacht ook voor de
tegenstanders soms wat verteerbaarder.
Maar stroperij is verboden en niet meer van deze
tijd. En toch gebeurt het dus nog. Ook hier. Zeker
met een laagje sneeuw zoals anderhalve week ge-

leden is goed te zien hoe de wildpaden lopen, maar
ook zonder sneeuw weet een stroper wel waar die
zijn strikken moet zetten. Het is een laffe manier
van beesten vangen en bovendien leidt het tot onnodig lijden van een beest. Het is dus hoog tijd om
stropen de kop in te drukken.
Meldingen van stroperij of gefundeerde vermoedens van wie zich hiermee bezig houdt kunnen
doorgegeven worden aan de Dorpsraad. Wij geven
deze meldingen één op één door aan de politie,
desgewenst anoniem (maar dat dan wel even aan
ons aangeven s.v.p.).
Meldingen kunnen per mail naar brievenbus@dorpsraadoverloon.nl of via Whatsapp of telefonisch naar
06-10953009.

Luisterkindafstemmingen.
Voor jong en oud.

Opleiding tot Luisterkindwerker.
Via -learning of op loatie.

Kinder- en Tieneryogalessen.
Voor kinderen en jongeren
van 4 t/m 15 jaar.

www.ankevanleeuwen.nl

voordoen als een medewerker van de bank. Ze vragen in deze
nep-telefoontjes om je geld veilig te stellen voor fraude door het
tijdelijk over te boeken naar een kluisrekening. Deze nieuwe vorm
van fraude heet 'spoofing' en komt helaas steeds vaker voor. Maar

Houd je geld veilig,
laat je niet oplichten!
Veilig bankieren

rabobank.nl/particulieren/veiligbankieren
Vertrouw je het niet? Neem direct contact op met de bank.
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ook vindt er nog altijd veel fraude plaats via WhatsApp, e-mail, sms

Land van Cuijk-raad nam besluit over
gemeentehuis in Boxmeer
voor gemeente Land van Cuijk

en valse betaalverzoeken. Rabobank vraagt nóóit - onder welke
omstandigheden dan ook - om je registratie-, inlog- of pincode.
Doe ook nooit telefonisch op verzoek een overboeking.

Op 27 januari hebben de vier gemeenteraden in het
Land van Cuijk besloten in een gezamenlijke raadsvergadering over de huisvesting van hun nieuwe gemeente. Het voorstel: één centraal gemeentehuis op
de huidige locatie van het gemeentehuis in Boxmeer.
Dit voorstel is het resultaat van zorgvuldig onderzoek
en uitgebreide besprekingen met de gemeenteraden.
Eén centraal gemeentehuis
De herindeling tussen de gemeenten Boxmeer,
Cuijk, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert richt zich
op een sterke, toekomstbestendige gemeente, dicht

bij zijn inwoners en ondernemers. Daar hoort een
gemeentehuis bij met dezelfde eigenschappen. De
stuurgroep Land van Cuijk is zich bewust van het
belang van de juiste keuze hierbij en heeft dan ook
alle mogelijkheden en invalshoeken grondig onderzocht. Om als gemeente zo efficiënt en effectief
mogelijk te kunnen werken, is huisvesting op één
locatie het uitgangspunt.
Eisen voor het nieuwe gemeentehuis
De stuurgroep stelde een flink aantal eisen op
waaraan de huisvesting van de nieuwe gemeente
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BOOMPJES VOOR THUIS

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

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

www.boompjes-restaurant.nl
0478-642227

u kunt bij ons
ook online bestellen

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

winkeloverloon@vangemertbv.nl

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

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

Bel 24/7
0478-640026

Overloon
www.briensveld.nl
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Op dinsdagavond 2 maart 2021
organiseert Centrum Mantelzorg samen met Sociom een
online informatiebijeenkomst over de aftrek van zorgkosten bij belastingaangifte. Als je veel zorgkosten
hebt, mag je bepaalde kosten namelijk aftrekken in
de aangifte. Het gaat om specifieke zorgkosten die
onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn. Dit kan
zorgen voor financieel voordeel.
Een aangifte is altijd persoonsgebonden. De enige kosten die je af kunt trekken die niet voor jezelf zijn, zijn vervoerskosten voor ziekenvervoer.
Ook daarvoor gelden voorwaarden. Vooral bij een

Tijdelijk meerdere gemeentehuizen
De verbouwing en huisvesting in het gemeentehuis
in Boxmeer vraagt tijd: circa 2,5 jaar. De verhuizing
is dus niet haalbaar voor de fusiedatum van 1 januari 2022. Daarom komt er een overgangsperiode
waarin gebruik wordt gemaakt van de bestaande
gemeentehuizen.

laag inkomen is de kans op
aftrekbare zorgkosten groot. Daniëlle van Dijck, sociaal werker en sociaal raadsvrouw bij Sociom, zal
deze avond voorlichting geven over hoe deze aangifte juist gedaan kan worden.
De bijeenkomst vindt online plaats via Microsoft
Teams, van 19.30 tot 21.30 uur. Deelnemers ontvangen een link en instructie. De bijeenkomst wordt
ook opgenomen, zodat deze later nog teruggekeken kan worden. Aanmelden kan tot 26 februari
via www.mantelzorglvc.nl of neem contact op met
Centrum Mantelzorg Land van Cuijk, 0485-700500
of mantelzorg@sociom.nl.

Inwonersenquête over AZC Overloon

Onderzoek naar ervaringen met zes jaar opvang asielzoekers
Wat zijn uw eigen
ervaringen met het AZC Overloon? Hoe staat u tegenover het voortzetten van de opvang? Dit zijn enkele
van de vragen die in het kader van het onderzoek
worden gesteld aan inwoners van 16 jaar en ouder in
de dorpen rondom het AZC Overloon. Het onderzoek
begint omstreeks 12 februari; de resultaten worden
in het voorjaar van 2021 verwacht.

EEN MOOIE
HERINNERING
IS ZOVEEL
WAARD
Briensveld uitvaartverzorging
luistert, denkt mee en verzorgt
de uitvaart die bij de overledene,
familie en vrienden past.

De keuze voor gemeentehuis Boxmeer
Met deze eisen onder de arm waren er verschillende scenario’s denkbaar: een bestaand gebouw dat
nog geen gemeente-eigendom was, een van de bestaande gemeentehuizen of nieuwbouw. Bestaande geschikte gebouwen bleken er niet te zijn en

nieuwbouw bleek verreweg de duurste optie. Het
gemeentehuis van Boxmeer kwam na weging van
alle criteria als voorkeursscenario uit de bus. Om dit
gemeentehuis geschikt te maken, is een uitbreiding
en interne verbouwing nodig. Voor deze verbouwing is de dienstverlening aan inwoners en ondernemers het uitgangspunt.

Informatiebijeenkomst over aftrek
zorgkosten bij belastingaangifte

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

moest voldoen: centraal gelegen ten opzichte van
de kernen en goed bereikbaar met de auto, het OV
en de fiets. Bovendien moest het een gebouw met
voldoende parkeergelegenheid zijn en een gebouw
waar het prettig ‘binnenstappen’ is. Ook toekomstbestendigheid als werkplek was een maatstaf, wel
vanuit de gedachte dat we steeds vaker plaats- en
tijdonafhankelijk werken.

Het AZC Overloon is gevestigd aan de Stevensbeekseweg tussen Overloon en Stevensbeek en is medio
2014 geopend. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vangt hier maximaal 875 asielzoekers
op. De termijn dat het AZC in Overloon gevestigd is,
eindigt in 2022. Deze termijn kan na een evaluatie
en een besluit van de gemeenteraad verlengd worden. De evaluatie is dus nodig zodat de gemeenteraad van Boxmeer komend voorjaar een besluit kan
nemen over het verlengen of beëindigen van de opvang van asielzoekers in het AZC Overloon.

Het onderzoek
Om een goed onderbouwd besluit over de continuering te kunnen nemen, laat de gemeente Boxmeer
door I&O Research een onderzoek uitvoeren naar
de ervaringen met de opvang van asielzoekers, om
daaruit lessen te kunnen trekken voor de komende
periode. Tijdens de evaluatie gaan de onderzoekers
met verschillende partijen in gesprek, zoals scholen, winkeliers, het openbaar vervoer en inwoners
van omliggende dorpen. Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om een
vragenlijst via internet in te vullen. Ook inwoners
van de omliggende dorpen in de gemeente Sint
Anthonis ontvangen een uitnodiging. Het gaat
in de gemeente Boxmeer om de dorpen Groeningen, Holthees, Maashees, Overloon, Vierlingsbeek,
Vortum-Mullem en Boxmeer. In de gemeente Sint
Anthonis gaat het om de dorpen Oploo, Sint Anthonis, Stevensbeek en Westerbeek.
Burgemeester Van Soest benadrukt het belang van
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Dorien van Dijck
06-30693894
0478-642527

het onderzoek: “Het is essentieel dat we weten
wat de ervaringen van zoveel mogelijk inwoners
uit de omliggende dorpen zijn met de opvang van
asielzoekers in onze gemeente. Van deze inwoners
horen we ook graag een mening als zij geen per-

soonlijke ervaring hebben met de opvang van asielzoekers. Hierdoor kunnen we de raad zo breed mogelijk informeren over de ervaringen met het AZC in
onze samenleving. ”

www.doorvandijck.nl

vanuit het hart verbinden bij afscheid

Het weer
De eerste maand van het jaar begon nat en somber

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

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

0478 – 641942

Na drie, ruimschoots te droge
jaren, is deze januarimaand juist begonnen met
nat weer. Al viel dat aanvankelijk nog reuze mee.
Nieuwjaarsdag verliep droog met ruim drie uurtjes zon, maar de daaropvolgende week kreeg de
warmtebron geen enkele kans om door te breken.
Voor mijn station was dat een record van zes opeenvolgende zonloze dagen. De temperatuur was redelijk en de neerslag stelde nog weinig voor. Later in
de maand werd dat anders. Op de 12e viel bijna 13
mm en dat was de aanzet naar een vrij lange natte
periode. Er volgenden nog twee dagen met meer
dan 10 mm neerslag over het hele etmaal. De hoogste dagsom bereikte ik op de 28e, toen ik ruim 15
mm heb afgetapt. Het totaal over deze louwmaand
bedraagt 104 mm. Op enkele plaatsen in onze regio viel nog 20 mm meer. Normaal voor januari is
65 mm. Dat is het langjarig gemiddelde over 30 jaar.
Te weten de periode 1991 – 2020. Deze periode telt
ook voor de temperatuur en het aantal zonuren.
Wat dat laatste betreft komen we ruim 15 uren tekort en het totaal ligt nu op 51 zonuren. Dat was
ook een gevolg van het hoog aantal zonloze dagen.
Op 13 dagen kwam de zon er zelfs helemaal niet
aan te pas. Verder valt op dat we de laatste jaren

nauwelijks sneeuw hebben gehad. In deze maand
hadden we vijf dagen met sneeuw en ook nog tijdelijk een sneeuwdek. Al stelde dat met amper drie
cm weinig voor. Tijdelijk kwam er wat koudere lucht
naar het zuiden afzakken, maar ook dat stelde niets
voor. De laagste waarde kon ik op de 31e noteren.
In de vroege ochtend daalde het kwik naar –3.5 graden. De hoogste temperatuur bereikte ik op de 21e,
toen de meetbuis 12.8 graden aanwees. Op 12 dagen vroor het licht en slechts zes dagen zijn droog
verlopen. De gemiddelde temperatuur bedroeg 3.1
graden en dat is normaal te noemen.
Inmiddels zijn we in de sprokkelmaand aanbeland.
Ook nu zijn het lagedrukgebieden die het weerbeeld bepalen. Dat betekent opnieuw flink wat regen. Goed voor de natuur. Het grondwaterpeil gaat
nu flink stijgen. Vanaf stroomopwaarts is er veel regen gevallen. Niet verwonderlijk dat op vele plaatsen de veerpont uit de vaart is genomen en de Maas
buiten haar oevers is getreden. Ook deze maand
begon antiwinters. Hoe het verder gaat verlopen
kun je volgen als je afstemt op radio MAASLAND
FM 89.6. om 12.30, 13.30 en in de avonduren. Ook
via radio VENRAY 90.2 FM , zowel in de ochtend als
avonduren.
Weerman Bert Vloet

dagelijks geopend

Agenda

M S, multiple sclerose
Is een ziekte waarbij ontstekingen ontstaan in het centrale zenuwstelsel.
Goede zorg en begeleiding zijn erg belangrijk voor het inpassen van de
ziekte in het dagelijks leven.

MS Zorg Nederland bestaat uit landelijk netwerk van zorgverleners die
gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met MS.
Onze praktijk neemt deel aan dit landelijke netwerk.
Voor informatie: Ingrid Schreurs, praktijk Kerkpad 1 Overloon
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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!

2021
11 februari
EHBO, lezing huiselijk geweld via
Teams
13 februari
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur

13 februari
Huibuuke, 100% Hui, digitaal op
huibuuke.nl
14 februari
Huibuuke, Bezorging van d’n
Huiwage
11 maart
EHBO, digitale les
13 maart
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
20 maart
Fanfare, Verhalenconcert met het
jeugdorkest
7 april
OVO, thema-avond pleegkinderen, de Pit, 20.00 uur
8 april
EHBO, digitale les

10 april
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 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
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GRATIS

WAARDEBEPALING
Overweeg je te verhuizen?
Dan kom ik vrijblijvend langs om de
waarde van je huis in te schatten.
0478-700510
06-15111607
info@vindmakelaardij.nl
info@vindfinancieeladvies.nl
www.vindmakelaardij.nl
www.vindfinancieeladvies.nl
VINDMakelaardij
VINDFinancieeladvies
vindmakelaardij
vindfinancieeladvies
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Verkoopmakelaardij
Aankoopmakelaardij
Taxaties
Hypotheken
Verzekeringen

Irenestraat 12
5825 CB Overloon

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
16 mei
Freunde Echo, Frühschoppen, ‘t
Helder
16 mei
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30
uur
19 mei
OVO, afsluitingsavond: BBQ en
de Sjanellekes, de Pit, 18.00 uur
20 mei
EHBO, buitenoefening of digitale
les
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
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
23 oktober
Gilde, DSB “Out of the Box” concert
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!
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 14 februari
De prijs voor de oplossing van deze keer, is beschikbaar gesteld door
PLUS VERBEETEN.

De winnaar van
de puzzels in de uitgave van
27 januari:
Ellen Hofmans
(DA Drogisterij & Parfumerie).
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.
AANZET
AZUUR
BACIL
CARRE
DAKPAN
ERFLEEN
INDEXEREN
INLANDER
KARATE
KEUKENRAAM
KORPS
KOUDWATERBAD
KRIOELEN
LADEN

LEDER
LENGTEAS
LONGKRUID
MARKT
PANGA
PARKET
PELOTON
PEPER
SALAMI
SAMEN
VEELAL
VISSERSVLOOT
ZAGEN

G
M
P
D
A
K
P
A
N
I
L
L

N
R
S
A
M
E
N
A
G
N
A
P

E
E
I
K
R
U
U
N
P
L
D
L

L
P
E
L
N
K
P
Z
E
A
E
L

E
E
K
L
O
E
E
E
E
N
N
I

O
P
A
A
F
N
V
T
G
D
S
C

I
E
Z
R
R
R
G
T
K
E
A
A

R
L
U
E
Z
A
E
K
O
R
L
B

K
O
U
D
W
A
T
E
R
B
A
D

1
2
3
4
5
6
7
8
Horizontaal:
1 beweeglijk 11
12
13
6 verborgen
17
18
19
12 koppel 13 15 16
treuzel 15 pu23
24
22
temmer
17
28
29
27
slee 19 stoom- 26
schip 20 hoon
31
32
33
34
22 strafwerktuig 23 optre35
36
den 25 wilde haver 26 verlangen 28 deel
38
39
40
v.e. fiets 30 Franse kaassoort 31 kunstzin 33 37
stuk 35 profeet 36 poos 38 ondergrondse 43 44
45
46
Eigen Erf
/ Puzzelen
40Nieuw
kwekenin
43Ons
voldoende
gekookt
45 heng-maar:
50
selvat 47 kreupel 49 sterke drank 50 pl. in 49
Vanaf onze eerstvolgende uitgave, die verschijnt op woensdag 10 oktober aanstaande, gaan we
Gelderland 51 waterkering 52 lof bewijzen 52
54
55
56
53
plaatsen.
Dit zijn afwisselend
kruiswoordpuzzels,
sudocupuzzels
of woordzoekers.
54puzzels
voorzetsel
55 namelijk
57 smekend
ver58
59
60
61
zoek
58 echtgenoot
60gemaild
loopvogel
62 naar
dok-een mailadres,
De juiste
oplossing kan
worden
of ingeleverd
worden bij een van
de
tersvoorschrift 63 leest.
redactieleden (zie volgende uitgave). Uit de goede inzendingen
worden elke keer één 63
of meerdere
62
prijsjes
verloot.
Verticaal: 2 plotseling 3 drinkgelegenheid

9

U
T
R
E
S
M
G
E
P
U
M
M

T
O
O
L
V
S
R
E
S
S
I
V

M
N
E
R
E
X
E
D
N
I
L
D

Warme Bakker Degen
Reclame: 15 t/m 20 februari
• Rijstevlaai + slagroom € 11,60
• Tarwe rogge zonnebrood € 2,70
• Roomboter croissant
€ 0,70
Reclame: 22 t/m 27 februari
• ¾ Joegoslavische kersen € 9,90
• Volkorenbrood
€ 2,20
• 5 Gesorteerde harde broodjes
€ 2,10
Irenestraat 2 Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

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

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

10
14

20

21
25

30

41
47

42
48

51
57

4 dierengeluid
5 jaartelling
7 wandversiering
8 hec- &
bewerking
rijschool
voorteken 40 deel v.d.
De prijzen worden
beschikbaar
gesteld door DA Drogisterij
Parfumerie,38
Restaria
Loon,39
Warme
tare 9 priem 10 invoer 11 graansoort 14 wondvocht voet 41 verlies 42 bouwland 44 houding 46 MilitaiBakker Degen, de Hubo, PLUS Verbeeten en BLOEMS.
16 herkauwer 18 getroffen 19 loot 21 vrouwelijk re Politie 48 afgunst 53 Ned. voetbalclub 54 olm 56
dier
muziekschijfje
27 vetworden
28 landtelkens
in Afrika
29 na- inbijbelse
figuur
57 dik
en rond 59 lidwoord 61 mijns
De24
winnaars
en de oplossing
gepubliceerd
de daarop
volgende
uitgave.
derhand 30 grond 32 zangstem 34 schicht 37 land- inziens
Wij wensen iedereen veel puzzelplezier toe!
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Heerlijke 100%
blauwe bessen PRODUCTEN en NOTEN

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte auto
met de beste service?
Welkom bij HW auto’s!
Wat kunt u van ons verwachten:
- Ruim 48 jaar ervaring in de autotechniek
- Groot netwerk van autobedrijven en dealers
- Wij zoeken gericht voor u naar de juiste auto
- Vlotte en heldere communicatie en uitleg
- Mogelijkheid tot aankoopbemiddeling met expertise
- Mogelijkheid tot consignatieverkoop van uw auto
- Mogelijkheid tot inruil van uw huidige auto
- Mogelijkheid tot inkoop van uw auto
- Wij verzorgen de tenaamstelling en evt. vrijwaring
- Financierings- en leasemogelijkheden



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

 06 25 55 89 35
 info@hwautos.nl
 www.hwautos.nl
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

24 februari
17 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!

