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Beachpark Overloon

Het is al heel lang 
rustig op sportief ge-
bied in en rondom de 
Raaijhal in Overloon. 
Door de coronamaat-
regelen ligt alles stil, 
de Raaijhal ligt er 
verlaten bij. Zelfs het 

jaarlijkse Hemelvaart volleybaltoernooi van Sportivo, 
waar door liefhebbers het hele jaar naar uitgekeken 
wordt, kan dit jaar helaas weer niet doorgaan. Reden 
genoeg voor Sportivo en de Raaijhal om de koppen bij 
elkaar te steken. Het resultaat van die brainstormsessie 
is ‘Beachpark Overloon’ geworden: een stukje strand, 
tweehonderd kilometer landinwaarts, op de parkeer-
plaats van de Raaijhal!

Hoe gaat het Beachpark er uitzien?
•  In een grote zandbak worden twee beachvelden

aangelegd waarop je kunt volleyballen, voetballen,
voetvolleyballen, korfballen, handballen en badmin-
tonnen.

•  Ook komen er enkele gratis sport- en spelattracties
voor kinderen, zoals een pingpongtafel en een tram-
poline.

•  Er is gezellige zomerse aankleding, er is achtergrond-
muziek en het Beachpark wordt van sfeervolle ver-
lichting voorzien, dus ook in de avonduren kun je
volop van de velden gebruik maken.

•  Om het plaatje compleet te maken is er een ruim en
sfeervol terras waar je heerlijk kunt genieten.

•  Alle ingrediënten zijn dus aanwezig en er is overal
aan gedacht zodat je op verantwoorde wijze kunt
sporten in een gezellige ambiance.

•  Heb je zin in een partijtje met een paar vrienden?,
organiseer je dit jaar het familie-uitje?, moet je wat
coronakilo’s kwijt?, of wil je gewoon weer eens lek-

ker in de buitenlucht bewegen? dan ben je van harte 
welkom!

Wanneer gaat het Beachpark open?
•  Momenteel laat de overheid het wel al toe dat er

buiten gesport mag worden, maar nog in beperkte
mate.

•  Volgens de laatste maatregelen mogen terrassen bij
sportaccommodaties nog niet open. De routekaart
van het RIVM zegt dat dit vanaf 11 mei aanstaande
wel het geval is.

•  Gemeente Boxmeer heeft toestemming verleend om
volgens de geldende maatregelen dit te mogen orga-
niseren en daarom is het streven om het Beachpark
op 13 mei a.s. te openen.

•  Via onze website en onze sociale media houden wij u
op de hoogte van de ontwik-
kelingen.
•  Op de website van de

Raaijhal staan tevens de
huurtarieven en de moge-
lijkheid om te reserveren.

Voor als het weer mag: 
Komen kijken en lekker 
een terrasje pikken bij het 
Beachpark kan natuurlijk 
ook. De Raaijhal serveert di-
verse drankjes, speciale bie-

ren, heerlijke wijnen, cocktails, lekkere gerechten en 
lekkernijen voor bij de borrel.

Wij houden u op de hoogte via onze website en sociale 
media.

Zodra de overheid het toelaat zal 
het terras en het Beachpark da-
gelijks vanaf 11 uur ‘s morgens 
geopend zijn. Op ons terras kunt 
u ook genieten van sportevene-
menten op tv-schermen, zoals het
EK voetbal, Formule 1, Olympische
Spelen en Tour de France

We hopen je binnenkort te zien bij het Beachpark 
Overloon!

Volleybalvereniging Sportivo en Raaijhal Overloon

Informatie & reserveren: www.raaijhal.nl

Beachpark OverloonBeachpark Overloon
Donderdag 13 mei t/m zondag 29 augustus

volleybal, voetbal, handbal, korfbal, badminton, tennis



2

Het mag geen naam hebben

•  5 mei - oorlog hoort in een museum - maar dan wel een museum dat open
is…!

•  Beachpark Overloon: speule ien de Lónse zând vör volwassene…!

•  En nu nog terrasweer voorspellen, Bert…!

• Bianca: “zeg maar HARRIE…!”

Proef met nieuwe inrichting
TIP bij PLIEN

Het Land van Cuijk telt 25 
Toeristische Informatiepun-
ten (TIP). Bezoekers van 
onze regio, die meer willen 
weten over wat er in het 

Land van Cuijk te beleven valt, kunnen er terecht 
voor folders, brochures, routekaarten én advies 
over leuke restaurants en mooie bezienswaardig-
heden in de omgeving.

De 25 Toeristische Informatiepunten zijn onder te 
verdelen in twee categorieën:
•  Toeristische Informatiepunten die ondergebracht

zijn bij de grotere verblijfsaccommodaties en
vooral hun eigen gasten van informatie voorzien.

•  Toeristische Informatiepunten die voor iedereen
gemakkelijk toegankelijk zijn, zoals horecagele-
genheden, winkels, de bibliotheek in Boxmeer en
de voormalige VVV-kantoren in Cuijk en Grave.

De Toeristische Informatiepunten heetten eerder 
‘ontmoetingspunten’, maar sinds in het voorjaar 
van 2020 het nieuwe toeristische concept ‘Land van 
Cuijk, hét geheim van Noordoost Brabant’ is geïn-
troduceerd is de naam aangepast. ‘Informatiepun-
ten’ verwijst nadrukkelijker naar de functie van de 
25 locaties én is ook duidelijker voor onze gasten.

Wij onderzoeken momenteel of en hoe wij de Toe-
ristische Informatiepunten, nadrukkelijker dan nu, 
een Land van Cuijk-uitstraling kunnen meegeven. 
Uiteraard in overleg met de betrokken ondernemer/
organisatie én op de maat van de locatie gesneden.
In januari van dit jaar zijn wij een proef gestart bij 

én met Toeristisch Informatiepunt PLIEN in 
Overloon. Eigenaren Peter en Pauline Brou-
wer waren graag bereid om mee te werken 
aan de pilot. Ontwerper Corn Zelten heeft, 
in overleg met hen én ons, niet alleen een 
op maat gemaakte folderbak bedacht maar 
ook de signing aan de buitenkant aange-
pakt. Daardoor is PLIEN nu beter herkenbaar 
als Toeristisch Informatiepunt. In de komen-
de maand wordt onderzocht hoe bezoekers 
de gerestylede TIP waarderen. De resultaten 
van de evaluatie worden in het najaar ook 
met de andere Toeristische Informatiepun-
ten besproken. Op basis daarvan worden af-
spraken met hen gemaakt of en zo ja hoe wij 
ook hun TIP een Land van Cuijk-uitstraling 
kunnen geven.
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Kerkberichten

Voorzorgsmaatregelen in verband met het Corona-
virus

Vanwege de voorzorgsmaatregelen om besmetting 
met het coronavirus te vermijden, vinden de vierin-
gen 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 be-
smetting met het coronavirus duiden, wordt u ver-
zocht thuis te blijven.

•  Er mogen maximaal 30 personen bij de zondags-
vieringen en bij de gebedsviering op zaterdag 22
mei 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 ge-
noteerd op deze lijst. Daarna kunt u een liturgie-
boekje 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 el-
kaar 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 gast-
vrouw aanwezig zijn.

•  In plaats van koorzang is er orgelmuziek.

Vieringen 9 mei – 22 mei

Zondag 9 mei 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acoliet: Ans Abels
Muzikale verzorging met orgelspel

Intenties voor 9 mei: Harrie en Marie Bardoel-van 
Duijnhoven, Erik-Jan en Paul Cornelissen, Jo Albers 
en haar overleden ouders
.

Donderdag 13 mei 10.30 uur
Hemelvaartsdag
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Gerda Willems

Zondag 16 mei 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Gerda Willems
Muzikale verzorging met orgelspel

Intentie: jaargetijde is voor Net Bardoel

Zaterdag 22 mei 19.00 uur
Pinksterzaterdag
Gebedsviering

Intentie: Jos de Greef

Kosterdienst
2 mei – 8 mei
Tiny Willems, tel. 641814

9 mei – 15 mei
Jeanne Peeters, tel. 641835

16 mei – 22 mei
Nelly van Gemert, tel. 642504

22 mei bij de gebedsviering van 19.00 uur
Jos van de Pas, tel. 64126

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 22, 23 en 
30 mei bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld 
wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiter-
lijk dinsdag 11 mei 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@theobaldus-
parochie.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 bij-
zondere feestdagen en op de vierde zaterdag van 
de maand, in de maand mei op 22 mei, worden de 
vieringen uitgezonden vanuit de kerk via het tv-ka-
naal Omroep Land van Cuijk. U kunt via de Omroep 
Land van Cuijk, naar de uitzendingen kijken. De uit-
zendingen zijn te ontvangen: 
•  voor Ziggo abonnees, via kanaal 40;
•  voor abonnees van KPN/ Telfort/XS4ALL/glasvezel-

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

•  voor abonnees van Telfort met de zwarte afstands-
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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 ge-
meente 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 eerstvolgen-

de 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. 0485-
471246 en bij dringende zaken tel. 06 23 88 78 60. 
Uitgebreide informatie over de deelparochie 
H. Theobaldus kunt u vinden op de website www.
theobaldusparochie.nl

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

Bereikbaarheid Parochie  Maria, Moeder van de Kerk

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

Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken 
zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te berei-

ken onder telefoon 06 23 88 78 60.

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

Lintjesregen 2021

Maandag 26 april vond de jaarlijkse lintjesre-
gen plaats in aangepaste vorm. In plaats van een 
feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis van 
Boxmeer verraste burgemeester Van Soest 8 in-
woners van de gemeente Boxmeer bij hen thuis 
waar hij de Koninklijke onderscheidingen uitreikte. 

Wij zijn bijzonder trots op onze dorpsgenoot:

De heer P.L.M. (Peter) van den Berg – Overloon
Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van den Berg is een waardevolle vrijwilliger 
voor diverse organisaties in Overloon en omgeving. 
Van 1955 tot 2018 was hij vrijwilliger bij de deel-
parochie H.H. Theobaldus en Antonius van Padua. 
Begonnen als misdienaar en later als voorganger 
en organisator van vieringen voor de jongerenkerk. 
Ook was hij vele jaren de inspirator en voorganger 
in de jaarlijkse carnavalsmis ter voorbereiding op 
dit feest. Daarnaast is hij sinds 1967 voorzitter van 
Scouting Overloon waar hij wordt betiteld als de 
‘Pater Familias’. Naast zijn bestuurstaken voert hij 
het beheer over de blokhut en coördineert hij ver-
schillende evenementen. Daarnaast is hij sinds 1997 
penningmeester bij de Stichting Herdenking Slag 
om Overloon. 
De heer Van den Berg is ook actief op muzikaal ge-
bied. Sinds 2009 is hij lid van de muziekcommissie en 
de concertcommissie van Zangvereniging Logeko. 
Tevens is hij sinds 2011 dirigent van het KBO-seni-
orenkoor ‘De Laatbloeiers’ waarvan hij ook mede-
oprichter is. 
Daarnaast is hij sinds 2014 penningmeester van de 
Stichting BING. Deze stichting organiseert samen 
met de gemeente lokale vieringen van internatio-

nale en/of nationale gebeurtenissen. Ook is de heer 
Van den Berg sinds 2014 actief voor het Regionaal 
Bureau voor Toerisme Land van Cuijk. Hij verzorgt 
rondleidingen door Overloon en is vrijwilliger op 
toeristische beurzen.

Foto: Tiny Willems
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College Boxmeer onderschrijft
onderzoek naar ervaringen azc 

Burgemeester en wethouders van Boxmeer hebben 
kennisgenomen van het rapport ‘Ervaringen met ze-
ven jaar opvang van asielzoekers in Overloon’. “Het 
rapport geeft een objectief beeld van de meningen 
en ervaringen van onze inwoners en bevestigt wat 
het college de afgelopen tijd ook heeft geconsta-
teerd: voor overlast gevende asielzoekers is in het 
azc in Overloon geen plaats”, zegt burgemeester 
Karel van Soest in een eerste reactie. 

In opdracht van de gemeente onderzocht bureau 
I&O Research de ervaringen van inwoners van Over-
loon, Stevensbeek en acht andere dorpen in de ge-
meente Boxmeer met de opvang van asielzoekers in 
het azc in Overloon. De gemeente wilde de ervarin-
gen van de inwoners peilen aan de vooravond van 
het besluit over voortzetting van het asielzoekers-
centrum. 

Bijna één op de drie
Voor het onderzoek hield I&O Research diepgaan-
de interviews met 26 belanghebbenden, waaronder 
omwonenden, ondernemers, vertegenwoordigers 
van dorpsraden, politie enzovoort. Daarnaast kon-
den alle 13.480 inwoners ouder dan 16 jaar van de 
tien omliggende dorpen in een enquête hun erva-
ringen en meningen kenbaar maken. Gemiddeld 
vulde bijna één op de drie de vragenlijst in, in Over-
loon en Stevensbeek bijna de helft van de inwoners. 
“Een teken dat het onderwerp leeft in de dorpen”, 
zegt Van Soest. 
Het onderzoek bevestigt het bestaande beeld van 
een relatief kleine groep asielzoekers die zorgt voor 
overlast: (winkel)diefstallen, intimidatie, zwartrij-
den, inbraken en vernielingen. Veel veroorzakers 

zijn alleenstaande minderjarigen uit veilige landen, 
die sinds 2018 in het asielzoekerscentrum worden 
opgevangen. 

Einde aan overlast is voorwaarde voor verlenging
Omwonenden, ondernemers en dorpsraden stellen 
als voorwaarde voor verlenging van de overeen-
komst met het COA dat de criminaliteit en overlast 
moeten worden opgelost zodat de inwoners niet 
langer gevoelens van onveiligheid ervaren. Dat is 
ook de eis die het college van Boxmeer onlangs bij 
het COA neerlegde. “Het onderzoek maakt duide-
lijk hoe de dorpsbewoners denken over de toekomst 
van het azc”, zegt Van Soest. “Dat versterkt onze 
boodschap aan het COA. Het COA is nu aan zet.” 

Gastvrije gemeente
Volgens de burgemeester laat het onderzoek ook 
zien dat de inwoners van de gemeente in principe 
positief staan tegenover de opvang van vluchte-
lingen. “Dat hebben ze de eerste vijf jaar van de 
opvang ook laten zien. Door de incidenten van de 
laatste jaren is die bereidheid minder geworden. Ik 
begrijp dat. Het is nu tijd om die trend om te buigen 
en opnieuw te laten zien dat de gemeente Boxmeer 
een gastvrije gemeente is. Iedereen die zich aan de 
regels houdt en wil werken aan de toekomst, is hier 
van harte welkom.”

Het onderzoeksrapport van I&O Research is vanaf 
donderdag 22 april openbaar. Het rapport is te le-
zen op de website van de gemeente Boxmeer. De 
gemeenteraad bespreekt het rapport in de komen-
de maanden.
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Geslaagde
Koningsdag 2021 

Helaas vanwege Corona was het wederom niet mo-
gelijk om een reguliere Koningsdag te vieren.

Stichting Oranjefeesten Overloon kwam echter met 
een mooi alternatief. Op Koningsdag konden alle 
kinderen een Oranje speurtocht door het dorp lo-
pen. Een leuke fotospeurtocht op zoek naar letters, 
waarmee je een woord kon maken. Het letterwoord 
was: Paleis Noordeinde.

Daarnaast kregen alle kinderen bij Gunther een ver-
rassingsijsje. Het was een groot succes! Maar liefst 
200 kinderen hebben meegelopen.

Natuurlijk waren er ook dit jaar weer mooi versier-
de fietsen. We hopen dat we volgend jaar de Ko-
ningsdag weer groots in het dorp mogen vieren.

Fijn dat jullie er waren!

Stichting Oranjefeesten Overloon
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In gesprek met… Tiny Willems

In deel twee van de serie 
‘Op pad met de Overloon-
se groeter’ komen we alles 
over de Overloonse kerk te 

weten. De rondleidingen zijn opgesplitst in vier ge-
bieden: de vroege historie van Overloon door Peter 
van den Berg, de oorlogsjaren door Theo Verdijk, 
de geschiedenis van het buitengebied waar Jo van 
Gemert op de fiets geïnteresseerden wijzer maakt 
en als laatste de kerkhistorie door Tiny Willems. Tiny 
is weliswaar geen geboren Lónder, maar wel hier 
getogen en al meer dan 50 jaar getrouwd met een 
rasechte Lónse. 

Zijn interesse in de geschiedenis van Loën is ont-
staan door de verhalen van zijn schoonvader. Toon 
Vloet, want daar hebben we het over, vertelde uit 
zichzelf niet veel, maar als je op een rustig moment 
een vraag stelde, praatte hij honderduit. En op die 
momenten hing Tiny aan zijn lippen.
Toen Jo van Gemert hem vroeg om groeter te wor-
den voor het Land van Cuijk hoefde hij dan ook niet 
lang na te denken. Tiny is zich verder gaan verdie-
pen in de historie van Overloon en heeft talloze 
boeken doorgespit waaronder ‘Juist die Plek’ van 
Geert Van Dijck, ‘Grenzen verlegd’ van meerdere 
auteurs en ‘De kerk in het midden’, uitgegeven ter 
gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de kerk. 

Gewapend met een map waarin in hapklare brok-
ken de kerkhistorie is vastgelegd vertrekken we 
richting kerk en Tiny vertelt….

“Wisten jullie dat in 1308 voor het eerst melding 
wordt gemaakt van Loen in de schenkingsakte van 
de Heren van Cuijk die uitgegeven werd aan de be-
woners van Sambeek, Vierlingsbeek en Overloon? 
En dat daar de verplichting aan vast zat dat ze voor 
de zielenrust van de “Heren” pacht af moesten dra-
gen aan de kerk. Dat deze in Vierlingsbeek stond, 
omdat Overloon toen nog geen zelfstandige paro-
chie was. En dat er waarschijnlijk wel al een kapel 
heeft gestaan die in 1538 verbouwd is tot kerk en 
toen losgekoppeld is van de kerk in Vierlingsbeek. 
Dat dat tot gevolg had dat er een pastoor benoemd 
werd die het recht had om te dopen. En dat de 

doopvont die in de huidige kerk staat hoogstwaar-
schijnlijk uit die tijd stamt. Dat de kapel/kerk stond 
op de plek waar nu ijssalon Clevers is en dat de kerk 
na de tachtigjarige oorlog bij de Vrede van Mun-
ster verboden gebied was voor de katholieken uit 
Overloon. Dat deze hun heil zochten in een schuur 
op Venrays grondgebied achter de boerderij van de 
gebroeders Cornelissen aan de Venrayseweg. Dat 
een nieuwe schuurkerk met pastorie in het dorp 
omstreeks 1672 oogluikend toegestaan werd. En 
dat het tot 1822 zou duren voordat de Lónders hun 
opgeknapte kerk weer konden bezoeken. Dat deze 
in de jaren daarna regelmatig werd uitgebreid met 
o.a. zijbeuken en een andere toren en in 1944, zo-
als algemeen bekend, totaal verwoest werd. Dat de
klok die in de toren hing, in de huidige kerk hangt
en dat daarover twee verhalen verteld worden,
maar welke versie de juiste is, niet bekend is?”

En dan hebben we het nog niet eens gehad over 
de pastoors uit het verleden, die anders dan nu, 
een grote rol speelden in de samenleving en er bv. 
voor gezorgd hebben dat de zusters uit Tilburg de 
gezondheidszorg in Overloon kwamen verbeteren. 
De nieuwe kerk met zijn niet gangbare moderne 
uiterlijk, de beelden in de kerk, de patroonheilige 
Theobaldus, de kruisweg en de betekenis van de 
figuren op de buitenkant van de kerk. Tiny vertelt 
honderduit en heeft op elke vraag een antwoord.



8

bestel op tijd uw boeket voor

moederdag

 afhalen   bezorgen

0 4 7 8 - 6 4 1 8 9 0
w w w. b l o e m s - o v e r l o o n . n l

Zondag 9 mei



8

bestel op tijd uw boeket voor

moederdag

 afhalen   bezorgen

0 4 7 8 - 6 4 1 8 9 0
w w w. b l o e m s - o v e r l o o n . n l

Zondag 9 mei

9

Wij zijn na een rondje met Tiny door het dorp en de 
kerk weer heel wat wijzer geworden. 
Benieuwd geworden naar wat die twee verhalen 
over de klok zijn of gewoon nieuwsgierig naar de 
historie van de Overloons kerk, boek dan eens een 
rondleiding met Tiny. Wij kunnen deze groeter van 
harte aanbevelen.

Dit jaar starten de wandelingen in Overloon op 
maandag 17 mei. De eerste fietstocht, in en rond 
Overloon, staat gepland op maandag 24 mei. Ver-
dere data van de rondleidingen te voet: 31 mei, 14 

juni, 28 juni, 12 juli, 26 juli, 9 augustus en 23 au-
gustus. De fietsrondleidingen staan gepland op de 
maandagen 24 mei, 7 juni, 21 juni, 5 juli, 19 juli, 2 
augustus, 16 augustus en 30 augustus. De wandel-
rondleidingen starten om 11.00 uur bij de kerk. De 
fietstochten starten vanaf het Museumpark ook om 
11.00 uur.

Dit alles mits de coronamaatregelen het toelaten. 
Kijk voor actuele informatie op:
www.groetersinlandvancuijk.nl 

HARRIE certificering voor sociale werkplaats
Impact-Spots in Overloon 

Om mensen met een arbeidsbeperking duurzaam 
aan het werk te krijgen faciliteert het UWV, in sa-
menwerking met WerkgeversServicepunt Noordoost 
Brabant, zogeheten HARRIE-trainingen. Sociale on-
derneming Impact-Spots, bekend van de bijenhotels 
van Bijenhotelkopen.nl, heeft de certificering onlangs 
ontvangen. Eigenaar Bianca Pouw mag zichzelf nu 
ook HARRIE noemen.

Menig werkgever wil best mensen met een arbeids-
beperking in dienst nemen, maar ziet ook beren 
op de weg. Toch is de vaardigheid om dat in goede 
banen te leiden vaak al onder werkgevers en colle-
ga’s aanwezig. Het is zo’n collega die Hulpvaardig 
is, Aandacht heeft, Rustig blijft, Realistisch is, Inte-
resse toont en Eerlijk is, oftwel een HARRIE. “Het 
zijn vaardigheden die de meeste  mensen van natu-
re hebben”, zegt Theo Duijker, een van de cursus-
leiders van de HARRIE-training. “Wij maken hen er 
alleen meer van bewust en reiken praktische hand-
vatten aan.”

Afgelopen week ontving Bianca Pouw als ‘HARRIE’ 
haar certificaat, uiteraard online, wegens de Coro-
na maatregelen. Daarmee werd een meerdaagse 
cursus onder leiding van CNV Jongeren afgerond. 
Bianca Pouw: “HARRIE is de personificatie van de 
hulpvaardige en attente werkgever of collega die 
begeleiding op de werkvloer geeft aan werknemers 
met een extra ondersteuningsbehoefte. Tijdens de 
cursus heb ik naast het the-
oretische gedeelte ook met 
andere (sociale) werkgevers 
kunnen overleggen over de 
praktische zaken op de werk-
vloer voor werknemers met 
een arbeidsbeperking. Dat 
was erg waardevol.”

Er zijn in Nederland meer dan 
een miljoen mensen die min-
der makkelijk deel kunnen 
nemen aan het arbeidsproces. 
Dat kan zijn door een licha-
melijke of geestelijke beper-
king, psychische klachten of 

een chronische ziekte die het functioneren hindert. 
Tien jaar geleden onderzocht CNV-Jongeren wat er 
nodig is om deze mensen toch optimaal te kunnen 
laten meedoen op de werkvloer. Basisvoorwaarde 
voor het welslagen bleek de aanwezigheid van col-
lega’s te zijn die van nature al de HARRIE-kwalitei-
ten bezitten en ernaar handelen

Over Impact-Spots
Impact-Spots is een sociale werkplaats gevestigd in 
Overloon (N-O Brabant). Wij verschaffen werk aan 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoals 
statushouders en deelnemers vanuit de bijstand, 
WIA en Wajong. Impact-Spots creëert maatschap-
pelijke impact door een veilige leer- en werkplek 
aan te bieden aan mensen die nu aan de zijlijn van 
de maatschappij staan. Door middel van werkleer-, 
werktaal- en werkfittrajecten  werken de deelne-
mers aan hun (Nederlandse) werknemersvaardighe-
den en bouwen ze werkervaring op, zodat ze na het 
traject vanuit een uitkering kunnen doorstromen 
naar een betaalde baan. 
De medewerkers van Impact-Spots werken o.a. voor 
Bijenhotelkopen.nl en Ladies of Decor. 

Meer informatie over Impact-Spots is te vinden op 
www.impact-spots.com
Meer informatie over Bijenhotelkopen.nl is te vin-
den op www.bijenhotelkopen.nl  
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Puzzelen? Leuk...
Prijs deze keer beschikbaar gesteld door

Warme Bakker Degen

Zie pagina achteraan.

hhuuiisshhoouuddeelliijjkk    
mmeeddeewweerrkkeerr  mm//vv

Meer informatie of direct reageren? 06 8200 6956 
Stuur je sollicitatie + CV naar boxmeer4@buurtdiensten.nl 

GEZOCHT 
enthousiaste & flexibele 

WERKGEBIED:  OVERLOON, VIERLINGSBEEK,  
MAASHEES, HOLTHEES 

Buurtdiensten Boxmeer 4 levert huishoudelijke hulp 
thuis bij mensen die door omstandigheden (even) het 
huishouden niet meer zelf kunnen. Kom jij het team 
versterken? 

Bedankt voor alle lieve berichtjes,
kaarten, bloemen en aandacht
die wij hebben ontvangen na

het overlijden van 

Han de Lange
Hieraan hebben we veel steun.

Frans, Ita en Jos

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

Ervaar de magie van

Beauty 

& 
Healing

 Renate van Tongeren    Roosendaalseweg 5

  Overloon 06 – 311 518 27  

Het mooiste cadeau dat je
kunt geven is je tijd.

Het mooie wat je terug krijgt
is voldoening en verdieping.

Spreekt deze tekst je aan?
Word dan (zorg)vrijwilliger bij ons.

Je hebt geen zorgachtergrond nodig;
wij hebben zelf een goede

voorbereidingscursus.

Bel of mail voor vrijblijvende informatie,
of meld je aan.
www.hospicezenit.nl
0478 551430 of 0478-551434
Hoenderstraat 95e 5801CJ Venray
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Wij gaan door met het plaatsen van onbekende fo-
to’s. Jammer genoeg krijgen we weinig reacties. Het 
is natuurlijk zo dat wij het niet weten maar, weet 
u het ook niet? Als u het wel weet stuur dan even
een berichtje dan kunnen we de foto benoemen en 
heeft eenieder die op de site kijkt er plezier van. 
U kunt vanaf de site reageren met een mailtje. We 
zien ze graag tegemoet, ook als het over iets anders 
gaat, bv. als u moeite heeft met de zoekfunctie op 
de site. We helpen u daar graag mee.

Deze twee foto’s zijn ons ook onbekend. De man al-

leen is waarschijnlijk een priester gezien het kruisje 
op zijn rever. Dit is foto nr A21931.

De andere is nr A20914. Zo te zien is het een pries-
terwijding, gezien de moeders en bruidjes, maar 
wie dan?

Op de site kunt u ook kijken bij de categorie: onbe-
kend.  Het zijn er een paar honderd. Veel kijkplezier.

U kunt uw berichtje doorgeven aan:
www.stichtingdeoudeschoenedoos.nl

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.

Meester Verdijk heeft veel oude schoolfoto’s uitgezocht en benoemd. De foto’s staan nog niet 
allemaal op de site, er wordt hard gewerkt om bij het uitkomen van deze Globaal toch een groot deel
geplaatst te hebben. Mocht er hier of daar geen naam bekend zijn, kijk met ons mee en geef de 
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

A19819

A20434

Veel plezier met www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl

Oorlogsmuseum eerste
Brabants Fietscafé in regio

Nu er versoepelingen zijn aangekondigd wordt 
het ook weer aantrekkelijk om even uit te rusten 
op een fijn terras. Brabant telt sinds kort 17 zoge-
naamde ‘Fietscafés’, plekken waar je 
een hapje kunt eten of een verfrissend 
biertje kunt drinken. Het Oorlogsmuse-
um in Overloon is het eerste Brabantse 
Fietscafé in het Land van Cuijk. Fietscafés 
hebben een reparatiekit voor de fiets en 
een waterkraan voor het vullen van de 
bidons. Een oplaadpunt voor e-bikes is er 
nog niet, maar als de e-bike op een stop-
contact aangesloten kan worden zijn die 
voorzieningen wel aanwezig. Verder zijn 
bij de meeste Brabantse Fietscafés actue-
le fietskaarten van Brabant te koop. Het 
netwerk van Brabantse Fietscafés wordt 
in de komende tijd verder uitgebreid. 

Zijn er in het Land van Cuijk horecagelegenheden 
die het predicaat ‘Brabants Fietscafé’ verdienen? 
Stuur jouw tip naar info@routesinbrabant.nl
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Heerlijke 100%
blauwe bessen PRODUCTEN en NOTEN

Overloon - Mill
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korting op alle 
 materialen voor 
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Actie geldig t/m juni 2021
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Metameer-leerlingen Stevensbeek
naar de eindstreep / Eindexamen 2021

Met vertrouwen gaan leerlingen van Metameer hun 
eindexamen in. Ze staan er niet alleen voor. Ieder-
een helpt mee. Het eindexamen in het voortgezet 
onderwijs begint maandag 17 mei. Leerlingen van 
tweetalig havo en vwo in Stevensbeek maken een 
week eerder het examen van het International Bac-
calaureate (IB) ter afsluiting van tto op Metameer. 
Eindexamenkandidaten krijgen dit jaar vanwege de 
beperkingen met corona extra mogelijkheden om 
hun examens te maken. Corona overschaduwt het 
jaar dat zij graag feestelijk willen afsluiten. 

Zo bereidt Metameer leerlingen (extra) voor op het 
eindexamen
Metameer bereidt leerlingen zo goed mogelijk voor 
op hun examens. De school heeft extra maatregelen 
genomen naast de gebruikelijke examentrainingen 
in de vaklessen en begeleiding voor leerlingen met 
examenvrees. Docenten begeleiden leerlingen bij 
de eventueel opgelopen achterstanden; in sommi-
ge gevallen met extra lessen aan individuele leerlin-
gen. Ook heeft Metameer leerlingen gescreend. Op 
basis van eventuele achterstanden zet Metameer 

studenten (oud-leerlingen) en externen in om bij-
lessen te verzorgen.

Steuntje in de rug
Mentoren en docenten geven net dat extra steun-
tje in de rug. Marcel van den Heuvel, mentor van 
havo 5 vertelt: “Vertrouwen geef ik ze door ze goed 
naar hun eigen lijst te laten kijken. Het gros van de 
leerlingen staat er namelijk prima voor. Het blijft 
spannend, dat is ook niet erg. Ze weten wat ze te 
wachten staat en ze moeten proberen te genieten 
van hun examentijd. Die gaan ze niet vergeten.”
Yvonne Jans, mentor van een vmbo 4-klas vult aan: 
“Ik bespreek altijd uitgebreid met leerlingen de weg 
naar het eindexamen toe zodat ze dit al een stukje 
rust geeft. Leerlingen weten mij op school ook altijd 
te vinden om vragen te stellen zowel in de vaklessen 
als in de mentorlessen. Zorgen voor vertrouwen, ze 
moed in spreken, korte lijntjes met ouders en leer-
lingen behouden.”

Sanne Zumdick, mentor van havo 5, besluit: “We 
hebben op vrijdag voor de meivakantie nog een 
leuke afscheidsactiviteit die leerlingen hopelijk toch 
een gevoel van afsluiting geeft. We gaan knallend 
en met veel bombarie het schooljaar uitluiden.”

Tegemoetkoming
cultuuraanbieders

Net als vele andere sectoren, heeft ook de cultuursec-
tor het zwaar. Het Rijk heeft enkele steunmaatregelen 
getroffen om cultuuraanbieders tegemoet te komen. 
Het is onmogelijk om alle verliezen te compenseren, 
maar de gemeente Boxmeer erkent het belang van 
het behoud van het cultuuraanbod in de gemeente. 
Wethouder kunst en cultuur Willy Hendriks-van 
Haren: “Wij zien het als onze taak om cultuuraan-
bieders tegemoet te komen en het is belangrijk dat 
de inwoners van onze gemeente gebruik kunnen 
blijven maken van al het moois dat onze gemeente 
te bieden heeft op cultureel vlak.’’

Cultuuraanbieders met waarderingssubsidie 
Cultuuraanbieders die (twee-)jaarlijks financiële 
steun ontvangen, krijgen nu eenmalig een tege-
moetkoming. Hiervoor is het volgende besloten:
•  Lokale cultuuraanbieders in de gemeente Box-

meer aan wie in 2020 een waarderingssubsidie is
toegekend, krijgen een ondersteuningsbijdrage
van 25% van het in 2020 toegekende bedrag. Met
een minimum van €100,- per organisatie.

Een waarderingssubsidie wordt altijd toegekend 
over de kosten die een organisatie een jaar eerder 
maakte. Er is bewust voor deze werkwijze gekozen, 

omdat het jaar 2019 een coronavrij jaar was waarin 
de exploitatie op een normale wijze verliep. Hier-
onder vallen verenigingen en organisaties binnen 
de thema’s: toneel, zang, dans, muziek, erfgoed en 
kunst & cultuur.
•  Oorlogsmuseum Overloon krijgt een ondersteu-

ningsbijdrage van €50.000,-
•  De Vaart krijgt een ondersteuningsbijdrage van

€500,-.
•  Museum van Postzegel tot Tank krijgt een onder-

steuningsbijdrage van €500,-.

Daarnaast krijgen de EHBO-verenigingen een on-
dersteuningsbijdrage van €500,- per organisatie, 
vanwege de werkzaamheden die zij gebruikelijk 
verrichten bij evenementen en activiteiten van cul-
tuuraanbieders. 

Cultuuraanbieders zonder waarderingssubsidie
Tenslotte is besloten om ook cultuuraanbieders die 
in 2020 geen waarderingssubsidie hebben ontvan-
gen - omdat zij niet in aanmerking kwamen of dit 
niet hebben aangevraagd - ondersteuning te bie-
den. Het gaat hierbij om cultuuraanbieders die een 
belangrijke culturele bijdrage leveren, zoals zelf-
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Overloonseweg 10a,5821 EE - Vierlingsbeek. 
tel.: 0478 - 562231 - info@martensasperges.nl

www.martensasperges.nl

De winkel is geopend:
van maandag t/m zaterdag van 09.00 - 18.00. 
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00.

Voor al uw verse witte (geschilde) en groen asperges,
ook voor streekproducten!

EEN MOOIE 
HERINNERING 
IS ZOVEEL 
WAARD
Briensveld uitvaartverzorging

luistert, denkt mee en verzorgt 

de uitvaart die bij de overledene, 

familie en vrienden past.

Overloon

www.briensveld.nl

Bel 24/7  

0478-640026

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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Voor al uw verse witte (geschilde) en groen asperges,
ook voor streekproducten!

EEN MOOIE 
HERINNERING 
IS ZOVEEL 
WAARD
Briensveld uitvaartverzorging

luistert, denkt mee en verzorgt 

de uitvaart die bij de overledene, 

familie en vrienden past.

Overloon

www.briensveld.nl

Bel 24/7  

0478-640026

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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standigen en (vrijwilligers)organisaties in de cul-
tuursector. Zij kunnen als er geen andere tegemoet-
koming of noodsteun verstrekt is, in aanmerking 
komen voor een ondersteuningsbijdrage van €500,-. 
Wilt u een aanvraag doen of heeft u vragen over de 

tegemoetkoming? Mail naar gemeente@boxmeer.nl 
t.n.v. afdeling welzijn en leefbaarheid o.v.v. tege-
moetkoming cultuuraanbieders. Ook kunt u bellen
naar 0485 585911.

Kreeg “de Koning van Overloon” nou wel of niet een lintje…? 

Onder de kop “Leve de vrijwilliger” met daarach-
ter een dik vet uitroepteken, brengt dagblad De 
Gelderlander op maandag 26 april, daags voor Ko-
ningsdag, een ode aan alle vrijwilligers. De vrijwil-
ligers zijn volgens het artikel “het cement van de 
samenleving”. Het artikel duidt op de Lintjesregen, 
die jaarlijks daags voor Koningsdag plaats vindt. 

Als voorbeeld van zo’n cement wordt in het arti-
kel onder andere “onze” Huub van Mil genoemd: 
Huub van Mil wordt in zijn eigen dorp ook wel de 
‘Koning van Overloon’ genoemd. Niet omdat hij zo 
goed kan wuiven of lintjes door kan knippen, ook 
niet omdat hij een zelfgebouwd buitenhuis in Grie-
kenland heeft: de 72-jarige is het cement van het 
dorp. Noem een vereniging waar hij als vrijwilliger 
bij betrokken zou kunnen zijn en hij is het.’Je krijgt 
er veel voor terug’, zegt hij er zelf over. ‘En ik help 
graag mensen.’, aldus De Gelderlander.
‘Je wilt niet weten hoeveel mensen mij, naar aan-
leiding van dit artikel, deze week hebben gefeli-
citeerd met mijn lintje’, vertelt Huub ons met een 
grote grijns op zijn gezicht. Huub kreeg n.l. dit jaar 
geen onderscheiding. Aan het eind van het artikel 
vermeldt De Gelderlander dat Huub al op 29 april 
1997, daags voor Koninginnedag, een Koninklijke 
onderscheiding ontving. 

Veel mensen staan te laat op en gaan dan met een 
slaperige kop en met een in de haast gesmeerde bo-
terham in de hand koppensnellend door de krant. 
Dan krijg je dit soort misverstanden! Maar Huub 
kan er om lachen. “Ik weet nog precies hoe het ging 
in 1997. Het was in Vierlingsbeek, we hoorden toen 
nog bij de gemeente Vierlingsbeek. Wij hadden 
een lintje aangevraagd voor Jan Nabuurs van Vol-
harding”, aldus Huub. “Ik had zojuist burgemeester 
Dittner aangekondigd. Nadat de burgemeester Jan 
zijn lintje had opgespeld, zei hij tegen mij “blijf jij 

nog even staan” en daar stond ik met mijn goeie 
gedrag.”
Hoe het zit met dat zelfgebouwd buitenhuis in 
Griekenland, blijft voor ons ’n vraag. Zou de koning 
van Overloon daar ook met zijn koningin naar toe 
vliegen en een paar dagen later weer als de wiede-
weerga van terugkeren? Vraag het hem zelf, dan 
heb je het uit de eerst hand en heb je de minste 
kans op ruis…

Foto: Ed van Alem

Met grote blijdschap kunnen we jullie laten weten 
dat we vanaf nu weer drie dagen in de week ge-
opend zijn als afhaalbieb. Boeken kunnen besteld 
worden via Biblioplus en na bericht kunnen deze 
in Overloon in de Pit worden afgehaald. Je kunt je 
boeken ook tijdens onze openingstijden terugbren-
gen.

De openingstijden zijn:
Maandag 14.30 tot 17.30
Woensdag 14.30 tot 17.30
Vrijdag 14.30 tot 17.30

Op maandag 24 mei zijn we in verband met Pink-
steren gesloten. In de meivakantie zijn we gewoon 
geopend. Veel leesplezier en tot gauw!
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       Elke dag geopend! 
Maandag, dinsdag en donderdag 

     ook ‘s avonds      

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

De Bergkamp 32 
5825 AG Overloon 
Tel: 0478 – 640 520 
Mobiel: 06 – 2500 5743 
Email: info@fysioteunissen.nl 
Internet: www.fysioteunissen.nl 

- Therapie aan huis en instelling

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging 

 

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

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

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte auto  
met de beste service? 
Welkom bij HW auto’s! 
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Kalender van activiteiten

Agenda 
Vanwege het coronavirus zullen tot 1 juni alleen die 
activiteiten doorgaan, die volgens de richtlijnen van 
het RIVM mogen en waarvan het bestuur vindt dat 
het kan. 

Vaccinatie is in volle gang, daarmee krijgen we co-
rona meer onder controle en bij het naleven van de 
regels komt er ook weer meer ruimte tot ontmoe-
ting. We zien hier weer naar uit. Velen hebben die 
fysieke contacten gemist en ook het bestuur van 
KBO Overloon bereidt zich voor op het openstellen 
van activiteiten. Al gaat het mogelijk wat anders 
dan we gewend waren. Nog even volhouden en wat 
wel kan? Bel eens even een ander of maak een ex-
tra praatje op straat in het lentezonnetje. Dat doet 
beslist goed.

Houd de website van KBO Overloon goed in de ga-
ten, voor actueel nieuws, maar ook voor mogelijke 
veranderingen, die onverwacht aangebracht moe-
ten worden. 
De website van KBO Overloon vindt u als u in de 
adresbalk bovenin het volgende typt:
http/www.kbo-overloon.nl (vergeet het tussenlig-
gend streepje niet)

Algemene Ledenvergadering
Zoals u weet is de Algemene Ledenvergadering, 
welke gepland stond op 18 maart, niet doorgegaan. 

Ook lijkt ons de eerder aangegeven datum van 27 
mei niet haalbaar. 
Daarom heeft het bestuur in haar bestuursverga-
dering van 12 april alsnog moeten besluiten om de 
Algemene Ledenvergadering te verplaatsen naar 
de maand september in de hoop dat we elkaar dan 
weer als vanouds en indien nodig met de vereiste 
voorzorgsmaatregelen fysiek kunnen ontmoeten. 
De jaarstukken zullen tegen die tijd op de website 
te zien zijn. De uitnodiging en agenda van de Alge-
mene Ledenvergadering ontvangt u dan ook pas in 
augustus.

Fietsinfodag “Doortrappen”
Op donderdag 3 juni vindt een e-biketraining plaats 
in Overloon in de Pit voor alle 55-plussers (ook voor 
niet-leden) met lunch en aansluitend een gezellige 
proeftocht. Er kunnen maximaal 40 personen deel-
nemen. Opgave voor deelname is verplicht. De kos-
ten bedragen € 5,- per deelnemer. Koffie, thee en 
de lunch worden verzorgd. Tijd: 09.45 – 15.30 uur. 
Circa een week voor deze informatiedag krijgt u na-
der bericht met daarin het exacte programma. In-
dien de dag vanwege coronamaatregelen niet kan 
doorgaan zal dit tijdig bekend gemaakt worden aan 
de deelnemers en zal uitgeweken worden naar het 
najaar. De organisatie ligt in handen van SWOGB in 
samenwerking met SOAB. KBO Overloon draagt dit 
initiatief een warm hart toe en is er op die dag in de 
Pit nauw bij betrokken. U kunt zich aanmelden via: 
www.e-biketraining.nl

KBO-OVERLOON
Belangenvereniging van senioren 

Het monument in het Pritterbos

Enkele weken terug heb ik in 
Ons Eigen Erf vragen gesteld 
of iemand mij kon vertellen 
wat de oorsprong en beteke-
nis van het monument is dat 
in het Pritterbos staat. Hierop 
kreeg ik de nodige telefoontjes 
en uitnodigingen waaruit ver-
schillende suggesties kwamen, 
maar ook constructieve infor-
matie. Enkele suggesties: bij de 
bevrijding van Overloon is er in 
het Pritterbos hard gevochten, 
zou dit monument hierom ge-
plaatst zijn? Iemand heeft dit 
monument daar geplaatst om-
dat daar de as van een dierbare 
is uitgestrooid of zou daar een 
persoon of een huisdier begra-
ven zijn? Er waren ook mensen 
die mij op het goede spoor zet-
te en mij informatie verschafte 

waardoor ik uiteindelijk bij de 
persoon terecht kwam die het 
geplaatst had. Om aan alle fan-
tasieën een eind te maken, de 
eigenaar van het perceel vond 
dit monument op de stort en 
vond het dermate mooi dat hij 
het in de Pritterbos plaatste 
waar een tweede leven begon. 
De creativiteit en fantasieën 
die dit monument heeft op-
geroepen zijn dermate mooi 
dat deze zerk hiermee zijn be-
staansrecht heeft verworven. 
Dus bezoekers houdt dit mo-
nument in ere.

Met dank voor alle reacties, 
Clemens Weijmans
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Praktijk voor fysiotherapie 
W.M. van Iersel,  I.H.G. Schreurs,  R. Verschuren
K. Peeters diëtist
Kerkpad 1   5825 BA  OVERLOON

 0478 – 641942

Ook individuele 
begeleiding en 
coaching aan huis is 
mogelijk.

Ingrid en Rob geven 
u en uw naasten
graag gespecialiseerd
en deskundig advies.

Parkinson, samen sterk

beauty & health
Carolinasalon

beauty & health
Carolinasalon

ROOTS & CARROTS
B A L A N S  M E T  V O E D I N G

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

Voor een duurzaam & gezond voedingspatroon

ROOTS & CARROTS
B A L A N S  M E T  V O E D I N G

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

Voor een duurzaam & gezond voedingspatroon

elke 2 weken een ander 4/5 gangen menu
helemaal voorbereid, alleen nog even

opwarmen volgens de instructies! 

www.boompjes-restaurant.nl
0478-642227 

BOOMPJES VOOR THUIS

Verse sushi op bestelling
gemaakt, om de hele avond

van te genieten!

Do t/m Zo
www.bonsai-sushi.nl

0478-700518
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Agenda
Vanwege het Coronavirus zijn 
- of worden - veel activiteiten
afgelast. Daarom moeten wij bij
onderstaand overzicht enig voor-
behoud maken. Kijk eventueel op
de website van de betreffende or-
ganisaties. Geef ook aan ons door 
wanneer uw activiteit verplaatst
of geannuleerd wordt!

2021
8 mei
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur

8 mei
Sportivo, Bloemenactie voor 
moederdag
16 mei
Freunde Echo, Frühschoppen, ‘t 
Helder
17 mei
Groeters, wandelrondleiding, 
start bij de kerk, 11.00 uur
24 mei
Groeters, fietsrondleiding, start 
bij Museumpark, 11.00 uur
27 mei
EHBO, buitenoefening of digitale 
les

31 mei
Groeters, wandelrondleiding, 
start bij de kerk, 11.00 uur
3 juni
KBO/SWOGB, Fietsinformatiedag, 
de Pit, 9.45 - 15.30 uur
7 juni
Groeters, fietsrondleiding, start 
bij Museumpark, 11.00 uur
9 juni
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12.00 uur
12 juni
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur

Het weer

Deze aprilmaand is de op één 
na koudste ooit geworden. Toch 
was de start nog veelbelovend. 
We begonnen met een heldere 

dag. Lange tijd was dat de hoogste waarde van de 
hele maand. De meetbuis gaf die dag 17.7 graden 
aan. Maar een dag later werd met een noordelijke 
stroming alweer koudere lucht aangevoerd. Tot de 
laatste dagen bleven de waarden ruim achter ten 
opzichte van de langjarig gemiddelden. De laagste 
dagwaarde kon ik op de zesde noteren. Er vielen ha-
gel- en sneeuwbuien, bij een temperatuur van am-
per vijf graden. Er werd lokaal zelfs een sneeuwdek 
gevormd. Al was dat maar van korte duur. Ook in de 
nachtelijke uren ging de temperatuur nog flink on-
deruit. Over de hele maand heb ik acht vorstdagen 
kunnen noteren. Alleen in 1997 waren dat er met 
11 dagen nog meer. Op 18 dagen kwam grondvorst 
voor hetgeen ook extreem is. In 1997 kwamen 19 
vorstdagen voor, nog eentje meer dan dit jaar. De 
vorst is altijd licht gebleven en vaak van korte duur 
en daardoor is de schade bij de fruittelers wel mee-
gevallen. De koudste vroege ochtend was op de 14e, 
toen het kwik daalde naar -2.0 graden. Op 12 april 
1986 is met -8.0 graden nog matige vorst voorge-
komen en die blijft daarmee de koudste aprilnacht. 
Op de 10e hadden we de natste dag van de maand 
april. Op mijn station viel ruim 14 mm. Maar na-
dien hebben we juist weer een lange periode ge-
kend van flink wat droogte, bij een schrale noord 
tot noordoostelijke wind. Ook bleef het ook veel 
te koud, al deed de zon goede zaken. Dit schrale 

weer hadden we ook te danken aan hogedrukge-
bieden, die ons weer lange tijd hebben bepaald. In 
de maartmaand kregen we nog een zomerse dag 
van 25 graden, maar deze maand is dat beperkt ge-
bleven tot één warme dag en wel op de 28e, toen 
werd het 20.4 graden. In de koudste aprilmaand 
van 1986 was 16.5 graden de hoogste waarde. Toen 
hadden we een gemiddelde van 6.2 graden en nu 
komt het maandgemiddelde uit op 6.9 graden. Nor-
maal is dat 10.1 graden. In 2007 werd het met 13.7 
graden de warmste aprilmaand ooit. Toen is er in 
de hele maand geen meetbare neerslag gevallen. 
Nu bedraagt de hoeveelheid neerslag 36 mm, te-
gen 41 mm normaal. De zon heeft deze maand flink 
geschenen en is op 212 uren uitgekomen. Dat is 30 
uren meer dan normaal. Vorig jaar beleefden we de 
zonnigste grasmaand ooit. Toen scheen de warm-
tebron 292 uren. Toen hadden we ook het hoogst 
aantal heldere dagen, totaal 14. Deze maand april 
waren dat er slechts vier.

Inmiddels zijn we aan bloeimaand mei begonnen en 
net als zijn voorganger, nog altijd met temperatu-
ren die te laag zijn voor de tijd van het jaar. Ook is 
het wat wisselvallig. Hoe het verder gaat kan je ver-
nemen als je afstemt op radio MAASLAND FM 89.6. 
Tijdens mijn dagelijkse weerpraatje en wel om 12.30 
uur en13.30 uur, en ook in de avonduren. Verder via 
radio VENRAY FM 90.2 dit in de ochtend- en ook in 
de avonduren.

Weerman Bert Vloet
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Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

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

Persoonlijk en begripvol

NNaa  ddee  lloocckkddoowwnn  eenn  ooookk  wweeeerr  ggrrooeenn  lliicchhtt  vvoooorr
oonnzzee  sseeccttoorr  kkoommeenn  wwiijj  bbiijj  uu  tteerruugg  mmeett  eeeenn  

nniieeuuwwee  aaggeennddaa!!  
UU  kkuunntt  oonnss  iinnttuusssseenn  aallttiijjdd  bbeelllleenn  ooff  mmaaiilleenn  oomm

uuww  eeiiggeenn  iiddeeeeëënn  //  ppllaannnneenn  ttee  bbeesspprreekkeenn..  
HHooppeelliijjkk  ttoott  zziieennss  eenn  bblliijjff  ggeezzoonndd!!

PPiieetteerr  eenn  AAnnnneemmiiee  
  

NNiieewwssbbrriieeff  oonnttvvaannggeenn??  SSttuuuurr  eeeenn  eemmaaiill!!  
  
  
  

Ruimte voor úw ideeën! 

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

wwwwww..hheellddeerr--oovveerrlloooonn..ccoomm

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

Dorien van Dijck 
06-30693894 
0478-642527

www.doorvandijck.nl 

vanuit het hart  verbinden bij  afscheid
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13 juni
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30 
uur
14 juni
Groeters, wandelrondleiding, 
start bij de kerk, 11.00 uur
14 juni
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00 
uur
21 juni
Groeters, fietsrondleiding, start 
bij Museumpark, 11.00 uur
25 juni
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
28 juni
Groeters, wandelrondleiding, 
start bij de kerk, 11.00 uur
29 juni
KBO, Fietspicknick
5 juli
Groeters, fietsrondleiding, start 
bij Museumpark, 11.00 uur
10 juli
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
12 juli
Groeters, wandelrondleiding, 
start bij de kerk, 11.00 uur
14 juli
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12.00 uur
19 juli
Groeters, fietsrondleiding, start 
bij Museumpark, 11.00 uur
26 juli
Groeters, wandelrondleiding, 
start bij de kerk, 11.00 uur
27 t/m 29 juli
Kindervakantieweek
30 juli
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
2 augustus
Groeters, fietsrondleiding, start 
bij Museumpark , 11.00 uur
9 augustus
Groeters, wandelrondleiding, 
start bij de kerk, 11.00 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
16 augustus
Groeters, fietsrondleiding, start 
bij Museumpark , 11.00 uur
17 augustus
KBO, Kermislunch voor Ouderen

23 augustus
Groeters, wandelrondleiding, 
start bij de kerk, 11.00 uur
27 augustus
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
30 augustus
Groeters, fietsrondleiding, start 
bij Museumpark, 11.00 uur
8 september
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12.00 uur
10 t/m 12 september
Jeugdfanfare, kamp
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
18 september
Fanfare, Tuintreffen
24 september
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
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
17 oktober
Dutchbricks, LEGO Show Brickto-
pia Overloon 2021, de Pit, 10.00 
- 17.00 uur
23 oktober
Gilde, DSB “Out of the Box” con-
cert
29 oktober
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
30 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, de Pit
7 november
Kindermarkt, Kinderkleding- en
speelgoedmarkt, de Pit 11.00
-13.30 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 Keie-
schieters, Vierlingsbeek
15 november
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00 
uur
25 november
KBO, Algemene Leden Vergade-
ring, 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 Mu-
ziekavond, de Pit
23 en 24 september
Loën wet ‘t
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 9 mei.

De prijs voor de oplossing van deze keer, is beschikbaar gesteld door
Warme Bakker Degen.

De winnaar van de puzzel in de uitga-
ve van 21 april:

Bep de Hoog
(Beauty & Ismakogiepraktijk Margo)

De woorden zitten horizontaal, verticaal en di-
agonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. 
Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en 
streep ze af. De overblijvende letters vormen ach-
ter elkaar gelezen de oplossing.
EIKEL
ELITAIR
ENORM
ERVAREN
FAMILIEFEEST
HAGELSNOER
HEVEL
KLIER
KROON
LOGGER
LOTING
LUIEREN
MALARIA
OESTER

ONKLAAR
ONLEDIG
ONTZET
POEIER
ROKADE
SCHILLENBOER
SLAVEN
SLEDE
SPIREA
VIZIER
VLEGEL
VLEUG
VULLING

Nieuw in Ons Eigen Erf /  Puzzelen maar:

Vanaf onze eerstvolgende uitgave, die verschijnt op woensdag 10 oktober aanstaande, gaan we
puzzels plaatsen. Dit zijn afwisselend kruiswoordpuzzels, sudocupuzzels of woordzoekers.

De juiste oplossing kan gemaild worden naar een mailadres, of ingeleverd worden bij een van de
redactieleden (zie volgende uitgave). Uit de goede inzendingen worden elke keer één of meerdere 
prijsjes verloot.

De prijzen worden beschikbaar gesteld door DA Drogisterij & Parfumerie, Restaria Loon, Warme
Bakker Degen, de Hubo, PLUS Verbeeten en BLOEMS.

De winnaars en de oplossing worden telkens gepubliceerd in de daarop volgende uitgave.

Wij wensen iedereen veel puzzelplezier toe! 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

32 33 34 35

36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59

60 61 62 63

64 65

Horizontaal:
1 moedig 6 schaal-
dier 12 riem 13 
monster 15 een ze-
kere 16 drinkbakje 
18 deel v.e. naald 
19 afslagplaats bij 
golf 20 boksterm 22 

windrichting 25 Frans lidwoord 26 inham 
29 hoofdgroet 30 jaargetijde 32 haarkleur 
34 waakzaam 36 op de wijze van 37 plech-
tige gelofte 39 harde wind 41 tromp 44 
vergissing 46 takje 48 deel van Engeland 50 
slee 51 woonplaats 53 dierengeluid 54 her-
kauwer 56 Engels bier 57 kern 59 Turks be-
velhebber 60 stierenvechter 62 sportman 
64 vleesgerecht 65 tennisterm.
Verticaal: 1 bloedgever 2 vlaktemaat 3 
per dag 4 schrijfgerei 5 geestdrift 7 kleur 
8 nauw 9 en dergelijke 10 gezond 11 ver-
bouw 12 tropische hagedis 14 werkelijk 17 gewicht 
18 zwaardwalvis 21 betrekking 23 onzes inziens 
24 verbond 27 getijde 28 gevaarte 30 roofdier 31 
deel v.d. bijbel 33 grappenmaker 35 deel v.h. oor 38 
bloot 39 Sovjet-Unie 40 honingdrank 41 speelgoed 

42 gulden 43 Russisch heerser 45 breekbaar 47 num-
mer 49 intiem 51 overal 52 vorstentitel 55 jaartelling 
56 papegaai 58 voorzetsel 59 houding 61 oude leng-
temaat 63 Europese Unie.



22

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 9 mei.

De prijs voor de oplossing van deze keer, is beschikbaar gesteld door
Warme Bakker Degen.

De winnaar van de puzzel in de uitga-
ve van 21 april:

Bep de Hoog
(Beauty & Ismakogiepraktijk Margo)

De woorden zitten horizontaal, verticaal en di-
agonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. 
Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en 
streep ze af. De overblijvende letters vormen ach-
ter elkaar gelezen de oplossing.
EIKEL
ELITAIR
ENORM
ERVAREN
FAMILIEFEEST
HAGELSNOER
HEVEL
KLIER
KROON
LOGGER
LOTING
LUIEREN
MALARIA
OESTER

ONKLAAR
ONLEDIG
ONTZET
POEIER
ROKADE
SCHILLENBOER
SLAVEN
SLEDE
SPIREA
VIZIER
VLEGEL
VLEUG
VULLING

Nieuw in Ons Eigen Erf /  Puzzelen maar:

Vanaf onze eerstvolgende uitgave, die verschijnt op woensdag 10 oktober aanstaande, gaan we
puzzels plaatsen. Dit zijn afwisselend kruiswoordpuzzels, sudocupuzzels of woordzoekers.

De juiste oplossing kan gemaild worden naar een mailadres, of ingeleverd worden bij een van de
redactieleden (zie volgende uitgave). Uit de goede inzendingen worden elke keer één of meerdere 
prijsjes verloot.

De prijzen worden beschikbaar gesteld door DA Drogisterij & Parfumerie, Restaria Loon, Warme
Bakker Degen, de Hubo, PLUS Verbeeten en BLOEMS.

De winnaars en de oplossing worden telkens gepubliceerd in de daarop volgende uitgave.

Wij wensen iedereen veel puzzelplezier toe! 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

32 33 34 35

36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59

60 61 62 63

64 65

Horizontaal:
1 moedig 6 schaal-
dier 12 riem 13 
monster 15 een ze-
kere 16 drinkbakje 
18 deel v.e. naald 
19 afslagplaats bij 
golf 20 boksterm 22 

windrichting 25 Frans lidwoord 26 inham 
29 hoofdgroet 30 jaargetijde 32 haarkleur 
34 waakzaam 36 op de wijze van 37 plech-
tige gelofte 39 harde wind 41 tromp 44 
vergissing 46 takje 48 deel van Engeland 50 
slee 51 woonplaats 53 dierengeluid 54 her-
kauwer 56 Engels bier 57 kern 59 Turks be-
velhebber 60 stierenvechter 62 sportman 
64 vleesgerecht 65 tennisterm.
Verticaal: 1 bloedgever 2 vlaktemaat 3 
per dag 4 schrijfgerei 5 geestdrift 7 kleur 
8 nauw 9 en dergelijke 10 gezond 11 ver-
bouw 12 tropische hagedis 14 werkelijk 17 gewicht 
18 zwaardwalvis 21 betrekking 23 onzes inziens 
24 verbond 27 getijde 28 gevaarte 30 roofdier 31 
deel v.d. bijbel 33 grappenmaker 35 deel v.h. oor 38 
bloot 39 Sovjet-Unie 40 honingdrank 41 speelgoed 

42 gulden 43 Russisch heerser 45 breekbaar 47 num-
mer 49 intiem 51 overal 52 vorstentitel 55 jaartelling 
56 papegaai 58 voorzetsel 59 houding 61 oude leng-
temaat 63 Europese Unie.

23

Warme Bakker Degen 
Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag gesloten! 
Reclame: 10 t/m 15 mei 

• ¾ Limoncellovlaai       €   9,90 
• Bruin tarwebrood  €   2,15 
• Pistoletje wit       €   0,30 

Reclame: 17 t/m 22 mei 
• ¾ Limoen mint vlaai       €   9,90 
• Half meergr. spelt donker     €   2,05
• Appelflap       €   1,20 

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

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

sterk in elk merk

het complete
Onderhoud, Reparatie, APK

voor uw
Auto, Bus, Camper

Inkoop / Verkoop
nieuw & occasions

vakgarage pechhulp € 39,95 per jaar



2 3

Ons Eigen Erf
PMS 5757   Zwart

OEEVoordrukPMS2017.indd   2-3OEEVoordrukPMS2017.indd   2-3 12/06/17   14:1612/06/17   14:16

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   19 mei
aanleveren uiterlijk 12 mei 20.00 uur

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

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

openingstijden een exemplaar ophalen!

 

Belangrijke telefoonnummers:

1. Als elke seconde telt, bij

levensgevaar of heterdaad,

bel dan onmiddellijk 112

2. Politie: 0900 8844 

Wijkagent janne.blom@politie.nl

3. Anoniem bellen: 0800 7000

4. Huisartsenpost Boxmeer

0900 8880 spoed op ma t/m vr 

tussen 17.00 - 08.00 uur, in het 

weekend en op feestdagen, voor

dringende medische vragen die

niet kunnen wachten tot het

eerstvolgende spreekuur van uw

eigen huisarts 

5. Brandweer: 088 0208208

6. Maasziekenhuis Boxmeer:

0485 845000

7. Gemeente Boxmeer: 0485 585911

Belangrijke telefoonnummers:

1   Als elke seconde telt, bij levensgevaar

of heterdaad bel dan onmiddellijk 112

2  Politie: 0900 8844 

  Wijkagent Cyril van den Bosch, via

 politie.nl (Mijn Buurt)

3 Anoniem bellen: 0800 7000

4 Huisartsenpost Boxmeer

 0900 8880 spoed op ma t/m vr tussen 

17:00 - 08:00 uur.

5 Brandweer: 088 0208208

6 Maasziekenhuis Boxmeer: 

0485 845000

7 Meldingen bij Gemeente Boxmeer:

•  Groen, plein, stoep, fietspad, weg

0485 585911 of bij spoed 06 53735353

www.boxmeer.nl tab melding doen

 • Zorgloket: 0485 585865

Rabo ClubSupport
Online inspiratieavond voor
verenigingen en stichtingen op
17 en 18 mei
Om te laten zien wat Rabo ClubSupport te bieden heeft, nodigen
wij jou graag uit voor onze inspiratieavond.

Meld je aan via
rabo.nl/oostbrabant/rcs


