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Uitslag Verkiezingen 24-11-2021

Kiesdeler: 998 (het aantal uitgebrachte stemmen 
gedeeld door 37)
Voorkeurstemmen: 249
(25% van de kiesdeler 998)
Voorkeurstemmen geven 9 kandidaten (die lager op 
de lijst stonden) tóch plek in de raad.

Van de Overloonse kandidaten zullen straks in de 
nieuwe gemeente als raadslid vertegenwoordigd zijn: 
Fons van Mil (Team Lokaal) en Lian Nabuurs (CDA). 
Mogelijk dat hier nog iets aan verandert zodra de (7?) 
wethouders bekend zijn en dan deze zetels weer op-
gevuld gaan worden tot 37 raadsleden.
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Het mag geen naam hebben
•  Een heel jaar opschuiven - dat is nog eens grensverleggend - dat kun je niet

ontkennen!

•  Al 65 jaar zonder website - hoe is het mogelijk dat je kon blijven bestaan zon-
der…

•  IXON gaat weg uit Overloon  - lopen wij nou de dividendbelasting mis…?

•  Ik zit met papier in m’n maag - het is ook nog oud papier…!

Wat brengt de toekomst voor de Theobalduskerk in Overloon?

Landelijk loopt het kerkbezoek gestaag terug. Ook 
in Overloon geldt dit, niet alleen voor de eucharis-
tievieringen op zondag, maar ook voor de maande-
lijkse gebedsvieringen op zaterdagavond. Door het 
geringe kerkbezoek vragen met name de vrijwilli-
gers zich af: Waar doen we het nog voor? Behalve 
een zekere vorm van moedeloosheid is bij meeste 
vrijwilligers de motivatie nog zeker aanwezig. Ook 
beseffen de vrijwilligers zich terdege dat als zij af-
haken dit één van de oorzaken kan zijn dat in de 

nabije toekomst onze kerk gesloten zal worden. 
Dit willen wij voorkomen, niet alleen door in over-
leg te gaan en te blijven met het Parochiebestuur 
Maria Moeder van de Kerk in Sint Anthonis, maar 
ook door de Overloonse gemeenschap te vragen om 
ideeën, suggesties en voorstellen voor nieuw elan 
om deze mogelijke richting te voorkomen. Dit is 
niet alleen een oproep maar zeker ook een nood-
kreet aan alle inwoners die in zo’n groten getale 
aanwezig waren in de Pit toen enkele jaren gele-

den andere problemen binnen onze kerk 
speelden.

Overloners, wij vragen jullie actief mee te 
denken. Onze vertegenwoordiger in de 
deelparochieraad, Anton Broekman, zal 
alle ideeën verzamelen.

Wij hopen dat dit zal leiden tot oplos-
singen en vernieuwde motivatie van alle 
vrijwilligers die zich zo nauw betrokken 
voelen bij onze kerk.

Namens de vrijwilligers,
Anton Broekman, 0478 642078
anton.broekman@ziggo.nl

Nieuwe website

Heb jij ‘m al gezien?
Na 65 jaar zijn ook wij online!

Onze nieuwe website
www.verjaardagenactieoverloon.nl 

is live, zodat iedereen kan zien wat de
Verjaardagenactie inhoudt en welke

Overloonse jeugdverenigingen en -stichtingen
we steunen met jouw bijdrage. 

Dus wil je meer weten, heb je vragen,
opmerkingen of wil je ook deelnemen

aan de Verjaardagenactie? 
Je weet ons te vinden!
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Kerkberichten

Maatregelen worden aangescherpt

De maatregelen die noodzakelijk zijn in verband 
met corona worden op advies van de Nederlandse 
bisschoppen weer wat aangescherpt.
•  Het dringende advies: draag een mondkapje bij

het binnenkomen, het zich verplaatsen, en bij het
verlaten van het kerkgebouw.

•  Neem de 1,5 meter afstand wederom in acht en ga
zitten bij de stickers die op de banken zijn geplakt.

•  Volkszang is toegestaan.
•  Koren mogen blijven zingen mits ook zij onderling

de 1,5 meter afstand in acht nemen
Blijf voorzichtig en houdt rekening met elkaar;

Vieringen 5 december – 12 december

Zondag 5 december 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan Donders
Acoliet: Joep Smeets en Vera Manders
Theobalduskoor

Misintentie: uit dankbaarheid

Zondag 12 december 10:30 uur
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Van der Sluis
Acoliet: Ans Abels
Theobalduskoor

Misintentie: Elisabeth Heemskerk-Raspe
Misintentie: voor overleden familie Van den 
Berg-Boekhold

Kosterdienst
Zondag 5 december – 12 december
Jeanne Peeters, tel.: 0478 641835

Zondag 12 december – 19 december
Nelly van Gemert, tel.: 0478 642504 

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 19 de-
cember en 25 december bij de kerkberichten in Ons 
Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk ver-
zocht deze uiterlijk voor 7 december 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). De kosten voor een 
intentie bedragen € 12,-.

Geef vandaag voor de kerk van morgen
Actie Kerkbalans 2022 komt eraan.
In januari doet onze deelparochie Theobaldus mee 

aan de Actie Kerkbalans 2022. Tijdens deze actiepe-
riode zullen we u als kerkleden om een fi nanciële 
bijdrage vragen, zodat we ook in 2022 kunnen doen 
waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie 
is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want 
ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis 
zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoe-
ken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun 
leven nog voor zich hebben.

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk 
krijgen we geen subsidie. De fi nanciële bijdrage van 
onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. 
Vandaar dat we parochianen ieder jaar om een bij-
drage vragen. 

Begin december ontvangt u daarom een brief met 
het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we 
weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage 
kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen 
en plannen maken voor de toekomst.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen 
waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk 
van morgen!

Tv-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10:30 - 11:30 uur, bij bij-
zondere feestdagen en op de vierde zaterdag van 
de maand worden de vieringen uitgezonden vanuit 
de kerk via het tv-kanaal Omroep Land van Cuijk.
U kunt via de Omroep Land van Cuijk, naar de uit-
zendingen kijken. De uitzendingen zijn in onze re-
gio via vrijwel alle tv-aanbieders te ontvangen.

Voor het melden van een overlijden:
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij 
de dienstdoende koster, die vermeld staat bij deze 
kerkberichten, of bij het e-mailadres van de parochie 
(info@theobaldusparochie.nl) een kennisgeving van 
overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende 
mogelijkheid om 18:00 uur de kerkklokken worden 
geluid en zal melding worden gedaan op de paro-
chiesite: www.theobaldusparochie.nl. U kunt even-
eens 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.
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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

Adventsactie 2021
Kippenren voor Safehouse Rijkevoort

Adventsactie is een jaar-
lijkse campagne van de 

Rooms-Katholieke Kerk waarbij in de vier weken voor 
Kerstmis, de adventsperiode, geld wordt ingezameld 
voor mensen in nood. Dit jaar staat de adventsactie-
campagne in het teken van voedselzekerheid.

De parochie Maria, Moeder van de Kerk steunt dit 
jaar het project ‘Kippenren voor Safehouse Rijke-
voort’. Zo krijgen 20 vrouwen die uit een versla-
vingskliniek komen de zorg over een kippenren. 
Zij wonen in het voormalig klooster van Onze Lie-
ve Vrouw van Lourdes in Rijkevoort en 
krijgen professionele begeleiding om een 
nieuw leven op te bouwen. Het verbreken 
van een verslaving is bijzonder moeilijk. 
Daarom is de ondersteuning van gelief-
den, maar ook van dieren belangrijk. Het 
project kippenren wil ervoor zorgen dat de 
vrouwen zorgdragen voor de kippen. Dit 
draagt bij aan het nemen van dagelijkse 
verantwoordelijkheden, het kalmeert ge-
dachten en kan de emotionele staat ver-
beteren, wat enorm belangrijk is voor het 
herstelproces. 
Draagt u de Adventsactie 2021 een warm 
hart toe? Dan kunt u uw gift voor het pro-

ject kippenren voor Safehouse Rijkevoort overma-
ken op: NL65RABO 0155 9485 98  ten name van RK 
Parochie Maria Moeder van de Kerk onder vermel-
ding van Adventsactie 2021. U kunt uw gift ook de-
poneren in de daarvoor bestemde bussen in onze 
kerken te Sint Anthonis, Beugen, Oeffelt, Oploo, 
Overloon, Wanroij en Westerbeek. De Adventsac-
tie loopt van 28 november tot en met 24 december 
2021.

Namens de vrouwen van Safehouse Rijkevoort al-
vast hartelijk dank voor uw gift. 

d ld h
Foto: Albert Hendriks

“Een groot dankjewel aan iedereen die zich
heeft ingezet voor mij, 

zodat ik weer gezond, sterk en krachtig,
met alle ruimte om mij heen, 

kan leven in ’t mooie Overloon.
Een dankbare groet, 

De Lindeboom.”
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Nieuw in Overloon
Omdat elk kind het verdient om gelukkig en succesvol te zijn!

Herken je dit?
Je kind ging in de kleuterklas 
gemotiveerd naar school, 
maar van-
af groep 3 

werd het steeds gefrustreerder of 
onzekerder. Je kind heeft uren ge-
oefend met lezen, maar het vloeiend 
lezen lukt nog steeds niet. Misschien 
heeft je kind ondertussen wel een 
hekel aan lezen. Of dat rekenen blijft 
een struikelpunt. Sommen worden 
maar niet onthouden met als gevolg 
dat het steeds lastiger is om alles 
te kunnen blijven volgen. Je kind 
verliest het plezier in leren...

Ik ben Marloes Philipsen en ik ben 
in november begonnen met mijn 
eigen praktijk Boost leerondersteu-
ning! Vanaf 2005 ben ik werkzaam geweest in het 
basisonderwijs als leerkracht en ambulant begelei-
der. Steeds vaker zag ik kinderen die moeite hadden 
om de lesstof in zich op te nemen. Hoe hard ze ook 
hun best deden en met alle hulp die ze kregen, het 
lukte gewoonweg niet.
Ik vond het heel erg om te zien dat deze kinderen 
het plezier in leren verloren, onzeker werden of ge-
frustreerd op school zaten. Juist deze kinderen heb-
ben even een fl inke Boost nodig! Niet alleen om-

dat het belangrijk is om een goede basis te hebben, 
maar vooral ook om een gelukkig kind te zijn! 

Het werd tijd om mijn passie 
te gaan volgen…. 
Om me nog meer te gaan 
verdiepen in het begeleiden 
van kinderen met leerproble-
men ben ik de opleiding tot 
psychomotorisch leer- en ge-
dragsspecialist gaan volgen. 
Juist door met een kind weer 
terug te gaan naar de basis en 
hieraan te werken wordt hun 
fundament heel erg stevig. 
Hierdoor kan een kind weer 
tot leren komen. Dus geen 
symptoombestrijding, maar 
terug naar de oorzaak van het 
probleem. Van daaruit werk ik 

verder en zien we weer een gelukkig en succesvol 
kind.

Ben je benieuwd wat ik voor je kan betekenen? 
Neem contact op voor een vrijblijvend en kosteloos 
intakegesprek. Dit kan per mail:
marloes@boostleerondersteuning.nl of per tele-
foon: 06-23128124. Voor meer informatie kijk op: 
www.boostleerondersteuning.nl

Kerst à la Carte doorgeschoven naar 2022

Het terugkerend jaarlijks 
evenement van Fanfare 
Vriendenkring ‘Kerst à 

la Carte’ heeft dit jaar als thema ‘Grenzeloos’. Dat 
past naadloos in deze periode waarbij het coronavi-
rus grenzeloos gretig om zich heen grijpt en graait! 
Wat kunnen wij als Fanfare Vriendenkring nu an-
ders doen dan een stapje terugzetten en wachten 
totdat het virus is uitgeraasd? Onze grens van wat 
we aandurven is bereikt en daarmee is helaas be-
sloten dat er ook dit jaar géén Kerst à la Carte zal 
plaatsvinden.

Graag vertellen we over het proces dat plaatsvond 
bij de werkgroep van ‘Kerst à la Carte’ en in zeke-
re zin ook grenzeloos is, want juist voorbij het ge-
baande pad ontstaat creativiteit. Herinnert u zich 
nog Cold Turkey, waarbij het dak er bijna vanaf 
ging door het gitaargeweld? Of Luna Zegers, met 
haar prachtige Flamencozang? Grenzeloos, in alle 
opzichten!

Dit jaar wisten we de Zangers van St. Frans te strik-
ken. Zij zingen dan weliswaar binnen de aangege-

ven maat, maar oh! Het kippenvel dat je krijgt zal 
niet beperkt blijven tot je armen! Ook zou Emma 
Joan komen zingen. Haar artiestennaam ‘Joan’ is af-
geleid van haar twee oma’s. Wat mooi en bijzonder 
om vanuit deze basis je grenzen te gaan verkennen! 
Het Overloons Toneel zou met ons mee komen spe-
len. Wist u trouwens dat deze vereniging al langer 
dan 110 jaar geleden, tegelijkertijd met de fanfare, 
is opgericht om grenzeloos drankgebruik tegen te 
gaan? Het is dus geen toeval dat ze juist bij dit the-
ma ons concert wilden komen versterken! Het zou 
zo mooi geweest zijn!
Net voor het drukken van deze Ons Eigen Erf is ons 
ter ore gekomen dat zowel Emma Joan als de Zan-
gers van St. Frans hebben toegezegd om het vol-
gend jaar weer mee te komen doen! Wat fi jn, dit 
grenzeloos vertrouwen!

U begrijpt, we gaan niet alles verklappen. Het doel 
van dit schrijven is u grenzeloos nieuwsgierig te ma-
ken naar

Kerst à la Carte ‘Grenzeloos’
op zaterdag 17 en zondag 18 december 2022
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Puzzelen? Leuk...
Prijs deze keer beschikbaar gesteld door

PLIEN

Zie pagina achteraan.

IN VERBAND MET VAKANTIE IS HUISARTSENPRAKTIJK MOOIJ GESLOTEN VAN
maandag 27 t/m vrijdag 31 december

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

Bestel tijdig uw medicatie !

Wij danken iedereen voor het medeleven 
en de belangstelling na het overlijden van 

onze zus, schoonzus en tante

Bets Cornelissen-Albers

Deze blijken van medeleven gaven
ons veel steun en troost.

Zussen, zwagers,
neven en nichten

Sint-Anthonis, november 2021
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“Mijn opa werkt hier ook, maar vandaag niet”
Natuurwerkdag 2021

Van de klok, zijn ze, de Overloonse Bosmannen. 
Klokslag half tien staan ze klaar om aan het werk 
te gaan. Op ’n kluitje staan ze wat te buurten op 
de afgesproken plek. Dat is bij het bijenhotel dat 
de Bosmannen enkele jaren geleden hebben ge-
bouwd, bij de drinkpoel in de Overloonse Duinen. 
Vandaag komen ze bij elkaar voor de jaarlijkse 
landelijke Natuurwerkdag. Voor deze gelegenheid 
zijn zelfs enkele boswerkers uit omliggende dorpen 
aangetreden. Een koude wind jaagt onder de hoog-
spanningsdraden door. De mannen, alleen mannen, 
gaan aan het werk; het is te koud om langer stil te 
staan. Traditiegetrouw krijgen ze voor de Natuur-
werkdag ook hulp van de Overloonse Scouting, 
maar nu geen welp te bekennen.

Wat later doemen uiteindelijk kindergeluiden op 
uit het bos. Ze zijn op de fi ets met een omweg ge-
komen - tactiek van de leiding - zo is het eerste vuur 
al enigszins geblust. De vogelgeluiden worden over-
stemd door de scouts. Zelfs de leeuwen in de Zoo 
zijn niet meer te horen. 

Coen Hofmans, de coördinator van de Bosmannen, 
heet de kinderen en leiding welkom en legt uit wat 
de bedoeling is: “vandaag gaan we berken omza-
gen, die voor de groei van andere bomen in de weg 
staan”. Laat dat nou net een klus zijn waar de kin-
deren halsreikend naar hebben uitgekeken. 

De mannen krijgen ieder een groepje kinderen toe-
gewezen. De ene Bosman ziet er voor de kinderen 
nog angstaanjagender uit dan de ander. De een ka-

lend, een ander baardig of met een kromme rug. Er 
is er zelfs een bij met pukkels. De kinderen vallen 
stil bij het aanzien van dat ouwe spul, maar al snel 
ontdekken ze dat de meeste Bosmannen “best wel 
aardig” zijn. Ze zien het weer zitten; dat is meteen 
te merken, ze worden weer luidruchtig. 

Ook hun leiding steekt de handen uit de mouwen. 
Goed voorbeeld doet volgen! Er wordt hard ge-
werkt. Het is kinderen eigen dat ze met het meest 
uitdagende werk beginnen. Allemaal willen ze za-
gen en bomen waar in geen eeuwigheid met een 
handzaagje doorheen te komen is, worden het 
eerst ter hand genomen, met teleurstelling tot 
gevolg. Maar ze leren snel, hebben op school ge-
leerd te vragen als ze iets niet snappen. Schouder 
aan schouder trekken ze samen op met de mannen. 
Als de koffi epauze aanbreekt ligt er al een lange ril 
omgezaagde boompjes en struiken aan de bosrand. 
Met trots wordt het resultaat aanschouwd. De man-
nen en leiding krijgen koffi e of thee, de kinderen 
ranja en allen doen zich tegoed aan cake, dit jaar 
kan er zelfs uit twee soorten worden gekozen.

Na deze welkome break gaat het duidelijk niet meer 
zo fanatiek, maar het plezier is er niet minder om, 
het wordt speelser. Na afl oop deelt Ben, een van de 
Bosmannen, aan de kinderen een presentje uit, dat 
beschikbaar is gesteld door het Zooparc. Met een 
voldaan gevoel fi etsen de kinderen weer terug naar 
de blokhut, maar nu via de kortste weg. De mannen 
zijn ervan overtuigd: “dié zullen slapen vannacht!”
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  Extra openingstijden  December 

Zo: 12  December   10:00u tot 17:00u 

Ma: 13 December   08:30 tot 18:00u 

Zo: 19  December   10:00u tot 17:00u 

Ma: 20 December   08:30u tot 18:00u 

Vrijdag 24 December kerstavond zijn wij 
geopend van 08:30u tot 16:00u 

Vrijdag 31 December oudejaarsdag zijn wij 
geopend van 08:30u tot 15:00u 

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

1100 ddeecc.. KKllaannkksscchhaaaallsseessssiiee GGwweennddyy vvdd LLaaaarr 
1144 ddeecc.. KKeerrssttaavvoonndd mmeett MMaarriieellllee BBeekkss 
2200 ddeecc.. KKeerrssttmmiiddddaagg mmeett MMaarriieellllee BBeekkss  vvooll 
55 jjaann.. ’’2222 GGrr.. 11 LLeeeeffssttiijjll ggrrooeeppssccooaacchhiinngg JJooyyccee vvdd VVoorrsstt 1122 jjaann.. ’’2222 GGrr..22 LLeeeeffssttiijjll ggrrooeeppssccooaacchhiinngg JJooyyccee vvdd VVoorrsstt 
2222 jjaann..’’2222 OOppll.. LLuuiisstteerrkkiinnddwweerrkkeerr –– AAnnkkee vvaann LLeeeeuuwweenn 

MMeeeerr iinnffoorrmmaattiiee eenn aaaannmmeellddeenn kkiijjkk oopp oonnzzee wweebbssiittee!! NNiieeuuwwssbbrriieeff oonnttvvaannggeenn?? SSttuuuurr eeeenn eemmaaiill!! 

Ruimte voor úw ideeën!

VACATURE  
MEEWERKEND VOORMAN

(14-21 UUR)

In de werkplaats van Stichting Impact-Spots bouwen wij professionele bijenhotels voor het label
Bijenhotelkopen.nl. Dit doen wij met BIJ-zondere deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, 

die bij ons een werkleertraject volgen. 

Voor ons groeiende bedrijf zijn wij op zoek naar een MEEWERKEND VOORMAN met een sociaal hart. 
Wij roepen vooral ook 55+ers op om te solliciteren! 

Voor meer info.: zie www.impact-spots.com of www.bijenhotelkopen.nl of
bel met Leon Gerrits (tel. 06-57553871). 
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PLUS Verbeeten geeft samen met klanten
€ 20.000,- aan het lokale verenigingsleven

Klanten van PLUS Verbeeten hebben maar liefst 
€ 20.000,- bij elkaar gespaard voor lokale clubs en 
verenigingen in onze buurt. Het hoogste bedrag van 
€ 1.072,- is gespaard voor Stichting De Huibuuke. 
Totaal voor Overloon: € 7.848,-. Tot en met zaterdag 
13 november konden klanten van PLUS Verbeeten 
sponsorpunten sparen voor hun favoriete club of 
vereniging om hen zo een fi nancieel steuntje in de 
rug te geven.

Jan Verbeeten: “Wat fi jn om te merken dat onze 
omgeving de lokale clubs en verenigingen zo’n 
warm hart toedraagt en enorm enthousiast mee 
gespaard heeft. We realiseren ons allemaal dat het 
verenigingsleven het erg zwaar heeft vanwege alle 
maatregelen. Daarom zijn we erg trots dat we het 
lokale verenigingsleven met deze spaaractie kun-
nen steunen. We bedanken alle klanten die zich 
hebben ingezet om een mooi bedrag voor hun club 
of vereniging bij elkaar te sparen.”

Spaar je club gezond
Met de unieke spaaractie van PLUS: Spaar je club 
gezond heeft PLUS landelijk onder 6200 deelne-
mende clubs en verenigingen het bedrag van ruim 

3,2 miljoen euro verdeeld. De clubs en verenigingen 
mogen het bedrag dat ze ontvangen, naar eigen in-
zicht besteden.

Gespaard in Overloon:

De Lónse Kermis € 131
De Pit €  83
Dialectgroep "Wie wá bewaart" € 105
EHBO € 77
Fanfare Vriendenkring € 484
H.O.S. Duofi ets €  282
Het Overloons Toneel € 126
KBO € 105
Kindervakantieweek € 273
O.R.C. De  Black Bulls € 414
Openluchttheater Victoriaklef € 153
Bridgeclub € 247
OVO € 378
Raaymeppers € 288
Scouting € 920
Sinterklaascommité € 215
SJIL € 248
SSS'18 € 441
De Huibuuke € 1.072
De Oude Schoenendoos € 129
De Zonnegroet € 562
Lónse Bieb € 282
Tennis en Padel Loonse Duinen € 167
Volleybal Sportivo € 234
OKER € 171
LOGEKO € 261

ACTIVITEITEN

Vanwege het coronavirus zullen alleen die activi-
teiten 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 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)

Onze Kerstviering
Met bloedend hart hebben wij vanwege de nieuwe 

coronaregels uiteindelijk moeten besluiten om onze 
kerstviering van 16 december ook af te gelasten. We 
hopen op ieders begrip, want het gaat om ons aller 
gezondheid!
Fijne feestdagen en een gezond weerzien.

Het bestuur

Vacature Vrijwillige ouderenadviseur
Vindt u het mooi om iets te betekenen voor senio-
ren en hebt u affi niteit met het uitzoeken en geven 
van informatie aan senioren, dan is vrijwillige oude-
renadviseur worden misschien wel iets voor u.
Hoe krijg je als senior een bewijs van vaccinatie in 
huis? Hoe regel ik het met mijn rijbewijs of met de 
mantelzorgwaardering? Waar kan ik terecht voor 
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IXON gaat verhuizen

Het door de Overloonse ondernemer Willem Hof-
mans opgerichte IXON zal eind dit jaar verhuizen 
naar Boxmeer. Vanaf het nieuwe jaar huist het be-
drijf in het oude hoofdkantoor van de Rabobank 
aan de A77 bij Beugen.

Voor Willem Hofmans is het allemaal begonnen 
op een zolderkamer, achter in de boerderij op het 
Schaartven. Na de opleiding Computertechniek te 
hebben afgerond op de HTS in Venlo, startte de 
Overloner een bedrijf dat software op maat ont-
wikkelde voor de machinebouw. Via een buurman 
en later een oom werden de eerste klanten aange-
trokken. Ruim een decennium later ontstond het 
idee voor IXON. Door middel van eigen ontwikkel-
de hard- en software maakt IXON het voor machi-
nebouwers over de hele wereld mogelijk om hun 
machines op een veilige en gebruiksvriendelijke ma-
nier te verbinden aan de cloud.

Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid naar 70 mede-
werkers en zijn er wereldwijd ruim 50.000 machines 
verbonden aan de IXON Cloud. Door deze exponen-
tiële groei is het bedrijf helaas genoodzaakt om de 

voormalige kassen van Ecoplant aan de Vierlings-
beekseweg in te ruilen voor een meer toekomstbe-
stendig pand.

Naar verwachting zal IXON volgend jaar groeien 
naar ruim 100 medewerkers. Hiervoor biedt het 
nieuwe hoofdkantoor, gelegen naast het Maaszie-
kenhuis, voldoende plek. De reden dat er voor deze 
locatie is gekozen is omdat vrijwel al het personeel 
uit Overloon en omstreken komt. Er is een sterke 
binding met de regio en deze wil IXON ook graag 
behouden. Doordat de meeste personeelsleden via-
via bij IXON terecht zijn gekomen, heerst een ware
no-nonsens cultuur binnen het bedrijf. IXON is trots 
op haar afkomst en zal zich de komende jaren inzet-
ten om jong talent te behouden voor de regio.

Dus ben of ken je iemand die op zoek is naar een 
stage of uitdaging op het gebied van software de-
velopment, sales of marketing? Neem dan eens ge-
rust een kijkje op de vacaturewebsite
https://careers.ixon.cloud/ of
of https://grow.ixon.cloud/.

een maaltijdvoorziening, vervoer of voor hulp in de 
huishouding? Bij al dit soort vragen kan de vrijwil-
lige ouderenadviseur senioren op weg helpen. Niet 
elke kern heeft zijn eigen plaatselijke ouderenadvi-
seur, maar de bestaande ouderenadviseurs zijn ac-
tief in de hele gemeente Boxmeer. 
Vanuit KBO, SWOGB en Sociom werken we nauw sa-
men als het gaat om de ouderenadviseurs. Regelma-
tig komen we bij elkaar met netwerkpartners en zo 

blijven we op de hoogte van nieuwe ontwikkelin-
gen. KBO Brabant heeft een goede cursus om de rol 
van ouderenadviseur eigen te maken en verzorgt 
ook de jaarlijkse bijscholing. 
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact 
opnemen met Dette Koenders 06-10430039 of
dettekoenders@sociom.nl
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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

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
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Oud-papier inzameling vanaf
januari 2022 op andere wijze

Vanaf 1 januari 2022 zal het inza-
melen van het oud-papier op een 
heel andere wijze gaan gebeuren. 

We mogen als “amateurs” niet meer achter op een 
kraakperswagen gaan staan. Oud-papierinzamelbe-
drijven/chauffeurs van kraakperswagens willen al-
leen nog met eigen (geschoold) personeel werken. 
Dit betekent voor ons dat we straks in de nieuwe 
gemeente Land van Cuijk geen oud-papier meer op 

komen halen.
Hoe het plaatje er wel uit gaat zien, weten wij zelf 
ook nog niet en is voor ons ook nog onduidelijk. Wij 
wachten op een antwoord van de gemeente en we 
hopen jullie in de volgende uitgave van Ons Eigen 
Erf meer te kunnen vertellen over de nieuwe ma-
nier van inzamelen, het is tenslotte al bijna 2022.

Resultaat actie Voedselbank Land van Cuijk

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor het inleveren 
van de postcodeloterij cadeaukaarten. Maar liefst 29 
kaarten met een totale waarde van € 362,- werden 
er afgelopen weken bij de Overloonse inleveradres-

sen ingeleverd. Hiermee komt de waarde van het 
totaal van alle kaarten ruim over de € 2.100,- uit. De 
Voedselbank kan hiermee heel wat gezinnen voor-
zien van een mooie maaltijd en zijn daar natuurlijk 
superblij mee.

Overloon bedankt voor jullie bijdrage!

Namens Voedselbank Land Van Cuijk, René Aben

Rabobank ClubSupport oktober 2021
Totaal: € 7.045,-

• Bridge Club € 124,-
• CV de Huibuuke € 580,-
• De Oude Schoenendoos € 208,-
• De Pit € 423,-
• Drumshowband Theobaldus € 104,-
• Duofi ets € 352,-
• Fanfare Vriendenkring € 709,-
• Freunde Echo € 215,-
• HOT € 111,-
• KBO € 332,-
• LOGEKO € 228,-
• Lónse Bieb € 247,-

• LR St. Joris & PC de Bosruiterkes € 104,-
• Motorsport vereniging € 306,-
• OKER € 163,-
• OVO € 313,-
• Scouting € 508,-
• Sint Theobaldusgilde €   98,-
• Sinterklaas Comité € 273,-
• SJIL € 430,-
• SSS’18 € 501,-
• Tennis en Padel Loonse Duinen € 280,-
• Verjaardagenactie € 163,-
• Zonnegroet € 273,-

Hospice Zenit Venray kan versterking van vrijwil-
ligers voor de directe zorg nog heel goed gebrui-
ken!
Heb je nog wat uren per week vrij, dan zou dat 
voor onze gasten en ons team heel fi jn zijn.

In januari 2022 willen wij graag met een nieuwe 
cursusgroep starten op woensdagavond, zodat je 
goed voorbereid aan de slag kunt.
Voor nadere informatie kun je altijd contact opne-
men, we vinden het fi jn je te woord te staan.

Aanmelden hiervoor graag via het aanmeldformu-
lier van de website van hospice Zenit
(https://www.hospicezenit.nl) of 
elefonisch; 0478-551430 of 0478-551434
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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

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!

hniek
dealers

we of gebruikte kk auto 

’s!

uto

expertise
uw aututututututoooooo
o

rijwarrrrrinininininggggg

0
in
w

ers

www.doorvandijck.nl 06-30693894 / 0478-642527

vanuit het hart verbinden bij afscheid

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

Tel.  06-41861929 E-mail    janssendakwerkenoverloon@outlook.com
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10 jaar Thomashuis in Overloon

Toen in 2011 het eerste artikel over het Thomashuis 
werd geplaatst was al snel sprake van een fi jne inte-
gratie in en met de Overloonse gemeenschap. Nu, in 
het jubileumjaar hebben Bert en Rita Snelder reden 
om trots terug te kijken op die eerste 10 jaar. Het 
is gelukt om een harmonieuze groep bewoners en 
ondersteuners te faciliteren in een mooie en warme 
omgeving. Dat blijkt onder andere onder het zeer 
geringe verloop in de bewonersgroep maar ook 
binnen het team zijn het “blijvers”.

Met ouders en wettelijk vertegenwoordigers is een 
goede relatie opgebouwd en het Thomashuis scoort 
in onafhankelijke tevredenheidonderzoeken nooit 
lager dan een 8.5 (sinds 2018 zelfs niet lager dan een 
9!). Bert en Rita beseffen terdege dat zoiets nooit 
zou kunnen als er niet voortdurend aan de relaties 
wordt gewerkt hetgeen zij dan ook de belangrijkste 
missie vinden in het runnen van hun Thomashuis. 
Ze verwachten het op deze manier “gewoon” te 
kunnen volhouden tot hun pensionering maar dat 
duurt nog een jaartje of 9.

Bij “de Parel” (zo heet de dagbe-
steding van het Thomashuis) is er 
een goed gebalanceerde mix van 
activiteiten met veel aandacht 
voor beweging en gezondheid 
naast het creatieve. Er wordt al-
tijd gewerkt met 2 begeleiders 
(waarvan één mogelijk een stagi-
air) en het groepje zal klein blij-
ven. Wel is nu nog plek voor één 
extra deelnemer. Belangstellen-
den kunnen contact opnemen 
met Bert en Rita:
info@overloon.thomashuis.nl. 
Ook zouden we het heel leuk 
vinden om in contact te komen 
met een vrijwilliger die iets met 
muziek zou willen doen met de 
deelnemers.

Sinds de start in de zomer van 
2011 is er natuurlijk het een en 
ander veranderd in het Thomas-

huis. Een kleine greep: van de 8 gestarte bewoners 
wonen er nu nog 4 in het Thomashuis, waar in totaal 
9 bewoners hun plek hebben gevonden. De laatste 
bewoner in september 2020 gekomen. Er wonen 5 
mannen en 4 vrouwen. De jongste is 23 (Sven) en de 
oudste is 72 (Arie).

Medewerkers (én Overloners) van het eerste uur Ria 
en Marleen zijn er nog steeds. Het team bestaat, 
naast Bert en Rita, momenteel uit 8 parttimers. 
Oudste dochter van Bert en Rita, Eline woont sinds 
2015 in het Thomashuis. De andere twee dochters,: 
Myrthe en Jasmijn, hebben evenals hun  ouders ge-
kozen voor een carrière in de zorg, want zijn beiden 
HBO Verpleegkundige.

We zijn (ook) nog op zoek naar een vrijwilliger die 
het leuk zou vinden om bewoners naar hun dagbe-
steding(en) te brengen. Hiervoor hoef je niet over 
een eigen auto te beschikken, want de bedrijfsauto 
kan hiervoor gebruikt worden. We zouden het ook 
fi jn vinden om in contact te komen met een vrijwil-
liger die het leuk vindt om de strijkwas voor zijn/
haar rekening te nemen. Neem gerust contact op: 
0624820081 of stuur een mail.

Tot slot willen we uitnodigen een kijkje te nemen 
op de website www.thomashuis.nl/overloon. Door 
de vele foto’s krijg je een goed beeld van het Tho-
mashuis en de mensen die het samen “een warm 
nest maken”.



16

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

De weegschaal jouw humeur niet

Een betere balans te vinden;
Te kunnen genieten van een gezond
voedingspatroon;
Zelf de regie te nemen om...

Tijd om...

langer te laten bepalen;

TE KUNNEN STAAN WAAR JIJ EIGENLIJK
ZOU WILLEN STAAN!

Wist je dat...
Je mogelijk in aanmerking komt
voor een vergoeding vanuit de
aanvullende verzekering!

MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN
GRATIS KENNISMAKING!

Anke Philipsen
Voedingconsulent & Mental Coach
anke@rootscarrots.nl
www.rootscarrots.nl

Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl 
Voor computers, aptops, printers, cartridges, 

ifi, onderhoud en reparatie.  
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Agenda
9 december
EHBO les Partycentrum Bos 20:00 
uur
11 december
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9:00 uur
12 december
Huibuuke, Kaartverkoop Bonte 
Avonden, de Pit
12 december
Palet, Concert in Kerstsfeer, 
Kloosterhuis Sambeek, 14:30 en 
19:00 uur
31 december
SJIL, Oliebollenactie, huis aan 
huis, 10:00 - 13:00 uur

2022
5 januari
OVO, nieuwjaarsreceptie, Effe, 
20:00 uur
9 januari
Huibuuke, Liedjesmiddag en uit-
komen jeugdcarnaval, de Pit
13 januari
EHBO les Partycentrum Bos 20:00 
uur
19 januari
OVO, 18:00 uur eten, 20:00 uur 
fi lm, Museumzicht
20 januari
EHBO les partycentrum Bos 20:00 
uur
22 januari
Huibuuke, Bonte Avond I, de Pit
23 januari
Huibuuke, Bonte Avond II, de Pit
28 januari
Huibuuke, Bonte Avond III, de Pit
29 januari
Huibuuke, Bonte Avond IV, de Pit
2 februari
OVO, jaarvergadering, de Pit, 
20:00 uur
10 februari
EHBO les partycentrum Bos 20:00 
uur

12 februari
Huibuuke, Ánwaerk Make, de Pit
17 februari
OVO, excursie, vanaf kerkplein, 
13:30 uur
23 februari
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00 
uur
25 februari
Huibuuke, Carnaval Basisschool, 
Josefschool
27 februari t/m 1 maart
Huibuuke, Carnaval, zie program-
ma
2 maart
Huibuuke, Herringschelle, zie 
programma
6 maart
OVO, Internationale Vrouwen-
dag, vanaf de Raaijhal, 8:30 uur
12 maart
Zonnegroet, NL Doet
16 maart
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00 
uur
17 maart
EHBO les partycentrum Bos 20:00 
uur
19 en 20 maart
HOT, uitvoering, de Pit, 20:00 uur
27 maart 
Fanfare, Première compositieop-
dracht
30 maart
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00 
uur
2 april
Fanfare, Loën’s got talent
6 april
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00 
uur
13 april
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00 
uur
14 april
EHBO les partycentrum Bos 29:00 
uur
16 april
Freunde Echo, Paaszaterdag Mu-
ziekavond, de Pit
21 april
OVO, reisje, vanaf de Pit, 8:00 uur

23 april
Gilde, drumshowband “Out of 
the box”
30 april
Zonnegroet, Verwendag
3 mei
OVO, sportief, vanaf de Pit, 19:00 
uur
14 en 15 mei
Militracks, Oorlogsmuseum 
18 mei
OVO, afsluitingsavond, de Pit, 
18:00 uur
21 mei
Fanfare, Instrumentendag
3 t/m 5 juni
Fanfare, Concertreis
19 juni
Jeugdorkest Fanfare, Themacon-
cert, 11:00 uur 
21 t/m 23 juni
Zonnegroet, Rolstoel-3daagse
16 juli
Fanfare, Avond van de fi lmmu-
ziek
3 en 4 september
Festival Schijt aan de Grens, 
’t Helder
18 september
Fanfare, Fanfaredag 
23 en 24 september
Loën wet ‘t
1 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond
25 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, de Pit
17 en 18 december
Fanfare, Kerstconcert, kerk, 19:30 
uur

                 Honden Doe-fun activiteit
               Samen gezellig bezig zijn in een  
                                  ongedwongen sfeer op eigen tempo 
                      Vrijdagmiddag 3 december 2021  
                      Zaterdagochtend 4 december 2021  
    

Hondenschool In ’t Holt                  Tel. 06 81035777 
       www.hondengedragscoach.com  

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl
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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: 04 – 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 

sterk in elk merk

het complete
Onderhoud, Reparatie, APK

voor uw
Auto, Bus, Camper

Inkoop / Verkoop
nieuw & occasions

vakgarage pechhulp € 39,95 per jaar
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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, met vermelding van jouw naam en tele-
foonnummer.

Inleverdatum uiterlijk zondag 5 december.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door PLIEN.

De winnaar van de vorige puzzel in de uitgave van 17-11:
Gerry Strijbosch

(prijs beschikbaar gesteld door Troostcadeautjes)

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diago-
naal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kun-
nen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar 
gelezen de oplossing.

APSIS
BOEKWEIT
BRIT
DEBITEUR
EEND
EERGEVOEL

EEUW
GEWETENLOOSHEID
GRAAD
GRIMMIG
GROTEMENSENWERK
HAVER
JENGELEN
KRUIS
LARMOYANT
MOTOR
MUZIEK
NIRWANA
NOCHTANS
NOORDWEST
PAIR
PAPZAK
REDENATIE
ROME
SATINEREN
SPIE
STÈRE
UGLI
UITVERKIEZING
VOLOP

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

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 eind-
streep 6 bedehuis 11 ge-
vangenis 12 profeet 13
voordat 15 public rela-
tions 17 vleesgerecht 19
lusthof 21 uitroep van 
afkeer 22 lokspijs 24 le-
gerrang 25 roofdier 26
hijstoestel 28 blijkens 

de akten 29 lidwoord 30 gebakje 31 deel van 
Oostenrijk 33 groot hert 35 onder andere 36
rondhout 38 sterke drank 41 boekvorm 45 op-
tisch hulpmiddel 47 voegwoord 48 en derge-
lijke 49 meubel 51 sporttrofee 52 autodeur 54
gesloten 55 vogelproduct 56 Spaanse schilder 
57 gewas 59 gulden 60 vreemde munt 61 her-
kauwer 62 houding 64 spoedig 65 kwajongen.

Verticaal: 2 voorzetsel 3 Ned. omroep 4 land 
in Azië 5 kosmos 6 rangtelwoord 7 bloem 8 
schrijfgerei 9 bijwoord 10 hechtlat 14 betaalplaats 
16 gebouw in Amsterdam 18 voetbalpool 20 part 
21 uitroep van afkeer 23 tennisterm 25 lor 27 af-
voergoot 30 guit 32 wiel 34 behoeftig 37 gezwel 

38 speelgoed 39 groente 40 werelddeel 41 vogel 42
riv. in Duitsland 43 vochtig 44 loopstok 46 vogelei-
genschap 50 mislukking 52 perceel 53 getroffen 56
duinvallei 58 baardje 60 selenium 63 zangnoot.
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Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

Vijf jaar op rij
de hoogste
waardering!
Bron: Bankenmonitor
Consumentenbond 2021

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

•
•
•

•
•
•



23

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

Vijf jaar op rij
de hoogste
waardering!
Bron: Bankenmonitor
Consumentenbond 2021

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

•
•
•

•
•
•



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,--

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor

de uitgave van   15 december
aanleveren uiterlijk 8 december 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 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, fi etspad, weg

0485 585911 of bij spoed 06 53735353

www.boxmeer.nl tab melding doen

• Zorgloket: 0485 585865

Voor als jij jouw
gezondheid op 

nummer één wilt zetten!

Joyce van der Vorst
Leefstijl en 

Vitaliteit coach en 
personal trainer

mail
info@joycevandervorst.nl

website
www.joycevandervorst.nl

QR-code
website

Ons Eigen Erf

Ook adverteren in de Kerst- 
Eindejaarsuitgave? (1 -12) 

Iedereen in Overloon ontvangt dan deze 
uitgave, dus 100 % bereik ! 

Geïnteresseerd ? 
Stuur een bericht naar: 
advertentie@onseigenerf.nl 

PS  Uiteraard niet bedoeld voor onze vaste 
adverteerders. 


