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Prins Daan en prinses Janne regeren over het Huibuukerijk

Zaterdag 29 januari, geen bomvol-
le cultuurbunker maar wel het uit-
komen van de Jeugdcarnaval 2022 
tijdens de live-uitzending van het 
Hui Kefee. Bomvolle huiskamers za-
gen hoe Jeugdprins Daan van Hie-
le, Jeugdprinses Janne Henckens, 
nar Luuke Degen en de adjudanten 

Noud Gommans en Saar Gerritsen bekend werden ge-
maakt. Sindsdien regeren zij over het Huibuukeland.

Het is allemaal ontstaan in Las Vegas, doordat daar 
een vliegtuig crashte. De piloot met zijn twee dames 
kwamen heelhuids uit de crash en gingen samen op 
verkenning. Ze belandden in de pokerzaal. Daar was 
ook de voorzitter van de jeugd-
carnaval van de Huibuuke. In de 
verhitte pokerstrijd zette hij zijn 
dierbare Huibuuk-koffers in. Het 
geluk was niet aan zijn zijde en 
hij verloor de koffers aan de pi-
loot. De nieuwsgierigheid was 
groot en ze deden er alles aan 
om de koffers open te krijgen. 
Na veel moeite wisten ze de kof-
fers eindelijk open te krijgen. In 
de koffers lag een brief waarop 
stond dat de koffers naar het 
Huibuukeland gebracht moesten 
worden omdat daar iets belang-
rijks stond te gebeuren. De piloot 
wist via de woestijn, de Noord-
pool en de woeste oceaan uitein-
delijk via het Schaartven het Hui-
buukeland te bereiken. En tot zijn 
verbazing lag daar Hans Klok te 
genieten van de ondergaande zon. Samen met Hans 
vertrok hij naar de Pit, want daar stond iets magisch 
te gebeuren. Hans wist met zijn magische toverpoe-
der de voorbereiding te treffen om de jeugdcarnaval 
naar voren te goochelen. Met veel bombarie lukt het 
hem en daar stonden drie personen onder een rood, 
geel en groen doek.

Live tijdens de uitzending heeft voorzitter Rob van de 
jeugdcarnaval, de jeugdprins, jeugdprins, jeugdnar en 
adjudanten bekend gemaakt.

Adjudant Noud gaf het woord aan jeugdprins Daan. 
Een stralende jeugdprins stelde zich aan iedereen voor. 
Jeugdprins Daan is de zoon van Michiel van Hiele (die 
grondverzetter) en Francis Lemmens en woont aan de 
Oploseweg. Daan is een echte Huibuuk. Het carnaval 
vieren zit in zijn bloed, zijn overgrootopa heeft altijd 
in de Raad van Teutegat gezeten. En let op hij is de 
enige prins in Loën, hij is de grote kleine prins van het 
Huibuukeland.

Jeugdprinses Janne is de dochter van Pieter en Wendy 
Henckens-Smits. Ook bij jeugdprinses Janne zit carna-
val vieren in haar genen. Haar beide opa’s en oom zijn 
prins geweest en een nichtje was jeugdprinses. Dit zal 
met de carnaval dan ook wel goedkomen.Ook Adju-

dant Saar stelde zich voor. Adjudant Saar is een doch-
ter van Joris Gerritsen en Mieke Teeuwen. Vader Joris is 
net zo trots als de adjudant Saar zelf, hij mocht dit jaar 
namelijk meewerken aan de carnavalskrant de Korte 
Kar. Saar is een sportieve en muzikale meid en heeft 
veel zin in de carnaval.

Adjudant Noud is de zoon van Marcel Gommans en 
Anke Elegeert. Zijn vader is een echte huibuuk en hij 
heeft de jel al klaar voor het geval de carnavalsver-

Vlnr: adjudant Saar, Prinses Janne, Nar Luuke,
 Prins Daan en adjudant Noud
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Het mag geen naam hebben
•  Zonder grote prins regeren over heel Huibuukelând is kinderspel voor Prins Daan

en Prinses Janne!

•  We hadden volgens onze weerman in januari enkele ongekende waardes!?

•  Diverse bouwlocaties in Overloon (uit voorzorg) gehackt!?

Regiobank Coppis & Cruijsen sponsort
nieuwe wedstrijdshirts pupillen

Zelfstandig adviseur namens de 
Regiobank in Overloon heeft 

onze jongste leden maar liefst zo’n 80 nieuwe wed-
strijdshirts gesponsord. De oude shirts waren aan 
vervanging toe dus zowel SSS’18 als de spelertjes 

waren zeer blij met de sponsoring. Samen met alle 
kinderen gingen Nina Goes en Mark Coppis namens 
de Regiobank mee op de foto. Namens SSS’18 dan-
ken wij Regiobank Coppis & Cruijsen nogmaals voor 
de gulle sponsoring.

eniging langskomt “die Marcel Gommans niet kent 
is niks gewend”. Adjudant Noud speelt graag een 
potje voetbal met zijn vrienden.

Nar Luuke is dochter van Marco de Warme Bekker 
mit altied kálde vuut en Petra Berkers. Luuke is een 
vrolijke meid die actief en muzikaal is. Als nar wil ze 
graag de boel opvrolijken. “Want met Nar Luuke is 
het pas echt feest bij de Huibuuke”

Het vijftal sloot af met hun gezamenlijk jel:
“We gaan dit jaar niet meer thuis zitten mokken, 
met het thema Las Vegas gaan we volop gokken.
Zet daarom al je geld in op Prins Daan en Prinses 
Janne, en telt erop dan is deze carnaval in kruiken 
en kannen. Met ons heb je namelijk het winnende 
lot van de geweldige carnavalsjackpot”

SSS’18 Heren 1 hervat zondag 13 februari de competitie tegen SV Venray!!

Na een verlengde winterstop hervat het eerste he-
renteam van voetbalclub SSS’18 de competitie direct 
met een derby tegen SV Venray. Direct een pittige 
uitdaging voor SSS’18 want SV Venray heeft slechts 
twee verliespunten uit de wedstrijden in 2021. Op 

zondag 13 februari om 14:30 uur ziet u op Sport-
park de Raaij in Overloon hoe de verhoudingen nu 
zijn. U bent van harte welkom!
Uiteraard zijn de dan geldende coronamaatregelen 
van toepassing. 
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Kerkberichten

Versoepeling maatregelen kerkbezoek
De Nederlands bisschoppen hebben besloten om de 
coronamaatregelen met ingang van 26 januari 2022 
te versoepelen. 
•  Het maximumaantal gelovigen dat aan een vie-

ring kan deelnemen wordt weer bepaald door de
grootte van het kerkgebouw (zogenoemde ander-
halve meter capaciteit).

•  Ook vieringen ’s avonds zijn weer mogelijk.
•  Gezamenlijk koffi edrinken na afl oop van een vie-

ring wordt nog dringend afgeraden.
•  Samenzang is toegestaan en koren mogen weer

repeteren en zingen tijdens vieringen, mits er
goed geventileerd wordt, de zangers onderling
anderhalve meter afstand houden en in zigzagop-
stelling staan.

•  Naast vieringen zijn – met inachtneming van alle
basismaatregelen – ook andere kerkelijke bijeen-
komsten, zoals catechesebijeenkomsten en verga-
deringen ’s avonds tot 22:00 uur weer mogelijk.

Vieringen 13 februari – 20 februari

Zondag 13 februari 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acoliet: Ella Manders
Theobalduskoor

Zondag 20 februari 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Jeanne Willems
Theobalduskoor

Misintentie: vanwege verjaardag, Josephina van 
Osch- Rutten

Kosterdienst
Zondag 13 februari – 20 februari
Nelly van Gemert, tel.: 0478-642504

Zondag 20 februari – 26 februari
Tiny Willems, tel.: 0478 - 641814

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 26 fe-
bruari en 27 februari en 2 maart 2022 bij de kerkbe-
richten in Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u 
vriendelijk verzocht deze uiterlijk voor 15 februari 
op te geven. U hebt daarvoor de volgende mogelijk-
heden: Met een envelop in de brievenbus naast de 
voordeur van de pastorie of via het e-mailadres van 
de parochie (info@theobaldusparochie.nl). De kos-
ten voor een intentie bedragen € 12,50.

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 uitzen-
dingen kijken. De uitzendingen zijn in onze regio 
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.

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 be-
reiken onder telefoon 06 23 88 78 60.

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

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

1199 ffeebbrr.. SSttaarrtt oopplleeiiddiinngg LLuuiisstteerrkkiinnddwweerrkkeerr  ddoooorr AAnnkkee vvaann LLeeeeuuwweenn  AAaannmmeellddeenn wwwwww..aannkkeevvaannlleeeeuuwweenn..nnll 
77 mmaaaarrtt EEnnggeelleennaavvoonndd mmeett MMaarriieellllee BBeekkss MMaaxx.. 1155 ppeerrss.. AAaannmmeellddeenn vviiaa ’’tt HHeellddeerr 
1122 mmaaaarrtt  SSttiilltteeddaagg –– MMiinnddffuullnneesssscceennttrruumm VVeennrraayy wwwwww..mmiinnddffuullnneesssscceennttrruummvveennrraayy..nnll  

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

Ruimte voor úw ideeën!

Puzzelen? Leuk...

Prijs deze keer beschikbaar gesteld door

PLUS Verbeeten

Zie pagina achteraan.

Pap, hoe is ‘t? 
Goed, buitengewoon goed

  PIET CRUIJSEN
weduwnaar van Annie Jans

We hebben van Pap, Opa en Overgrootvader op 25 januari j.l.
afscheid genomen in de kerk en begraven op het kerkhof in 
Overloon bij zijn echtgenote.

We willen u graag danken voor al uw medeleven en steun
in zijn vele vormen tijdens zijn ziekbed en rondom zijn overlijden. 
Het heeft ons getroost en goed gedaan!

geboren 15 november 1922
Overloon

gestorven 20 januari 2022

Het leven gaat verder,
de zon komt weer op. 
Het gemis blijft.
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In Memoriam
Piet Marcellis, onze voorzitter, op 20 januari overleden

In 1982 is een groep mannen bij elkaar gekomen 
met dezelfde interesse: een fotoarchief opzetten 
van oude foto’s uit het gebied van de (toenmali-
ge) gemeente Vierlingsbeek. Op 11 november 1982 
vond er een oprichtingsvergadering plaats. De nieu-
we club kreeg de naam Stichting De Oude Schoe-
nendoos. Piet was met zijn belangstelling voor o.a. 
de plaatselijke geschiedenis een van de personen 
van het eerste uur. Hij werd meteen vicevoorzitter 
en was ook de persoon die het logo van onze stich-
ting ontwierp: eenvoudig maar zeer door-
dacht.
Aangezien eind 1985 de voorzitter ging ver-
huizen volgde Piet hem in die functie op en 
dat is hij tot zijn dood gebleven. Met zijn 
kennis en ervaring was hij de grote anima-
tor van de opzet en inrichting van het ar-
chief. Op de woensdagavonden kwamen 
de leden bij elkaar in Vierlingsbeek: eerst in 
de gemeenteloods aan ’t Hulder, daarna in 
Joffershof en vervolgens in de archiefruim-
te van het voormalig gemeentehuis, waar 
ons archief nog steeds gevestigd is: de Oude 
Schoenendoos kreeg de archiefkasten.  En 
Piet was al die jaren de meest trouwe be-
zoeker van die avonden en daardoor kende 
hij De Schoenendoos en het archief als zijn 
broekzak.

Piet was allround: 
In samenwerking met de Stichting Welzijn Ouderen 
in de Gemeente Boxmeer verzorgde hij in Overloon 
familiemiddagen “Uit op zondag” in het gemeen-
schapshuis: hierbij toonde hij oude foto’s en de be-
zoekers konden daarbij commentaar geven. 
Hij had een geweldige kennis en kon die tijdens 
rondleidingen op een zodanige manier overbren-
gen, dat de toehoorders met open mond stonden 
te luisteren. 
Hij zette geschiedenis op papier met boekjes als 
Overloon 100 jaar verenigd in 2002 en De kerk in 
het midden in 2007 en werkte mee aan Grenzen 
Verlegd uit 1997 en Verboden Gebied uit 2014.

Piet vertegenwoordigde onze stichting naar buiten: 
naar de gemeente, naar omliggende heemkunde-
kringen waarmee hij goed contact onderhield en 
naar overkoepelende organisaties. Hij had veel con-
necties en wist de weg. Hij was het lopend bewijs 
van onze doelstelling: het voor een breed publiek 
openbaar en toegankelijk maken van historisch-cul-

tureel erfgoed, met name in de dorpen van de voor-
malige gemeente Vierlingsbeek. 
Dat erfgoed is in de loop der jaren en door zijn in-
spiratie uitgegroeid tot veel meer dan alleen maar 
oude foto’s: documenten, archiefstukken, kaarten, 
fi lms en boeken.
Daarom wilden wij de aanvraag voor een koninklij-
ke onderscheiding dan ook volledig onderschrijven, 
welke onderscheiding hij ruim 2 jaar geleden kreeg 
uitgereikt.

Piet bracht zijn kennis met veel enthousiasme over 
op de andere leden en vrijwilligers binnen De Oude 
Schoenendoos. Maar hij zorgde ook voor de ruimte 
zelf: hij was niet te beroerd om muren te texen, te 
stofzuigen, dweilen: niets was te veel voor hem. En 
dan bracht hij nog een koffi eapparaat mee van thuis 
om tijdens die werkzaamheden te kunnen pauzeren 
met een kopje koffi e. Piet kende het archief zoals 
gezegd als zijn broekzak en wist alles te vinden: hij 
was de grote vraagbaak. Tijdens zijn ziekte bleef 
hij zeer actief en betrokken bij De Schoenendoos. 
Hij volgde de werkzaamheden en kwam nog met 
ideeën hoe het verder moest met het archief. Piet 
wist veel te vertellen over de geschiedenis van deze 
streek en nu is hij zelf geschiedenis geworden.

We zullen Piet enorm missen, hij was de bevlogen, 
bindende factor. Het zal anders worden, niet meer 
zoals het geweest is. Piet, enorm bedankt!
Stichting de Oude Schoenendoos, 27 januari 2022

Foto: Tiny Willems
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Bedroefd maar dankbaar voor hetgeen hij voor ons betekend heeft, Bedroefd maar dankbaar voor hetgeen hij voor ons betekend heeft, 
geven wij u kennis van het overlijden vangeven wij u kennis van het overlijden van

Lid in de Orde van Oranje-NassauLid in de Orde van Oranje-Nassau

* 5 april 1942                                         † 20 januari 2022* 5 april 1942                                         † 20 januari 2022
          

Weduwnaar van Mia Marcellis-DelauwWeduwnaar van Mia Marcellis-Delauw
          
Levenspartner van Ans ToemenLevenspartner van Ans Toemen

KinderenKinderen
Antoinette en Wim Antoinette en Wim 
NatasjaNatasja
Leopold en DeyaniraLeopold en Deyanira

KleinkinderenKleinkinderen
BrandonBrandon
DylanDylan
MeganMegan

Correspondentieadres:Correspondentieadres:
Grootdorp 16Grootdorp 16
5815 AD  Merselo5815 AD  Merselo

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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Carnaval 2022

Zoals in de vorige editie van Ons 
Eigen Erf aangegeven, zijn wij als 
Stichting De Huibuuke de mogelij-
ke alternatieven aan het bekijken 
voor de komende carnaval. Het feit 

dat er momenteel door de overheid nog geen duide-
lijkheid gegeven wordt over de maatregelen die tij-
dens de carnavalsdagen zullen gelden, maakt het er 
niet makkelijker op om concrete plannen te maken.

Toch willen we niet wachten tot het moment waar-
op die duidelijkheid wel komt, want dan zijn we te 
laat om nog iets te kunnen organiseren. Daarom 
hebben we, zij het onder voorbehoud, een alterna-
tief programma opgesteld. Graag lichten we hier-
van een tipje van de sluier op. 

Om maar meteen met de deur in huis te vallen:
Carnaval 2022 gaat door, 5 dagen lang!
Als de maatregelen niet anders toelaten, dan zullen 
in ieder geval de kroegen open zijn en zullen we er 
daar een feestje van maken. Tijdens het Hui Kefee 
op zaterdag 29 januari jl. hebben we 5 personen be-
noemd tot ‘Prins(es) voor één dag’. We willen deze 
personen allemaal een speciale dag bieden, dus we 
willen ook zoveel mogelijk organiseren, zolang dat 
past binnen de maatregelen. Zonder duidelijkheid 
te geven over exacte tijden en locaties (want dat 
kunnen we simpelweg nog niet), denken we aan de 
volgende onderdelen:

Vrijdag Jeugdcarnaval op school.
Zaterdag  Prinsenreceptie voor de ‘Prins voor één 

dag’ en feestavond met DJ’s en artiesten.

Zondag  Alternatieve optocht door het dorp. Aan-
melden is niet nodig, voel je vooral vrij 
om gezellig mee te lopen! 

  Aansluitend Carnavalsfeest op het 14 Ok-
toberplein.

Maandag  Klonebal, rondrit Jeugdwagen en recep-
tie Jeugdcarnaval.

Dinsdag  ‘Van Hier nor Daor’ op het 14 Oktober-
plein en aansluitend ‘100% Hui Karaoke’.

Zoals gezegd zal alles afhangen van soepelere maat-
regelen tijdens de carnavalsdagen. Houd daarom onze 
website en social mediakanalen de komende weken 
goed in de gaten. Zodra we meer duidelijkheid heb-
ben, zullen we dat daar als eerste kenbaar maken.

Nog even terugkomend op het Hui Kefee: jullie heb-
ben in (zeer) groten getale gekeken en we hebben 
heel veel positieve reacties op de uitzending gekre-
gen. Heel veel dank daarvoor!
Heb je het Hui Kefee gemist of wil je het nog een 
keer kijken? Op onze website (huibuuke.nl) is de 
hele uitzending terug te zien.

D’n Huiwage 2022
Op zaterdag 19 februari vanaf 10:00 uur zal Carna-
valsblad D’n Huiwage weer gratis huis-aan-huis aan-
geboden worden door leden van Carnaval en Jeugd-
carnaval. U heeft weer de mogelijkheid om hiervoor 
een vrijwillige bijdrage te doen. Dit kan contant via 
de meegevoerde collectebus of digitaal via een te 
scannen QR-code. Alvast hartelijk dank voor uw bij-
drage aan de Lónse Carnaval!

Luisterkind
Werken met je intuïtie

‘Kan ik dat ook leren, wer-
ken met m’n intuïtie?’ Dat is 
de vraag die ik vaak hoor, als 

Luisterkindwerker. Want als Luisterkindwerker zet 
ik m’n intuïtie in om afstemmingen te schrijven voor 
jong en oud. 

‘Ja, zeker weten’, is dan mijn ant-
woord. 
Vanaf onze geboorte (of zelfs al 
daarvoor) hebben we allemaal onze 
intuïtie meegekregen. Net als ieder 
dier, heeft ook ieder mens toegang 
tot deze innerlijke wijsheid. Het ‘probleem’ is alleen 
dat we vaak niet gestimuleerd worden om onze in-
tuïtie te gebruiken én er op te vertrouwen. We zijn 
veel meer gewend om ons denkvermogen te ont-
wikkelen en af te gaan op de bewezen feiten. 

Maar wanneer een jongen, die het leuk vindt om te 
voetballen, iedere week naar voetbaltraining mag 

van z’n ouders, zal hij een steeds betere voetballer 
worden.
Zo is het ook rondom het werken met onze intuïtie. 
Als je het leuk vindt, als je er interesse voor hebt, als 
je er naar toe wordt getrokken, dan is het een kwes-

tie van jouw intuïtie de aandacht gaan ge-
ven. Er mee gaan oefenen, er over praten, 
er naar gaan luisteren, het gaan ervaren 
én, dat is misschien wel het belangrijkste: 
vertrouwen krijgen in jouw intuïtie. Dan 
kan deze prachtige ‘tool’, die we allemaal 
mee hebben gekregen als mens, ook jouw 
leven én jouw werk verrijken.

Wil je graag meer weten over de opleiding tot Luis-
terkindwerker?  Kijk dan eens op
www.ankevanleeuwen.nl
Op 19 februari start er weer een nieuwe opleidings-
groep in ’t Helder in Overloon!

Warme groet, Anke van Leeuwen
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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

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

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

u kunt bij ons 
ook online bestellen

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



8

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

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

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

u kunt bij ons 
ook online bestellen

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

9

Agenda 
Houd de website van KBO 
Overloon goed in de ga-
ten, voor actueel nieuws, 

maar ook voor mogelijke veranderingen, die onver-
wacht aangebracht moeten worden. 
De website van KBO Overloon vindt u als u in de 
adresbalk bovenin het volgende typt:
http/www.kbo-overloon.nl (vergeet het tussenlig-
gend streepje niet)

Herstart van activiteiten en wat betekent dit?
We zijn weer gestart met alle wekelijkse KBO-activi-
teiten, waar mogelijk. Uiteraard moeten hierbij de 
coronaregels nageleefd worden.

Ontmoetingsactiviteit De Pitstop

Vanaf vrijdag 28 januari staan de deuren van De 
Pitstop weer open, voor een praatje, kopje koffi e/
thee, een hobby, potje schaken en meer…. Maan-
dag en vrijdag: 14:00 tot 17:00 uur. Woensdag 9:30 
tot 12:00 uur. Iedereen is hier van harte welkom.

Algemene Ledenvergadering
Op donderdag 17 maart zal de geplande Algeme-
ne Ledenvergadering waarschijnlijk doorgang kun-
nen vinden. Eind februari ontvangen onze leden de 
uitnodiging. Naast de vergadering zal Dhr. Tonnie 
Wijnands de bijeenkomst op een gezellige wijze 
verder invullen. 

Informatiebijeenkomst Wonen in samenwerking met 
Vind Financieel Advies
We streven naar een informatieavond in het voor-
jaar, met onderwerpen als: Verhuismogelijkheden, 

Financieringsmogelijkheden, Erf- & Schenkbelas-
ting en Huren in Overloon besproken worden. 
Houd onze informatiekanalen in de gaten zoals de 
Nieuwsbrief, Website, Ons Eigen Erf en INFO over 
dit aanbod. Tegen die tijd krijg je de gelegenheid 
om je aan te melden.

Sporten op vrijdag
Een groep sport alweer enige weken iedere vrijdag-
middag buiten onder deskundige leiding van dhr. 
W. van Iersel en dhr. R. Verschuren. Bij slecht weer 
wordt uitgeweken naar de sporthal. Verzamelen 
iedere vrijdagmiddag om 13:50 uur bij de ingang 
van de voetbalvelden. Hier ben je welkom en kun je 
nadere informatie over deelname krijgen. Er is nog 
plek voor deelname!

Koersbal
Iedere woensdagmorgen en vrijdagmiddag komt 
een groep enthousiaste leden in de Blauwe Zaal van 
De Pit bijeen om te koersballen. 
Ook hier geldt dat het gezellig samenzijn en het 
actief bewegen voorop staan. Er is nog plaats voor 
enkele leden om deel te nemen. Kom gerust eens 
kijken en speel geheel vrijblijvend eens een keertje 
mee. Aanvang op woensdagmorgen om 9:30 uur en 
op vrijdagmiddag om 14:30 uur. Nadere informatie 
bij dhr. P. Goemans of bij het secretariaat van KBO 
Overloon. Telefoon 06-34992950

Herstart Kienen uitgesteld
Het bestuur heeft in haar vergadering besloten nog 
te wachten met de herstart van het kienen. Mogelijk 
dat we op de 1e en 3e woensdagmiddag in maart 
weer van start kunnen. We houden je op de hoogte.

Op bedevaart naar Smakt
Donderdag 3 maart gaan we op bedevaart naar 
Smakt en brengen we een bezoek aan Sint Jozef 
waarvan in maart zijn feestdag is. Om 14:30 uur is er 
een viering en Pastor Ruud Willemsen gaat voor. De 
bedevaartgangers verwelkomen we graag erna in 
het Pelgrimshuis voor een gezellig samenzijn. Opga-
ve is noodzakelijk gezien er een limiet aan ‘t aantal 
plaatsen zit door coronaregels. Het opgaveformu-
lier ontvang je als lid, bij de Info eind februari.

Het weer

Januari zacht, vrij droog
maar ook erg somber.

Het nieuwe jaar zijn we begonnen met extreem 
zacht weer. Nog nooit was nieuwjaarsdag zo warm 
als nu. De temperatuur liep op naar 14.1 graden en 
ook de minima waren met 11.4 graden recordhoog 
uitgekomen. Het bleef de hele dag droog en met 
een matige zuidelijke stroming werd er bijzonder 
zachte lucht aangevoerd. Ook de 2e januari liepen 
de temperaturen hoog op. Toen werd het 13.8 gra-

den en het daggemiddelde, zoals de 1e van deze 
maand, van ruim 12 graden. Ongekende waarden. 
Op de 3e haalden we ook nog de dubbele cijfers, 
maar daarna haalden we weer de normale waarden 
voor de tijd van het jaar. Het werd wisselvalliger en 
op zondag 9 januari kon ik de hoogste dagsom aan 
neerslag noteren. Er viel toen ruim 13 mm. Ook op 
de laatste dag viel er nog regen van betekenis. In de 
overige dagen bleef de hoeveelheid beperkt tot en-
kele tiende millimeters. Dat had ook te maken met 
vaak hogedrukgebieden dicht in de buurt. Daar-
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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

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

• 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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door hadden we ook geregeld met mist te maken. 
Niet verwonderlijk dat met dat sombere weer vaak 
zonloze dagen voor kwamen. Daardoor was het 
verschil van dag- en nachttemperatuur erg klein. 
Omdat er maar weinig opklaringen voor kwamen 
stelde de vorst ook helemaal niets voor. Slechts op 
5 dagen kwamen er negatieve cijfers voor. En daar-
bij werd op de 11e de laagste waarde bereikt. Met 
-1,8 graden was dat hooguit lichte vorst te noemen. 
Op de 20e deed het even op winter lijken, want er 
viel wat hagel en natte sneeuw, maar ook dat stel-
de niets voor. Dus we kunnen rustig van een echte 
antiwintermaand spreken. Het totaal aan neerslag 
bleef op mijn station steken op 41 mm. Normaal is 
dat 65 mm. Het gemiddelde aan temperatuur komt 
uit op 4,6 graden. Bijna 1,5 graden boven het lang-

jarig gemiddelde. Zoals ik eerder heb aangegeven 
was het dus een erg somber geheel. Het aantal aan 
zonuren is blijven steken op 42 uren. Dat betekent 
een tekort van 24 uren.

Inmiddels zijn we aan februari begonnen. De aan-
vang deed denken aan zijn voorganger, want de 
eerste is meteen zonloos verlopen, maar geleide-
lijk aan kwam er toch enige verbetering. Maar het 
zachte weer bleef toch ruimschoots de boventoon 
voeren.
Hoe het verder gaat kun je vernemen als je afstemt 
op radio MAASLAND FM 89.6 en wel om 12:30, 
13:30 uur en later op de dag met herhalingen.

Weerman Bert Vloet 

Planning nieuwbouw Josefschool
en Spring Kinderopvang

Zoals u al hebt kunnen zien zijn de schoolgebouwen 
aan de Theobaldusweg met bouwhekken afgezet 
en zijn er al wat grondwerkzaamheden verricht.
De planning is als volgt:
Sloop “Mariagebouw” Theobaldusweg en het 
bouwrijp maken van het bouwterrein zal in de loop 
van maart 2022 klaar zijn.
Realisatie nieuwbouw: Start in september 2022 en 
klaar in mei 2023.

Bouwapp:
Via de volgende Link kunt u op uw PC het project 
volgen (onder de naam van het project Nieuwbouw 
Kindcentrum Overloon):
debouw.app/projects /nieuwbouw-kindcen-
trum-overloon/updates
Ook op uw mobiele telefoon kunt u de Bouwapp 
downloaden.

Aanmelding van nieuwe leerlingen bij de Josefschool 

Beste ouder(s)/ verzorger(s) van jonge kinderen, 

Wordt uw peuter vóór of op 31 december 2023 VIER 
jaar?  
Dan nodigen we u van harte uit om uw kind aan te 
melden op onze school. 
De procedure van aanmelding loopt dit jaar helaas 
wederom anders dan dat we graag zouden willen. 
Graag zouden we u uitnodigen op onze locatie om 
u en uw kind te laten kennismaken met onze school. 
Helaas kan dat nu niet en we weten ook niet wan-
neer dat wel weer zal kunnen. 
Aangezien het wel nodig is dat we weten hoeveel 
kinderen er volgend jaar naar school komen, starten 
we de procedure voor aanmelding.

Wilt u uw kind aanmelden? 
Stuur dan, vóór 18 februari 2022, 
een mail naar Bianca Janssen, leer-
kracht groep 1-2.
bianca.janssen@skov-onderwijs.nl

U ontvangt dan via de mail: het 
aanmeldformulier en verdere infor-

matie over de procedure van aanmelding. Indien u 
specifi eke vragen heeft kunt u een afspraak maken 
voor een telefonisch overleg.

Is uw kind jonger? Aanmelden mag ook als uw kind 
nog jonger is. 

Op onze website www.josefschool.nl kunt u meer 
informatie vinden, waaronder ook de schoolgids. 
Hier kunt u ook het aanmeldformulier inzien of 
downloaden. 

Team Josefschool Overloon
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Zondag
20 februari 2022

11.00 uur

Locatie:
Gemeenschapshuis 

De Pit
14 Oktoberplein 2

Overloon

Ge

Gezellig!

Ouders, opa’s, oma’s, 
broertjes, zusjes, familie

KOM ALLEMAAL 
LUISTEREN!

Op zondag 30 januari jl. heeft 
de trekking van de Knorren-
de Knaoier loterij  van SSS’18 
plaatsgevonden.

Met medewerking van Jeugd-
prins Daan I en diens gevolg 

werden de prijzen getrokken.

Uitslag trekking:
7e prijs € 12 Philipsen lotnummer 4976
6e prijs € 14 Gerrits lotnummer 0479 
5e prijs € 16 Jacobs lotnummer 2087
4e prijs € 18 Teunissen lotnummer 2912
3e prijs € 23 Van Mil  lotnummer 4867
2e prijs € 35 Van Benschop lotnummer 2781
1e prijs € 118 Janssen  lotnummer 3417

De prijzen zijn inmiddels bezorgd. 

Schrijf de datum op!

Wellicht heeft u er al iets over gehoord?

Er is een originele compositie voor twee bijzondere leden gemaakt!

Zondag 27 maart op een specifi eke locatie gaat er een
uniek concert plaatsvinden!

Noteert u het alvast?
Zondag 27 maart rond de klok van 14:00 uur. Natuurlijk hoort u er meer van!
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Ik begeleid jou één op één met
een training op maat om jouw
doel te bereiken. Van
gewichtsverlies, spieropbouw,
opbouwen van meer conditie /
uithoudingsvermogen tot het
ontwikkelen van meer
zelfvertrouwen. Incl. advies en
tips in voeding en beweging.
Vraag naar de mogelijkheden!

PERSONAL TRAINER

Telefoon: 06-23923592
E-mail: info@joycevandervorst.nl
website: www.joycevandervorst.nl
Adres: Trantert 56 Overloon

CONTACTINFORMATIE

Op naar een gezonde leefstijl.
Geen strenge diëten maar juist
verandering aan brengen in je
huidige leefstijl waardoor jij na
je doel te hebben bereikt ook
een meteen een nieuwe leefstijl
hebt ontwikkeld die jou sterk,
zelfverzekerd en in je kracht laat
staan.

LEEFSTIJL COACH

MAANDAG: 18:30 - 19:30
WOENSDAG: 18:45 - 19:45
VRIJDAG: 9:00 - 10:00

TOTAL BODY WORKOUT

DINSDAG: 9:00 - 10:00
WOENSDAG: 20:00 - 21:00
DONDERDAG: 9:00 - 10:00

MAANDAG: 13:00 - 14:00
DINSDAG: 10:30 - 11:30
WOENSDAG: 9:45 - 10:45
DONDERDAG: 10:30 - 11:30
VRIJDAG: 16:00 - 17:00

WOENSDAG: 14:00 - 15:00 7 T/M 12 JAAR
VRIJDAG: 14:45 - 15:45 7 T/M 12 JAAR
ZATERDAG: 9:30 - 10:30 10 T/M 14 JAAR

GROEPSLESSEN OVERLOON

KOM EEN KEER EEN PROEFLES
MEEDRAAIEN!

VIND DE BON VOOR EEN GRATIS
PROEFLES IN DEZE UITGAVE VAN

ONS EIGEN ERF!

Neem gerust een kijkje op mijn website
(groepslessen) voor nog meer informatie over de
groepslessen. Of neem contact met mij op!

OUTDOOR CHALLENGE

BOOTCAMP KIDS

BODYPUMP
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Agenda
2022
10 februari
EHBO les partycentrum Bos 20:00 
uur
12 februari
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
20 februari
Jeugd Fanfare, Koffi econcert, de 
Pit, 11:00 uur
25 februari
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
25 februari
Huibuuke, Carnaval Basisschool, Jo-
sefschool
26 februari
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
27 februari t/m 1 maart
Huibuuke, Carnaval, zie program-
ma
2 maart
Huibuuke, Herringschelle, zie pro-
gramma
3 maart
KBO, Bedevaart Smakt
6 maart
OVO, Internationale Vrouwendag, 
vanaf de Raaijhal, 8:30 uur
9 maart
KBO, Koken voor Ouderen
12 maart
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
12 maart
Zonnegroet, NL Doet
13 maart
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
16 maart
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00 
uur
17 maart
KBO, Algemene leden vergadering
17 maart
EHBO les partycentrum Bos 20:00 
uur
25 maart
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
26 maart
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
27 maart 
Fanfare, Première compositieop-
dracht
30 maart
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00 
uur
31 maart
KBO, Wandeling IVN
2 april
Fanfare, Loën’s got talent
4 t/m 7 april
KBO, Oosterse Dagen
6 april
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00 
uur

9 april
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
10 april
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
11 april
KBO, Kijk op Kunst
13 april
KBO, Koken voor Ouderen
13 april
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00 
uur
14 april
EHBO les partycentrum Bos 29:00 
uur
16 april
Freunde Echo, Paaszaterdag Muzie-
kavond, de Pit
21 april
OVO, reisje, vanaf de Pit, 8:00 uur
23 april
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
23 april
Gilde, drumshowband “Out of the 
box”
29 april
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
30 april
Zonnegroet, Verwendag
3 mei
OVO, sportief, vanaf de Pit, 19:00 
uur
11 mei
KBO, Koken voor Ouderen
14 mei
KBO, Vrijwilligersdag
14 en 15 mei
Militracks, Oorlogsmuseum 
15 mei
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
18 mei
OVO, afsluitingsavond, de Pit, 18:00 
uur
21 mei
KBO, Dagreis
21 mei
Fanfare, Instrumentendag
27 mei
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
3 t/m 5 juni
Fanfare, Concertreis
8 juni
KBO, Koken voor Ouderen
9 juni
KBO, Bedevaart Kevelaer
12 juni
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
13 juni
KBO, Kijk op Kunst
16 juni
KBO, Wandeling IVN
19 juni
Jeugdorkest Fanfare, Themacon-
cert, 11:00 uur 
21 t/m 23 juni
Zonnegroet, Rolstoel-3daagse

24 juni
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
30 juni
KBO, Fietspicknick
13 juli
KBO, Koken voor Ouderen
16 juli
Fanfare, Avond van de fi lmmuziek
29 juli
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
10 augustus
KBO, Koken voor Ouderen
23 augustus
KBO, Kermislunch voor Ouderen
26 augustus
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
27 en 28 augustus
Festival Schijt aan de Grens, ’t Hel-
der
3 september
KBO, Jeu de Boules Toernooi
11 september
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
12 september
KBO, Kijk op Kunst
14 september
KBO, Koken voor Ouderen
18 september
Fanfare, Fanfaredag 
23 en 24 september
Loën wet ‘t
30 september
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
1 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond
6 oktober
KBO, Dag van de Ouderen
9 oktober
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
12 oktober
KBO, Koken vaar Ouderen
20 oktober
KBO, Wandeling IVN
25 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, de Pit
28 oktober
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
9 november
KBO, Koken voor Ouderen
13 november
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
14 november
KBO, Kijk op Kunst
24 november 
KBO, Algemene leden vergadering
25 november
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
11 december
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
14 december
KBO, Koken voor Ouderen
17 en 18 december
Fanfare, Kerstconcert, kerk, 19:30 
uur
22 december
KBO, Kerstviering
30 december
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
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GRATIS
PROEFLES

meld je aan voor een gratis
proefles!

www . j o y ce vande r vo r s t . n l

Knip deze bon uit en lever hem in!
*pp 1 gratis proefles naar keuze

*geldig t/m 29 April

I n f o@joycevande r vo r s t . n l

HAARWERKEN VOOR 
ALLE HAARPROBLEMEN

met mooi haar meer 
zelfvertrouwen!

MEER INFO?
BEL ONS OF KIJK OP DE SITE

BETROKKEN   |   PERSOONLIJK   |   KWALITEIT 
BETROUWBAAR   |   ERVAREN   |   PROFESSIONEEL

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

ifi, onderhoud en reparatie.  



16

GRATIS
PROEFLES

meld je aan voor een gratis
proefles!

www . j o y ce vande r vo r s t . n l

Knip deze bon uit en lever hem in!
*pp 1 gratis proefles naar keuze

*geldig t/m 29 April

I n f o@joycevande r vo r s t . n l

HAARWERKEN VOOR 
ALLE HAARPROBLEMEN

met mooi haar meer 
zelfvertrouwen!

MEER INFO?
BEL ONS OF KIJK OP DE SITE

BETROKKEN   |   PERSOONLIJK   |   KWALITEIT 
BETROUWBAAR   |   ERVAREN   |   PROFESSIONEEL

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

ifi, onderhoud en reparatie.  

17

Wil jij gasten een ultiem vakantie-
gevoel laten ervaren? Kom
werken op ons vakantiepark!

Werktijden van 10.00u - 16.00u.
Uurloon vanaf €11,44 per uur bij 21
jaar en ouder.

Interesse? Kom gerust langs op
het park voor een kop koffie.

werkenbijcsu.nl

INTERIEUR-
VERZORGSTERS
GEZOCHT
Vakantiepark De
Vers in Overloon

Bel of app ons via:
06 83 77 19 08

Solliciteer direct via:
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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 13 februari.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door PLUS Verbeeten.

De winnaar van de vorige puzzelpagina in de uitgave van 26-1: Henny Janssen 
(prijs beschikbaar gesteld door Warme Bakker Degen).

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.

AANBOUW
AARDBEI
AFSTAAN
BEAMEN
CAFE

DAN
DOOI
DWARSDOORSNEDE
HAVENMEESTER
KAST
KLIMROOS
KNAL
KNAP
KOOLRABI
KWART
LEEFBAAR
MENGEN
MOED
OVERGROOTVADER
PORREN
PROTESTANT
ROERDOMP
SCHAGEN
SNACKBAR
SPALK
TANDKAS
TENUE
TINGELEN
VERSTOKTHEID
WAALRE
WILG

1 2
3456

7 8
9

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

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

7 6 8
2 7

9 1 3
1

5 9 8 6
3 5

1 8 4 9
9 2

6 2 8
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www.doorvandijck.nl 06-30693894 / 0478-642527

vanuit het hart verbinden bij afscheid

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

Open nu 

het JongWijs 

pakket
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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 2022:  € 15,--

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor

de uitgave van   23 februari
aanleveren uiterlijk 16 februari 20:00 uur
   

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

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

openingstijden een exemplaar ophalen!

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

QR-code
website

Ons Eigen Erf

korting op alle
rookmelders!20%

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

Actie geldig in

februari 2022

Vanaf 1 juli 2022 verplicht in elke woning. 
Scan QR code voor meer info op onze website!

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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


