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Programma Carnaval 2022

Zoals we inmiddels allemaal weten 
gaat ons land van het slot. Daarom 
kunnen we eindelijk ons carnavalspro-
gramma presenteren.

Dit programma ziet er als volgt uit:

Vrijdag 25 februari Prins Joost
14:15 uur Reundje mit de schóljeugd
20:00 uur D’n Aftrap met Naachtwaerk

Zaterdag 26 februari Prins Court
18:00 uur Receptie
aansl.  Stunt
aansl.   Carnavalsbal met Gwen Dohmen en 

W-dreej

Zondag 27 februar Prins René
14:11 uur Optocht “Reundje dör ’t Dörp”
aansl.  Hosbal met DJ Mick
20:11 uur Jeugdavond

Maandag 28 februari Prinses Lizet
11:11 uur Klonebal
15:00 uur Jeugdreceptie & -middag
20:11 uur  Gouwe Bojjem Bal met 

Goed Zat en DJ Mick

Dinsdag 1 maart Prins Marijn
11:11 uur Van Hier nor Daor
14:11 uur 100% Hui Karaoke
aansl.   Carnavalsbal met Pruuf Mar, 

Bjorn & Mieke en DJ Mick 

Woensdag 2 maart
20:30 uur Herringschelle

Alle activiteiten (m.u.v. de optocht en 
Van Hier nor Daor) vinden plaats in de 
feesttent bij Partycentrum Bos. Voor 
de vrijdag, zaterdag en dinsdag (vanaf 
14:11 uur) zijn entreekaarten te koop 
via www.huibuuke.nl. Wanneer deze 
uitverkocht zijn, vindt er nog (beperkte) 
kassa-verkoop op de dag zelf plaats. Kin-
deren jonger dan 16 jaar kunnen gratis 
naar binnen onder begeleiding van een 
volwassene.

Bij de overige activiteiten is de entree gratis. Ook dan 
is de capaciteit echter beperkt, dus kom op tijd om te-
leurstelling te voorkomen.

Informatie over de optocht
We hebben ervoor gekozen om een alternatieve op-
tocht te organiseren. Dit wil zeggen dat we om 14:11 
uur starten vanaf de parkeerplaats bij het museum met 
het lopen van de gebruikelijke optochtroute. Iedereen 
is welkom om hierbij aan te sluiten, aanmelden is niet 
nodig. Je kunt ervoor kiezen om vanaf het startpunt 
mee te lopen of op ieder willekeurig punt in de route 
aan te sluiten.
Dus trek je mooiste, origineelste pakje aan en loop ge-
zellig mee!
Opstellen op het Museumplein vanaf 13:30 uur. Wa-
gens die mee willen rijden worden verzocht zich op te 
stellen op de Raaijweg, met de neus richting het cen-
trum. Voor de volledigheid: er zal niet gejureerd wor-
den en er worden geen prijzen vergeven.
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Het mag geen naam hebben
•  De lagere school gaat plat - nu krijgen we een hogere school…!

•  KBO activiteiten weer in volle gang - dat mag nu weer - de anderhalvemeter-
regel vervalt…!

•  Carnavalvirus ien Loën: Telt d’r mar òp!

Waarom geen Carnaval in De Pit?
Je vraagt je wellicht af waarom er geen activiteiten 
plaats zullen vinden in De Pit, immers de Residentie 
van De Huibuuke.
Enige tijd geleden zijn de besturen van De Huibuuke 
en De Pit bij elkaar gekomen om de mogelijkheden 
voor carnavalsactiviteiten in De Pit te bespreken. 
Wij als Huibuuke hadden namelijk duidelijkheid no-
dig om onze plannen rondom Carnaval concreet te 
kunnen maken. Als snel bleek dat we hierbij tegen 
twee grote uitdagingen aanliepen:
1.  De capaciteit van De Pit met alleen zitplaatsen is

te laag om rendabel carnavalsactiviteiten te or-
ganiseren.

2.  Het moment waarop eventuele versoepelingen
aangekondigd zouden worden (15-2) was te laat
om nog tot een solide planning te kunnen komen.

Daarbij werd duidelijk dat een feesttent bij Party-
centrum Bos wel voldoende capaciteit zou hebben 
om, ook met zitplaatsen, rendabel te zijn. 
Alles overwegende is daarom gezamenlijk besloten 
om dit jaar geen activiteiten in De Pit plaats te la-
ten vinden. Wel zullen we De Pit gebruiken als uit-
valsbasis en rustplaats. Uiteraard zullen we vanaf de 
volgende Carnaval weer volledige intrek nemen in 
onze enige echte Residentie: De Pit.

Wij wensen iedereen een fantastische carnaval toe!

Op 11 februari jl. stond de regionale voorleeswed-
strijd, georganiseerd door de Biblioplus, op het pro-
gramma. Stefanie Gerrits (11) mocht hier namens 
de Josefschool aan meedoen, nadat zij de voorlees-
wedstrijd op school had gewonnen. 

Met veel support van alle leerlingen uit de klas, 
heeft Stefanie super goed haar best gedaan en erg 
mooi online voorgelezen aan een jury bestaande uit 
een lokale kinderboekenschrijver, wethouder Willie 
Hendriks en…

Het was even spannend met de uitslag maar uit-
eindelijk heeft Stefanie gewonnen en gaat zij door 
naar de volgende ronde, voor de provincie. 

Naast lezen zijn de hobby’s van Stefanie: judo, Scou-
ting, musicalles en dansen bij 10Dance. 
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Kerkberichten

Nagenoeg alle Coronamaatregelen vervallen
(update 15 februari)

Met ingang van 18 februari zijn de meeste maat-
regelen ingetrokken. Vanaf 25 februari gelden er 
nagenoeg geen beperkingen meer. Wel vragen we 
iedereen om in het kerkgebouw toch nog enige 
voorzichtigheid in acht te nemen, u doet dat voor 
uzelf en voor uw naasten.
.

Vieringen 26 februari – 27 februari en 2 maart

Zaterdag 26 februari 19:00 uur
Gebedsviering
Thema: ”Is het waar?”
Voorganger: Gebedsdienstgroep
Acoliet: Jeanne Willems
Koor: Palet
Dirigent: Oksana

Intentie: Voor weldoeners van de kerk

Zondag 27 februari 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van der Sluis
Acoliet: Joep Smeets
Theobalduskoor

Woensdag 2 maart 18:30 uur
Eucharistieviering Aswoensdag
Voorganger: Pastoor Van der Sluis
Acoliet: Ans Abels
Theobalduskoor

Zondag 6 maart 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Jeanne Willems
Theobalduskoor

Kosterdienst
Zaterdag 26 februari 
Jos van de Pas, tel.: 0478 - 641268

Zondag 27 februari – 5 maart
Jeanne Peeters, tel.: 0478 - 641835

Zondag 6 maart – 12 maart
Nelly van Gemert, tel.: 0478 - 642504

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 13 maart 
en 20 maart 2022 bij de kerkberichten in Ons Eigen 
Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht 
deze uiterlijk voor 1 maart op te geven.  U hebt daar-

voor de volgende mogelijkheden: Met een envelop 
in de brievenbus naast de voordeur van de pastorie 
of via het e-mailadres van de parochie (info@theo-
baldusparochie.nl). De kosten voor een intentie be-
dragen € 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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Onze fi jne herinneringen aan jou zijn
een brug over de leegte die je achterlaat.

Verslagen, maar met warme gedachten aan je leven en
de mooie momenten die we met je mochten delen, 

hebben we onverwacht afscheid moeten nemen van mijn lieve man, ons pap

Jan Nabuurs
echtgenoot van

Dinie Nabuurs - Klaassen
* Westerbeek, 7 oktober 1941      † Overloon, 15 februari 2022

Dinie
Patrick
Inge en Erwin

Dunya 

De begrafenis heeft zaterdag 19 februari plaatsgevonden te Overloon.

Correspondentieadres: Parkweg 7, 5447 PT Rijkevoort

HUISARTSENPRAKTIJK
VAN ORSOUW

IS GESLOTEN OP:

 Dinsdagmiddag 1 maart 

Voor waarneming bij
uiterste Spoedgevallen 

kunt u bellen van 12.00-17.00 uur
met onderstaande arts

Achternaam A t/m Z
Dokter Mosch-van de Born

Tel.0478-631315

DANKBETUIGING

Onze hartelijke dank voor uw steun,
medeleven en belangstelling die

we hebben ontvangen na het
overlijden van onze zorgzame

moeder, oma en omi.

Truus Wilmsen-Claessens

Het afscheid heeft plaatsgevonden
op 19 februari 2022.

Kinderen,
klein- en achterkleinkinderen
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Voortgang project nieuwbouw IKC Overloon
Voordat de nieuwbouw van het Integraal Kind Cen-
trum (IKC) Overloon van start kan gaan is er op de 
achtergrond al veel voorwerk verricht. Dat gaan we 
nu zien op de voorgrond! De echte bouwactivitei-
ten zijn begonnen.
De sloop

Het Mariagebouw aan de Theobaldusweg wordt 
op dit moment gesloopt. Er wordt zo duur-
zaam mogelijk gesloopt. Indien mogelijk wor-
den bouwmaterialen hergebruikt of gerecycled. 
De dakbedekking gaat er eind deze week af en 
aansluitend volgen de laatste asbestsaneringen. Na-
tuurlijk gaat dit veilig en volgens wettelijke regel-
geving. Volgende week start de sloop van de instal-
laties en kozijnen. In de week van 7 maart wordt het 
puin afgevoerd. Dan wordt het voetpad naast het 
bouwterrein afgesloten. Ter hoogte van huisnum-
mer 52 komt een oversteekplaats. 

Werkgroep Verkeer en Omgeving
De direct omwonenden zijn in een aantal informa-
tiebijeenkomsten het afgelopen jaar meegenomen 
in het proces van de nieuwbouw. Met direct omwo-
nenden is ook een werkgroep verkeer en omgeving 
samengesteld. Deze werkgroep is begin februari bij 

elkaar geweest en heeft, aangevuld met 
een aantal adviezen, instemming gege-
ven op het conceptplan van de architect. 
Dit conceptplan wordt binnenkort met de 
gemeente besproken. 

Nieuwbouw
Voor de nieuwbouw is de aannemers-
selectie inmiddels van start gegaan. Een 
beoordelingscommissie buigt zich hier de 
komende periode over.

Voortgang volgen?
Zoals u al eerder hebt kunnen lezen is de 
voortgang van de nieuwbouw te volgen 
via de Bouwapp. Wilt u het project ook 

volgen? Dat kan op verschillende manieren op uw 
telefoon, pc of tablet.

•  Scan de QR-code of ga naar de appstore om de
app gratis te downloaden

•  Zoek naar het project ‘Nieuwbouw kindcentrum
Overloon’ en klik op Volgen

•  Of klik op de BouwApp en klik
op volgen

Naar aanleiding van de aange-
kondigde versoepelingen van 
de Covid-maatregelen vanaf 25 
februari aanstaande, kunnen 
we per die datum weer het pro-
gramma van onze vereniging 

gaan aanbieden aan onze leden. De eerste bijeen-
komst is op 6 maart aanstaande. Omdat de geplan-
de opgavetijd die in de kalender staat niet gehaald 
kan worden, verruimen we deze.
U kunt zich dus voor het dauwtrappen en ontbijten 

opgeven tot en met 1 maart.
Verder dient u zich op te geven voor die activitei-
ten waarbij ook een fi nanciële bijdrage wordt ge-
vraagd. Dus voor de Paasspelen opgeven voor 16 
maart, voor het reisje opgeven voor 21 maart en 
voor de afsluitingsavond opgeven voor 4 mei.
Omdat we géén anderhalve meter afstand meer 
hoeven te bewaren hoeft u zich voor de rest van de 
activiteiten NIET meer op te geven (ook al staat dit 
in de kalender).
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HAARWERKEN VOOR 
ALLE HAARPROBLEMEN

met mooi haar meer 
zelfvertrouwen!

MEER INFO?
BEL ONS OF KIJK OP DE SITE

BETROKKEN   |   PERSOONLIJK   |   KWALITEIT 
BETROUWBAAR   |   ERVAREN   |   PROFESSIONEEL

NIEUWE DATA!     26 MAART UITVERKOCHT!

25 MAART NOG 15 PLAATSEN VRIJ! BEL 06-51034019
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Naar Lourdes per bus en/of vliegtuig.

Ook in 2022 gaat Lourdesgroep Maas en Peel weer 
een busreis organiseren vanuit Venray, (van 6 t/m 14 
mei) dit onder de vlag van het Huis voor de Pelgrim. 
De 9-daagse busreis brengt u niet alleen naar Lour-
des, maar laat u onderweg ook genieten van al het 
moois dat Frankrijk te bieden heeft. Naast deze 
prachtige busreis is het mogelijk de reis naar Lour-
des per vliegtuig te maken. De data voor een reis 
per vliegtuig is van 8 mei t/m 13 mei en van 12 t/m 

17 september. We vliegen vanaf Maastricht.  Bent u 
CZ verzekerd en hebt u een medische achtergrond, 
dan kunt u in aanmerking komen voor een korting 
van ruim € 600,00. Wij komen bij u aan huis voor 
uitleg over onze reizen. Voor nadere inlichtingen en 
eventuele aanmelding kunt u contact opnemen met 
Cristien Goumans tel: 0623532814. 
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PPiieetteerr eenn AAnnnneemmiiee vv//dd MMuunncckkhhooff,, tteell.. 00447788--664411440044 ooff 0066--2277000077551111   eemmaaiill tt--hheellddeerr@@zziiggggoo..nnll    HHeellddeerrsseewweegg 3311,, OOvveerrlloooonn wwwwww..hheellddeerr--oovveerrlloooonn..ccoomm 

77 mmaaaarrtt EEnnggeelleennaavvoonndd mmeett MMaarriieellllee BBeekkss  MMaaxx.. 1155 ppeerrss.. AAaannmmeellddeenn vviiaa ’’tt HHeellddeerr  1122 mmaaaarrtt  SSttiilltteeddaagg –– MMiinnddffuullnneesssscceennttrruumm VVeennrraayy  wwwwww..mmiinnddffuullnneesssscceennttrruummvveennrraayy..nnll   1144 mmaaaarrtt EEnnggeelleennmmiiddddaagg mmeett MMaarriieellllee BBeekkss  2255 mmaaaarrtt WWoorrkksshhoopp ‘‘OOpp vveerrhhaaaall kkoommeenn’’  DDoooorr  SSyyllvviiaa JJaannsssseenn eenn FFeemmkkee RRoonnnneess  MMeeeerr iinnffoorrmmaattiiee eenn aaaannmmeellddeenn kkiijjkk oopp oonnzzee wweebbssiittee!! NNiieeuuwwssbbrriieeff oonnttvvaannggeenn?? SSttuuuurr eeeenn eemmaaiill!! 
 

Ruimte voor úw ideeën!
                Honden lezingen          
    Hondengedrag – Ontstaan & hoe te beïnvloeden   
       Woensdagavond 6 april 2022 
      Hondencommunicatie – Wat bedoelt hij/zij? 
          Donderdagavond 28 april 2022  
    

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

Puzzelen? Leuk...

Prijs deze keer beschikbaar gesteld door

TROOSTCADEAUTJES

Zie pagina achteraan.

���	��� ���		

���� 	 ������ 
 ������	��������	�

�	�
���

����
���

�������

�	����

���
�� 

� 
	�� �	������������	�����



8

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

77 mmaaaarrtt EEnnggeelleennaavvoonndd mmeett MMaarriieellllee BBeekkss  MMaaxx.. 1155 ppeerrss.. AAaannmmeellddeenn vviiaa ’’tt HHeellddeerr  1122 mmaaaarrtt  SSttiilltteeddaagg –– MMiinnddffuullnneesssscceennttrruumm VVeennrraayy  wwwwww..mmiinnddffuullnneesssscceennttrruummvveennrraayy..nnll   1144 mmaaaarrtt EEnnggeelleennmmiiddddaagg mmeett MMaarriieellllee BBeekkss  2255 mmaaaarrtt WWoorrkksshhoopp ‘‘OOpp vveerrhhaaaall kkoommeenn’’  DDoooorr  SSyyllvviiaa JJaannsssseenn eenn FFeemmkkee RRoonnnneess  MMeeeerr iinnffoorrmmaattiiee eenn aaaannmmeellddeenn kkiijjkk oopp oonnzzee wweebbssiittee!! NNiieeuuwwssbbrriieeff oonnttvvaannggeenn?? SSttuuuurr eeeenn eemmaaiill!! 
 

Ruimte voor úw ideeën!
                Honden lezingen          
    Hondengedrag – Ontstaan & hoe te beïnvloeden   
       Woensdagavond 6 april 2022 
      Hondencommunicatie – Wat bedoelt hij/zij? 
          Donderdagavond 28 april 2022  
    

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

Puzzelen? Leuk...

Prijs deze keer beschikbaar gesteld door

TROOSTCADEAUTJES

Zie pagina achteraan.

���	��� ���		

���� 	 ������ 
 ������	��������	�

�	�
���

����
���

�������

�	����

���
�� 

� 
	�� �	������������	�����

9

Worstenbrood-actie voor Alpe d’HuZes 2022
10 stuks voor € 20,-

Donderdag 2 juni 2022 staat vet aangekruist in de 
agenda’s van Caroline van Lankveld en Eric Verbrug-
gen. Dan is de Alpe D’HuZes dag in de Franse Alpen.

Alpe d’HuZes is een uniek sportief evenement waar-
bij zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor 
onderzoek naar kanker en naar verbetering van de 
kwaliteit van leven van mensen met kanker. Op één 
dag beklimmen 5.000 deelnemers fi etsend, hard-
lopend, of wandelend maximaal zes keer de Alpe 
d’Huez, onder het motto ‘opgeven is geen optie’.

100% van donaties naar KWF: De gehele organisa-
tie wordt gerund door vrijwilligers. Van logistiek, 
catering, medisch tot communicatie en bestuur. En 
daar zijn we ongelofelijk trots op! Zo kunnen alle 
donaties volledig naar het KWF-fonds.

Waarom wij meedoen aan Alpe d’HuZes: Op 14 ok-
tober 2019 heeft Eric zijn levenslustige zus Henriëtte 
op 58-jarige leeftijd haar strijd helaas moeten opge-
ven. De vader van Caroline is op 59-jarige leeftijd 
overleden aan de gevolgen van longkanker. Ze wa-
ren nog lang niet klaar met leven. Je voelt je dan 
behoorlijk machteloos en klein ... 

Een recordaantal van 124.000 kankerpatiënten 
kreeg in 2021 deze diagnose. In Nederland zijn in-
middels 830.000 mensen die kanker hebben, of heb-
ben gehad. Het geeft aan hoe belangrijk aandacht 
hiervoor is. 

Wij willen de strijd aangaan om deze berg zo vaak 
mogelijk te beklimmen. Caroline wandelend, en Eric 
per fi ets. Als symbool van de strijd die iemand met 
de ziekte kanker aangaat. “Ik ga niet zeggen dat ik 
zes keer naar boven ga, maar je stapt pas af als je 
niet meer kunt. Je gaat tot het gaatje, zelfs erover-
heen als het moet. Opgeven is geen optie.”

Big Challenge: Wij zijn blij dat wij ons aan mogen 
sluiten bij Big Challenge - Team 25 “Ellen onze Top-
per”. Een actieve club uit de Agri- en Foodsector. Ik 
geloof dat wij samen zo kunnen werken aan een 
verbetering van de kwaliteit van leven na een diag-
nose kanker. 

Behalve beklimming van de Alp hebben we nog een 
tweede uitdaging: Zoveel mogelijk geld inzamelen 
voor het goede doel. Binnen BIG Challenge heb-
ben wij een doelstelling van € 10.000,- donatiegeld. 
Hiervan moeten we nog een groot deel ophalen. 
Daarom zijn we acties aan het opzetten om dit hoge 
doel te halen.

Worstenbrood-actie: Tien stuks voor € 20,-.
Door medewerking van Keurslager Centen en Bak-
ker Degen uit Overloon bieden we u een kwalitatief 
hoogwaardige snelle hap, en tegelijk een bijdrage 
aan het goede doel: Van elke zak van 10 stuks gaat 
€ 8,50 rechtstreeks naar Alpe d’HuZes / KWF. U kunt 
deze ambachtelijke Brabantse worstenbroodjes via 
de mail bij ons bestellen. Ons mailadres voor een 
worstenbrood-bestelling: Caroline_van_lankveld@
hotmail.com. Bij bestelling graag ook uw 06-num-
mer vermelden i.v.m. uitlevering.

Rechtstreekse donaties voor Alpe d’HuZes / KWF zijn 
mogelijk via www.opgevenisgeenoptie.nl. U kunt 
hier doneren op onze deelnemers-pagina.

Bedankt namens velen!
Caroline van Lankveld
Eric Verbruggen



10

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

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

rijwarararrrinininininggggg

0
in
w

ers

u kunt bij ons
ook online bestellen

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

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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Ons Land van Cuijk
Wat vind jij belangrijk voor ons dorp Overloon?

Betaalbare woningen voor 
jong en oud. Zorgvoor-
zieningen voor ouderen. 
Scholen. Sport- en cultuur-
voorzieningen. Verkeersvei-

ligheid. Zomaar een greep uit de vele onderwerpen 
die belangrijk zijn voor de leefbaarheid in Overloon. 
Het ‘bouwteam’ met inwoners heeft hier de afge-
lopen tijd over nagedacht. Dit bouwteam heeft de 
behoeften van Overloon in beeld gebracht en er een 
curriculum vitae (KernenCV) van gemaakt. Herken jij 
je als inwoner in dit CV? Laat het ons weten! Reageer 
vóór zondag 6 maart op het KernenCV van Overloon 
via de website www.onslandvancuijk.nl. 

Elke kern doet ertoe
De gemeente Land van Cuijk bestaat uit 33 kernen. 
Stuk voor stuk met unieke kenmerken en trotse in-
woners. De nieuwe gemeente Land van Cuijk vindt 
het belangrijk dat Overloon goed tot zijn recht 
komt. Daarom heeft de gemeente voor elke kern 

een bouwteam met inwoners gefaciliteerd. Dit 
bouwteam heeft de onderwerpen in kaart gebracht 
die het meest bij inwoners leven. De gemeente wil 
samen met de inwoners aan de slag met deze on-
derwerpen en gaat hierover (samenwerkings-)af-
spraken maken. 

Reageer op jouw KernenCV
Het KernenCV  van Overloon is beschikbaar van 
maandag 14 februari tot en met zondag 6 maart. 
Je kunt reageren door jouw kern te selecteren op 
www.onslandvancuijk.nl en jouw reactie achter te 
laten.
Na zondag 6 maart verwerken wij alle ontvangen 
reacties in het defi nitieve KernenCV. Deze wordt 
aangeboden aan het gemeentebestuur van de ge-
meente Land van Cuijk. 

Meer informatie?
Ga naar www.onslandvancuijk.nl voor meer infor-
matie over de kernendemocratie.

Over ‘Vliegbasis de Peel’

Op 17 februari werd opnieuw een C.O.V.M.-verga-
dering gehouden. Het C.O.V.M. – Commissie Overleg 
Voorlichting en Milieu -  is het contactorgaan tussen 
het Ministerie van Defensie en de omwonenden/be-
langhebbenden.
Belangrijk punt tijdens deze bijeenkomst was “de be-
levingsvlucht”. Door meerdere leden van het C.O.V.M. 
werd opnieuw gevraagd, wanneer de reeds 2 jaar ge-
leden toegezegde “belevingsvlucht” gehouden gaat 
worden. Defensie laat dan horen, door de F-35 op de 
Peel te laten vliegen, wat dit voor ons betekent.

Vraag blijft: Beginnen de F-35 toestellen bij zonsop-
gang op te stijgen vanaf de landingsbaan van “de 
Peel”?  Wordt er gevlogen, zoals de plannen zijn in 
de toekomst met 12 vliegtuigen?  Keren ze weer te-
rug voor de lunch en stijgen ze vervolgens na de lunch 
van de piloten weer met z’n twaalven op? Landen ze 
vervolgens zoals dat in de toekomst ook zou moeten 
gebeuren ook rond 23:00 uur weer op de luchtmacht-
basis? Op deze manier weten de bewoners van de om-
geving meteen hoe ze een en ander moeten gaan in-
schatten voor de komende 20 jaar.

Naar aanleiding van de vooraf schriftelijk gestelde vra-
gen hierover antwoordde de woordvoerder van de-
fensie: “defensie bereidt een belevingsvlucht van de 
F-35 op De Peel voor. Voordat er groot onderhoud is
gepleegd aan de start- en landingsbaan is daadwerke-
lijk landen en opstijgen vanaf De Peel niet mogelijk.
Wat het toekomstige gebruik van de vliegbasis in de
huidige omstandigheden het beste benadert is een na-
dering tot vlak boven de baan, met een onmiddellijke

doorstart. De vliegpatronen voor die belevingsvlucht 
worden nu uitgewerkt, waarbij de nadering en door-
start zowel vanuit het Noordoosten als vanuit het Zuid-
westen zullen worden gedemonstreerd. Uitgangspunt 
is dat de wijze waarop er tijdens die belevingsvlucht 
wordt gevlogen zoveel mogelijk lijkt op hoe er na de 
reactivering op De Peel zal worden gevlogen”. 

Tijdens het C.O.V.M.-beraad kon defensie, ook na de 
toezegging tijdens een vergadering in 2019,  nog geen 
exacte datum noemen.  In mei landen naar verwach-
ting overigens de eerste F-35 toestellen op vliegbasis 
Volkel……
Tijdens deze bijeenkomst werd door wethouder Maas 
van de gemeente Land van Cuijk, die de kwestie “de 
Peel” in portefeuille heeft, verteld dat onze gemeente  
“een taskforce” heeft geformeerd om in overleg met 
de andere omliggende gemeentes een vuist te maken 
tegen de reactivering van “de Peel”.
Verder kan iedereen nog steeds veel informatie over 
de voorgenomen plannen tot reactivering van de Peel 
lezen op de website  www.stopvliegbasisdepeel.nl . 
Hierop staat sinds kort ook een interessant fi lmpje van 
omroep Friesland over de geluidsbeleving door de be-
woners van de omgeving van Leeuwarden m.b.t. de 
F-35. In Leeuwarden vloog tot voorkort de F-16 . Nu
zijn de bewoners van deze regio onaangenaam verrast
door het geluid van de F-35.

Wilt u ook dat onze omgeving leefbaar blijft dan kunt 
ook u een steentje bijdragen door deze petitie te teke-
nen: https://www.petities.com/stop_uitbreiding_vlieg-
basis_de_peel
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Als leerkracht en 
psychomotorisch leer- en 
gedragsspecialist help ik 
kinderen in de 
basisschoolleeftijd met leer-
en/of gedragsproblemen. 

Kijken naar de oorzaak en 
zorgen voor een 

stevige basis.
Dat is waar ik voor sta!

BBeenn jjiijj oopp zzooeekk nnaaaarr ddee oooorrzzaaaakk vvaann hheett
lleeeerr-- eenn// ooff ggeeddrraaggsspprroobblleeeemm vvaann jjee kkiinndd??

OOff vveerrddiieenntt jjee kkiinndd eeeenn BBOOOOSSTT zzooddaatt hheett 
wweeeerr mmeett zzeellffvveerrttrroouuwweenn vveerrddeerr kkaann?? 

Denk aan:
Het leesproces komt 
onvoldoende op gang
Basisvaardigheden van rekenen 
worden niet goed onthouden
Onrust in het lijf
Slecht leesbaar handschrift
Toepassen van spellingsregels 
lukt maar niet

Uiteraard kan je kind tegen veel meer dingen aanlopen. 
Graag nodig ik je uit mijn site eens te bekijken voor meer 
informatie. Of volg me op Facebook en Instagram.

WWeebbssiittee:: wwwwww..bboooossttlleeeerroonnddeerrsstteeuunniinngg..nnll
EE--mmaaiill:: mmaarrllooeess@@bboooossttlleeeerroonnddeerrsstteeuunniinngg..nnll
TTeelleeffoooonn:: 0066--2233112288112244

l k ht

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

ifi, onderhoud en reparatie.  

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl
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SSS’18 bedankt Martijn van Gemert
voor jarenlange sponsoring!

Afgelopen jaar nam Martijn 
van Gemert als directeur en 
eigenaar afscheid van Van Ge-

mert Installatiegroep. Van Gemert was jarenlang 
een trouwe sponsor van SSS’18!! Zo speelt Heren 2 
al sinds jaar en dag in tenues die zijn gesponsord 
door Van Gemert en er kon op Martijn ook altijd 
een beroep worden gedaan als de situatie daarom 
vroeg. Namens SSS’18, en speciaal de herenselectie, 
ging aanvoerder Joost Aben van ’t Twed bij Martijn 
langs om hem persoonlijk te bedanken. Een mooi 
afscheidscadeau werd namens de herenselectie aan 
hem overhandigd. Ondanks het afscheid van Mar-
tijn blijft Van Gemert Installatiegroep trotse sponsor 
van voetbalvereniging SSS’18.

HOT repeteert ……..

Maandag 14 februari 
20:00 uur repetitie, scene 
9 en 10. Maar ……. corona 

speelt nog mee. ’n Moment van verwarring. “Wil jij 
die rol nemen dan doe ik deze”.  Planning dus even 
aanpassen en door.

Gelukkig hebben we nog even tijd. De uitvoeringen 
zijn nu gepland op: Zaterdag 15 oktober en zondag 
16 oktober. U kunt deze data al in uw agenda of 
kalender noteren.

Wij houden u verder graag op de hoogte.

Oproep nieuwe voorzitter Dorpsraad

De Dorpsraad Overloon is op zoek naar een nieuwe 
voorzitter. Woon je in Overloon, vind je de leefbaar-
heid in ons dorp belangrijk, wil je je inzetten voor 
je dorp en heb je bestuurlijke kwaliteiten, stuur 
een mail naar het secretariaat (brievenbus@dorps-
raadoverloon.nl) van de Dorpsraad of maak telefo-
nisch een afspraak voor een gesprek.

Reactivering Vliegbasis De Peel
In de vergadering van de Dorpsraad op 7 februari 

2022, hebben de leden van de Dorpsraad de binnen-
gekomen reacties op de reactivering van vliegbasis 
De Peel besproken. We hebben notie genomen van 
de meningen en van de zorgen van de inwoners, 
maar blijven bij het voornemen om eerst de MER 
(Milieu Effecten Rapportage) af te wachten alvo-
rens een standpunt in te nemen.
Ieder die tegen reactivering is, adviseren wij om zich 
aan te sluiten bij “Stop vliegbasis de Peel”.

Scouting Overloon heeft een prachtige grote tent gekregen van stichting de Zon-
negroet. Deze tent gaat veel gebruikt worden op de kampen van de verschillende 
speltakken. Wij zijn Stichting de Zonnegroet zeer dankbaar voor deze gulle gift! U 
kunt de tent ook huren voor bijvoorbeeld een feestje bij u thuis. Voor meer info 
hierover kunt u mailen met Edwin@scoutingoverloon.nl
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www.doorvandijck.nl 06-30693894 / 0478-642527

vanuit het hart verbinden bij afscheid

Carolina Jenniskens
Prof. Asserstraat 3 - 5825 CR Overloon
06  48 49 33 13 - info@saloncarolina.nl

www.saloncarolina.nl
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

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
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Agenda
2022

25 februari
Huibuuke, Carnaval Basisschool, 
Josefschool
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 
programma

3 maart
KBO, Bedevaart Smakt
6 maart
OVO, Internationale Vrouwen-
dag, 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 vergade-
ring
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
28 maart t/m 3 april
Samen Sterk, collecteweek goede 
doelen

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)

Activiteiten weer in volle gang!
Alle wekelijkse KBO-activiteiten, zijn weer opge-
pakt.
De situatie lijkt stabieler en daardoor versoepeling 
van regels en kunnen we weer met meer bewe-
gingsvrijheid op stap.

Open deuren bij De Pitstop 
Open deuren bij De Pitstop 
voor een praatje, kopje kof-
fi e/thee, een hobby, potje 
schaken en meer. Open op: 
maandag en vrijdag: 14:00 
tot 17:00 uur. Woensdag 
9:30 tot 12:00 uur. Iedereen 
is hier van harte welkom.
Kienen maakt weer een 
start vanaf maart in de Pit

Op de 1e en 3e woensdagmiddag van de maand 
wordt er weer gekiend. Dus in maart op woensdag 
2 maart en 16 maart. 

Bedevaart Smakt 
We gaan op donderdag 3 maart weer op bedevaart 
naar de Smakt en om 14:30 uur is er een dienst. De 
deelnemers aan de voettocht vertrekken om 12:30 
uur bij de ingang van het sportpark (bij tennis- en 

voetbalveld). De fi etstocht start klokslag 13:45 uur 
op het plein voor de Pit met de begeleiders van 
onze wekelijkse fi etsclub. Overige belangstellenden 
gaan op eigen gelegenheid. Daarna is er een gezel-
lig treffen in het Pelgrimshuis van de Smakt.

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering kan doorgaan en 
wel op donderdagmiddag 17 maart. Eind februa-
ri ontvangen onze leden hiervoor de uitnodiging. 
Naast deze vergadering zal Tonnie Wijnands de bij-
eenkomst op een gezellige wijze verder invullen.

Handen ineen met Zanggroep Palet
Wij hebben als bestuur samen onze handen ineen-
geslagen voor het aanbod van een gezellige mid-
dag voor senioren. We laten ons graag verwennen 
maar óók verrassen door deze Zanggroep van eigen 
bodem. Kom genieten en luisteren en voel je niet te 
jong, op zondag 10 april van 14:00 uur – 16:00 uur. 
Locatie: De Pit.
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CARNAVAL

ELKE DAG
ONTBIJTBUFFET

VOOR

€11
GRAAG RESERVEREN VIA

0478-226027

ZONDAG 20
MAART

FEESTELIJKE
OPENING VAN
DÉ PROEVERIJ
VANAF 14:00 UUR IS
IEDEREEN WELKOM

Kuluutweg 8
5825BC Overloon

www.deproeverij-overloon.nl
0478-226027
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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 
met Palet, de Pit, 14:00 tot 16:00 
uur
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 Mu-
ziekavond, 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
5 en 6 juni
Openluchttheater, Zaad van de 
Satan door Harmonieorkest Aule-
tes uit Eindhoven
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 
19 juni
Openluchttheater, America in 
Songs door Senior String Band, 
13:30 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 lmmu-
ziek, Openluchttheater
27 juli
Openluchttheater, Familievoor-
stelling, 14:30 uur
29 juli
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
10 augustus
KBO, Koken voor Ouderen
10 augustus
Openluchttheater, De Tovenaar 
van Os door Toneelvereniging 
Mariahout, 14:30 uur
23 augustus
KBO, Kermislunch voor Ouderen
24 augustus
Openluchttheater, Familievoor-
stelling, 14:30 uur
26 augustus
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
27 en 28 augustus
Festival Schijt aan de Grens, ’t 
Helder
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
15 en 16 oktober
HOT, Toneeluitvoering
20 oktober
KBO, Wandeling IVN
21, 22 en 23 oktober
Tentfeest
28 oktober
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
29 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, de Pit
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 vergade-
ring
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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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 27 februari.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door  TROOSTCADEAUTJES.

De winnaar van de puzzels in de uitgave van 9-2:  Thijs Bennink (prijs beschikbaar 
gesteld door PLUS Verbeeten).

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.

ANATOMIE
AULA
EGAAL
ELITE
GALA

GEHEUGEN
HANDAPPEL
HEKWERK
HOUTSNEDE
NYLON
OVERBUURMAN
POEF
POTLOOD
PRAIRIEWOLF
RACEFIETS
SABEL
SLEETS
SNEE
SOFA
SONATINE
STAALTJE
STEEN
TERM
TRANT
TROG
TUINSPROEIER
UITGAVENPATROON
VOLGWAGEN
VRACHTVLIEGTUIG
WALNOOT

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

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

Horizontaal: 1 deel v.e. 
klok 6 dal 12 verbond 
13 wijsje 15 regelmaat 
17 kosten koper 19 per 
adres 20 ijshut 22 vrou-
welijk dier 23 koordans 
25 water in Utrecht 26
smart 28 zuil 30 zang-
stuk 31 hoeveelheid 

33 naaigerei 35 roem 36 hoge berg 38 ged-
roogde vrucht 40 muziekinstrument 43 wer-
panker 45 visbeen 47 voeg 49 mannetjesbij 
50 priem 51 plaaggeest 52 Ierland 54 ego 55
water in Friesland 57 naarling 58 honingbij 60
ploegsnede 62 rangtelwoord 63 jachtexpedi-
tie.

Verticaal: 2 speels 3 een zekere 4 onmeet-
baar getal 5 eikenschors 7 gravin van Holland 
8 Frans lidwoord 9 werkschuw 10 griezel 11
Europese taal 14 boekvorm 16 strafwerktuig 
18 vervallen woning 19 schaakstuk 21 steensoort 
24 oude lengtemaat 27 klein persoon 28 dood dier 
29 maand 30 Europees gebergte 32 vlaktemaat 34 
wier 37 soort slang 38 specerij 39 eetlust 40 vrucht-

bare plaats 41 smaad 42 woonplaats 44 gebouw in 
Amsterdam 46 reeds 48 bloeiwijze 53 voordat 54 
een weinig 56 bijbelse fi guur 57 jaartelling 59 mo-
torschip 61 voegwoord.
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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.
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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   9 maart
aanleveren uiterlijk 2 maart 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 Land van 

Cuijk: 0485 854000 

 Sociaal domein: 0485 854444

Centrum Jeugd en gezin: 0485 853333 

 Calamiteitennummer: 0485 854100

       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 

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


