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Werkgroep Wonen Zorg Welzijn Overloon

Lang leve de vergrijzing: een slimme senior is op de 
toekomst voorbereid.

Je zou er grijze haren van krijgen, al die artikelen in de 
krant en programma’s op tv die wijzen op de toene-
mende vergrijzing in Nederland, zeker in plattelands-
gebieden, en het dreigende tekort aan geschikte wo-
ningen en goede zorg voor senioren.

Een paar feiten op een rij: 
•  De komende jaren verdubbelt het aantal senioren in

Nederland, met name in de leeftijdsgroep van 75 jaar
en ouder; binnen nu en 10 jaar is 1 op de 8 Neder-
landers 75 jaar of ouder, en nog eens
10 jaar later 1 op de 5. Ook zijn er dan
ongeveer 3 keer zoveel 90+ers.

•  Tegelijkertijd wordt ook een verdub-
beling van het aantal mensen met de-
mentie voorzien.

•  Zo’n 71% van alle 90+ers , en 87% van
alle 85-89 jarigen wonen gewoon zelf-
standig.

•  In Nederland is nu al een tekort van
80.000 geschikte seniorenwoningen,
zeker in landelijk gebied

•  60% van alle mensen die 85 jaar of ou-
der is, is afhankelijk van zorg.

•  Er is nu al een tekort van 15.000 ver-
pleeghuisplaatsen; men woont nog
maximaal 7 tot 8 maanden in een ver-
pleeghuis, daarvoor met veel mantel-
zorg thuis.

•  Om in de toekomst aan de zorgvraag te voldoen zou
1 op de 4 beroepskrachten in de zorg moeten wer-
ken, nu is dat 1 op 8. En dat terwijl er steeds minder
jongeren bijkomen.

•  Tot slot: in de toekomst is behoefte aan 70% meer
mantelzorgers, de realiteit is dat we blij mogen zijn
als er maximaal 7% meer bijkomen dan er nu zijn.

Dus ja, er zijn beslist redenen voor alle senioren om na 
te denken over hun toekomst. En dat is nu zo bijzon-
der. In een mensenleven wordt veel nagedacht over de 
toekomst en een weg uitgestippeld: school, partner, 
kinderen, een huis, werk, een eigen bedrijf, pensioen. 
Alleen na dat laatste stokt het: hoewel velen na hun 
65+ nog zeker 20 zeer levenslustige jaren voor de boeg 
kunnen hebben, denkt men te weinig na over hoe ze 
dat willen doen. En al nauwelijks of helemaal niet over 
de periode dat ze in een meer zorgafhankelijke situa-

tie komen. We laten het vooral gebeuren: ‘ik zie wel’. 
Men is gewoon niet voorbereid.

Maar het begint te veranderen. Zeker de 60+er heeft 
verhipte goed door dat de huidige zorg er straks voor 
hen echt niet meer is, zoals die er ook voor de 75+ er al 
niet meer zal zijn. En denkt na over mogelijkheden om 
samen met andere leeftijd- of buurtgenoten iets op te 
zetten zodat ze op elkaar kunnen terugvallen als dat 
nodig is, zoals buurtkamers, kleine woon- of zorgpro-
jecten, buurt appgroep, ruildiensten.

Maar denkt ook na: wat moet ik doen om mijn huis 

geschikt te maken voor als het fysiek allemaal wat min-
der wordt; en denkt na: is dit wel het goede huis voor 
later? Waar wil ik dan wonen, en hoe?

Niet alleen de vraag: WAT moet ik doen; ook de vraag 
HOE doe ik dit. Het antwoord is simpel, dat moeten 
we in ons dorp samen gaan doen. Want zeker is dat je 
het niet alleen kunt, dat we elkaar keihard nodig gaan 
hebben: 75- helpt 75+. De tijd van achteroverleunen en 
afwachten tot de gemeente of zorgorganisatie komt 
is echt voorbij. Als je zelf niets doet, zal er geen hulp 
meer zijn als je het nodig hebt.

In het Land van Cuijk zijn de afgelopen jaren de eerste 
dorpen en wijken met dit vraagstuk van start gegaan. 
Ook wij als WZW-werkgroep in Overloon hebben 
hiermee een start gemaakt. Allerlei ideeën groeien 
in het Land van Cuijk en initiatieven komen van de 
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Het mag geen naam hebben

•  Mia stopt met tafel dekken, dat gaat nu Elly doen - ik zit er klaar voor…!

•  Onze weerman had 58 heldere dagen in 2020 - gelukkig had ik er meer…!

•  Ik heb een vitaal beroep - ik ben pensionado…!

•  Ik verlang naar een spuitje - is dat het nieuwe normaal…?

grond. KBO Brabant wil in samenwerking met de 
gemeentes Land van Cuijk die het WZW project 
mee ondersteunen, in veel meer dorpen aan de slag 
om daar met elkaar een goed ZorgSaamWonen en 
ZorgSaamLeven dorp te ontwikkelen. En dat is niet 
alleen voor de 75+er. Weet dat wat we samen ver-
der gaan opbouwen, we voor iedereen, zowel jong 
als oud, doen, nu en later.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen 
of suggesties, meldt ze via ons mailadres.
werkgroepwzwoverloon@outlook.com
of neem telefonisch contact op met de voorzitter.

De werkgroep bestaat uit:
Jan Lamers, voorzitter 640125, Willemien Peeters, 
secretaris, Piet Jeuken, Monique van Lanen, Jacque-
line Cremers, Martien Hendriks, Adri Verschuren, 
Peter Loonen en Wilma Nabuurs.

Pater Harrie Verhoeven overleden 

Pater Harrie Verhoeven S.S.S. is op 
30 december in Nijmegen overle-
den aan de gevolgen van corona. 

De voormalige secretaris-generaal van de Neder-
landse Bisschoppenconferentie is 91 jaar geworden.

Hendrikus Christiaan Verhoeven werd op 26 de-
cember 1929 geboren in Overloon. Tijdens de Slag 
bij Overloon in september 1944 raakte hij door 
het oorlogsgeweld gewond. Als jongeman trad hij 
toe tot de Congregatie van het Allerheiligst Sacra-
ment. Na zijn priesterwijding op 25 juli 1956 werd 
hij naar Rome gestuurd om er verder te studeren; 
in 1959 promoveerde hij daar tot doctor in de god-
geleerdheid. Pater Verhoeven was van 1969 tot 
1981 generaal-overste van de Sacramentijnen. Na 
zijn terugkeer uit Rome werkte hij in het bisdom 
Rotterdam een aantal jaren als pastor en als dio-
cesaan verantwoordelijke voor de catechese. Tij-
dens het pausbezoek aan Nederland fungeerde hij 
als tolk voor Johannes Paulus II. Van 1984 tot 1994 
was Verhoeven nationaal directeur van MISSIO/Pau-
selijke Missiewerken in Den Haag. Daarna werd hij 
benoemd tot secretaris-generaal van de Nederland-
se Bisschoppenconferentie, wat hij tot 1999 bleef. 
In dat jaar verkozen zijn medebroeders hem tot 
provinciaal-overste van de Nederlandse Sacramen-
tijnen. In 2006 werd hij door de bisschop van Den 
Bosch benoemd tot pastoor van de parochie Heilige 
Drie-eenheid in Nijmegen. In de laatste periode van 
zijn leven kampte pater Verhoeven met dementie. 

In september 2020 werd hij opgenomen in verzor-
gingstehuis Aqua Viva in Nijmegen. 
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Kerkberichten

Voorzorgsmaatregelen in verband met het Corona-
virus
Vanwege de voorzorgsmaatregelen om besmetting 
met het coronavirus te vermijden, vinden de vierin-
gen in onze Theobalduskerk plaats met de nodige 
aanpassingen. Raadpleegt u s.v.p. ook de websi-
te van onze parochie www.theobaldusparochie.nl 
voor de meest actuele informatie.

•  Bij gezondheidsklachten, die mogelijk op een be-
smetting met het coronavirus duiden, wordt u ver-
zocht thuis te blijven.

•  Er mogen maximaal 30 personen bij de zondags-
vieringen en bij de gebedsviering op zaterdag 23
januari aanwezig zijn.

•  Alleen de hoofddeuren en het middenpad worden
gebruikt om de kerk in te gaan.

•  Draag een mondkapje.
•  Bij binnenkomst dient u uw handen te ontsmetten

met het aanwezige ontsmettingsmiddel. Noteer
uw naam en tel. nr. op de lijst van kerkgangers.
Daarna kunt u een liturgieboekje meenemen.

•  U kunt door het middenpad gaande plaatsnemen
in de linker- en rechtermiddenbeuk in de banken,
die niet afgesloten zijn met rood/wit lint, op de
plaatsen waar de kaartjes met het logo van de
Theobaldusparochie, op 1,5 m afstand van el-
kaar zijn aangebracht. Personen, die behoren tot
hetzelfde gezin of huishouden kunnen bij elkaar
gaan zitten.

•  Er wordt geen collecte onder de viering zelf ge-
houden.

•  Bij het in- en uitgaan van de kerk kunt u uw bij-
drage voor de collecte deponeren in het collecte-
mandje, dat staat in het middenpad achter in de
kerk.

•  In de wijwatervaten is geen wijwater aanwezig.
•  Bij de vredeswens wordt er niet de hand gegeven

aan elkaar.
•  De kerk is op dinsdagmorgen open van 10.00 –

11.30 uur. In de pastorie zal dan ook een gast-
vrouw aanwezig zijn.

•  In plaats van koorzang is er orgelmuziek.

Vieringen 17 januari – 30 januari

Zondag 17 januari 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acoliet: Jeanne Willems
Muzikale verzorging met orgelspel

Intenties: nog niet bekend

Zaterdag 23 januari 19.00 uur
Gebedsviering
Intenties voor 23 en 24 januari: Jos de Greef

Zondag 24 januari 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Joep Smeets

Muzikale verzorging met orgelspel

Kosterdienst
10 januari – 16 januari
Tiny Willems, tel. 641814

17 januari – 23 januari
Jeanne Peeters, tel. 641835

23 januari bij de viering van 19.00 uur
Jos van de Pas, tel. 641268

24 januari – 30 januari
Nelly van Gemert, tel. 642504

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 31 ja-
nuari en 7 februari bij de kerkberichten in Ons Ei-
gen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk ver-
zocht deze uiterlijk dinsdag 19 januari op te geven. 
U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden: met 
een envelop in de brievenbus naast de voordeur van 
de pastorie of via het e-mailadres van de parochie 
(info@theobaldusparochie.nl). Eveneens op dins-
dagmorgen tussen 10.00 – 11.30 uur in de pastorie. 
De kosten voor een intentie bedragen € 12,-.

Tv-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bij-
zondere feestdagen en op de vierde zaterdag van 
de maand, in de maand januari op 23 januari, wor-
den de vieringen uitgezonden vanuit de kerk via 
het TV kanaal Omroep Land van Cuijk. U kunt via 
de Omroep Land van Cuijk, naar de uitzendingen 
kijken. De uitzendingen zijn te ontvangen: 
•  voor Ziggo abonnees, via kanaal 40;
•  voor abonnees van KPN/ Telfort/ XS4ALL/ glasve-

zelproviders, met de witte afstandsbediening,via
kanaal 1475;

•  voor abonnees van Telfort met de zwarte afstands-
bediening, Edutel, Fiber.nl, Stipte via kanaal 2186;

•  voor abonnees van Trined, via kanaal 521.
De digitale Tv-programma’s zijn, behalve in de ge-
meente Boxmeer, ook te zien in, onder andere, de
gemeenten St. Anthonis, Mill en St. Hubert, Cuijk,
Grave, Uden, Veghel en Landerd.

Voor het melden van een overlijden:
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij 
de dienstdoende koster, die vermeld staat bij deze 
kerkberichten, of bij het e-mailadres van de parochie 
(info@theobaldusparochie.nl) een kennisgeving van 
overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende 
mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden 
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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 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

geluid en zal melding worden gedaan op de paro-
chiesite: www.theobaldusparochie.nl.
U kunt eveneens contact opnemen met het secreta-
riaat 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.the-
obaldusparochie.nl

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

Op kerkelijk gebied is de situatie in ons dorp enigs-
zins gestabiliseerd. Vele vrijwilligers en werkgroe-
pen zijn nog actief en er is elke zondag en in de 
regel elke vierde zaterdag van de maand een vie-
ring in onze mooie Theobalduskerk. Deze vieringen 
zijn ook thuis via de tv te volgen. Onze kerk biedt 
ook een uitstekende ruimte voor het geven van con-
certen. De coördinatie vindt plaats via de deelpa-
rochieraad, ondersteund door de voormalige leden 
van de beheercommissie.

Wij hebben er vertrouwen in dat we op de goede 
weg zijn en vanuit dat vertrouwen vragen wij uw 
aandacht voor de actie Kerkbalans 2021.
In onze huidige samenleving lijkt de kerk een steeds 
minder grote rol te spelen in ons dagelijks leven. 
Het kerkbezoek neemt af, tradities, gebaseerd op 
onze christelijke achtergrond, lijken van steeds min-
der belang. Het is echter belangrijk ons te realiseren 
dat ook onze kerkelijke gewoontes en gebruiken 
aan verandering onderhevig zijn. Een samenleving 
die zo sterk verandert, zal ook op het vlak van reli-
gie en spiritualiteit veranderen. 

Als mensen de kerk niet meer bezoeken betekent 
dat nog niet dat zij hun geloof aan de kant hebben 
gezet. Op tal van momenten in ons leven realiseren 

wij ons het nog aanwezige geloof. Natuurlijk bij in-
grijpende gebeurtenissen als geboorte, huwelijk en 
dood, maar juist ook bij gewone dagelijkse zaken 
die onze aandacht vragen. 
Vaak brengen deze momenten in ons leven ons te-
rug naar die kerk, naar het gebouw, naar de rust en 
sereniteit die er in huist. Dan realiseren wij ons hoe 
belangrijk deze plek is, dichtbij onszelf.
Om deze plek te kunnen blijven bieden, voor ieder-
een op zijn of haar eigen moment in het leven, is er 
geld nodig. Geld om het gebouw te kunnen blijven 
onderhouden, waar wij bij elkaar kunnen komen, 
om te vieren en te rouwen. Wij krijgen geen subsi-
dies van overheid of bisdom, maar zijn zelf verant-
woordelijk voor het kerkgebouw en alle activiteiten 
die door de vele vrijwilligers ontplooid worden, elk 
moment weer dat iemand erom vraagt.
Daarom is het voortbestaan afhankelijk van de in-
komsten uit de actie Kerkbalans.

Met het strookje op de volgende pagina kunt u aan-
geven op welke wijze u wilt bijdragen aan Kerkba-
lans 2021: 
door middel van een doorlopende machtiging, een 
eenmalige machtiging of een eigen opdracht aan 
de bank.

Kerkbalans 2021

De onderstaande brief is in december huis aan huis 
bezorgd.

In verband met de actie Kerkbalans 2021 brengen 
wij deze oproep hierbij opnieuw onder uw aandacht.

Geef voor je kerk
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toezegging kerkbijdrage Overloon

Naam:   ……………………………………………………………………………………………………………………

Adres:   ……………………………………………………………………………………………………………………

Postcode : ………………….. Plaats: ………………………………………………………………………………………

Ik kies uit een van de volgende drie mogelijkheden om mijn kerkbijdrage aan de deelparochie H.H. Theo-
baldus en Antonius van Padua te Overloon te voldoen (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is):

o  Doorlopende machtiging: Ik geef toestemming aan de parochie om vanaf het jaar 2021 ieder jaar
een bedrag van € ……….. van mijn bankrekening IBAN ……………………………….… af te schrijven.

o  Ik geef toestemming aan de parochie om in het jaar 2020 een bedrag van € ……….. van mijn bank-
rekening IBAN ……………………………………… af te schrijven.

o  Eigen opdracht aan de bank: Ik geef zelf opdracht aan mijn bank om op IBAN: NL14 RABO 0141
4029 11 van de parochie Maria, Moeder van de Kerk t.n.v. deelparochie H. Theobaldus Overloon o.v.v. kerk-
bijdrage een bedrag van € ………………….. over te maken aan de deelparochie.

Datum: ………………… Handtekening: ……………..…………………………………………..………………………

De enveloppen worden niet opgehaald.
Wij vragen u vriendelijk het formulier in te vullen en op korte termijn te bezorgen

in de brievenbus van de pastorie naast de voordeur 
of in de daartoe bestemde bus achter in de kerk.

Degenen die in 2019 of 2020 een doorlopende machtiging hebben afgegeven
hoeven dit jaar niets in te vullen. 

Deze machtiging loopt namelijk gewoon door.

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met info@theobaldusparochie.nl 
of Germien Derks, (tel. 0478- 641595).

Aanmelding van nieuwe
leerlingen bij de Josefschool

Beste ouder(s)/ verzor-
ger(s) van jonge kinde-
ren, 

Wordt uw peuter vóór of op 31 december 2022 VIER 
jaar?  

Dan nodigen we u van harte uit om uw kind aan te 
melden op onze school. De procedure van aanmel-
ding loopt dit jaar anders dan anders. Graag zou-
den 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 wanneer dat 
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 
wel op. 

Wilt u uw kind aanmelden? 
Stuur dan, voor 1 februari 2021, een mail naar 
Bianca Janssen, leerkracht groep 1-2.
bianca.janssen@skov-onderwijs.nl

U ontvangt dan via de mail het aanmeldformulier. 
Dit mag u ingevuld weer retourneren via hetzelfde 

mailadres en vervolgens ontvangt u verdere infor-
matie over onze school en informatie over de pro-
cedure van aanmelding. 
Indien u specifieke 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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Vanaf nu ook geriatrie fysiotherapie in huis bij 
fysio-manueeltherapie Teunissen

Fysio Teunissen brengt u in beweging, 
maar blijft zelf ook in beweging! Eind 
juni 2020 heeft onze fysiotherapeute, 
Claudia Graafmans uit Overloon,  de 
master opleiding Geriatrie Fysiothera-
pie succesvol afgerond en mag zich nu 
officieel MSc. Geriatriefysiotherapeut 
noemen. Zij heeft zich gespecialiseerd 
in de zorg voor kwetsbare ouderen en 
mensen die vanwege hun leeftijd te 
maken hebben met meervoudige en 
complexe gezondheidsproblemen. 

Wat doet een Geriatriefysiotherapeu-
te? 
Het specialisme richt zich op verbete-
ring en behoud van gezondheid, zelf-
redzaamheid, participatie en kwali-
teit van leven van kwetsbare ouderen of ouderen 
die het risico lopen kwetsbaar te worden, met de 
focus op het bewegend functioneren. 
In de Geriatriefysiotherapie ligt het accent niet op 
ziekte en zorg, maar op behoud en/of herstel van 
functies en participatie, op zelfredzaamheid en 
kwaliteit van leven. 
Ook voor preventie van klachten kunt u bij de Geri-
atriefysiotherapeut terecht. 
Begeleiding van cliënt, mantelzorger en familie is 
een van de taken.
De Geriatriefysiotherapeut geeft advies ten aanzien 
van loophulpmiddelen en andere thuiszorghulp-
middelen. 

Waarvoor kunt u terecht bij de Geriatriefysiothera-
peut
Wanneer u klachten ervaart in het dagelijkse leven 
doordat de spierkracht afneemt, de conditie ach-
teruit gaat, doordat u evenwichtsproblemen heeft, 
bang bent om te vallen of doordat u de laatste tijd 
vaker gevallen bent, dan kan een Geriatriefysiothe-
rapeut u daarbij helpen. De Geriatriefysiotherapeut 
helpt ook cliënten die bijvoorbeeld door beroerte, 
dementie of een gebroken heup verschijnselen ver-

tonen van ouderdom. Er zal in-
dividueel gestart worden en in 
het vervolg kunnen groepstrai-
ningen georganiseerd worden. 

Verwijzing
U kunt rechtstreeks contact zoe-
ken met de Geriatriefysiothera-
peut. Er is dus geen verwijsbrief 
van uw (huis)arts nodig. Vaak 
zult u ook verwezen worden 
door uw huisarts of specialist. 
Een verwijzing is vooral belang-
rijk als het om een chronische 
aandoening gaat of als er spra-
ke is van meervoudige en com-
plexe aandoeningen. De Geria-
triefysiotherapeut kan ook aan 

huis komen.

Vergoeding Geriatriefysiotherapie
Net als gewone fysiotherapie valt een behandeling 
van de Geriatriefysiotherapeut onder de vergoeding 
van de aanvullende verzekering. Indien u geen aan-
vullende verzekering heeft komt de behandeling 
voor eigen rekening. Is er sprake van een chronische 
aandoening dan kan er vanaf de 21e behandeling 
een vergoeding uit de basisverzekering worden ver-
strekt. 

Bij vragen of informatie kunt u contact opnemen 
middels het telefoonnummer: 0478-640520 of mo-
biel: 06-25005743. 
E-mail:
claudia@fysioteunissen.nl  

Claudia is zelf dinsdag (inclu-
sief de avond) en vrijdag aan-
wezig wanneer u de Geria-
triefysiotherapeut rechtstreeks 
wilt spreken. 

Vanaf nu ook geriatrie fysiotherapie in huis bij
fysio-manueeltherapie Teunissen

Fysio Teunissen brengt u in beweging, maar blijft zelf ook in
beweging! Eind juni 2020 heeft onze fysiotherapeute, Claudia
Graafmans uit Overloon, de master opleiding Geriatrie
Fysiotherapie succesvol afgerond en mag zich nu officieel MSc.
Geriatriefysiotherapeut noemen. Zij heeft zich gespecialiseerd
in de zorg voor kwetsbare ouderen en mensen die vanwege
hun leeftijd te maken hebben met meervoudige en complexe
gezondheidsproblemen.

Wat doet een Geriatriefysiotherapeute?
Het specialisme richt zich op verbetering en behoud van gezondheid, zelfredzaamheid,
participatie en kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen of ouderen die het risico lopen
kwetsbaar te worden, met de focus op het bewegend functioneren.
In de Geriatriefysiotherapie ligt het accent niet op ziekte en zorg, maar op behoud en/of
herstel van functies en participatie, op zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.
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Begeleiding van cliënt, mantelzorger en familie is een van de taken.
De Geriatriefysiotherapeut geeft advies ten aanzien van loophulpmiddelen en andere
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Waarvoor kunt u terecht bij de Geriatriefysiotherapeut
Wanneer u klachten ervaart in het dagelijkse leven doordat de spierkracht afneemt, de
conditie achteruit gaat, doordat u evenwichtsproblemen heeft, bang bent om te vallen of
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U kunt rechtstreeks contact zoeken met de Geriatriefysiotherapeut. Er is dus geen
verwijsbrief van uw (huis)arts nodig. Vaak zult u ook verwezen worden door uw huisarts of
specialist. Een verwijzing is vooral belangrijk als het om een chronische aandoening gaat of
als er sprake is van meervoudige en complexe aandoeningen. De Geriatriefysiotherapeut
kan ook aan huis komen.

Vergoeding Geriatriefysiotherapie
Net als gewone fysiotherapie valt een behandeling van de Geriatriefysiotherapeut onder de
vergoeding van de aanvullende verzekering. Indien u geen aanvullende verzekering heeft
komt de behandeling voor eigen rekening. Is er sprake van een chronische aandoening dan
kan er vanaf de 21e behandeling een vergoeding uit de basisverzekering worden verstrekt.

Bij vragen of informatie kunt u contact opnemen middels het
telefoonnummer: 0478-640520 of mobiel: 06-25005743.
E-mail: claudia@fysioteunissen.nl

Vanaf nu ook geriatrie fysiotherapie in huis bij
fysio-manueeltherapie Teunissen

Fysio Teunissen brengt u in beweging, maar blijft zelf ook in
beweging! Eind juni 2020 heeft onze fysiotherapeute, Claudia
Graafmans uit Overloon, de master opleiding Geriatrie
Fysiotherapie succesvol afgerond en mag zich nu officieel MSc.
Geriatriefysiotherapeut noemen. Zij heeft zich gespecialiseerd
in de zorg voor kwetsbare ouderen en mensen die vanwege
hun leeftijd te maken hebben met meervoudige en complexe
gezondheidsproblemen.

Wat doet een Geriatriefysiotherapeute?
Het specialisme richt zich op verbetering en behoud van gezondheid, zelfredzaamheid,
participatie en kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen of ouderen die het risico lopen
kwetsbaar te worden, met de focus op het bewegend functioneren.
In de Geriatriefysiotherapie ligt het accent niet op ziekte en zorg, maar op behoud en/of
herstel van functies en participatie, op zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.
Ook voor preventie van klachten kunt u bij de Geriatriefysiotherapeut terecht.
Begeleiding van cliënt, mantelzorger en familie is een van de taken.
De Geriatriefysiotherapeut geeft advies ten aanzien van loophulpmiddelen en andere
thuiszorghulpmiddelen.

Waarvoor kunt u terecht bij de Geriatriefysiotherapeut
Wanneer u klachten ervaart in het dagelijkse leven doordat de spierkracht afneemt, de
conditie achteruit gaat, doordat u evenwichtsproblemen heeft, bang bent om te vallen of
doordat u de laatste tijd vaker gevallen bent, dan kan een Geriatriefysiotherapeut u daarbij
helpen. De Geriatriefysiotherapeut helpt ook cliënten die bijvoorbeeld door beroerte,
dementie of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom. Er zal individueel
gestart worden en in het vervolg kunnen groepstrainingen georganiseerd worden.

Verwijzing
U kunt rechtstreeks contact zoeken met de Geriatriefysiotherapeut. Er is dus geen
verwijsbrief van uw (huis)arts nodig. Vaak zult u ook verwezen worden door uw huisarts of
specialist. Een verwijzing is vooral belangrijk als het om een chronische aandoening gaat of
als er sprake is van meervoudige en complexe aandoeningen. De Geriatriefysiotherapeut
kan ook aan huis komen.

Vergoeding Geriatriefysiotherapie
Net als gewone fysiotherapie valt een behandeling van de Geriatriefysiotherapeut onder de
vergoeding van de aanvullende verzekering. Indien u geen aanvullende verzekering heeft
komt de behandeling voor eigen rekening. Is er sprake van een chronische aandoening dan
kan er vanaf de 21e behandeling een vergoeding uit de basisverzekering worden verstrekt.

Bij vragen of informatie kunt u contact opnemen middels het
telefoonnummer: 0478-640520 of mobiel: 06-25005743.
E-mail: claudia@fysioteunissen.nl

Namens SJIL willen wij alle mensen die op welke manier dan ook hun bij-
drage hebben geleverd aan de Corona-proof Oliebollenactie 2020 van SJIL 
hartelijk danken.

Met het opgehaalde geld kunnen we weer veel leuke dingen doen voor de 
kinderen en jongeren van Overloon.

Jeugdige groet,
SJIL Overloon
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Alweer diamant op de Gildetrom -
nu voor Jan en Nelly Ewals-Peeters

Voor de tweede keer in ruim 
een maand tijd zijn we op 
bezoek op de Gildetrom, het 
hofje van de sterken onder 

ons, mag je wel zeggen. Waren we enkele weken 
geleden bij Mientje en Bert Verhofstad, nu zijn het 
hun overburen Jan en Nelly Ewals die het diamant 
aantikken. Op smakelijke koffie lijken ze op de Gil-
detrom patent te hebben. Dat treffen we!

Jan (89)  is de oudste van de drie zonen van Tinus 
Ewals en Anna Kuenen van ‘t Hazenbroek, en Nel-
ly (84), de oudste van het elftal van Lei Peeters en 
Door van den Berg van de Venrayseweg. Beiden 
zijn dus geboren en getogen Overloners. Ze groei-
den ieder aan een ander uiteinde van ons dorp op. 
Daardoor kenden ze elkaar nauwelijks. Holthese 
kermis bracht daar duidelijk verandering in. Er was 
ook nog iets met Pinksteren, maar dat is eigenlijk te 
vaag om te vermelden. Voor de volledigheid voor 
hun nageslacht doen we dat toch…! Wellicht dat de 
Heilige Geest met Pinksteren het vuurtje al wat had 
aangewakkerd?

Ze trouwen op 10 januari 1961. Het jonge stel gaat 
wonen op boerderij “De Keuken”, al heel lang het 
stamhuis van de familie Ewals, waar tot dan een 
broer en zus van vader Ewals wonen, ome Hannes 
en tante Han. Tante Han vertrekt naar het bejaar-
denhuis en ome Hannes blijft bij Jan en Nelly in-
wonen. Nelly werkt tot die tijd in het huishouden 
bij Sjang van Jöpke (Janssen). Hannes gaat nog wel 
eerst even bij Sjang informeren of er met de aan-
staande bruid van zijn neef in huis te leven valt. Na 
de zegen van Sjang en Nel is de zaak snel beklon-
ken. Hannes blijft maar liefst 23 jaar bij hen inwo-
nen. Nelly en Jan zijn het er roererend over eens: 
“oëme Hannes was ‘ne mekkelijke mins”.

Jan werkte al voor hun trouwen bij ome Hannes. 
Samen met Nelly zet hij de boerderij, een gemengd 
bedrijf, voort. Er worden asperges en augurken aan-
geplant. Ondanks de nieuwe aanpak, die veel werk 
met zich meebrengt, blijkt de boerderij toch te klein 
om levensvatbaar te zijn. Daarom neemt Jan er la-
ter een baantje bij. Pluimveeproefbedrijf Euribrid in 
Vredepeel wordt de werkgever, waar hij werkt tot 
aan zijn pensioen. 

Nelly en Jan krijgen drie kinderen: Ti-
nus, Leon en Marjan. Pijnlijk genoeg 
is Tinus tien jaar geleden overleden. 
Daardoor hebben ze uiteraard hun 
gouden huwelijk niet gevierd. Ze pro-
beren sindsdien het verdriet een plaats 
te geven. Acht jaar geleden hebben ze 
“De Keuken” en de Rondweg vaarwel 
gezegd en wonen vanaf die tijd lek-
ker rustig op de Gildetrom. Nelly en 
Jan hebben vijf - inmiddels volwassen 
- kleinkinderen die ze met veel plezier
regelmatig over de vloer krijgen.

Jan zong al vanaf zijn 17de bij het kerk-
koor met mannen als Fun van Tóntje 
(Wilmsen) en Teng Poels, weet hij zich 
nog te herinneren. Het eerste openba-

re optreden was een serenade voor Piet Arts toen 
die uit Indië terug kwam. Zanglustig als hij is, was 
hij ook nog bijna 60 jaar lid van Logeko. Helaas, dat 
zingen gaat niet meer. Biljarten is zijn sport, echter 
vanwege corona moet de keu met Jan’s pomerans 
nu spijtig genoeg in de kast blijven. Om toch wat 
om handen te hebben gaat hij twee keer per week 
naar de dagbesteding bij Tante Sjaan in Sint Antho-
nis. 
Nelly verslond en verslindt, net als haar moeder 
vroeger deed, bijna alle boeken van de bieb. De-
tectives zijn bij haar favoriet; niet om te weten hoe 
het is gebeurd, maar de wens om er achter te ko-
men wie het heeft gedaan, drijft haar voort door 
de boeken en de bieb. Nadat de kinderen de deur 
uit waren, is ze nog 15 jaar nachtwacht bij de VPTZ 
(Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg) geweest. 
Wandelen met schoonzussen is haar manier om in 
beweging te blijven.
De tiende januari hebben Nelly en Jan met kinderen 
en kleinkinderen nadrukkelijk stilgestaan bij hun 
60-jarig huwelijk. Nu was het corona die roet in het
eten gooide en maakte dat het niet uitgebreid ge-
vierd kon worden. De redactie feliciteert hen van
harte met dit prachtige jubileum en wenst hen veel
geluk.
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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! 

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

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

Same wiëte we mier

De vörige kier heb-
be weej òllie ge-

vraogd of gillie ‘t woord vörwietsig kenne. ’t Zuj 
‘n Lóns woord mòtte zien en ‘haantje de voorste’ 
betaekene. Weej hebben ‘r welgeteld nul reacties 
òp gekrege, dus concludiere weej det ‘t gen Lóns is.
Vandaag doen we ‘n neeje poging: wie kent de uut-
drukking:
‘ik goi mit òw nog de pruume uut d’n boëm’ en wet 

wat ‘t betaekent.
Lót ’t òns wiëte via info@wiewabewaart.nl, ’t gaste-
boek van ònze site, of sprekt òns gewoën án as ge 
òns taegekòmt.

Vest bedankt vör ‘t mitdenke!

Puzzelen? Leuk...
Prijs deze keer beschikbaar gesteld door

RESTARIA LOON.

Zie pagina achteraan.

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

opwarmen volgens de instructies! 

www.boompjes-restaurant.nl
0478-642227 

BOOMPJES VOOR THUIS

Verse sushi op bestelling
gemaakt, om de hele avond

van te genieten!

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

0478-700518
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In gesprek met … To Hubers
Ouderdom is een actueel on-
derwerp en er is veel aandacht 
voor de vergrijzende bevol-
king in Nederland. Het aantal 
ouderen, oftewel mensen met 

levenservaring, neemt toe. Ook in Overloon kom je 
heel wat ouderen tegen, maar wie is eigenlijk de 
alleroudste van het dorp? Anders gezegd, wie heeft 
de meeste kilometers op de teller?

Bij navraag bleek het, hoe kan 
het ook anders, een vrouw te 
zijn. To Hubers, geboren als 
Cato van Kempen, is afgelo-
pen juni 95 jaar geworden. 
In tegenstelling tot de wat 
‘jongere’ generatie (vanaf 
1940) heeft To in haar pas-
poort staan dat ze geboren is 
in Overloon-Maashees  i.p.v. in 
Vierlingsbeek. Ja, ja, oud zijn 
heeft zijn voordelen. 

Het zicht wordt minder, de 
oren hebben wat hulp gekre-
gen van een apparaatje en 
ver lopen zit er niet meer in, 
maar het verstand is nog heel 
scherp. Hoogste tijd dus om met haar terug te kij-
ken op vijfennegentig jaar leven in Overloon.

To is geboren als jongste in een gezin met zes kin-
deren. Vader van Kempen was eerst bedrijfsleider 
op de Rieterhoeve, de boerderij waar nu Dorus 
Huysmans woont. Later verhuisde het gezin naar Si-
berië en begon daar een eigen boerderij. Het was 
hard werken vroeger. Voor dag en dauw uit bed 
om de koeien te melken en de varkens te voeren. 
Niks melkmachines, gewoon met een emmer op een 
krukje onder de koe.
Te voet over het Graskuulsdiekske, dat van Alders 
over het veld naar de steenfabriek liep, naar Over-
loon. Auto’s waren er nauwelijks en ook een fiets 
was nog niet vanzelfsprekend.

Omdat Siberië in de middle of nowhere ligt kwam 
de familie van Kempen - om onder de mensen te 
komen - zowel in Overloon als in Westerbeek. Er 
waren grote verschillen tussen die twee dorpen. Zo 
weet To zich te herinneren dat de Carnaval in Wes-
terbeek compleet anders gevierd werd dan in Over-
loon. Carnaval als zodanig bestond nog niet, maar 
het laatste weekend voor de vastenperiode was wel 
anders dan andere weekenden.
Zo deed men in Westerbeek aan ringsteken en wer-
den er spellen gedaan zoals zaklopen en koekhap-
pen. In veel andere dorpen waaronder ook Overloon 

werd er vooral gebeden en niet zo’n klein beetje 
ook. Veertig uur bidden in één weekend was heel 
normaal en hoorde bij de aanloop naar de vasten.

In 1944 net voordat de oorlog hier in de buurt echt 
begon, leerde To Piet Hubers kennen. Ze hebben 
tien jaar verkering gehad voordat ze trouwden 
maar toen waren ze ook zeker van hun zaak. Het stel 
kreeg vijf kinderen en inmiddels is To trotse groot-

moeder van zestien kleinkin-
deren en twee, binnenkort 
vier achterkleinkinderen. Piet 
is in 2000 gestorven en dat is 
het nadeel van ouder worden 
- en zeker van heel oud wor-
den - steeds meer mensen om
je heen vallen weg. Gelukkig
zit To nog niet echt achter de
geraniums. Haar kinderen ko-
men regelmatig op bezoek,
ze gaat kienen en kaarten
bij de KBO en eet twee keer
per week in het bejaarden-
huis. Thuis vermaakt ze zich
met haar computer, met een
kaartspelletje, maar ook surft
ze op internet. Ze leest de
krant m.b.v. een leesloep met

scherm, waardoor ze van alles op de hoogte blijft.

Op de vraag wat ze nooit verwacht had mee te ma-
ken zegt To als eerste: “dat ik 95 zou worden.” Op 
de tweede plaats komt toch wel de mobiele tele-
foon. Het gegeven dat ook al zit je aan de ande-
re kant van de wereld je toch gewoon met iemand 
kunt bellen en hem kunt verstaan alsof hij in Over-
loon is, blijft een wonder.

Dat was vroeger wel anders vertelt To. Als er in die 
tijd mobiele telefoons waren geweest had haar va-
der nooit een brandweerboete gehad. Deze boete 
van vijfentwintig gulden heeft hij ooit gekregen 
omdat hij de brandweer niet gebeld had toen het 
huis afbrandde. Stel je voor, je huis staat in brand. 
Je hebt geen telefoon, het dichtsbijzijnde huis waar 
wel een telefoon is, staat in het Vlak. Daar moet je 
op de fiets naar toe, want een auto is er niet. Welke 
keus maak je dan? Redden wat er te redden valt en 
proberen te blussen of de fiets op en zeker weten 
dat het huis dan compleet afbrandt? Het feit dat ze 
de boete hebben gekregen, zegt natuurlijk genoeg.

Vijfennegentig jaar aan herinneringen. Leuke, in-
teressante, vrolijke, mooie, dierbare maar ook ver-
drietige. We bedanken To dat ze die met ons heeft 
willen delen.  

Op 29 december jl. overleed op 98-jarige leeftijd de 
oudste inwoonster van Overloon, To Hubers-van Kem-
pen. Op 29 november 2017 heeft er een ‘in gesprek 

met’ gestaan in Ons Eigen Erf. Om de gedachte aan 
deze inwoonster levendig te houden publiceren wij, 
na overleg met de familie, dit interview nogmaals. 
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DANKBETUIGING

hartelijk dank voor uw belangstelling, 
mooie bloemen, de vele kaarten en 

steun die wij mochten ontvangen tij-
dens zijn ziekte en

na het overlijden van

RON GELLINGS

Wendy, Lars en Marloes

Uit ons leven gegrepen,
Maar niet uit ons hart.
We zullen zijn lach altijd missen.

       

       

 Nooit heeft iemand God gezien,
 Maar als wij elkaar liefhebben, woont God in ons.        
     (1 Joh. 4,12)                                            
                            
Met dankbaarheid voor zijn trouwe toegewijde religieuze leven, 
delen wij u mee, dat na een moeilijke tijd van ziekte, in Huize Aqua 
Viva op donderdag 30 december op 91-jarige leeftijd is overleden 
onze dierbare medebroeder, broer, zwager en oom         
                                  

Pater Harrie Verhoeven s.s.s.
Hendrikus Christiaan

        
Oud-Generale Overste van de Congregatie

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Wij bevelen hem gaarne in uw gebeden aan.

Familie Verhoeven

Congregatie van het Heilig Sacrament:
Pater Alfons Kuster s.s.s., overste klooster Brakkenstein
Heijendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen  
                                                                      
Pater Harrie Verhoeven is op dinsdag 5 januari in besloten kring 
begraven op het kloosterkerkhof aan de Pater Wichersstraat te 
Nijmegen.
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 Gen Hasbroucklaan 4 0478-630230 

 5825 AP Overloon 06-13694139

K l e i – A l l e r l e i 
In groepsaccommodatie de Bloem in Overloon 

start weer een nieuwe reeks kleiavonden en 
-middagen op de maandag, van september tot januari.

De nadruk ligt hierbij op handvormen. 
Je kunt eigen ideeën aandragen en maken, 
maar ook met opdrachten werken waarbij 
meerdere technieken aan de orde komen. 

Er zijn voldoende voorbeelden ter inspiratie aanwezig. 
Ook als je al ervaring hebt met klei, 

 ben je van harte welkom. 
Materialen, glazuren en oven zijn aanwezig, 

evenals deskundige begeleiding 
en enthousiaste medecursisten. 

Voor meer info: Gemma Hendriks  06-28172645 
Gmhendriks59@kpnmail.nl 

 

 

Gespecialiseerd in: 

* elektrisch ontharen
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de diabetische voet
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de reumatische voet
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* microdermabrasiebehandelingen

* nu IPL-ontharing

Belt u gerust voor informatie 
 of een afspraak!

Ria Arts 
Bergkampweg 8 
5825 AD Overloon 
T  0478 642368 

Lieve mensen,

Ik bedank voor het
afgelopen jaar iedereen.

Voor het van iedereen 
verzorgen

van top tot teen.

Ik wens u allemaal
een gezond, fit en

stralend nieuwjaar, 

En ook in 2021 sta ik
graag voor u klaar.

Vele fijne herinneringen
verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden
maar altijd in ons hart.

Namens ons allen bedanken
wij iedereen voor de vele
reacties en het medeleven

bij het afscheid van 

Louw Hollanders
• 27 juni 1935    †31 december 2020

Tiny Hollanders – van de Laak
Kinderen en kleinkinderen.
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Maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje
van deSWOGB neemt

afscheid van Mia Bloemen 

Eind van het jaar is Mia Bloemen gestopt als co-
ordinator van Tafeltje Dekje voor Overloon, Vier-
lingsbeek, Maashees, Holthees, Vortum-Mullem en 
Groeningen. Zij heeft dit 20 jaar gedaan met veel 
inzet en betrokkenheid naar onze gebruikers. Ze-
ker het afgelopen jaar was het wel eens aanpassen 
vanwege Corona. Toch is het steeds gelukt dat onze 
gebruikers op tijd hun warme maaltijd bezorgd kre-
gen. Zodra de omstandigheden dit toelaten zal van 
haar op gepaste wijze afscheid genomen worden. 
Ook haar man Gerrit was af en toe als invaller be-
zorger; ook Gerrit bedankt. Daar-
naast is er ook afscheid genomen 
van bezorger Sraar Janssen (Baan-
sestraat) die 19 jaar bezorger is 
geweest, grotendeels samen met 
zijn vrouw Jo tot aan haar overlij-
den in 2017. 
De nieuwe coördinator voor de 
hierboven genoemde plaatsen 
wordt:  Elly Verdijk-Verbeeten uit 
Vierlingsbeek; Tel.: 0478 631235 of 
06 41307051.

Bezorgen, iets voor mij?
Onze vrijwilligers/bezorgers doen 
dit 1 x per ca. 6 weken een hele 
week (7 dagen) en hiervoor ont-
vangen ze een onkosten- kilome-
tervergoeding. De meesten van 
onze vrijwilligers rijden met twee 
personen, sommigen rijden alleen. 

Momenteel zijn wij op zoek naar vrijwilligers die 
ons team komen aanvullen. Je bent totaal ca. 1 uur 
onderweg. Heb je geen auto dan kun je altijd met 
iemand meerijden. De maaltijden worden bezorgd 
in Overloon, Vierlingsbeek, Maashees, Holthees, 
Vortum-Mullem en Groeningen. 

Voor vragen of voor meer informatie: 
Coördinator: Elly Verdijk-Verbeeten of Greet 
Buunen-van Dijk Tel.: 0478 852114 of 06 43949278.

Links Mia Bloemen, in het midden wethouder Willy Hendriks- 
van Haren en rechts bezorger Jan Wouters uit Maashees.
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 Verkoopmakelaardij

Aankoopmakelaardij

 Taxaties

Hypotheken

Verzekeringen

0478-700510 
06-15111607

WIJ ZIJN 
VERHUISD
WIJ ZIJN

VERHUISD
VIND is dit jaar zelf verhuisd. Al drie jaar actief 

in jouw regio en per 1 januari 2021 gevestigd in 

het gloednieuwe kantoor aan de Irenestraat 12 

in Overloon. Bij ons vind je alles wat nodig is 

voor jouw verhuizing, onder één dak.

www.vindmakelaardij.nl
www.vindfinancieeladvies.nl

VINDMakelaardij
VINDFinancieeladvies

info@vindmakelaardij.nl
info@vindfinancieeladvies.nl

vindmakelaardij
vindfinancieeladvies

Irenestraat 12
5825 CB Overloon
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Louw Hollanders

Licht! Magisch vond ik het als 
klein jongetje al. Dat je met 
een lamp, een spot, met of 

zonder kleurenfilter, het donker kan doorbreken; sfeer 
kan maken; een gevoel, geluid of zicht kan versterken 
door simpelweg het juiste licht erop te laten schijnen. 
Louw kon dat en deed dat. Bij het toneel, bij de Bonte 
Avonden, tijdens Carnaval en overal waar licht en/of 
sfeer nodig was.

Ik weet niet hoe oud ik was, maar al 
vrij jong nam ik plaats naast Louw 
boven in het hoekje op het balkon 
in het Gemeenschapshuis op de hou-
ten banken. Een klein tafeltje han-
gend over de reling van het balkon 
waar de grijze lichttafel op stond. 
Links en rechts nog een verdwaalde 
handdimmer van voor de oorlog. 
Loeizware ronde ijzeren bakbeesten 
met enorme weerstanden erin om 
de maximaal 2000 Watt te kunnen 
dimmen. Een volgspot daar vrijwel 
direct naast. Kabels die uit een gat 
in het plafond kwamen en langs de 
muur bungelden. Een oude grijze 
telefoonhaak met een klein lampje 
aan het ophangpunt waarmee je 
naar beneden achter de coulisse kon 
bellen. Daarnaast twee schroeven in 
de muur waar het mengpaneeltje 
van het zaallicht aanhing. Een glas 
bier, half leeg naast het tafeltje in de inkeping van de 
reling; dat omhoog was getakeld met een oud Remia 
frietsaus emmertje met een gleufje voor het gifgroene 
muntje ter betaling; aan een touw vanaf de bar precies 
beneden Louw zijn tweede thuis. En dit alles belicht 
door één blauw lampje van 20 Watt. Daar begon voor 
mij mijn avontuur met Louw, mijn avontuur met licht. 

Na kijken kwam doen. Af en toe mocht ik schuiven, de 
volgspot bedienen, het Remia emmertje omhoog take-

len met een biertje én een sneeuwwitje, het zaallicht 
dimmen of als alles klaar was mee opruimen. Lang-
zaam leerde ik van Louw. Ging spots mee ophangen, 
toneel uitlichten, stekkers steken, sfeer maken. Kort-
om ik leerde van Louw hoe je het donker en de spots 
kon gebruiken om met licht te toveren. 

Niet alleen was Louw voor mij een voorbeeld in licht, 
maar ook in vernuft. Als iedereen dacht dat het niet 

kon dan vond Louw dat het juist wel 
zou moeten kunnen. Zoals het Remia 
friet emmertje voor zijn biertje en 
mijn sneeuwwitje wat hem en mij ve-
len keren traplopen heeft bespaart. 
Het décor van “Dat dorp bestaat niet 
meer” dat ‘in vlammen’ opging door 
tientallen rode en gele lampen met 
kapotte starters ertussen waardoor 
een vlammend effect ontstond. De 
eerste keren dat het kerstconcert 
van de fanfare plaatsvond in de kerk 
en dat we hoog in de pilaren klom-
men om balken met sjorbanden met 
daaraan de spots vast te zetten en 
dat Louw het gehele altaar onthei-
ligde door een ladder boven op dat 
altaar te zette zodat hij op de bal-
dakijn twee spots kon installeren en 
waarop hij een ferme vloek liet rol-
len toen er voor de tweede keer een 
kabel uit zijn handen glipte. 

Louw was en is een voorbeeld voor mij, een lichtend 
voorbeeld.
Niet alleen op lichttechnisch gebied, maar ook op het 
gebied van  vernuft, op plezier hebben in het leven en 
op niet lullen maar poetsen. De laatste jaren zijn onze 
wegen gescheiden, maar in mijn hart heb en hou je 
een mooi plekje Louw! 

Joep

Geen collecte tot einde lockdown

Het nieuwe jaar is twee we-
ken oud. Er gebeurt veel en 
nog steeds is het corona wat 
de klok slaat. In november 
waren we tijdelijk gestopt 

met collecteren. En onze bruine envelopjes moeten 
helaas nog even in de kast blijven liggen. We col-
lecteren niet tot het einde van de lockdown. Wan-
neer dat is, weten we nog niet op het moment van 
schrijven. 

We hopen met z’n allen natuurlijk dat het gauw de 
goede kant op gaat! Dat één van onze collectanten 

binnenkort weer aan je voordeur staat en je (als-
nog) mag feliciteren met je verjaardag. En dat het 
weer gaat bruisen in Overloon, met mooie en ge-
zellige activiteiten voor jong en oud(er)! Zodat wij 
in dit nieuwe jaar weer kunnen bijdragen aan vele 
mooie activiteiten voor onze Overloonse jeugd. Wij 
kijken er naar uit!

Heb je vragen of opmerkingen? Wil je een bijdrage 
geven aan de Overloonse jeugd, maar doe je nog 
niet mee aan de verjaardagenactie? Mail naar ver-
jaardagenactie@gmail.com of stuur ons een bericht-
je via Facebook of Instagram.
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       Elke dag geopend! 
Maandag, dinsdag en donderdag 

     ook ‘s avonds      

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

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

- Therapie aan huis en instelling

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging 

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

  
OOnnttmmooeettiinnggssppuunntt  vvoooorr  

rreeüünniieess,,  eexxppoossiittiieess,,  
wwoorrkksshhooppss,,  vveerrggaaddeerriinnggeenn,,  

lleezziinnggeenn,,  ggrrooeeppeenn  
ffiieettsseerrss  //wwaannddeellaaaarrss,,  uuww  eeiiggeenn

iinnvvuulllliinngg..  
  
  

Ruimte voor úw ideeën! 

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

wwwwww..hheellddeerr--oovveerrlloooonn..ccoomm

Onze Boris is

       de weg kwijt.

Agapornis 
veren groen 

borst rood

 Is Boris toevallig, wellicht verregend 
 en verwaaid, in uw tuin of op het 
 erf beland. Laat het ons even weten. 

 Willem & Ingrid   tel: 0478 – 641942

 De Bergkamp 3  Overloon    
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KUNSTENAARS UIT OVERLOON ZOEKEN ATELIER

Gijs van Lanen en Jan van Oort 
zijn beiden kunstenaars en ex-
poseerden vanaf 2010 veelvuldig 
samen. De activiteiten staan mo-
menteel stil. Voor Gijs geldt dat 
exposities geen doorgang kon-
den vinden vanwege de corona-
crisis. Ook kwam daarbij nog het 
verlies van zijn werkruimte door 
de verkoop van het pand, waar 
hij een mooi onderkomen had. 
Voor Jan geldt eveneens dat zijn 
werkplek verdween omdat er 
een definitieve huurder voor het 
pand was gevonden.

Het werk van Gijs bestaat uit 
3D-objecten van hout, voor-
al wortelhout in combinatie 
met metaal. De vormen die van nature in het ma-
teriaal aanwezig zijn, bieden het vertrekpunt voor 
zijn kunstwerken. Op zijn site zijn hier overduide-
lijk voorbeelden van te vinden.  Jan maakt abstrac-
te schilderijen. Jan schildert vanuit het moment en 
doet alles intuïtief.  Er is geen plan, idee of vaste 
uitkomst.

Jan is al veel langer op zoek 
naar een atelier en het valt 
best tegen. Door de coronatijd 
heeft hij het ook rustig in zijn 
andere beroepen. Jan is naast 
kunstschilder, tevens saxofo-
nist en architect. “De muziek 
ligt alweer bijna een jaar stil 
en ook in de architectuur is het 
rustiger. Des te meer redenen 
om weer te gaan schilderen”, 
aldus Jan.

Jan zoekt een ruimte van mi-
nimaal 3x4 meter inclusief 
verwarming in verband met 
het drogen van de doeken. 
Vanwege stofvorming vinden 
de werkzaamheden van Gijs 

meestal buiten plaats. Het is wel zo prettig wanneer 
een stroomaansluiting aanwezig is. Een stroomge-
nerator is een uiterste optie. Ze zoeken ieder een 
eigen ruimte en hoeven ook niet perse op de zelfde 
locatie te zitten. Buiten Overloon is ook een optie.

Vroegsignalering van schulden
Gewijzigde Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening

Op 1 januari 2021 is de gewijzigde Wet Gemeentelijke 
Schuldhulpverlening (Wgs) ingegaan. Met deze wijzi-
ging krijgen gemeenten de verplichting om actief hulp 
te bieden aan inwoners met betaalachterstanden, in 
plaats van dat zij zelf aan de bel trekken.

Het doel van de gewijzigde wet is dat (hogere) 
schulden worden voorkomen en dat de gemeente 
op tijd in contact komt met inwoners die nog niet in 
beeld waren. Wethouder Willy Hendriks-van Haren: 
“Schulden kunnen iemands leven volledig overne-
men. Het kan iedereen overkomen. En naarmate de 
schulden groeien, worden ook de zorgen groter. De 
hulp die geboden wordt kan variëren van schuld-
hulpverlening tot maatschappelijke/sociale steun. 
We zetten ons in om (verdergaande) incassomaat-
regelen, afsluitingen, bronheffing en huisuitzettin-
gen zoveel mogelijk te voorkomen.”

Hoe werkt het?
Woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en 
drinkwaterbedrijven zijn vanaf 1 januari verplicht 
om achterstanden van hun klanten te melden bij de 
gemeente. Wanneer signalen wijzen op schulden of 
een groter risico op schulden, heeft de gemeente de 
plicht om actief hulp te bieden. Via een huisbezoek 
of telefonisch wordt contact gelegd. Vervolgens 

gaan een medewerker van schuldhulpverlening 
(PLANgroep) en een maatschappelijk werker van 
Sociom met u het gesprek aan. Het eerste contact is 
gericht op het bepalen van de problematiek en het 
aanvaarden van hulp, eventueel op maatschappe-
lijk/sociaal vlak. 

Opschorting
Wanneer u de hulp accepteert, wordt een incasso-
proces opgeschort, voor in principe 30 dagen. In die 
30 dagen wordt gekeken naar een snelle oplossing 
of nadere afspraken, bijvoorbeeld een betalingsre-
geling of schuldhulptraject. Als er geen behoefte 
is aan hulp, wordt het vroegsignaleringstraject ge-
stopt. De signaalpartner start het incassotraject dan 
weer op.

Cijfers in de gemeente Boxmeer
In 2015 had 4,5% van de huishoudens in de gemeen-
te Boxmeer geregistreerde schulden. Inmiddels ligt 
dit percentage bijna op 5% (landelijk 8,3%). Gezien 
de impact van het coronavirus is het reëel dat het 
aantal huishoudens met risicovolle of problemati-
sche schulden de komende jaren opnieuw zal stij-
gen. Reden te meer om te starten met vroegsig-
nalering van schulden, om daarmee escalatie van 
problemen te voorkomen
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I.V.M. DE CORONAMAATREGELEN IS
DE SALON GESLOTEN.

Om uw haar toch te kunnen verzorgen 
zoals u gewend bent bezorgen we aan huis.
Zo hebben we speciaal samengestelde 
haarverfpakketten om thuis de uitgroei bij te 
kleuren. Ook uw favoriete haarproducten 
kunt u bestellen.
Voor vragen of meer info kunt u mailen 
met info@salontoine.nl

Ook voor haarwerken zijn wij altijd bereikbaar

Past Metameer
 bij jou?        bij jou?        bij jou?

Ga zelf
op onder-

zoek uit

vmbo Mavo
havo vwo
jenaplan

Tweetalig
onderwijs

locatie jenaplan Boxmeer
locatie Stevensbeek

Ga je naar de middelbare 
school en wil je weten of 

Metameer iets voor jou is?

Kijk dan op metameer.nl

Je vindt er info over onze school, 
over de informatieavonden en je 
maakt online kennis met ons. 
Geef je op voor een masterclass 
tweetalig onderwijs of vraag een 
gesprek aan!

Zien of spreken we je binnenkort?
Je bent welkom!

        bij jou?

17

Werkgroep Overloon War Cemetery

Even een update vanuit onze werkgroep. Samen 
met de Veteranen van Boxmeer en Sint Anthonis, 
hebben we afgelopen kerst weer kaarsjes geplaatst 
op alle 281 graven. Ondanks de Coronamaatrege-
len zijn vele mensen op kerstavond en 1e kerstdag 
gaan kijken naar dit prachtige en indrukwekkende 
gebeuren.

Zoals u weet zijn we bezig om bij ieder graf een 
foto van de gesneuvelde militair te vinden. Momen-
teel zitten we op 48 foto’s en het aantal loopt nog 
steeds gestaag op. Als er nog mensen in Overloon 
zijn, waarvan de familie in de jaren 60 een graf ge-
adopteerd heeft en die nog niet zijn benaderd door 
onze werkgroep, dan kunt u nog steeds contact 
opnemen via onderstaande gegevens. Wij danken 
diegenen hartelijk, die dat al deden. U hielp ons 
enorm!

Oproep
Het is een enorme klus, zelfs mogelijk ietwat onder-
schat. Vandaar een oproep aan mensen om onze 

werkgroep te komen versterken. Het is belangrijk 
dat u met een computer om kunt gaan, mogelijk 
een beetje Engels spreekt en schrijft. Het is extra fijn 
als u ervaring heeft met zoeksystemen, zoals Ances-
try.com en myheritage.com. (niet absoluut noodza-
kelijk). Ook Facebook heeft al meerdere malen tot 
verrassende resultaten geleid.

Daarnaast zijn wij op zoek naar iemand die ons wil 
helpen met het bouwen van een (tweetalige) web-
site.

Heeft u interesse in dit prachtige en dankbare werk, 
meldt u zich dan aan bij:

Leo Janssen tel. 06 53693428
Of per mail
Overloonwarcemetery@gmail.com

Foto: Overloonnieuws

HET WEER

December zacht, 2020 warmste 
jaar ooit en droog en zeer zonnig

Ook de voorbije decembermaand 
is zachter verlopen dan normaal. We begonnen met 
3 zonloze dagen en een wisselvallig weertype met 
vrij normale temperaturen. Nadien volgde toch bij-
na een week lang iets kouder weer, waarbij ik op 
de 10e de laagste temperatuur van deze eerste win-
termaand kon noteren. De meetbuis gaf op die dag 
-2.8 graden aan. Het aantal vorstdagen bleef over
de hele maand beperkt tot zeven. Dat stelde eigen-
lijk niets voor. Door lage barometerstanden bleef

de wisselvalligheid wel doorgaan. Vaak hadden we 
ook een somber en saai weerbeeld. Maar dat is voor 
deze maand met de kortste dagen van het jaar ook 
vrij normaal. Alleen op de 18e hadden we een on-
verwachte heldere dag. Richting de kerstdagen lie-
pen de temperaturen verder op. Zo kon ik op de 22e 
met 14 graden de hoogste waarde in het bestand 
noteren.
Tijdens de kerstdagen daalde de waarde, de zon 
scheen en het bleef zo goed als droog. De laatste 
dagen waren ook aan de sombere kant en daarmee 
haalde ik deze maand 12 zonloze dagen en bleef 
het totaal aan zonuren beperkt tot 45. Normaal is 
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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.

 

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

2021
30 januari
Huibuuke, Livestream Bonte Ao-
vend
10 februari
KBO, Koken voor ouderen, de Pit, 
12.00 uur
13 februari
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
14 februari
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30 
uur
15 februari
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00 
uur
24 februari
OVO, thema-avond transgender, 
de Pit, 20.00 uur
26 februari
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
4 maart
KBO, Bedevaart Smakt

6 maart
De Pit Theater, The Musical Night, 
20.00 uur
7 maart
OVO, Internationale Vrouwen-
dag: dauwtrappen en ontbijten, 
Raaijhal, 8.30 uur
10 maart
KBO, Koken voor ouderen, de Pit, 
12.00 uur
13 maart
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
14 maart
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30 
uur
17 maart
OVO, workshop, de Pit, 20.00 uur
18 maart
KBO, Algemene Leden Vergade-
ring, de Pit
20 maart
Fanfare, Verhalenconcert met het 
jeugdorkest
24 maart
OVO, thema-avond film “Wei” en 
groepsgesprek, de Pit, 20.00 uur
26 maart
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
31 maart
OVO, Paasspelen, de Pit, 20.00 
uur
3 april
Freunde Echo, Paaszaterdag Mu-
ziekavond, de Pit

7 april
OVO, thema-avond pleegkinde-
ren, de Pit, 20.00 uur
10 april
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
11 april
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30 
uur
12 april
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00 
uur
12 t/m 15 april
KBO, Oosterse dagen
14 april
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12.00 uur
20 april
OVO, reisje naar het Veluwszand-
sculpturenfestijn, vertrek vanaf 
kerkplein, 8.00 uur
21 april
OVO, thema-avond opruimcoach, 
de Pit, 20.00 uur
30 april
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
1 mei
De Pit Theater, De Duivelsbrug 
(Mannen van Naam), 20.00 uur
5 mei
OVO, fietsen met Marjo, vertrek 
vanaf de Pit, 19.00 uur
8 mei
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur

54 uren. Er viel op mijn station 73 mm regen. Plaat-
selijk is zelfs meer dan 100 mm geregistreerd. Mijn 
hoeveelheid is normaal te noemen. Het tempera-
tuur gemiddelde bedraagt 5.4 graden. Dat is 2 gra-
den in de plus.

Over het hele jaar bekeken zijn weer flink wat re-
cords gebroken. Alleen de maand juli is iets te koud 
verlopen. De meimaand was normaal te noemen, 
maar de overige maanden waren warmer dan nor-
maal. Juni, augustus en november hadden een flink 
overschot. Zodoende is het temperatuurgemiddel-
de extreem hoog uitgekomen. Mijn waarde komt 
op 12.0 graden uit. De jaren 2014 en 2018 zijn met 
11.8 graden naar plaats 2 en 3 teruggedrongen. Het 
nieuwe langjarig gemiddelde – dat gaat over de pe-
riode 1991 - 2020 – is met 0.5 graden gestegen. Over 
de laatste 10 jaar zelfs met precies één graad. De 
droogte en vooral de zon deed daarbij een flinke 
duit in het zakje. Opvallend dat hier de minste neer-
slag is gevallen. Mijn jaartotaal is 630 mm. Normaal 
is dat 750 mm. Dit is inmiddels het 3e achtereenvol-
gende jaar met te weinig neerslag. Niet verwonder-
lijk dus dat het grondwaterpeil nog altijd erg laag 

is. Overigens zijn er ook plaatsen in onze regio die 
wel de normale hoeveelheid neerslag hebben ge-
haald. Voorheen waren er nog drie jaren droger: 
582 mm in 2018, 583 mm in 1997 en 587 mm in 1996.

Zoals ik in de aanhef heb aangegeven was het een 
bijzonder zonnig jaar. De warmtebron scheen 2020 
uren. Op 1 staat 2018 met 2185 uren en op 2 staat 
2003 met 2128 uren. Verder is het koudegetal nog 
nooit zo laag geweest als nu, slechts 2.7 als nega-
tieve getal. Totaal waren er 58 heldere dagen, goed 
voor de 3e plaats in de top 10.

Inmiddels zijn we aan het nieuwe jaar begonnen. 
Nieuwjaarsdag hadden we nog wat zon, maar na-
dien was het een saaie sombere boel en waterkoud. 
Hoe het verder gaat kun je vernemen als je afstemt 
op radio MAASLAND FM 89.6 en wel om 12.30, 
13.30 en ook later in de avonduren.
Ook via radio VENRAY FM 90.2. zowel in de och-
tend- als in de avonduren.

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

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

Persoonlijk en begripvol

 

 

  
    

            

                 

 

Mocht u onverwachts, door fysieke klachten, 
toch in de lappenmand belanden.
Dan bent u met onze expertise verzekerd van
adequate en deskundige begeleiding voor
een goed en snel herstel.

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

          0478 – 641942

Meer weten over de therapeutische mogelijkheden, 
neem contact op voor overleg.

Wij helpen u graag een 
treetje hoger op.

Wij wensen u een voorspoedig en 
een gezond 2021 toe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Dorien van Dijck 
06-30693894 
0478-642527 

 
 

www.doorvandijck.nl 

vanuit het hart  verbinden bij  afscheid 
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12 mei
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12.00 uur
12 mei
OVO, workshop, de Pit, 20.00 uur
15 mei
KBO, Vrijwilligersdag
15 mei
Gilde, DSB “Out of the Box” con-
cert
16 mei
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30 
uur
19 mei
OVO, afsluitingsavond: BBQ en 
de Sjanellekes, de Pit, 18.00 uur
28 mei
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur 
1 juni
KBO, Bedevaart Kevelaer
9 juni
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12.00 uur
12 juni
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
13 juni
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30 
uur
14 juni
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00 
uur
19 juni
Fanfare, Avond van de Filmmu-
ziek
20 juni
Lekker Loën, Plein Museumpark, 
11.00 - ca. 17.00 uur
25 juni
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
29 juni
KBO, Fietspicknick
10 juli
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
14 juli
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12.00 uur
30 juli
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
11 augustus
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12.00 uur
14 augustus
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
14 t/m 18 augustus
Kermis

17 augustus
KBO, Kermislunch voor Ouderen
27 augustus
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
8 september
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12.00 uur
11 september
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
11 september
KBO, Jeu de Boules Toernooi
12 september
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30 
uur
13 september
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00 
uur
24 september
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
24 en 25 september
Loën wet ‘t 
2 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond
7 oktober
KBO, Dag van Ouderen
9 oktober
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
10 oktober
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30 
uur
13 oktober
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12.00 uur
29 oktober
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
30 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, de Pit
31 oktober
Dutchbricks, LEGO Show Brickto-
pia Overloon 2021, de Pit, 10.00 
- 17.00 uur
10 november
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12.00 uur
11 november
Huibuuke, Vör de kerk óp ’t plein
13 november
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
14 november
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30 
uur
14 november
Jubileumreceptie 66 jaar Keie-
schieters, Vierlingsbeek

15 november
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00 
uur
25 november
KBO, Algemene Leden Vergade-
ring, de Pit
26 november
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
8 december
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12.00 uur
11 december
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
12 december
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30 
uur
16 december
KBO, Kerstviering
17 december
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
19 december
Lekker Loën, Plein Museumpark, 
11.00 - ca. 17.00 uur
31 december
SJIL, Oliebollenactie, huis aan 
huis, 10.00 - 13.00 uur

2022
6 april
Freunde Echo, Paaszaterdag Mu-
ziekavond, de Pit
25 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, de Pit
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Puzzelen. Leuk!
Los de puzzel(s) op en stuur de oplossing naar puzzel@onseigenerf.nl of lever 
de oplossing in bij Arnold Willemsplein 5 (vlakbij het gezondheidscentrum 
D’n Bond), met vermelding van jouw naam en telefoonnummer.

Inleverdatum uiterlijk zondag 17 januari

De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door RESTARIA LOON.

De winnaars van de puzzels
in de uitgave van 16 december:

Loes Nabuurs (Warme Bakker Degen), 
Anja Vreugdehil en Toine Nijssen

(Multicopy Venray).

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

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

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.
ANALYSE
BEIGE
DROGEN
EISEN
GELIEFD
GILDEMEESTER
HEIDEVEN
HOOSWATER
KOEST
KORAN
MEMORISEREN
MENORA
NAGEL
NAPPA

OKAPI
OOGGETUIGE
OVERPEINZING
PLAAG
RATEL
RENTE
SPRINT
TAROK
TEKST
TEUGEL
TOREN
VULPEN
WROEGING

      

 

Nieuw in Ons Eigen Erf  /  Puzzelen maar: 

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

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

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

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

Wij wensen iedereen veel puzzelplezier toe!  

 

 

 

 

Horizontaal: 1 grappen-
maker 5 uitvlucht 10 toorn 
12 partij in een geding 14 
pers. vnw. 15 sporthemd 
18 voegwoord 
20 boom 21 
werkplaats 22 
Turks bevel-
hebber 23 en 

dergelijke 25 bijwoord 26 voorzetsel 28 
dierengeluid 29 overblijfsel 32 biljartspel 
35 handvat 36 jaartelling 37 handgeklap 
41 ondier 45 deel v.h. been 46 achter 47 
a priori 48 numero 49 indien 50 stripfi-
guur 52 familielid 53 pers. vnw. 55 anti 
57 zangnoot 58 interest 61 godsdienst 64 
harde wind 65 strijdmacht.

Verticaal: 1 compagnon 2 watering 3 of 
dergelijke 4 windrichting 6 direct 7 on-
zes inziens 8 ratelpopulier 9 selenium 10 
grasland 11 geneesmiddel 13 spelleiding 
14 opnieuw 16 herkauwer 17 trekslui-
ting 19 akelig 24 brede sjaal 27 bloemen-
optocht 30 zeepwater 31 papegaai 33 
domoor 34 huisdier 37 bijbelse figuur 38 

steunpilaar 39 weegtoestel 40 vleesgerecht 41 tij-
ding 42 oordeel 43 reusachtig 44 Europese hoofd-
stad 51 ik 54 takje 56 Engels bier 59 boom 60 tegen-
over 62 soortelijk gewicht 63 slee.
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Warme Bakker Degen 
 
Reclame: 18 t/m 23 januari 

• ¾ Joegoslavische kers  € 9,50 
• Pompoenpitbrood     € 2,65  
• 4 Kwarkbollen + 1 gratis 

Reclame: 25 t/m 30 januari 
• ¾ Appelspeciaal   € 9,50 
• Rozijnenbrood klein  € 2,10  
• Tarwebrood   € 2,10 

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

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

Heerlijke 100%
blauwe bessen PRODUCTEN en NOTEN

u kunt bij ons 
ook online bestellen

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

EEN RUIM AANBOD, 
DUS ALTIJD EEN HYPOTHEEK OP MAAT! 

Regio Bank 
Zelfstand,gAdv,seur 

ABN·AMRO 

.EGON 
,_ 

•ARGENT�
�
de nederlandse 
verzekerings 
maatschappij 

���!e'f/��ingen 

••• ••4 BLGwonen••• 

delta lloyd 

fl2��L� 
ING.ÎhJ 

� 
LLOYDS BANK 

(b 
Centraal 

Beheer 

Allianz@y 

.::\ nationale W nederlanden 

MUNT 
HYPOTHEKEN 

NIBC 
DIRECT 

HYPO� iTRUST 
hypotheken 

Reaal 

s�ntrus ochmeo 

real estate & finance 

Wij vergelijken niet alleen de rente, 
maar ook de voorwaarden en 
hypotheekconstructies van 

diverse banken en geldverstrekkers. 

DUS OOK VOOR 
UW HYPOTHEEKADVIES 

GAATU NAAR: 

COPPIS & CRUIJSEN 
ASSURANTIE - ADVISEURS 

0478 641301 1 www.coppis-cruijsen.nl 
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Ons Eigen Erf
PMS 5757   Zwart

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

Redactie:
redactie@onseigenerf.nl T 641641

Advertenties en familieberichten:
advertentie@onseigenerf.nl T 06-45025119

Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl T 202664

  06-11424617

www.onseigenerf.nl 

Abonnement 2021: € 15,00

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor 

de uitgave van   27 januari
aanleveren uiterlijk 20 januari 20.00 uur

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

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

openingstijden een exemplaar ophalen!

 

Belangrijke telefoonnummers:

1. Als elke seconde telt, bij

levensgevaar of heterdaad,

bel dan onmiddellijk 112

2. Politie: 0900 8844 

Wijkagent janne.blom@politie.nl

3. Anoniem bellen: 0800 7000

4. Huisartsenpost Boxmeer

0900 8880 spoed op ma t/m vr 

tussen 17.00 - 08.00 uur, in het 

weekend en op feestdagen, voor

dringende medische vragen die

niet kunnen wachten tot het

eerstvolgende spreekuur van uw

eigen huisarts 

5. Brandweer: 088 0208208

6. Maasziekenhuis Boxmeer:

0485 845000

7. Gemeente Boxmeer: 0485 585911

Belangrijke telefoonnummers:

1   Als elke seconde telt, bij levensgevaar

of heterdaad bel dan onmiddellijk 112

2  Politie: 0900 8844 

  Wijkagent Cyril van den Bosch, via

 politie.nl (Mijn Buurt)

3 Anoniem bellen: 0800 7000

4 Huisartsenpost Boxmeer

  0900 8880 spoed op ma t/m vr tussen 

17:00 - 08:00 uur.

5 Brandweer: 088 0208208

6 Maasziekenhuis Boxmeer: 

0485 845000

7 Meldingen bij Gemeente Boxmeer:

•  Groen, plein, stoep, fietspad, weg

0485 585911 of bij spoed 06 53735353

www.boxmeer.nl tab melding doen

• Zorgloket: 0485 585865

Voor de winkel geldt: Afhalen op afspraak mogelijk!

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

winkeloverloon@vangemertbv.nl
06-83260582 (ook whatsapp) Advies nodig?U kunt ook met onsvideobellen viawhatsapp!

beauty & health
Carolinasalon

beauty & health
Carolinasalon

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

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

Voor een duurzaam & gezond voedingspatroon

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

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

Voor een duurzaam & gezond voedingspatroon


