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Doordat paleontologen veel tijd kwijt waren aan het
restaureren van de gevonden schedel van deze dino,
kreeg hij de naam Irritator, wat ‘de ergerniswekkende’
betekent.
ZooParc Overloon zet zich wederom schrap voor de komst
van twintig enorme, levensechte dinosaurussen. Ook
deze herfst nemen de prehistorische dieren hun intrek
in ZooParc. Ze zullen tussen 1 oktober en 7 november
te zien zijn in het park in Overloon.
Eén van die dinosaurussen is de Irritator. Deze soort
kwam voor in Zuid-Amerika en krijgt in ZooParc dan
ook een plekje in het nieuwe expeditiedeel Madidi.

Enorme creaties
“Dinosaurussen zijn fantastisch en ik kan niet wachten
om alle creaties weer in ons park te zien staan”, vertelt
general manager Roel Huibers. “Het is helemaal mooi
dat we dit jaar ook een dino uit Zuid-Amerika in ons
park kunnen laten zien. De Irritator sluit helemaal aan
bij ons nieuwe themagebied Madidi, waar we hartstikke trots op zijn.”
Naast de Zuid-Amerikaanse Irritator nemen ook onder meer een
Triceratops van negen meter lang,
een Stegosaurus van zes meter
lang en een Tyrannosaurus Rex
van vijf meter lang het park over.
Deze levensechte dinosaurussen,
waarvan een aantal bewegen en
geluid maken, zijn normaal gesproken te zien in World of Dinos,
de grootste dino expo van Europa.
Bij alle creaties, die verspreid worden over het park, komen borden
met informatie over de gewoonten, het eetgedrag en manier van
leven.
Dino’s in Vakantiepark Dierenbos
Bezoekers die deze herfst geen
genoeg kunnen krijgen van alle
dinosaurussen, kunnen ook terecht bij Vakantiepark Dierenbos.
Tussen 11 september en 8 november kunnen gasten daar slapen
tussen de brullende en bewegende dino’s.

Tôntje de Snéjer - 60 joar artieste jubileum
Poging 2!
Toon van Opbergen, beter bekend in Overloon, als
Tôntje de Snéjer begon zijn artiestenbestaan 61
jaar geleden. In 1960 startte hij met het entertainmentduo Les Compagnons. Menig bruiloft en partij werd door hen muzikaal opgeluisterd. Vanaf die
tijd heeft Toon in diverse formaties opgetreden als
drummer en zanger. Één van deze formaties was de
band “DrieTakt”, die destijds in Overloon en omgeving erg bekend was. En wie kent hem niet van zijn
vele optredens tijdens de Liedjesmiddagen en Bonte Avonden in Overloon. De laatste jaren heeft hij
nog geregeld optredens als zanger/entertainer bij
zorginstellingen, (50-jarige) bruiloften en terrasoptredens.
Door corona heeft het geplande jubileumconcertje helaas in 2020 geen doorgang kunnen vinden
en ook op 11 juli jl. werd er roet in het eten gegooid door corona. Toon heeft echter, ondanks zijn
81-jarige leeftijd, nog steeds erg veel plezier in het
zingen en treedt nog graag op als entertainer. Aangezien het nu weer mogelijk is viert Toon zijn 60-jarige artiestenjubileum graag met iedereen die hem
graag hoort zingen. Op zondag 26 september a.s.
geeft hij daarom een terrasconcert bij IJshuisje “De
Papagaai” op het Museumplein te Overloon. U bent
van harte welkom vanaf 14:00 uur. Uiteraard is dit
concert gratis toegankelijk. Volgens de nieuwe geldende coronamaatregelen is het concert echter alleen toegankelijk met een geldig vaccinatiebewijs,
herstelbewijs of negatief testbewijs. Bij slecht weer
zal het concert verplaatst worden naar zondag 3 oktober.

In de 2e septemberweek de
3 hoogst geplaatsten in de
2e lijn:
1. Paul Vloet & Harry Raaijmakers
2. Mia & Sef Lommen
3. Annemie Huibers & Riny van Sundert

64.96%
62.67%
59.50%

Toon hoopt u allen op zondag 26 september te mogen begroeten en te entertainen.

In de daarop volgende week de 3 sterkste paren in
lijn A:
1. Jac Huijs & Piet Willems
60.07%
2. Truus Kusters & Bert Vloet
59.03%
3. Gerda & Mathieu Crooijmans
55.00%

♣ ♦♠ ♥

Het mag geen naam hebben
• ‘n Eigen huis, ’n plaats onder de zon - met CPO 3 kun je thuis komen…!
• Jurassic Park in Overloon? - het moet niet gekker worden…!
• We mogen weer dicht bij elkaar komen - doe ’t dan…!
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Kerkberichten
Voorzorgsmaatregelen in verband met het Coronavirus
De maatregelen die worden getroffen in verband
met corona worden steeds meer versoepeld. Er gelden dan ook steeds minder beperkingen. Toch worden alle bezoekers verzocht om in het kerkgebouw
voorzichtig te blijven, de nodige afstand te betrachten en rekening met elkaar te houden.
Vieringen 25 september - 3 oktober
Zaterdag 25 september 19.00 uur
Gebedsdienst
Koor: Palet
Dirigent: Oksana
Zondag 26 september 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan Donders
Acoliet: Jeanne Willems
Theobalduskoor
Misintentie: jaargetijde Ben Peeters
Zondag 3 oktober 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van der Sluis
Acoliet: Ans Abels
Theobalduskoor
Kosterdienst
Zaterdag 25 september
Jos van de Pas, tel.: 641268
Zondag 26 september – 3 oktober
Tiny Willems, tel.: 641814
Zondag 3 oktober – 10 oktober
Jeanne Peeters, tel.: 641835
Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 10 oktober en 17 oktober bij de kerkberichten in Ons Eigen
Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht
deze uiterlijk voor 28 september op te geven.

U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden: Met
een envelop in de brievenbus naast de voordeur van
de pastorie of via het e-mailadres van de parochie
(info@theobaldusparochie.nl).
De kosten voor een intentie bedragen € 12,-.
Tv-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bijzondere feestdagen en op de vierde zaterdag van
de maand, in de maand september op zaterdag 25
september, 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 uitzendingen kijken. De uitzendingen zijn te ontvangen:
• voor Ziggo abonnees, via kanaal 40;
• voor abonnees van KPN/ Telfort/XS4ALL/glasvezelproviders, met de witte afstandsbediening, via kanaal 1475;
• voor abonnees van Telfort met de zwarte afstandsbediening, Edutel, Fiber.nl, Stipte: via kanaal 2186;
• voor abonnees van Trined, via kanaal 521.
De digitale tv-programma’s zijn, behalve in de gemeente 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
geluid en zal melding worden gedaan op de parochiesite: www.theobaldusparochie.nl. U kunt eveneens contact opnemen met het secretariaat van
de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel. 0485471246 en bij dringende zaken tel. 06 23 88 78 60.
Uitgebreide informatie over de deelparochie
H. Theobaldus kunt u vinden op de website:
www.theobaldusparochie.nl
Voor vragen of andere zaken kunt u zich richten
naar het e-mailadres info@theobaldusparochie.nl.

Bereikbaarheid Parochie Maria, Moeder van de Kerk
Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende
adres: Lepelstraat 13/A, 5845 BK St. Anthonis,
tel. 0485-471246.
Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken
zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te berei-

ken onder telefoon 06 23 88 78 60.
E-mail: secretariaat@mmvdk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de
Kerk: www.mmvdk.nl
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Karel van Soest benoemd tot
Ereburger van gemeente Boxmeer
Karel van Soest werd op 17 september tot Ereburger
van de gemeente Boxmeer benoemd. Dit gebeurde
tijdens een buitengewone raadsvergadering voor
zijn afscheid als burgemeester van de gemeente. Het
is de hoogste onderscheiding die de gemeenteraad
aan een persoon kan toekennen. De raad spreekt
met het ereburgerschap namens de gemeenschap
dank en waardering uit voor bijzondere en opvallende prestaties van een inwoner.
Zijn bestuurlijke loopbaan begon de heer Van Soest
als wethouder en locoburgemeester van Waddinxveen en in 1996 werd hij burgemeester van het
Limburgse Heel.
Op 21 mei 2003 werd hij verkozen tot burgemeester van de gemeente Boxmeer middels een raadplegend burgemeestersreferendum. Op 1 september
2003 startte hij zijn burgemeestersambt voor de gemeente Boxmeer. Daarmee was en is hij een van de
weinige verkozen burgemeesters in Nederland.
In september 2021 neemt de heer Van Soest afscheid
als burgemeester van de gemeente Boxmeer. Hij is
daarmee de laatste burgemeester van de gemeente
Boxmeer en heeft dan het ambt 25 jaar bekleed. Op
1 januari 2022 staat de gemeentelijke herindeling
gepland zodat Boxmeer opgaat in de nieuwe gemeente Land van Cuijk.
Tot die tijd blijft de heer Van Soest waarnemend
burgemeester van de gemeente Boxmeer. Al met al
is de heer Van Soest bij zijn afscheid achttien jaar
burgemeester geweest van de gemeente Boxmeer.
Naast zijn burgemeesterschap heeft hij diverse,
ambtgerelateerde nevenfuncties bekleed waaronder lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, lid van het Platform Mooi Maasvallei,
lid van het Dagelijks Bestuur Euregioraad Rijn-Waal,

Vriend of vijand
Eindelijk mag er weer gezongen worden. Op 25
september doen we dat om 19:00 uur in de gebedsdienst.
Het thema van de dienst is ‘Vriend of vijand’. Met
dit thema kun je heel veel kanten uit, wij en de gebedsdienst-groep hopen op veel belangstelling.
Na afloop is er gelegenheid sámen een kop koffie of
thee te nuttigen achter in de kerk mét een koekje.
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lid van het Stichtingsbestuur AgriFood Capital, lid
van de bestuurlijke Regiegroep Noordoost Brabant,
lid van het coördinatie-overleg Samenwerking Land
van Cuijk.
Ook buiten zijn burgemeestersambt bekleedt hij
een aantal nevenfuncties waaronder beschermheer
van een vijftal gilden uit onze gemeente, zijn betrokkenheid bij het Brabants Monumentenfonds en
zijn alom geprezen inzet voor Energy4All, dat zich
inzet voor kinderen met een stofwisselingsziekte.
Ook is hij beschermheer van Harmonie en Tamboerkorps Semper Unitas Sambeek. Daarnaast is hij sinds
2013 voorzitter van de Noord Brabantse Federatie
van Schuttersgilden, kring Land van Cuijk.
De heer Van Soest heeft zich in de gemeente Boxmeer geprofileerd als verbinder. Hij karakteriseert
zich als een toegankelijk persoon voor alle inwoners
van Boxmeer en daarbuiten. Hij gaat graag de dialoog aan en heeft voor eenieder een luisterend oor.
Hij wil alle belangen van zijn inwoners behartigen,
ook al zijn die wel eens tegenstrijdig aan elkaar.
Goede uitleg en argumentatie van de genomen besluiten staan dan aan de basis van begrip en daardoor respectvol omgaan met elkaar.
Na achttien jaar burgemeester is de heer Van Soest
vergroeid met de samenleving. Een samenleving
die per 1 januari 2022 zal opgaan in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Hij stond mede aan de basis
van het proces om te komen tot de nieuwe gemeente Land van Cuijk.
Het Ereburgerschap is een keer eerder toegekend.
In 2008 werd de in 2015 overleden Dien Cornelissen
tot Ereburger van de gemeente Boxmeer benoemd.

Gratis theaterworkshop voor kinderen

Lekker theater maken tijdens Schijt aan de Grens
Ben je tussen 7 en 13 jaar en
speel je graag toneel? Of wil
je weten of theater iets voor
jou is? Meld je dan aan voor
de gratis theaterworkshop van Babette Holtmann.
Babette geeft zaterdag 23 oktober tijdens Schijt aan
de Grens twee workshops in ’t Helder in Overloon.
Babette Holtmann neemt je mee op een theateravontuur vol spelletjes en improvisatie, waarbij je
jezelf kunt uitdagen en je grenzen gaat verkennen.
En het leuke is: je kunt geen fouten maken, alleen
maar plezier. Aan het einde van de workshop presenteer je samen met de andere kinderen die hebben meegedaan wat je tijdens de workshop spelenderwijs hebt geleerd.
Er zijn zaterdag 23 oktober twee workshops. De
eerste van 13:00 tot 14:00 uur is voor kinderen van
7 tot en met 9 jaar, de tweede voor kinderen van 10
tot en met 12 jaar is van 15:30 uur tot 16:30 uur. In
totaal kunnen 24 kinderen meedoen.
Heb je er al zin in? Stuur dan snel een mailtje met
je naam, adres, telefoonnummer en je leeftijd naar
info@schijtaandegrens.nl.
En wil je nog meer weten over zangeres en actrice
Babette Holtmann? Kijk dan op haar website
www.babetteholtmann.nl
Pasgeleden stond het nog in De
Gelderlander en we zien het dagelijks op de banen: Tennis en
Padel hebben een Boost gekregen door de Corona-beperkingen. Het is mooi om te zien dat
deze periode voor TP Loonse Duinen goed uitgepakt heeft. Zeker in het begin van de beperkingen
waren er veel mensen die een tijdelijk abonnement
namen. Het is goed te zien dat het zo goed bevalt
dat we inmiddels weer boven de 300 leden hebben.
Ook mogen we weer wat meer activiteiten op het
park organiseren, voor de komende maanden staat
de najaarscompetitie 2021 weer op de kalender. Dit
is een regionale competitie waar kleine teams tegen teams uit andere dorpen spelen. Mooi om je
krachten te meten en weer eens tegenover andere
spelers te staan.
Op 18 September wordt het park in bezit genomen door de mensen die meedoen aan het Witte
Herders Toernooi. Dit toernooi begint in en buiten
Overloon bekend te worden onder de kreet “Meer
voor mannen”.
Op vrijdagmorgen 1 oktober vindt er weer een 60+
Mix-toernooitje plaats. Onze vereniging telt 75 leden ouder dan 60. Gezelligheid, sportiviteit en gezelligheid gegarandeerd.
Eind oktober gaan we weer de winter in met de 21e
editie van de onderlinge Wintercompetitie. Deze

competitie zal doorlopen tot eind maart.
Kortom; Er is van alles te doen op het gebied van
Tennis en Padel. Wil je nog ergens aan meedoen of
wil je zomaar een keertje tennissen of padellen, kijk
dan op de site tploonseduinen.nl. Op die site vind
je ook informatie over het inleveren van PET-flesjes
met statiegeld en over de PLUS actie.
Ook voor de jeugdactiviteiten en trainingen is hier
meer info te vinden.
Jakom Open Tennis en Padel Herfsttoernooi 11 t/m
17 oktober
Met de Clubkampioenschappen nog in de benen kijken we weer vooruit naar het volgende toernooi.
Tijdens het Jakom Open Tennis en Padel Herfsttoernooi gaan we de strijd aan met eigen leden, maar
ook met leden uit de hele regio en er zijn al aanmeldingen uit Zuid-Holland.
We nodigen alle senioren tennissers en padellers
uit om mee te doen met dit Jakom Open Tennis en
Padel Herfsttoernooi. De wedstrijden worden gespeeld van maandag 11 oktober tot en met zondag
17 oktober 2021.
Inschrijven kan tot en met 3 oktober 2021
Kijk voor meer info op:
www.toernooi.nl of tploonseduinen.nl
Email: toernooicommissie@tploonseduinen.nl
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Statiegeld actie bij de PLUS
september en oktober
is voor de Zonnegroet
Overloon Holthees Smakt

voor het organiseren van kleinschalige
evenementen o.a. de rolstoel-3daagse

Mathieu Crooijmans heeft een paar zonnepitten
uit voer voor de vogels gehaald om te proberen
wat eruit zou komen, en zie het resultaat,
bijna 4 meter!

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

BLOEMS
Zie pagina achteraan.

Heeft u vragen
of wilt u een
afspraak? Bel:
(0478) 64 24 75
www.fysiovandervliet.nl
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Ook uw PLUS sponsorpunten zijn
welkom in deze groene bus
tot 31 oktober.
Bedankt

Jubilarissen Fanfare Vriendenkring
Tijdens haar buitenrepetitie
op vrijdag 16 juli jl. heeft
Fanfare Vriendenkring twee leden gehuldigd i.v.m.
hun 25-jarig muzikaal lidmaatschap.
René Marcellis is sinds 2014 lid van onze Vriendenkring. Daarvoor heeft René 18 jaar muziek gemaakt
bij Fanfare “Dorpsklank” in Castenray. Al op jonge leeftijd koos hij voor het instrument trombone,
waar hij nu nog met veel plezier op speelt. Naast
zijn zoon Tim, die speelt bij het Jeugdslagwerkensemble, speelt ook zus Suzanne bij onze vereniging. Daarnaast is René al enkele jaren bestuurslid en is hij de vraagbaak voor onze leden voor IT.
Vragen over de Socie-app, One-Drive, cloud enz.
beantwoordt René naar volle tevredenheid. Ook
‘n heel trouw lid, die zelden ‘n repetitie overslaat.
Wilma Nabuurs is op latere leeftijd ingestroomd
speelt op haar bariton de partij mee in zowel het
Jeugdorkest als het Fanfareorkest. Binnen onze vereniging heeft ze ‘n groot hart voor de jeugd. Al jaren
verzet ze als commissielid van de Jeugdwerkgroep
bergen werk. Daarnaast draagt Wilma de vereniging ‘n warm hart toe als het gaat om sponsoring.
Het schenken van ‘n muziekinstrument aan de fanfare, het beschikbaar stellen van containertransport,
het ondersteunen van de Club van 100, en actieve
ledenwerving voor het Glasvezeltraject voor Overloon, waar Wilma het aantal begunstigers voor de

fanfare flink wist te verhogen. Ook Wilma is ‘n heel
gewaardeerd lid, en heeft binnen zowel het Jeugdals Fanfareorkest nog ‘n mooie toekomst voor zich.
Het spreekt voor zich dat we ons gelukkig prijzen
met zulke trouwe leden.

CPO 3
Op dinsdag 29 september a.s. is er een bijeenkomst
waarin de interesse wordt gepeild voor een nieuw
CPO project. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd
door de Dorpsraad Overloon en vindt plaats bij Bos
Partycentrum.
Na CPO1 en CPO2 lijken de mogelijkheden voor betaalbare nieuwbouw in Overloon uitgeput te zijn.
Maar Wethouder Peter Stevens heeft aangegeven
te willen zoeken naar verdere uitbreidingsmogelijkheden in Overloon, mits hiervoor voldoende belangstelling bestaat. Deze bijeenkomst is dan ook
vooral bedoeld om daarvan een beeld te krijgen. De
wethouder zal zelf ook aanwezig zijn. Tegelijk zullen uit eerste hand ervaringen over CPO1 en CPO2
gedeeld worden, zodat mensen met eventuele
bouwplannen te horen krijgen wat de do’s & don’ts
zijn waar je als “bouwer” tegenaan kunt lopen in
een CPO-project. De aanvang van de eerste ronde is
om 19:00 uur. Bij veel belangstelling zal er om 21:00
uur nog een tweede ronde worden gehouden. En
mocht blijken dat we met twee rondes op deze
avond niet iedereen van dienst kunnen zijn, dan zal
een extra avond worden gepland.

We vragen tot slot uw aandacht voor het volgende:
Vanwege corona is voorafgaande aanmelding verplicht! Aanmelden moet gebeuren met een e-mail
naar brievenbus@dorpsraadoverloon.nl. Pas nadat u
van de Dorpsraad een bevestiging per e-mail hebt
ontvangen, bent u welkom op de avond.
Maar we willen natuurlijk zoveel mogelijk mensen
de kans geven om hierbij te zijn.
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Dankbetuiging
Wij danken iedereen voor de
overweldigende belangstelling,
fijne brieven en kaarten
die wij mochten ontvangen
na het overlijden van

De vele lieve brieven, kaarten en
bloemen, die wij hebben ontvangen
tijdens de ziekte en na het overlijden
van onze allerliefste moeder,
schoonmoeder en oma

Nelly Ewals

Ans de Greef – De Swart

Met trots kijken wij als familie
terug op een mooie en waardige
afscheidsdienst.

hebben ons enorm veel steun gegeven.
Hartelijk dank voor uw medeleven,
belangstelling en warmte in
welke vorm dan ook.

Het is voor ons een fijne en troostrijke
gedachte dat Nelly in haar leven voor
velen zoveel heeft betekend.
Jan Ewals en familie.

8

Dankbetuiging

Martin & Marije de Greef
Tim en Tamara
Frank & Margot Corveleijn – de Greef
Claire en Loïc

Grote baan kampioenschap 2021
Onder perfecte weersomstandigheden werd op 5 september op
Moyland International (Duitsland)
gespeeld om het clubkampioenschap grote baan
2021.
Na ontvangst met Kaffee und Kuchen werd er op
hole 1 en hole 10 gestart. Vanaf het begin leek het
al op een Max Verstappen race; eenmaal aan de leiding werd deze niet meer afgestaan en na 18 holes
hadden we een overtuigende winnaar in de persoon van Erik van Son. Met een score van 87 slagen
werd hij de best scorende kampioen ooit van onze
club. Erik, van harte gefeliciteerd en hopelijk kun je
dit volgend jaar herhalen. 2de werd Geert Gielens
(Merselo) met 92 slagen en 3de Jan Arts (Overloon)
met 96 slagen.

De Neary voor de heren werd een prooi voor Herman Hendrix uit Leunen, en de Longest kwam in
handen van René van der Vleuten uit Overloon.
Na de prijsuitreiking konden we allemaal genieten
van een uitstekend buffet en werd er nog lang nagepraat over deze geweldige dag.

Ook waren er prijzen te winnen in de categorieën
Hoge Handicap en Lage Handicap.
Uitslag Hoge Handicappers:
1ste Albert Stevens (Leunen)
2de Eddy Lugtenberg (Overloon)
3de Agnes Bouhuis (Groesbeek)
4de David van de Beld (Boxmeer)
5de Martin de Boer (Venray)

39 SF punten
34 SF punten
34 SF punten
34 SF punten
28 SF punten

Uitslag Lage Handicappers:
1ste Arnoud Habing (Ledeacker)
2de Theo Scholten (Venray)
3de Lau Haegens (Overloon)
4de Martin Manders (Overloon)
5de Wim Hendrix (Leunen)

35 SF punten
34 SF punten
34 SF punten
30 SF punten
29 SF punten

De Longest en de Neary werden bij de dames beide
gewonnen door Nelly Basten uit Stevensbeek.

Erik van Son (links) neemt de bokaal in ontvangst van Karel
van der Velden

Start computercursussen
Stichting Welzijn Ouderen
gemeente Boxmeer (SWOGB)
start in oktober weer met speciaal op ouderen gerichte cursussen van maximaal 1 cursist per docent.
De cursussen worden op verschillende plaatsen in
de gemeente Boxmeer gegeven. Afhankelijk van
het aantal aanmeldingen en de beschikbaarheid
van docenten zal een cursus starten in: Overloon,
Sambeek, Boxmeer, Rijkevoort, Beugen en Oeffelt.
Bij verminderde mobiliteit kan ook thuis een cursus
gevolgd worden. Cursisten zullen over data en locatie persoonlijk op de hoogte worden gebracht.
Er zijn beginners- en gevorderdencursussen voor
Windows10, Word, Excel en speciaal op Internet

gerichte cursussen. Ook de
cursus Foto-bewerken (met
Picasa) geniet veel belangstelling. U kunt ook deelnemen aan een cursus “gebruik van smartphone,
iPad of Tablet”.
Een cursus bestaat uit 8 lessen van 1 uur. U betaalt
hiervoor slechts € 40,-.
U kunt nadere informatie krijgen of een inschrijfformulier aanvragen bij dhr. P. Ermers (coördinator)
via: pjermers@outlook.com of bellen: tel.nr. 0620625198.
Een inschrijfformulier kunt u ook downloaden op
de website: www.swogb.nl

9

Zaterdag 25 september is er
van 10.30 – 15.00 uur
een gezellige snuffelmarkt aan
de Rieterdreef nr.1 in Overloon.
Neem je ook een kijkje of er
iets voor je bij zit?
Gezellig. Tot dan!

Ruimte voor úw ideeën!
24 sept.

Dagworkshop beeldhouwen

1 okt.

Klankschaalsessie Gwendy vd Laar 19.00 uur

25 sept.
3 okt.

09.30 uur

Start opleiding Luisterkindwerker door
Anke van Leeuwen

Inspirerende dag “Return tot he Innocence”
Door Marielle Beks

Meer informatie en aanmelden kijk op onze website!
Nieuwsbrief ontvangen? Stuur een email!

EEN MOOIE
HERINNERING
IS ZOVEEL
WAARD

Pieter en Annemie v/d Munckhof, tel. 0478-641404 of
06-27007511 email t-helder@ziggo.nl Helderseweg 31, Overloon

www.helder-overloon.com

Briensveld uitvaartverzorging
luistert, denkt mee en verzorgt
de uitvaart die bij de overledene,
familie en vrienden past.

Bel 24/7
0478-640026

Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl
Overloon
www.briensveld.nl

Voor computers, laptops, printers, cartridges,
wifi, onderhoud en reparatie.

Klimaat
Verwarming

Sanitair
Elektra

Bezoek ook onze installatievakwinkels!

Overloon - Mill

0478 - 507171 • www.vangemertbv.nl
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de brievenbus doen bij Lotte Lemmens op de Engelseweg 15. De sponsorpunten zullen dan door ons
geactiveerd worden.
Lieve Lónder,
Ligge beej òw nog PLUS
Sponsorpunte stof te
vraete, weej komme ze ger òphale. Mail efkes naor
info@wiewabewaart.nl en weej zitte al òp de fiets.
Dè ge bedankt ziet dè wette.
Spek de clubkas van de
Lónse bieb samen met PLUS
Verbeeten
PLUS Verbeeten organiseert van zondag 5 september t/m zaterdag 13 november een unieke spaaractie: Spaar je club gezond. Klanten kunnen sparen
voor sponsorpunten. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je er al één. Hoe meer sponsorpunten jij spaart, hoe meer euro’s dat oplevert
voor de kas van de Lónse bieb. Vergeet daarbij niet
de sponsorpunten te activeren op plus.nl/sponsorpunten. Help onze bieb met de sponsorpunten van
PLUS. Hiermee kunnen we de Lónse bieb in stand
houden en extra activiteiten organiseren.

Dialectclub “Wie wá bewaart”
Ook
Openluchttheater
Overloon kan wel een steuntje in de rug gebruiken en
daarom doen wij mee aan
de ’Spek de clubkas’ actie bij PLUS Verbeeten.
Tot en met 13 november kun je sponsorpunten sparen. Hoe meer je spaart, hoe meer het oplevert voor
de kas van ons Openluchttheater. In ruil daarvoor
laten wij dan volgend jaar weer mooie voorstellingen voor jong en oud zien! Alvast heel erg bedankt
voor de bijdrage.

Je mag ook de sponsorpunten inleveren in de brievenbus die staat bij de Lónse bieb of kunt hem in

Yoga “Een geschenk aan jezelf”

In september is Camilla Brouwer weer gestart met
Hata yogalessen voor ouderen in De Pit. De groep
55-plussers die voor de gesubsidieerde lessen van
het SWOGB in aanmerking komt verschilt behoorlijk in mobiliteit. Camilla geeft les aan ouderen die
alleen nog zittend op de stoel, en lichte staande oefeningen doen. Er zijn ook lessen voor de “jongere
ouderen” die nog fit genoeg zijn om op de fiets te
komen, nog trappen lopen en zittend op de yogamat oefeningen doen.
De kosten zijn € 22,- per kwartaal.

het beheersen van je geest en ademhaling. Door
de lichamelijke oefeningen blijf of word je steeds
soepeler. Door te ontspannen ontdek je hoe vaak
je gespannen bent. Yoga maakt je hiervan steeds
bewuster. De oefeningen die we doen zijn gericht
op kracht, flexibiliteit, concentratie en ademhaling.
Het laatste deel van de les bestaat altijd uit een volledige lichaamsontspanning.
We houden ons zoveel mogelijk aan de coronaregels. Iedereen neemt zijn eigen yogamat, kussentje
en dekentje mee.
Ben je geïnteresseerd: kom dan gerust voor een
proefles!
Voor informatie en opgave bel je Camilla,
06 12947139

Wij zoeken nieuwe deelnemers die willen aansluiten
bij:
Yoga op de stoel: dinsdagochtend van 10:30 -11:30.
Yoga op de mat: dinsdagmiddag van 15:30 – 16:30.
Yoga betekent letterlijk: je verbinden met jezelf. Het
is een levenswijze, een vorm van bewustzijn die bij
elke leeftijd en omstandigheid past. Het is een oefening in concentratie, inspanning en ontspanning,
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Vierlingsbeekseweg 52A | 5825 AX Overloon

IXON verovert de wereld met hét cloud platform
voor de machinebouw
Wij zoeken geregeld development, marketing, sales, product support

grow.ixon.cloud

talenten. Scan de QR code of bekijk de link voor de actuele vacatures.

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

BOOMPJES VOOR THUIS

elke 2 weken een ander 4/5 gangen menu
helemaal voorbereid, alleen nog even
opwarmen volgens de instructies!

www.boompjes-restaurant.nl
0478-642227

u kunt bij ons
ook online bestellen

Verse sushi op bestelling
gemaakt, om de hele avond
van te genieten!
Do t/m Zo
www.bonsai-sushi.nl
0478-700518

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)
- Therapie aan huis en instelling

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

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging
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Veilig op pad met de Scootmobiel?
Veilig op pad met de Scootmobiel?

Kom naar de jaarlijkse scootmobielcursus van de
Kom naar de jaarlijkse scootmobielcursus van de
Nog geenBelang
eigen scootmobiel?
gemeente Boxmeer en Gehandicapten
Boxmeer. Ook dan kunt u deelgemeente Boxmeer en Gehandicapten Belang Boxnemen.
U
kunt
ter
Deelname is gratis en inclusief lunch. plaatse eventueel een scootmomeer.
Deelname is gratis en inclusief lunch.

biel uitproberen.

Geef u op voor een leuke en leerzame verkeerscursus met de volgende onderdelen:
• op
Vergroten
uwenrijvaardigheid
in uw scootmobiel
ofen
elektrische
rolstoel.
Geef u
voor een van
leuke
leerzame verkeerscurWanneer
waar?
sus met
onderdelen:
• de
Devolgende
verkeersregels:
wat mag wel en wat magDinsdag
niet? 28 september van 9:30 – 16:00 uur bij het
• Vergroten
van
uw
rijvaardigheid
in
uw
scootmogemeentehuis
Boxmeer.
• Oefeningen en tips van een beweegcoach.
biel of elektrische rolstoel.
Inclusief gratis lunch, koffie & thee.
• Rondrit door
hetmag
centrum
metniet?
een scootmobiel-coach.
• De verkeersregels:
wat
wel ensamen
wat mag
• Kleineenservicecheck
uw scootmobiel of elektrische
rolstoelkunt
doorumonteur.
• Oefeningen
tips van een van
beweegcoach.
Voor aanmelden
bellen naar José Lichte• Rondrit
hetmogelijk
centrum een
samen
methooreen en
scootveld van Gehandicapten Belang Boxmeer op: 06• Endoor
indien
gratis
ogentest.
mobiel-coach.
36047660
• Kleine servicecheck van uw scootmobiel of elektri- Mailen mag ook:
geendoor
eigenmonteur.
scootmobiel? Ook dan kunt u deelnemen.
U kunt ter plaatse eventueel een
scheNog
rolstoel
gehandicaptenbelangboxmeer@gmail.com
• En indien mogelijk een gratis hoor- enscootmobiel
ogentest. uitproberen.

Wanneer en waar?

Gezellige
Boerenpicknick
opuur
5 september
in Overloon
Dinsdag 28 september
van 9:30 – 16:00
bij het gemeentehuis
Boxmeer.
Inclusief gratis lunch, koffie & thee.

Op 5 september organiseerde De Klef Zuivel uit bereiken was, een grote zandbak en ouderwets geOverloon de jaarlijkse terugkerende picknick op de zellige spellen gemaakt door de opa van Joris CreVoor aanmelden kunt u bellen naar José Lichteveld van Gehandicapten Belang Boxmeer op:
boerderij. Door jaarlijks de boerderij open te stel- mers, konden kinderen zich urenlang vermaken.
06-36047660
len voor zowel vriendengroepen als gezinnen
wil Na nog extra kijkje te nemen bij de geitjes, koeien
Mailen
mag
ook:
gehandicaptenbelangboxmeer@gmail.com
de familie Cremers uit Overloon graag hun boer- en de kalfjes in de kalverentuin werd dit evenement
derij laten zien onder het genot van een heerlijk succesvol afgesloten.
picknickpakket. Dit picknickpakket is samengesteld
met enkele andere lokale ondernemers (Chris Cox De koeien, zowel in de stal als in de wei, waren erg
Groente en Fruit, Boompjes Restaurant, PLUS Ver- nieuwsgierig naar alle gasten en genoten volop van
beeten, Eijking Bleuberries, Grand Café Effe en Arts alle aandacht. Zij zien jullie graag volgend jaar teBakkers van hier). Tevens waren er op de boerderij rug, voor de 3de editie van de Boerenpicknick. Deze
leuke activiteiten voor zowel jong als oud.
vindt wederom plaats op de laatste zondag van de
schoolvakantie, en wel op 4 september 2022.
Na een geslaagde eerste editie vorig jaar, werd dit
jaar de picknick wederom
georganiseerd op de laatste zondag van de schoolvakantie. Tussen 13:00 en
14:00 uur kon iedereen
zijn picknickpakket ophalen. Na het ophalen van dit
picknickpakket, werd de
route vervolgd door de stal
richting de wei. Hier kon
men in het mooie weer op
pakken stro genieten van
het goed gevulde pakket
met heerlijke producten uit
de streek.
Ook aan de kleinste kinderen was goed gedacht. Met
een
koeienspringkussen,
koe melken, een hoge glijbaan die via pakken stro te
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Individuele uitlaatservice met alle aandacht
voor jouw hond in zijn vertrouwde omgeving.
Bel: 0478-640973
Info: jouwhond-ik@outlook.com
Facebook: jouwhondenik
Zoveel meer dan alleen uitlaten!

Heerlijke 100%
deen
magie
blauwe bessenErvaar
PRODUCTEN
NOTEN van

Beauty
&
Healing
0478-641890
www.bloems-overloon.nl
info@bloems-overloon.nl
Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl

Voor computers, laptops, printers, cartridges,

u kunt bij ons
wifi, onderhoud en reparatie.
ook online bestellen

23 sept.t.
4 okt.

Ruimte voor úw ideeën!
BEKK
BEKKENBODEMZELFTRAINING
KKKEENBODEMZ
KK
MZELFTTR
TRAI
RAINING
Door Margo Raaijmakers
margo@beauty-ismakogie-margo.nl

BOEKPRESENTATIE ‘De Onzichtbaren’
MarTongeren
ijke Smith – Aanm
elden Marijke@aquariel.n5l
Renate van
Roosendaalseweg

Overloon
5 okt.
ENGELENMIDDAG met Ma06
riell–e B311
eks –518
vol 27

8 okt.

Praktijk voor fysiotherapie
10 okt.
W.M. van Iersel, I.H.G. Schreurs & R. Verschuren

HEKS ZIJN IN 2020 door Petroesjka Splint
Aanmelden via ’t Helder
WORKSHOP PALLETSCHILDEREN
Aanmelden via ’t Helder

Aanmelden voor de nieuwsbrief? Stuur een email!

Kay Leeds, diëtist

Pieter en Annemie v/d Munckhof, tel. 0478-641404 of
06-27007511 email t-helder@ziggo.nl Helderseweg 31, Overloon

www.helder-overloon.com

0478 – 641942
dagelijks geopend,
op maandag & donderdag
ook in de avond.

Ladies Time

effectieve functionele training
Indoor
iedere donderdagochtend
8.30 tot 10.00

Heeft u vragen
of wilt u een
afspraak? Bel:
(0478) 64 24 75
www.fysiovandervliet.nl
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Voor wie belangstelling heeft, het is ook
mogelijk om op andere tijden te trainen
of met specifieke individuele begeleiding.

Voor informatie, loop even binnen Kerkpad 1

Kalender van activiteiten
KBO-OVERLOON
Belangenvereniging van senioren

KBO Overloon is weer met
meerdere activiteiten van
bewegen en ontmoeten gestart en we treffen weer
vele actieve leden. We zijn blij dat we weer samen
in “beweging” zijn kunnen komen.
Mededelingen:
• Donderdag 23 september is de jaarvergadering.
Door de dan nog geldende coronaregels wordt
deze in twee dagdelen gehouden, zowel in de
voormiddag als in de namiddag.
• Door de aanmelding vooraf is bekend dat we hier
op een prachtig aantal leden mogen rekenen.
• Volg als leden het nieuws óók via de NIEUWSBRIEF
van oktober die eind september verschijnt. Ook
op de website vind je recente informatie. (www.
kbo_overloon.nl)
Terugblik
Het Jeu de Boules toernooi (op zaterdag 4 september) werd op meerdere velden bij de Pit enthousiast en sportief gespeeld. Erna een afsluiting aan de
BBQ, al moest het met de 1.5 meter afstand, toch
was het een waar feestje voor de sportieve deelnemers.
Kijk op Kunst (op maandag 13 september) met 35
aanmeldingen blijft groeien aan belangstelling.
Corona is geen sta in de weg en de “presentator”
Clemens Weijmans weet de deelnemers aan zich te
binden, óók als het gaat over ’s werelds grootste
kunstenaar Salvador Dali. De prachtige schilderijen,
al werden ze als kopieën op het groot scherm in de
Pit gepresenteerd, bleven op ieders netvlies plakken. We zien weer uit naar de volgende presentatie
op 15 november om 20.00 uur in de Pit en dan gaat

het over de Cobragroep. Belangstelling gewekt?
Noteer dan alvast deze datum in je agenda.
E-bike cursus Opstappen (op donderdag 9 september). Ook hier ruim 40 deelnemers, het maximaal
haalbare vanwege locatie en coronaregels in de Pit,
mag een succesdag worden genoemd. Interessante
informatie werd met onderbouwing van gezellige
filmpjes gepresenteerd. Het werkelijk weggebruik
met ook gevaarlijkere manoeuvres met “een stuntman” gepresenteerd werkte op ieders lachspieren.
De ernst van de zaak werd wel onder ogen gezien.
De lunch was een aangename en gezellige onderbreking in het dagprogramma. Na de middag extra
oefeningen op gebied van evenwicht en reactievermogen waren een eye-opener voor ieders individueel kunnen. Daarna daadwerkelijk op de E-bike en
in een groep met Jo van Gemert, als begeleider ook
van onze dinsdagmiddag fietsclub, voorop. Hij had
een trainingsparcours uitgezet door centrum van
Overloon met ook hindernissen die in de cursus aan
bod kwamen.
Alle deelnemers fietsten VEILIG en voldaan naar
huis.
Tips voor meer veiligheid:
• Een achteruitkijkspiegeltje, als je niet meer zo
makkelijk om kunt kijken is zeer aan te raden.
• Anticiperen op het verkeer.
• Op tijd terugschakelen als je gaat stoppen.
• Een fietshelm (nog niet verplicht) vermindert de
kans op ernstig letsel bij een botsing of val met
60%.
Doe eens STOER en koop een flitsende valhelm en
ben daarmee modieus op je E-bike.

€ 450,- voor slachtofferhulp
Op 19 oktober 2020 werd er ’s nachts bij ons een
overval gepleegd door een inbreker waarbij buitenproportioneel geweld werd gebruikt. Gezien de forse verwondingen was behandeling in het ziekenhuis
noodzakelijk.
Gelukkig was daar slachtofferhulp, die op professionele wijze ons hebben bijgestaan zowel op mentale
als op juridische wijze. Als het een keer niet goed
ging dan kwamen ze onmiddellijk een praatje maken en t/m de rechtszaak stond een juridisch medewerker klaar. Deze laatste wordt daarvoor betaald.
Alle anderen doen dit werk op vrijwillige basis.
Zij weten waar je recht op hebt, zij maken zich sterk
voor een schadevergoeding en zij vertegenwoordigen je tijdens de rechtszaak.
Slachtofferhulp is afhankelijk van donaties en daarom hebben wij besloten de opbrengst van de boekenverkoop dit jaar te doneren aan slachtofferhulp.

Het bedrag van € 450,- (inclusief enkele spontane
giften) wordt binnenkort aan hen overgemaakt.
Ook volgend jaar willen wij weer een boekenverkoop houden in onze garage tijdens de vakantieperiode van eind juni tot begin september, dan voor
een ander goed doel. Daarom kunt u het hele jaar
uw “uitgelezen” boeken bij ons brengen zodat we
tegen die tijd weer een mooie collectie hebben.
Mochten we niet thuis zijn, dan kunt u de boeken
op het bankje zetten. Ze staan dan toch droog.
Uw boeken zijn dus altijd welkom op het volgende
adres:
Martien en Betsie Hendriks
Stevensbeekseweg 2a
Overloon
Tel. 0478 642018
Hartelijk dank
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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

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte auto
met de beste service?
Welkom bij HW auto’s!
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
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 06 25 55 89 35
 info@hwautos.nl
 www.hwautos.nl

Agenda
22 september
Gezond ouder worden, ’t Helder,
19.30 tot 21.30 uur
23 september
KBO, algemene ledenvergadering, de Pit
26 september
Terrasconcert Toon van Opbergen, Museumplein bij IJshuisje
“De Papagaai”, 14.00 uur
29 september
OVO, Openingsavond
29 september
Dorpsraad,
Informatieavond
CPO3, Partycentrum Bos, 19.00 en
eventueel 21.00 uur
1 oktober
TP Loonse Duinen, Tennis 60+
9 oktober
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
11 t/m 17 oktober
TP Loonse Duinen, Open herfsttoernooi
13 oktober
KBO, Koken voor Ouderen, de
Pit, 12.00 uur
14 oktober
EHBO les Partycentrum Bos 19.00
uur
19 oktober
Gezond ouder worden, ’t Helder,
19.30 tot 21.30 uur
22 t/m 24 oktober
Tentfeest
23 oktober
Festival Schijt aan de Grens, ’t
Helder, 13.00 - 17.00 uur
29 oktober
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
30 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, de Pit
31 oktober
Jeugdorkest Fanfare, Halloweenconcert
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
Sinterklaascomité, Intocht Sinterklaas

14 november
Jubileumreceptie 66 jaar Keieschieters, Vierlingsbeek
15 november
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00
uur
18 november
EHBO les bij Partycentrum Bos,
20.00 uur
19 en 20 november
Dinnershow “’t Schaop met de 5
gangen”, de Pit
25 november
KBO, Algemene Leden Vergadering, de Pit
26 november
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
8 december
KBO, Koken voor Ouderen, de
Pit, 12.00 uur
9 december
EHBO les Partycentrum Bos 20.00
uur
11 december
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
12 december
Huibuuke, Kaartverkoop Bonte
Avonden, de Pit
12 december
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30
uur
12 december
Palet, Concert in Kerstsfeer,
Kloosterhuis Sambeek, 14.30 en
19.00 uur
16 december
KBO, Kerstviering
17 december
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
18 en 19 december
Fanfare, Kerstconcert
19 december
Lekker Loën, Plein Museumpark,
11.00 - ca. 17.00 uur
31 december
SJIL, Oliebollenactie, huis aan
huis, 10.00 - 13.00 uur

2022

9 januari
Huibuuke, Liedjesmiddag en uitkomen jeugdcarnaval, de Pit
13 januari
EHBO les Partycentrum Bos 20.00
uur
20 januari
EHBO les partycentrum Bos 20.00
uur
22 januari
Huibuuke, Bonte Avond I, de Pit

23 januari
Huibuuke, Bonte Avond II, de Pit
28 januari
Huibuuke, Bonte Avond III, de Pit
29 januari
Huibuuke, Bonte Avond IV, de Pit
10 februari
EHBO les partycentrum Bos 20.00
uur
12 februari
Huibuuke, Ánwaerk Make, de Pit
25 februari
Huibuuke, Carnaval Basisschool,
Josefschool
27 februari t/m 1 maart
Huibuuke, Carnaval, zie programma
2 maart
Huibuuke, Herringschelle, zie
programma
17 maart
EHBO les partycentrum Bos 20.00
uur
27 maart
Fanfare, Première compositieopdracht
2 april
Fanfare, Loën’s got talent
6 april
Freunde Echo, Paaszaterdag Muziekavond, de Pit
14 april
EHBO les partycentrum Bos 29.00
uur
23 april
Gilde, drumshowband “Out of
the box”
14 en 15 mei
Militracks, Oorlogsmuseum
21 mei
Fanfare, Instrumentendag
3 t/m 5 juni
Fanfare, Concertreis
11 juni
Jeugdorkest Fanfare, Concert
16 juli
Fanfare, Avond van de filmmuziek
3 en 4 september
Festival Schijt aan de Grens, ’t
Helder
18 september
Fanfare, Fanfaredag
23 en 24 september
Loën wet ‘t
1 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond
25 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, de Pit
18 december
Fanfare, Kerstconcert
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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 telefoonnummer.
Inleverdatum uiterlijk zondag 26 september.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door BLOEMS.

De winnaar van de vorige puzzel
in de uitgave van 8-9:
A. van Kempen
(prijs beschikbaar gesteld door
RESTARIA LOON)
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt.
Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en
streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.
OEROS
OESTERKWEKER
PAGINA
PARTJE
PASPOP
PLAFOND
PROEF
RIANT
SOLIST
TAIGA
TAPAS
TEKORT
TIBET

AALFUIK
ANIMATOR
AREND
BELEEFD
BLAUW
CAMARGUE
CARBID
COCKTAILGLAS
CRAWL
DAKKAPEL
DRUKKNOP
KAPOK
MEREL
NAGALM

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

67

23

8 91

45

18

L
E
R
E
M
D
P
R
O
E
F
O

W
U
A
L
B
A
H
O
J
S
O
E

A
K
O
P
A
K
T
T
P
G
E
R

R
E
K
E
W
K
R
E
T
S
E
O

C
O
C
K
T
A
I
L
G
L
A
S

A
A
T
B
P
P
G
S
T
E
A
P

M
N
R
A
E
E
O
I
N
P
L
L

A
I
O
B
M
L
A
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salon

Carolina
Carolina
salon

beauty & health
beauty & health

Voor als jij jouw
gezondheid op
nummer één wilt zetten!

Warme Bakker Degen
Reclame: 27 september t/m 2 oktober
• Kleine zwarte pruimenvlaai € 5,35
• Bruin tarwebrood
€ 2,20
• 4 Kwarkbolletjes + 1 gratis
Reclame: 4 t/m 9 oktober
• Abrikozenvlaai
€ 8,00
• Bruin meergr Lonse mik
€ 2,75
• Speculaas uit eigen bakkerij € 2,55
Irenestraat 2 Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

Joyce van der Vorst
Leefstijl en
Vitaliteit coach en
personal trainer
mail
info@joycevandervorst.nl
website
www.joycevandervorst.nl

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

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl
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Jeu Verstraaten
wethouder

ROOTS & CARROTS

VDB/LO
B A L A N S

M E T

V O E D I N G

B A L A N S

M E T

V O E D I N G

ROOTS & CARROTS

Fons van Mil
Voor een duurzaam & gezond
voedingspatroon
raadslid
(fractie vrz.)

Marc Oudenhoven
raadslid

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

Voor een duurzaam & gezond voedingspatroon
www.rootscarrots.nl
06 301 791 65
Peter Zuidstraat 14, Overloon

Johan Hermanussen

Persoonlijk en begripvol
raadslid

Vijf Dorpen Belang / Lijst Overloon

Heerlijke 100% blauwe bessen PRODUCTEN

0478 588 889

dag en nacht bereikbaar

0485 523 043

www.goemansuitvaartzorg.nl
Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid
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Belangrijke telefoonnummers:

Belangrijke telefoonnummers:
1 1.Als
telt,
bijbij
levensgevaar
Alselke
elkeseconde
seconde
telt,

oflevensgevaar
heterdaad bel
onmiddellijk 112
ofdan
heterdaad,
2 Politie:
0900
8844
bel dan
onmiddellijk
112
Wijkagent
Cyril
van
den
Bosch, via
2. Politie: 0900 8844
Wijkagent
janne.blom@politie.nl
politie.nl
(Mijn
Buurt)
Anoniem
bellen:
3 3.Anoniem
bellen:
0800 0800
7000 7000
Huisartsenpost
Boxmeer
4 4.Huisartsenpost
Boxmeer
0900
8880
spoed
vr
0900
8880
spoed
op op
mama
t/mt/m
vr tussen
tussen
17.00
08.00
uur,
in
het
17:00 - 08:00 uur.
weekend en op feestdagen, voor
5 Brandweer: 088 0208208
dringende medische vragen die
6 Maasziekenhuis Boxmeer:
niet kunnen wachten tot het
0485 845000
eerstvolgende spreekuur van uw
7 Meldingen bij Gemeente Boxmeer:
eigen huisarts
•
Groen,
plein, stoep,
fietspad, weg
5. Brandweer:
088 0208208
585911 of bij spoed
06 53735353
6.0485
Maasziekenhuis
Boxmeer:
www.boxmeer.nl
0485 845000 tab melding doen
0485
585865 0485 585911
7.• Zorgloket:
Gemeente
Boxmeer:

2

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
aanleveren uiterlijk

6 oktober
29 september 20.00 uur

Wel abonnee, maar geen
“Ons Eigen Erf” ontvangen?
Dan kunt u bij ‘Maurix Tweewielers’
(Vierlingsbeekseweg 7a) tijdens
openingstijden een exemplaar ophalen!

