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Afscheid Burgemeester Karel van Soest in Overloon

Karel van Soest (70) neemt afscheid als burgemeester 
van Boxmeer. Per 1 januari 2022 maakt deze gemeente 
deel uit van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. De 
VVD’er begon op 1 september 2003 als burgemeester 
in Boxmeer na een burgemeestersreferendum. Eerder 
was hij wethouder in Waddinxveen en burgemeester 
in Heel. Tijdens zijn afscheidsreceptie op 17 september 
ontving burgemeester Karel van Soest de Commissaris-
penning uit handen van de commissaris van de Koning, 
Ina Adema. Van Soest kreeg deze persoonlijke blijk van 
waardering voor zijn rol bij herdenkingen van de be-
vrijding en zijn verdiensten als bestuurder. Karel van 
Soest is tot en met 31 december 2021 waarnemend 
burgemeester van Boxmeer. 

Op 6 november aanstaande is er een afscheidsreceptie 
voor Burgemeester Karel van Soest voor alle inwoners 
van Overloon.

Wij willen jullie graag in de gelegenheid stellen om af-
scheid te nemen van de burgemeester.
Het afscheid zal plaatsvinden op zaterdag 6 november 
van 14:00 uur tot 17:00 uur in De Pit
.
Voor deze gelegenheid willen wij graag de vlag of 
vaandel van verenigingen ophangen in de grote zaal 
van De Pit. Wilt u ons vóór 18 oktober aanstaande 
laten weten of u een vlag of vaandel ter beschikking 
stelt die dag? Wij kunnen de vlag of vaandel bij u ko-
men ophalen of u kunt de vlag of vaandel brengen bij 
Toon Hendriks, Loonse Hei 1 te Overloon.

Wij bieden 6 november de mogelijkheid een klein 
woordje tot de burgemeester te richten. Als u hiervan 
gebruik wilt maken, kunt u zich vóór 18 oktober opge-
ven via onderstaand e-mailadres.

Leden van verenigingen willen wij vragen om het af-
scheid in tenue van de vereniging bij te wonen.

Opgave voor vlag of vaandel en/of het woordje kan 
via: brievenbus@dorpsraadoverloon.nl.

Hopelijk zien wij u zaterdag 6 november in De Pit.

Comité afscheid Burgemeester 
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Het mag geen naam hebben
• Appelactie: laat je geen appels voor citroenen verkopen…

• Burgemeester van Soest haalt de eindstreep met vlag en wimpel…!

• Én ’n klein woordje! Het grote woord is eruit: “niet te lang lullen…!”

• Support de Overloonse clubs en verenigingen…!

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
Sociom en notarissen ondersteunen

verenigingen en stichtingen

Vanaf 1 juli 2021 is de nieuwe WBTR voor verenigin-
gen en stichtingen van kracht. Het is binnen de ge-
meente Boxmeer gebleken dat enkele organisaties 
moeite hebben om te voldoen aan de nieuwe wet, 
zowel financieel als organisatorisch. Daarom is con-
tact opgenomen met welzijnsorganisatie Sociom 
en de notariskantoren in de gemeente Boxmeer. Zij 
bieden vrijwilligersorganisaties de helpende hand.

De WBTR is bedoeld om bestuur en toezicht binnen 
organisaties te verbeteren. Er zijn regels en proce-
dures opgesteld over taken, bevoegdheden, ver-
plichtingen en aansprakelijkheid. Verenigingen en 
stichtingen dienen deze regels en procedures te in-
tegreren in hun eigen organisatie. 

Stap voor stap naar een WBTR-organisatie
Sociom verstrekt 50% korting op het stappenplan 
van de IVBB (Instituut voor Verenigingen, Branches 
en Beroepen), waardoor de kosten voor deze on-
dersteuningstool 120 euro zijn. Dit online stappen-
plan  geeft informatie over de nieuwe verplichtin-
gen en biedt handreikingen om hieraan te voldoen. 
Aanschaf van een stappenplan is geen verplichting. 
Voor meer informatie over de WBTR en het stap-

penplan kun je contact opnemen met Sociom
(0485-700 500). 

Statutenwijziging 
Organisaties die niet voldoen aan de WBTR dienen 
de statuten aan te passen of zelfs op te stellen. 
Voor (kleine) organisaties die afhankelijk zijn van 
contributies en donaties, kan dit een behoorlijke 
financiële aanslag betekenen op hun verenigings-/
stichtingsbudget. Notariskantoor Vierlingsbeek en 
Notariskantoor Teeuwen in Boxmeer zijn bereid te 
fungeren als gratis vraagbaak voor vragen over de 
WBTR. Bovendien zijn beide kantoren bereid voor 
verenigingen en stichtingen een korting te hante-
ren voor het opstellen/wijzigen van statuten van ca. 
100 tot 175 euro. 

Informatiebijeenkomst
Notariskantoor Teeuwen is bereid om in samenwer-
king met Sociom een informatiebijeenkomst over 
de WBTR te organiseren. Wanneer verenigingen/
stichtingen daarvoor interesse hebben, kunnen zij 
contact opnemen met Sociom via eerdergenoemd 
telefoonnummer.

RECTIFICATIE CPO 3

In de vorige uitgave van Ons Eigen Erf van 22-9 stond een artikel over een bijeenkomst op 29-9. 

Dit was een oud artikel en is per abuis geplaatst; er was geen bijeenkomst gepland. 

Op dit moment is er geen nieuws over CPO bouwen. Mocht u nu of in de toekomst interesse of vragen 

hebben over CPO bouwen, dan kunt hiervoor het mailadres cpo3@dorpsraadoverloon.nl gebruiken.

Herdenking van de evacuatie bij kapel Op de Weerd

De jaarlijkse herdenking van de evacuatie is op 
zondag 17 oktober om 15:00 uur bij de kapel Op 
de Weerd in Maashees. Op de plaats van de ka-
pel verbleven in 1944 vele mensen van Maashees, 
Overloon, Vierlingsbeek en omliggende dorpen 

nadat ze door de strijdende partijen uit hun hui-
zen waren verdreven. De gevluchte mensen leef-
den in het bos Op de Weerd in schuilkelders, ge-
maakt van takken en stro. Na de oorlog werd er 
op de plek een kapel gebouwd uit dankbaarheid.
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Kerkberichten

Voorzorgsmaatregelen in verband met het Corona-
virus
De maatregelen die worden getroffen in verband 
met corona worden steeds meer versoepeld. Er gel-
den dan ook steeds minder beperkingen. Toch wor-
den alle bezoekers verzocht om in het kerkgebouw 
voorzichtig te blijven, de nodige afstand te betrach-
ten en rekening met elkaar te houden.

Vieringen 10 oktober – 17 oktober

Zondag 10 oktober 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van der Sluis
Acoliet: Joep Smeets
Muzikale begeleiding Logeko

Misintenties:
Voor overleden leden Logeko.
Voor overleden leden van afgelopen twee jaar: Ger-
rit Kroon en erelid, Koos van der Hoff.
Paul Arts, voor jarenlange inzet Logeko.

Zondag 17 oktober 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan Donders
Acoliet: Jeanne Willems
Theobalduskoor

Kosterdienst
Zaterdag 9 oktober – 17 oktober
Nelly van Gemert, tel.: 642504

Zondag 17 oktober – 24 oktober
Tiny Willems, tel.: 641814

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 24 okto-
ber en 31 oktober bij de kerkberichten in Ons Eigen 
Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht 
deze uiterlijk voor 12 oktober 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 bij-
zondere feestdagen en op de vierde zaterdag van 
de maand, in de maand oktober op zaterdag 23 
oktober, worden de vieringen uitgezonden vanuit 
de kerk via het tv-kanaal Omroep Land van Cuijk. U 
kunt via de Omroep Land van Cuijk, naar de uitzen-
dingen kijken. De uitzendingen zijn te ontvangen: 
•  voor Ziggo abonnees, via kanaal 40;
•  voor abonnees van KPN/ Telfort/XS4ALL/glasvezel-

providers, met de witte afstandsbediening, via ka-
naal 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 
geluid en zal melding worden gedaan op de paro-
chiesite: www.theobaldusparochie.nl. U kunt even-
eens contact opnemen met het secretariaat van 
de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel. 0485-
471246 en bij dringende zaken tel. 06 23 88 78 60. 

Uitgebreide informatie over de deelparochie 
H. Theobaldus kunt u vinden op de website:
www.theobaldusparochie.nl

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

Bereikbaarheid Parochie  Maria, Moeder van de Kerk

Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende 
adres: Lepelstraat 13/A, 5845 BK St. Anthonis,
tel. 0485-471246. 

Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken 
zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te 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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Uitnodiging informatieavond
1e Heilige Communie

Parochie Maria Moeder van de Kerk 
Deelparochies Sint Anthonis, Ledeacker, Oploo, 
Oeffelt, Beugen, Wanroij, Landhorst, Rijkevoort, 
Overloon, Westerbeek, Stevensbeek, Vierlingsbeek, 
Maashees, Groeningen

Ouders die overwegen om hun kind in groep 4 of 
5 van de basisschool mee te laten doen aan de 1e 
Heilige Communie, nodigen wij uit voor een infor-
matieavond op:

Dinsdag 5 oktober van 20.00 – 21.00 uur in de sacris-
tie van de San Salvatorkerk, Kerkplein 4, Oeffelt of:
Woensdag 6 oktober van 20.00 – 21.00 uur in het 
parochiecentrum Maria Moeder van de Kerk, Lepel-
straat 13a, Sint Anthonis 

Ook als uw kind nog niet gedoopt is, bent u van 
harte welkom.

U krijgt deze avond informatie over het commu-
nieproject, de activiteiten in de voorbereiding en 
u ontvangt het inschrijfformulier. De communie-
voorbereiding start half november en de 1e Heilige 
Communie-mis vieren we in mei 2022. Mocht u niet 
in de gelegenheid zijn om op één van deze avonden 
aanwezig te zijn, dan kunt u een e-mail sturen naar 
secretariaat@mmvdk.nl of bellen naar 0485-471246 
(op werkdagen van 9.00 – 12.30 uur behalve don-
derdags) en zenden wij u een formulier toe. Het in-
schrijfformulier kunt u uiterlijk vrijdag 22 oktober 
inleveren bij de communiewerkgroep ter plaatse 
of terugmailen/opsturen naar/afgeven bij het paro-
chiecentrum Maria Moeder van de Kerk, Lepelstraat 
13a, 5845 BK Sint Anthonis of via WhatsApp Jantje 
Bax 06-30517629. 

Pastoor Van der Sluis en pastor Tullemans

COA mag 36 stacaravans plaatsen
voor noodopvang asielzoekers

Boxmeer stemt in met tijdelijke uitbreiding azc
De gemeente Boxmeer geeft het COA toestemming 
voor het plaatsen van 36 stacaravans op het terrein 
van het azc in Overloon. Het COA heeft gevraagd om 
tijdelijke uitbreiding om de toegenomen stroom asiel-
zoekers te kunnen huisvesten. In de caravans is plek 
voor 180 vluchtelingen. Dit aantal past binnen de gel-
dende bestuursovereenkomst. De gemeente Boxmeer 
zal voor de plaatsing een tijdelijke vergunning afge-
ven. Die geldt tot mei volgend jaar, als het azc in Over-
loon dicht gaat. Boxmeer stelt verder als voorwaarde 
dat onder de nieuwe bewoners geen AMV’ers, veilige-
landers en personen zijn die op de lijst van overlastge-
vers staan, de zogeheten top-X-lijst.
 
Het aantal mensen dat in Nederland aanklopt voor 
asiel is de laatste maanden fors gegroeid. Opvangor-

ganisatie COA heeft op korte termijn niet genoeg 
plek en is in heel Nederland op zoek naar tijdelijke 
huisvesting. Begin september klopte het COA ook 
bij Boxmeer aan. Het COA wil tussen de 150 en 200 
asielzoekers huisvesten in het azc Overloon, maar 
dat kan niet in de bestaande gebouwen. Daarom 
vraagt het COA vergunning voor de plaatsing van 
volledig elektrische stacaravans. Onder de genoem-
de voorwaarden willen college en gemeenteraad 
meewerken. De klankbordgroep azc, waarin onder 
meer omwonenden zijn vertegenwoordigd, is op de 
hoogte van de plaatsing.
Vanwege de hoge nood aan huisvesting, plaatst het 
COA volgende week al de eerste caravans. Het is de 
bedoeling dat uiterlijk 1 november de vluchtelingen 
kunnen intrekken.

Tableau Marcial Mar(t)s in Overvloe(t)d

In de afgelopen jaren hebben 
wij afscheid moeten nemen 

van Piet Vloet en Paul Arts. Om beide heren te eren 
en te vereeuwigen in onze muziek, hebben wij als 
Vriendenkring het initiatief genomen om een uniek 
muziekstuk te laten componeren. Deze bijzondere 
opdracht is uitgevoerd door Rob van Reijmersdal. 
De compositie bestaat uit 3 concertwerken. Eén 
voor het fanfareorkest, één voor het jeugdorkest en 
één voor de slagwerkgroep/jeugdslagwerkensem-
ble. Wat deze compositie bijzonder maakt is dat de 

drie marsen niet alleen afzonderlijk van elkaar te 
spelen zijn, maar als je ze tegelijkertijd speelt, klinkt 
een nieuwe (4e) concertmars. Afgelopen vrijdag is 
deze compositie overhandigd aan de Fanfare. Rob 
heeft ons enthousiast verteld hoe hij tot deze com-
positie gekomen is.

De grote première van dit indrukwekkende muziek-
stuk is op zondag 27 maart 2022. Later volgt er meer 
informatie!
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Clubkampioenschappen 2021

Zondag 19 september stond 
bij onze clubleden al lange 
tijd genoteerd in de agenda; 

de dag van de clubkampioenschappen! Lukt het de 
clubkampioenen van 2020 om hun titel te behouden 
of moet de wisselbeker toch worden ingeleverd aan 
het einde van de dag?

Om tien uur in de ochtend reed het eerste paard de 
dressuurring binnen om voor het oog van twee jury’s 
een proef te rijden. In totaal deden 17 combinaties 
mee aan dit onderdeel. Daarna was het de beurt aan 
Imke de Groot met haar pony Henkie en Lieke Vissers 
met Mickey om een Bixieproef te rijden. Deze proef is 
een soort kennismaking en voorbereiding op de ge-
wone dressuurproeven. Beide ruiters lieten met mooie 
proefjes zien dat ze al veel geleerd hebben met hun 
pony!

Vervolgens werd er een spectaculair spel gespeeld, sa-
men met pony of paard. Florus Janssen met Kantje’s 
Tobitho was de meest snelle en behendige ruiter en 
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Appelactie
Afgelopen jaar hebben we onze jaarlijkse appelactie 
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heerlijke appels. Op dinsdag 12 oktober vanaf 17:00 
uur kunt u ons verwachten. Mede dankzij de op-
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ende houden, dus alvast hartelijk dank als u ons hierbij 
steunt!

Allerzielen
2020-2021

Op zondag 31 oktober om 14:30 uur 
vieren we weer Allerzielen, de dag waarop we meer 
dan anders stilstaan bij de overledenen in onze ge-
meenschap. De nabestaanden van de overledenen 
van het afgelopen jaar die vermeld staan op de site 
van de parochie, hebben hiervoor reeds een uitno-
diging ontvangen.
Het wordt echter steeds moeilijker de juíste adres-
gegevens van nabestaanden te achterhalen. Bij het 
melden van een overlijden aan de parochie wordt 
vaak slechts de naam van de overledene, de over-
lijdensdatum én de leeftijd doorgegeven. Mocht 

hierdoor de uitnodiging niet bij u aangekomen zijn, 
onze excuses hiervoor.

We nodigen graag iedereen die de behoefte voelt 
zijn dierbare overledenen te herdenken uit om 
aanwezig te zijn bij de Allerzielenviering in onze 
Theobalduskerk en eventueel aansluitend op het 
kerkhof. Deze herdenkingsviering vindt plaats met 
medewerking van Logeko en fanfare Vriendenkring.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die stellen 
via info@theobaldusparochie.nl óf 06-30693894.
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In gesprek met Bianca Pouw

Bianca Pouw is geboren in 
Odijk, een klein dorp vlak-
bij Utrecht. Samen met de in 
Overloon geboren Leon Ger-

rits woonde ze in Houten. Maar, toen ze een bouw-
kavel konden kopen aan de Ringoven in Overloon 
besloot het inmiddels jonge gezin daar hun huis te 
bouwen en zich te settelen. 

Sinds ze haar opleiding afgerond heeft is Bianca 
werkzaam in de commerciële business. Vier jaar 
geleden besloot ze om voor zichzelf te beginnen, 
als sociaal ondernemer. Wat onderscheidt een soci-
aal ondernemer van een reguliere ondernemer?, is 
onze eerste vraag. “Als sociaal ondernemer wil ik 
maatschappelijke impact creëren. Natuurlijk gaat 
het ook om opbrengsten, want des te meer ik ver-
dien met mijn bedrijf, des te meer mensen kan ik 
helpen. Andere voorwaarde voor mij was duurzaam 
en lokaal produceren. Als ik hier in de regio kan 
produceren, waarmee ik de lokale economie ver-
sterk, waarom zou ik dan containers met producten 
uit China laten komen?”

Mannelijke sociale werkplaats
Zo ontstond vier jaar ge-
leden Bijenhotelkopen.nl. 
“Het maken van de bijen-
hotels was niet het doel op 
zich, maar een middel om 
werkplekken te creëren 
voor mensen die aan de zij-

lijn van de maatschappij staan, waaronder bijv. sta-
tushouders”, legt Bianca uit. “Bij Bijenhotelkopen.
nl worden deze mensen begeleid naar het vinden 
van een baan. We leren ze o.a. hoe om te gaan met 
veiligheid, hoe als team te werken en dat het, hier 
in Nederland, belangrijk is om op tijd op je werk te 
komen. Leon is als jobcoach op de werkvloer ver-
antwoordelijk voor deze begeleiding. We hebben 
gekozen voor het maken van bijenhotels omdat ik 
vind dat het product goed moet zijn voor de wereld. 
Met hout (Amerikaans eiken) uit o.a. de Overloonse 
bossen iets moois maken voor de natuur.” Inmiddels 
hebben 27 statushouders het traject gevolgd waar-
van een groot deel een betaalde baan heeft gevon-
den in de regio en een aantal een vervolgopleiding 
is gaan doen. Een mooi resultaat. 

Vrouwelijke sociale werkplaats
Het succes van de mannelijke sociale werkplaats, 
vroeg om eenzelfde onderneming, maar dan voor 
vrouwen en meisjes, een vrouwelijke sociale werk-
plaats dus. Volgens Bianca lopen vrouwen die hier 
komen wonen het gevaar in een sociaal isolement 
terecht te komen. “Ze spreken de taal niet, weten 
weinig van de Nederlandse normen en waarden en 
reizen met het openbaar vervoer hier in de regio 
is bijna onmogelijk voor ze. Voor mijn werk heb ik 

vele jaren in het buitenland gewoond en daar liep 
ik tegen dezelfde problemen aan. Zelf heb ik toen 
ervaren dat het beheersen van een aantal basisvaar-
digheden van groot belang is voor de verdere ont-
wikkeling”. 

Impact-Spots vrouwenactiveringscentrum
En zo werd het Impact-Spots vrouwenactiverings-
centrum opgericht. Per 1 november wordt Bianca 
eigenaar van het pand aan De Oude Molen 5 die 
de naam “Het Impact Huis” gaat krijgen. Op de be-
gane grond worden de bijenhotels gemaakt en de 
eerste verdieping wordt omgebouwd tot multifunc-
tionele ruimtes voor het vrouwenactiveringscen-
trum. Een team vrouwelijke bouwkundestudenten 
van de HAN is medeverantwoordelijk voor de bouw 
en inrichting van dit Impact Huis. Op 1 januari 2022 
moet alles operationeel zijn. “In het Impact Huis 
kunnen vrouwen in een huiselijke setting werker-
varing opdoen, taallessen en inburgering volgen, 
huiswerkbegeleiding krijgen en een sociaal net-
werk opbouwen. Aan het einde van het werkerva-
ringstraject van 3 maanden stromen ook deze deel-
nemers van een uitkering of sociaal isolement door 
naar een betaalde baan of opleiding in de regio. Als 
deze vrouwen door te werken financieel onafhan-
kelijk zijn dan kunnen ze ook hun eigen toekomst 
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bepalen. Voor mij een belangrijk persoonlijk doel.” 
Om e.e.a. financieel te kunnen dragen worden er 
self-care producten ontwikkeld en geproduceerd 
van gerecycled textiel. Productieoverschotten uit de 
fashion en textielindustrie dienen als grondstof voor 
nieuwe producten voor het beoefenen van yoga, 
pilates, meditatie en mindfulness. Alles om body, 
mind & soul in balans te brengen. Denk hierbij aan 
meditatiekussens, sokken, omslagdoeken, yoga-tas-
sen, oogpads e.d. ”Het Impact Huis heeft overigens 
nog een bredere functie” licht Bianca haar project 
verder toe. “Het Impact Huis wordt ook een plek om 
de leefbaarheid en de sociale cohesie van Overloon 
te ondersteunen. Het wordt bijvoorbeeld mogelijk 
om verschillende ruimtes te huren voor sociale en 
duurzame activiteiten.”

Ignite Award
Bianca is genomineerd voor de Ignite Award, een 
startersprijs voor sociale ondernemers die met hun 
onderneming echte maatschappelijke veranderin-
gen teweegbrengen. Uit 100 inzendingen zijn vijf 
veelbelovende social startups geselecteerd waaron-
der Impact-Spots. De komende weken werken de 
finalisten tijdens een intensief trainingstraject aan 
het versterken van hun onderneming. Een deskun-
dige jury bepaalt de winnaar, maar ook het publiek 
kan zijn stem uitbrengen. Ga daarom naar:
https://www.igniteaward.nl/finalist/impact-spots. 

Meer informatie is te vinden op:
www.igniteaward.nl en www.impact-spots.com 

Kalender van activiteiten

Woensdag 6 oktober Kienen in De Pit. Aanvang 
14:00 uur. Kosten € 5,00 p.p.
Donderdag 7 oktober Inloopmiddag t.g.v. de Dag 
van Ouderen in De Pit. Tijd 14:00 uur tot 16:00 uur.
Woensdag 13 oktober Koken voor Ouderen. In de 
foyer van de Pit. Aanvang om 12:00 uur. Alleen op 
uitnodiging.
Woensdag 20 oktober Kienen in De Pit. Aanvang 
14:00 uur. Kosten € 5,- p.p.
Vrijdag 29 oktober Samen Eten en Ontmoeten bij 
partycentrum Bos. Aanvang 17:30 uur. Opgave van 
tevoren verplicht. Deelname € 15,- per persoon (ex-
clusief de consumpties).
Donderdag 4 november IVN wandeling Landgoed 
Geijsteren. Vertrek 13:00 uur bij de Pit.
Woensdag 10 november Koken voor Ouderen. In de 
foyer van de Pit. Aanvang om 12:00 uur. Alleen op 
uitnodiging.
Zondag 14 november Uit op Zondag 14:30 uur tot 
16:00 uur.
Maandag 15 november Kijk op Kunst in de Pit. Aan-
vang 20:00 uur. Deze avond speciale aandacht voor 
de COBRA groep.

DAG van de OUDEREN
Inloopmiddag op donderdag 7 oktober van 14:00 tot 
16:00 uur in de Pit - Blauwe Zaal
Voel je welkom bij gratis koffie met iets lekkers om 
elkaar te ontmoeten in een gezellige sfeer. De be-
stuursleden maken aan tafel graag een praatje met 
jullie. We zijn benieuwd naar wat jullie bezig houdt, 
hoe de coronatijd beleefd wordt, of waar wensen en 
ideeën zijn. Of we kunnen ook zomaar even buur-
ten nu het weer mag. Voor de liefhebbers zijn er 
ook spellen in de zaal. Je kunt aanschuiven aan een 
kaarttafel of bij een ander spel. “Laat je uitdagen”.

Op 1 oktober is de Internationale Dag van de Oude-
ren. Met de bedoeling om op die dag de gevolgen 
van de groter wordende groep ouderen, de vergrij-

zing onder de aandacht te brengen en extra aan-
dacht te schenken aan senioren. Wij “vieren” daar-
om deze dag dit jaar met deze inloopmiddag.

Het bestuur

Wat als ik uitbehandeld ben? Wat is mijn leven waard 
als ik afhankelijk word?
Met deze vragen word je soms geconfronteerd in-
zake je eigen gezondheid of die van een naaste. 
Hierover worden in de bibliotheek van Boxmeer in 
oktober twee informatieve avonden georganiseerd.
De eerste avond heeft als onderwerp: Wat als ver-
dere behandeling weinig zin meer heeft? Wil je zo 
lang als het kan alle medische mogelijkheden be-
nutten of kies je voor palliatieve zorg, of eutha-
nasie? Marlies van den Belt, huisarts in Boxmeer, 
kaderarts en betrokken in het netwerk palliatieve 
zorg, zal deze avond inleiden.
De tweede avond draait om de vraag: Welke waar-
de heeft mijn leven nog als ik afhankelijk word? 
Wat als je het gevoel krijgt een last te worden voor 
anderen of als je bang bent de regie over je leven te 
verliezen? Aan deze avond zullen meewerken: Hoa 
Bui en Mariet Rutten, resp. coördinator en vrijwilli-
ger bij Sociom, Evelien Roode, geestelijk verzorger 
bij Pantein en Syntein en Ellen van der Hoff van 
VPTZ- de Cocon.
Op deze avonden is er ook gelegenheid tot vragen 
en gesprek met elkaar. En er zullen boeken over het 
thema liggen om in te zien of te kopen.
De avonden zullen zijn op 7 oktober en 21 oktober, 
tussen 20:00 en 22:00 uur.
In verband met een maximum aantal deelnemers is 
het belangrijk om je aan te melden. Dit kan via de 
website van de bibliotheek: www.biblioplus.nl, zie 
agenda
De volgende organisaties werken mee aan deze 
avonden: Biblioplus, KBO- Brabant, Protestantse Ge-
meente Boxmeer, OLV parochie Boxmeer, Pantein, 
Sociom, Syntein & netwerk palliatieve zorg Noorde-

KBO-OVERLOON 
Belangenvereniging van senioren 
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WWW.DANSSTUDIODANCY.NLWWW.DANSSTUDIODANCY.NL

OVERLOONOVERLOON

DINSDAGDINSDAG  
STRONG NATIONSTRONG NATION

  
GEMEENSCHAPSHUIS DE PITGEMEENSCHAPSHUIS DE PIT

19:40 - 20:10 UUR19:40 - 20:10 UUR

ZUMBA FITNESSZUMBA FITNESS
20:15 - 21:05 UUR20:15 - 21:05 UUR

MELD JE AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLESMELD JE AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLES
VIA: DANCYDANSSTUDIO@HOTMAIL.COMVIA: DANCYDANSSTUDIO@HOTMAIL.COM

14

 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 

let op! nieuwe openingstijden tijdens de wintermaanden 
1 t/m 31 oktober     Vanaf 1 november
Maandag: 12.00 - 20.30 uur  Maandag: Gesloten
Dinsdag:  12.00 - 20.30 uur  Dinsdag:  Gesloten
Woensdag: 12.00 - 20.30 uur  Woensdag: 12.00 - 20.30 uur
Donderdag: 12.00 - 20.30 uur  Donderdag: 12.00 - 20.30 uur 
Vrijdag:  12.00 - 20.30 uur  Vrijdag:  12.00 - 20.30 uur 
Zaterdag: 12.00 - 20.30 uur  Zaterdag:  12.00 - 20.30 uur 
Zondag  12.00 - 20.30 uur  Zondag:  12.00 - 20.30 uur

Restaria Loon | Hof van Loon 2 | 5825 DZ Overloon
0478-641480 | www.restarialoon.nl

graag tot ziens 
bij Restaria Loon!
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Puzzelen? Leuk...
Prijs deze keer beschikbaar gesteld door

DA Drogisterij & Parfumerie

Zie pagina achteraan.

Beste inwoners van Overloon,

Al geruime tijd ben ik op zoek naar een leuke woning in Overloon.
Via de gangbare kanalen is dat helaas nog niet gelukt in deze ingewikkelde woning-
markt. Misschien helpt dit berichtje in jullie dorpsblad me weer een stap dichterbij 
een mooie nieuwe plek.

Mijn naam is Maartje Kunen en samen met mijn zoon van 7 ben ik op zoek naar een 
koop of huurwoning in jullie prachtige dorp. Ik ben docent en onderzoeker bij Fontys 
Sporthogeschool in Eindhoven.

Wonen in de stad is echter niets voor mij. Ik ben een echt dorpsmens, opgegroeid in 
het kleine Geijsteren, waar ik momenteel ook tijdelijk woon, maar  niet wil blijven. 
Ben of ken jij iemand die mij kan helpen aan een mooie nieuwe woonplek in Over-
loon? Ik zoek een huur of koopwoning met een tuin. Overweeg jij je huis te verko-
pen (max. 300.000) of heb je een leuk huurhuis voor me? Dan hoop ik dat je mij wilt 
informeren. Dankjewel!

Maartje Kunen – maartjekunen@hotmail.com – 0642710365

WONING 
GEZOCHT 

IN HET 
MOOIE

OVERLOON

Gevonden
op de Theobaldusweg,

hangertje met
steentjes

en ingegraveerde namen.
06 45025119

lijke Maasvallei, VPTZ, Zinnet- netwerk voor levens-
vragen. 

Kienen
We gaan het kienen weer opstarten. Op de woens-
dagmiddag vanaf 14:00 uur in De Pit. De eerste keer 
zal zijn op woensdag 6 oktober. En daarna vanaf 
20 oktober elke 1e en 3e woensdag van de maand. 
Deelname bedraagt € 5,- per persoon. Betaling met 
een bankbiljet. (Het is nagenoeg onmogelijk om er-
gens nog muntgeld in te leveren).

Samen eten en ontmoeten
Het kan en mag weer: Samen eten en ontmoeten. 
Iedere laatste vrijdag van de maand. Partycentrum 
Bos heet ons van harte welkom op vrijdag 29 ok-
tober om 17:30 uur. Deelname kost € 15,- per per-
soon (exclusief de consumpties). Iedereen dient zich 
vooraf aan te melden bij Christine Hendriks, Haar-
lemmermeerlaan 7b (telefonisch - 641719 of schrif-
telijk via haar brievenbus).

Koken voor ouderen
Ook dat gaan we weer oppakken. Elke 2e woensdag 
van de maand kookt een groep vrijwilligers voor de 
oudsten onder onze leden, die onlangs hun verjaar-
dag mochten vieren. De (maximaal) 12 gasten wor-
den hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

Schaken
Op woensdagmorgen bent u weer van harte wel-
kom om een partijtje te komen schaken in de foyer 
van De Pit. Kunt u nog niet schaken dan kunt u hier 
het spel leren. Dhr. Theo Hurkens is weer gestart 
met een groep belangstellenden en geeft uitleg. Er 
zijn geen kosten aan verbonden.

Wisseling der seizoenen
Vanaf 1 oktober vertrekken de fietsers weer iede-
re dinsdagmiddag om 13:00 uur vanaf De Pit i.p.v. 
om 13:30 uur. Bij de Soos 55+/sportcafé kunt u weer 
tot en met maart op vrijdagmiddag terecht om te 
kaarten, rummikuppen enz. De sporters gaan weer 
vanaf 1 oktober de Raaijhal in. Het sporten start om 
14:00 uur. Het sporten wordt begeleid door fysio-
therapeuten en duurt tot 15:00 uur. Natuurlijk kunt 
u ook deelnemen op vrijdagmiddag aan het wande-
len. Vertrek om 13:30 uur vanaf het Museumplein.

Rabobank Clubsupport Actie 2021
Ook dit jaar houdt de Rabobank haar jaarlijkse Ra-
bobank Clubsupport Aktie. Je kunt stemmen vanaf 
4 oktober 2021 en de stemming loopt tot 24 okto-
ber. Mocht je lid zijn van de Rabobank en je weet 
niet hoe je moet stemmen, dan kun je hulp vragen 
bij een van de bestuursleden van KBO Afdeling 
Overloon.
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Gerard Kocken ATB-toertocht Overloon

Toerklub Overloon organiseert 
op zondag 17 oktober 2021 de 

spectaculaire Gerard Kocken ATB-toertocht. We 
hebben afstanden van 35, 45 en 55 km. Dit geeft 
de fanatieke, en ook de beginnende ATB-er de mo-
gelijkheid om zijn of haar grenzen te verkennen. 
Uiteraard zal de vaste ATB-route van Overloon het 
hart vormen van deze tocht afgewisseld met vele 
andere uitdagende paden.

De startplaats is bij café en partycentrum “Bos” aan 
de Irenestraat in Overloon. De fietser kan hier na 

afloop gebruik maken van een afspuitplaats voor 
de fiets. Er kan gestart worden tussen 8:00 en 10:30 
uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,-. NTFU- en KN-
WU-leden en jongeren tot en met 18 jaar ontvan-
gen € 1,- korting. Tenslotte wordt de tocht verreden 
onder NTFU-voorwaarden.

In verband met de veiligheid van onze deelnemers 
zal de vaste ATB-route die dag tot 14:00 uur afgeslo-
ten zijn voor niet-deelnemers.

Meer informatie vind je op http://www.toerklub.nl 

Henk Nielen wegkampioen bij de TKO

Op 26 september jl. werd bij Mu-
seumzicht de TKO seizoenswissel 
gehouden. Dit betekent dat we 

weer allemaal overstappen op de ATB. Tijdens de 
seizoenswissel werd onder het genot van koffie met 
een worstenbroodje bij Museumzicht de wegkam-
pioen bekend gemaakt. Henk Nielen mocht zich dit 
jaar kronen tot wegkampioen!

Natuurlijk is het TKO fietsen ook beperkt geweest 
tijdens afgelopen zomer, maar we mogen gelukkig 
weer in groepen fietsen. Ben jij ook zelf gaan fiet-
sen afgelopen zomer en lijkt het je wat om in een 
groep mee te fietsen bij hele mooie tochten in de 
omgeving, dan kun je vrijblijvend een paar weken 
meefietsen. Komende winter wordt er voornamelijk 
ge-ATB’d, maar een kleine groep blijft ook op de 
weg fietsen.  

Voor meer informatie zie www.toerklub.nl Henk Nielen (foto: Jo van Gemert)

14 oktober onthulling plaquette
Overloonse slachtoffers Tweede Wereldoorlog

Eerder dit jaar is er door de Dorpsraad geld inge-
zameld voor een plaquette voor op het 14 Okto-
berplein. Op deze plaquette staan de namen van 
de Overloonse slachtoffers van de Tweede Wereld-
oorlog. De plaquette zal geplaatst worden bij het 
vrijheidsmonument zodat we, wanneer we op 4 mei 
stilstaan bij de slachtoffers van oorlog, ook de Over-
loonse inwoners herdenken die zijn omgekomen. 
Het gaat om dezelfde namen waarvoor ook in de 
kerk een plaquette hangt. Maar door de plaatsing 
van de nieuwe plaquette buiten, zullen de namen 
ook op momenten dat de kerk gesloten is voor ie-
dereen zichtbaar zijn.

Op 14 oktober om 12:00 uur wordt de plaquette op 
het 14 Oktoberplein op bescheiden wijze onthuld. 
U bent van harte welkom deze onthulling bij te 
wonen. We hebben voor de uitnodiging overigens 
geprobeerd van elk van deze oorlogsslachtoffers 
een familielid uit Overloon te achterhalen. Kent u 
iemand die een familielid heeft wiens naam op de 
plaquette staat, vertel het dan voort mochten we 
iemand hebben gemist. Hartelijk dank!
Vriendelijke groet,

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

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

 

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! 

Ga zelf op

onderzoek
uit

Ga zelf op

 onderzoek 

uit

Past Metameer 
bij jou?

OPEN DAGEN
voor groep 8

LOCATIE JENAPLAN BOXMEER
Vrijdag 15 oktober 2021
van 16.00 tot 21.00 uur

LOCATIE STEVENSBEEK
Vrijdag 22 oktober 2021 
van 17.00 tot 21.00 uur

Bekijk alle fi lmpjes op de brugklaspagina 
op metameer.nl! Hier vind je ook informatie 
over aanmelden voor de meeloopdagen en 
masterclasses tweetalig onderwijs. 
Welkom!

vmbo Mavo
havo vwo
jenaplan

Tweetalig
onderwijs
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Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan 
komt, goed bent in rekenen of juist intekenen, vier 
jaar oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden 
waar het van droomt. Beroepen als astronaut, dok-
ter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze wil-
len worden. Of ze worden geïnspireerd door hun 
idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer 
of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke 
bron om over beroepen na te denken of te fantase-
ren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles 
worden wat je wil en alvast dromen over later!

In het kader van de kinderboekenweek zullen er 
door De Lónse Bieb gratis activiteiten georganiseerd 
worden voor de kinderen woonachtig in Overloon. 
Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 zal er op dins-
dagmiddag 12 oktober een workshop striptekenen 
plaatsvinden, gegeven door striptekenaar Ted Lens-
sen. Deze workshop zal plaatsvinden in De Pit voor 
groep 3 t/m 5 van 15 uur tot 16 uur en voor groep 
6 t/m 8 van 16 uur tot 17 uur. Kinderen die deze 
dag naar de BSO gaan, kunnen deelnemen en zul-
len door de vrijwilligers van de bibliotheek en/of de  

pedagogisch medewerkers vanuit de BSO 
gebracht en gehaald worden.
Aan de ouders de vraag om zelf bij de BSO 
aan te geven dat je kind aan deze activi-
teit zal deelnemen en daarbij brengen en 
halen gewenst is.
Voor de peuters en kleuters zal er ook nog 
een voorleesactiviteit georganiseerd wor-
den. De datum en invulling hiervan volgt 

nog. Houdt hier voor de facebookpagina van De 
Lónse Bieb in de gaten.

Voor de workshops kun je je aanmelden tot vrijdag 
8 oktober via delonsebieb@hotmail.com. Geef daar-
bij aan bij welke workshop uw kind wil deelnemen.
Wanneer uw kind onder begeleiding vanuit de BSO 
zal komen, dit graag tevens vermelden in de mail. 
Voor alle activiteiten geldt vol=vol.

In het land van Cuijk worden daarnaast nog verschil-
lende andere activiteiten georganiseerd (kindercol-
leges over beroepen, poppenkastvoorstellingen en 
een kindervoorstelling). Voor meer informatie en 
reserveren:
https://www.biblioplus.nl/kinderen_en_ouders/cam-
pagne.html
Als je tijdens de Kinderboekenweek naar de boek-
winkel gaat, dan krijg je bij aankoop van 12,50 euro 
aan Kinderboeken het Kinderboekenweekgeschenk 
Tiril en de Toverdrank van Bette Westera helemaal 
gratis.
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PROEF De Streek+Verbeeten

PLUS Verbeeten viert dit najaar haar 100-jarig be-
staan. Speciaal voor klanten en andere liefhebbers 
organiseert PLUS Verbeeten op zondag 17 oktober 
aanstaande een feestelijke dag bij Concordia in 
Vierlingsbeek. Van 11:00 tot 17:00 uur wordt men 
verrast door diverse boeren, telers en producen-
ten van lokale producten, waarvan geproefd en 
gekocht kan worden. Naast het proeven van al het 
heerlijks dat onze streek te bieden heeft, zullen de 
muzikale klanken van een aantal muziekverenigin-
gen uit de buurt het geheel omlijsten. Uit de archie-
ven zijn foto’s en materialen van toen tevoorschijn 
getoverd en daar mogen de gasten uiteraard ook 
van meegenieten. Wees welkom en geniet van De 
Streek+Verbeeten.

De entree is vrij, maar men houdt zich uiteraard 
wel aan de geldende covid-maatregelen. Voor dit 
evenement is het nodig om een ‘groen vinkje’ in de 
Corona Check app te laten zien. Mocht u niet lan-
ger dan twee weken geleden uw laatste inenting 
hebben gehad, of geen herstelbewijs van corona in 
de app hebben, dan kunt u ook gebruik maken van 
www.testenvoortoegang.nl om op die manier een 
negatieve test te laten zien. U moet u dan maximaal 
24 uur van tevoren laten testen voor een geldig co-
ronatoegangsbewijs. Op de website voert u de da-
tum en tijd van de bijeenkomst in, en dan krijgt u de 
geschikte opties te zien. 
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PPiieetteerr  eenn  AAnnnneemmiiee  vv//dd  MMuunncckkhhooff,,  tteell..  00447788--664411440044  ooff  
0066--2277000077551111      eemmaaiill  tt--hheellddeerr@@zziiggggoo..nnll        HHeellddeerrsseewweegg  3311,,  OOvveerrlloooonn  

wwwwww..hheellddeerr--oovveerrlloooonn..ccoomm

1155  ookktt..  KKllaannkksscchhaaaallsseessssiiee  ––  GGwweennddyy  vvdd  LLaaaarr
  
2233  ookktt..    SScchhiijjtt  aaaann  ddee  GGrreennss  ggrraattiiss  
  
2255  ookktt..  EEnnggeelleennmmiiddddaagg  mmeett  MMaarriieellllee  BBeekkss  
  
3300&&3311  ookktt..  RReettuurrnn  ttoott  hhee  IInnnnoocceennccee  ––  MMaarriieellllee  BBeekkss  vvooll  
  
2277&&2288  nnoovv..  BBaassiissccuurrssuuss  iinnttuuïïttiieeff  ccoommmmuunniicceerreenn  mmeett
  ddiieerreenn  ––  BBiirrggiittttaa  vvaann  SSpprroonnsseenn  
  

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

  

Ruimte voor úw ideeën! 

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

Rabobank
ClubSupport

2021
Met deze campagne wil de Rabobank vereni-
gingen en stichtingen in de regio financieel 
ondersteunen. Alle leden van de Rabobank 
Land van Cuijk & Maasduinen kunnen van 
4 tot 25 oktober stemmen op de favorie-
te club of vereniging. Ca. 14 november is de 
uitslag bekend.

Op de volgende verenigingen in
Overloon kunt u stemmen:

• BC de Raaymeppers Badminton

• Bridge Club

• CV de Huibuuke

• De Oude Schoenendoos

• De Pit

• Drumshowband Theobaldus

• Duofiets

• Fanfare Vriendenkring

• Freunde Echo

• HOT

• KBO

• LOGEKO

• Lonse Bieb

• LR St. Joris & PC de Bosruiterkes

• Motorsport vereniging MSV

• OKER

• OVO

• Scouting

• Sint Theobaldusgilde

• Sinterklaas Comité

• SJIL

• SSS’18

• Tennis en Padel Loonse Duinen

• Verjaardagenactie

• Zonnegroet

Herder Frank heeft veel schapen en
een heleboel lammetjes

Van 14/7 tot en met 28/8 en van 16/10 tot en met 31/10:   
Woensdag van 15.00 tot 16.00 uur.        
opgave woensdag voor 11.00 uur.   
Zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur. 
opgave vrijdag voor 19.00 uur.
Reserveren en betaling bij de receptie Landal de Vers.
Prijs: €6.00  p.p. (kinderen onder de 3 jaar gratis)
Er mogen geen honden mee.

Publicatie voor 14 juli en 11 augustus blokje 1 
Publicatie voor 6 oktober blokje 2

Herder Frank heeft veel schapen en 
een heleboel lammetjes 

Van 14-7 tot en met 28-8 
Woensdag: opgeven voor 11.00 uur.    
Zaterdag: opgeven vrijdag voor 19.00 uur 

Reserveren en betaling bij de receptie Landal de Vers. 
Prijs: €6.00 p.p. (kinderen onder de 3 jaar gratis) 
Er mogen geen honden mee. 

Landal De Vers 
0478-642000 

Van 16-10 tot en met 31-10
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Prijs: €6.00 p.p. (kinderen onder de 3 jaar gratis) 
Er mogen geen honden mee. 

Landal De Vers 
0478-642000 

Van 16-10 tot en met 31-10
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Levenslang dezelfde rente

Lijkt het je wat om levenslang dezelfde rente te be-
talen? Er is nu een nieuw product op de markt voor 
senioren met een eigen woning. Het is geschikt voor 
zowel verhuizers, als mensen die hun woning niet wil-
len verkopen en hun hypotheek willen oversluiten. En 
bij deze nieuwe hypotheek belooft de bank dat je le-
venslang hetzelfde rentepercentage gaat betalen. En 
levenslang is in dit geval écht levenslang. Met andere 
woorden: nooit meer het risico dat de rente stijgt. On-
geacht hoelang je blijft wonen. Verkoop je de woning, 
dan wordt de lening afgelost.

Voor wie is dit geschikt?
Er is een aantal voorwaarden maar de twee belangrijk-
ste zetten we hier alvast uiteen.
Een van de debiteuren heeft de AOW-leeftijd inmid-
dels bereikt.
De gewenste hypotheek is maximaal 50% van de waar-
de van de woning.

Waarom zou je voor de levensrente Hypotheek kiezen?
De rente staat historisch gezien erg laag. Wat de rente 
in de toekomst doet is natuurlijk onduidelijk maar het 
risico op rentestijging en daarmee een stijging van je 
lasten, is na de pensioengerechtigde leeftijd natuurlijk 
minder prettig. Immers, als je met pensioen gaat wordt 
het moeilijk om je inkomen nog eens te verhogen, om 
hogere lasten te betalen doordat je rente is gestegen. 
Juist om ervoor te zorgen dat je met het beschikba-
re pensioeninkomen leuke dingen kan blijven doen, 
is het vastzetten van de rente interessant. Zo geniet 
je zorgeloos van je pensioen. Je weet precies waar je 
qua hypotheeklast de rest van je leven aan toe bent. 
Ook als langstlevende indien je partner zou komen te 
overlijden.

Kan ik als senior nog een hypotheek krijgen?
Ja hoor. Je leeftijd is zelfs totaal niet relevant. Het wel 
of niet krijgen van een lening wordt vooral beoor-
deeld op basis van het inkomen en het onderpand. Is 
het inkomen hoog genoeg, krijg je zelfs op 100-jarige 
leeftijd nog een hypotheek. Het is zelfs zo dat een se-
nior méér kan lenen dan een niet-gepensioneerde. Dat 
komt vooral omdat jongeren beoordeeld worden aan 
de hand van een aflosverplichting. En een aflosver-
plichting zorgt natuur-
lijk voor maandlasten. 
Als senior kan je er ook 
voor kiezen om niet 
meer af te lossen. Dus 
je betaalt alleen nog 
maar rente. Hierdoor 
dalen de lasten en met 
lagere lasten mag je 
meer lenen.
Als je met pensioen 
gaat is het júist slim 

om naar de hypotheek te kijken. Het inkomen zal in 
de meerderheid van de situaties dalen. Het indexeren 
van pensioenen is al jaren uit zicht en hierdoor daalt je 
koopkracht. Steeds meer senioren blijven parttime wer-
ken. Door juist aan je maandelijkse kosten te schaven, 
kan je ervoor zorgen dat je per maand meer kan beste-
den aan leuke dingen. Genieten van je oude dag dus. 
Of het nou met de levensrente hypotheek is of niet, een 
gesprek over je maandlasten is altijd verstandig.

Wat zijn de nadelen?
De levensrente hypotheek kent een iets hogere rente 
dan de 20 jaar rentevast periode. Neem je op 67 jarige 
leeftijd deze hypotheek, en verkoop je de woning op 
80-jarige leeftijd, dan heb je feitelijk iets te veel rente
betaalt. Het nut zit hem dus vooral in de rust en finan-
ciële zekerheid die je hiermee krijgt. De zekerheid dat
de rente niet stijgt, als je wel langer wil blijven wonen.
Overigens kan je met de levensrente hypotheek ook
een extra opname doen uit de overwaarde. Bijvoor-
beeld om de woning geschikt te maken om er langer
te blijven wonen of voor het schenken aan kinderen.
Je mag maximaal 50% van de waarde van de woning
lenen. Is je woning € 400.000,00 waard? Dan is je maxi-
male nieuwe hypotheek € 200.000,00.

Te mooi om waar te zijn?
Nee, de belofte van de bank is waterdicht. Hoe oud je 
ook wordt, hoe lang je ook in de woning wilt blijven 
wonen, de rente staat vast. Beloofd!

Wat kan VIND Financieel Advies voor ons betekenen?
Wij bieden je altijd een kosteloos en vrijblijvend ge-
sprek waarin we de mogelijkheden doornemen. Zijn 
er geen mogelijkheden, of staan de mogelijkheden je 
niet aan? Dan ben je ons tot niets verplicht. Omdat bij 
senioren risico’s als arbeidsongeschiktheid, werkeloos-
heid en uiteraard pensionering niet besproken hoeven 
te worden, zijn ook de advieskosten lager.
Interesse? Neem dan vooral contact met ons op.

VIND Makelaardij en Financieel Advies – Geen zorgen, 
daar zorgen wij voor!
Kantoorverzamelgebouw EigenLoon, Irenestraat 12, 
Overloon.
Telefoon: (0478) 700 510 
Dick Arts: (06) 15 11 16 07
Maurice Lemmens: (06) 19 89 06 51
Neem voor informatie of het maken van een afspraak 
een kijkje op www.vindfinancieeladvies.nl of www.
vindmakelaardij.nl

Op de foto’s van links naar rechts: Dick Arts, Noa Martens, en Maurice Lemmens
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Open dag dagbesteding Zorglandgoed ’t Hogveld Arcen
16-10-2021

Frank Deriet uit Overloon is in 2020 gestart met het 
initiatief om op de locatie van Kwekerij Roobeek in 
Arcen een dagbesteding voor ouderen te starten.
Inmiddels heeft dit initiatief al aardig wat handen en 
voeten gekregen en kun je het een heus familiebe-

drijf noemen. Een zus van Frank, Karin Janssen-De-
riet, is namelijk in dienst van Zorglandgoed ’t Hog-
veld en vader Karl Deriet komt, sinds het overlijden 
van zijn vrouw, ook een aantal dagen in de week 
naar de dagbesteding. “Dit is nu precies wat ik bij 
de opzet voor ogen had: Dé dagbesteding waar ik 
mijn eigen ouders naartoe zou laten gaan”. Dat het 
uiteindelijk ook op zulke korte termijn daadwerke-
lijk zou gaan gebeuren had Frank niet verwacht.

Waarom een dagbesteding?
“Ik werd in mijn directe omgeving steeds meer ge-
confronteerd met de gevolgen van de vergrijzing. 
Steeds meer mensen in mijn nabijheid en van mijn 
leeftijd krijgen langzamerhand te maken met de 
zorgtaak van hun ouders, inclusief ikzelf. Ergens 
komt er een moment dat je als familie merkt dat 
je de zorgtaak (gedeeltelijk) uit handen moet gaan 
geven. Dit is een enorme stap en je wilt alleen het 
beste voor je naaste. Ik zag steeds meer mensen de 
keuze maken voor een dagbesteding waarbij de 
mantelzorgers overdag enorm ontlast worden maar 
de zorgbehoeftige ’s avonds gewoon thuiskomt. 
Echter blijkt dat, vooral in de gemeente Venlo, 
enorm weinig van zulke initiatieven zijn. Zittend op 
ons terras van Kwekerij Roobeek, is het idee ont-
staan om op deze fantastische locatie dé dagbeste-
ding voor ouderen neer te gaan zetten”

Alles onder één hoedje
Enorm trots zijn we op hetgeen we met het team 
hebben neergezet en nog aan het neerzetten zijn. 
Op ons terrein in Arcen hebben we dadelijk alles 
onder één hoedje. Van zorg en aangepast werk tot 
échte business. Het mooie is dat dit hand in hand 
met elkaar gaat. 
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Agenda
6 oktober
KBO, Kienen, de Pit, 14.00 uur
7 oktober
OVO, excursie, vanaf Broer en 
Zus, 13.00 uur
7 oktober
KBO, Dag van de Ouderen, de Pit, 
14.00 - 16.00 uur 
9 oktober
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
11 t/m 17 oktober
TP Loonse Duinen, Open herfst-
toernooi
12 oktober
Lónse bieb, workshop stripteke-
nen voor kinderen
12 oktober
Rijvereniging, appelactie, huis 
aan huis, vanaf 17.00 uur
13 oktober
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12.00 uur
13 oktober
OVO, lezing, de Pit, 20.00 uur

14 oktober
EHBO les  Partycentrum Bos 19.00 
uur
17 oktober
Toerklub, ATB-toertocht, start-
plaats Partycentrum Bos, 8.00 en 
10.30 uur
19 oktober
Gezond ouder worden, ’t Helder, 
19.30 tot 21.30 uur
20 oktober
KBO, Kienen, de Pit, 14.00 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, Halloween-
concert
31 oktober
Allerzielenviering, kerk, 14.30 uur

4 november
KBO, IVN-wandeling, vertrek de 
Pit, 13.00 uur
6 november
Afscheidsreceptie burgemeester 
van Soest, de Pit, 14.00 - 17.00 uur
10 november
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12.00 uur
10 november
OVO, sportief, vanaf Gezond-
heidscentrum d’n Bond, 18.15 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 Sinter-
klaas
14 november
Jubileumreceptie 66 jaar Keie-
schieters, Vierlingsbeek

HET WEER

September warm, droog
en flink zonnig

De eerste meteorologische herfstmaand heeft ons 
nog aardig nazomerweer gebracht. Het aantal war-
me dagen lag met 24 stuks ruim boven normaal. Het 
aantal zomerse dagen bleef echter beperkt tot drie. 
Tropische dagen kwamen niet voor. Ondanks de 
flinke warmte in deze maand is de start juist koel en 
zelfs zonloos begonnen. Dat was overigens ook de 
enige dag in deze maand. Vanaf de 2e liet de baro-
meter een flinke stijging zien en bezorgde ons fraai 
nazomerweer.

Het bleef steeds droog en de zon deed goede za-
ken. Rond de 8e behaalden we ook de hoogste tem-
peraturen. Op de drie opeenvolgende dagen steeg 
de waarde tot 26 à 27 graden. Op genoemde datum 
bereikten we met een heldere fraaie septemberdag 
de hoogste temperatuur. De meetbuis gaf op mijn 
station 28 graden aan. Nadien volgde een week met 
een duidelijk wisselvalliger weertype, waarbij ook 
wat meer regen viel. De dag met de hoogste dag-
som werd de 15e, toen in 24 uur 15 mm regen viel. 
Al snel deden nieuwe hogedrukgebieden ons weer 
aan en zorgden voor een groot aantal droge dagen 
en een rustig weerbeeld.

De temperaturen lagen rond de normale waarde, 
maar er kwamen ook enkele wat frissere nachten 
voor. Uitgerekend op de 21e, toen de astronomi-
sche herfst begon, bereikten we met 5.2 graden de 
laagste waarde in deze maand. De hoogste minima 
kon ik op de 10e noteren. Het werd toen bijna 17 
graden. De laatste dagen van september werden 
wat wisselvalliger en bracht vooral op de 29e, met 
een krachtige zuidwestelijke stroming aanmerkelijk 
koudere en onstabiele lucht over onze regio. Op die 
dag viel nog 14 mm regen, bleef de temperatuur 
steken op 14 graden en was daarmee de koudste 
van de maand. Tenslotte hebben we deze maand af-
gesloten met een aardige zonnige en vrijwel droge 
dag. Daardoor is het aantal zonuren nog net aan de 
norm van 200 uren uitgekomen hetgeen een over-
schot van 40 uren betekent. De gemiddelde tempe-
ratuur bedroeg 16.4 graden en dat is bijna 2 graden 
hoger dan het langjarig gemiddelde. Het totaal aan 
neerslag komt uit op 40 mm. Dus ruim te droog. 
Normaal valt in de 9e maand van het jaar 65 mm.

Inmiddels zijn we in de oktobermaand aanbeland. 
De wisselvalligheid duurde nog even voort, maar 
geleidelijk aan werd het beter.  Hoe het verder gaat 
kun je vernemen als je luistert naar mijn dagelijkse 
weerpraatje op radio MAASLAND FM 89.6 en wel 
om 12:30 uur, 13:30 uur en verder in de avonduren.

Weerman Bert Vloet
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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

Voor als jij jouw
gezondheid op 

nummer één wilt zetten!

Joyce van der Vorst
Leefstijl en 

Vitaliteit coach en 
personal trainer

mail
info@joycevandervorst.nl

website
www.joycevandervorst.nl

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

vanuit het hart  verbinden bij  afscheid

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
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15 november
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00 
uur
17 november
OVO, thema-avond, Gildehuus, 
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 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
8 december
OVO, workshop, de Pit, 19.00 uur
9 december
EHBO les PartycentrumBos 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
15 december
OVO, Kerstviering, de Pit, 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
5 januari
OVO, nieuwjaarsreceptie, Effe, 
20.00 uur

9 januari
Huibuuke, Liedjesmiddag en uit-
komen jeugdcarnaval, de Pit
13 januari
EHBO les Partycentrum Bos 20.00 
uur
19 januari
OVO, 18.00 uur eten, 20.00 uur 
film, Museumzicht
20 januari
EHBO les partycentrum Bos 20.00 
uur
22 januari
Huibuuke, Bonte Avond I, de Pit
23 januari
Huibuuke, Bonte Avond II, de Pit
28 januari
Huibuuke, Bonte Avond III, de Pit
29 januari
Huibuuke, Bonte Avond IV, de Pit
2 februari
OVO, jaarvergadering, de Pit, 
20.00 uur
10 februari
EHBO les partycentrum Bos 20.00 
uur
12 februari
Huibuuke, Ánwaerk Make, de Pit
17 februari
OVO, excursie, vanaf kerkplein, 
13.30 uur
23 februari
OVO, thema-avond, de Pit, 20.00 
uur
25 februari
Huibuuke, Carnaval Basisschool, 
Josefschool
27 februari t/m 1 maart
Huibuuke, Carnaval, zie program-
ma
2 maart
Huibuuke, Herringschelle, zie 
programma
6 maart
OVO, Internationale Vrouwen-
dag, vanaf de Raaijhal, 8.30 uur
16 maart
OVO, thema-avond, de Pit, 20.00 
uur
17 maart
EHBO les partycentrum Bos 20.00 
uur
27 maart 
Fanfare, Première compositieop-
dracht
30 maart
OVO, thema-avond, de Pit, 20.00 
uur
2 april
Fanfare, Loën’s got talent

6 april
OVO, thema-avond, de Pit, 20.00 
uur
13 april
OVO, thema-avond, de Pit, 20.00 
uur
14 april
EHBO les partycentrum Bos 29.00 
uur
16 april
Freunde Echo, Paaszaterdag Mu-
ziekavond, de Pit
21 april
OVO, reisje, vanaf de Pit, 8.00 uur
23 april
Gilde, drumshowband “Out of 
the box”
3 mei
OVO, sportief, vanaf de Pit, 19.00 
uur
14 en 15 mei
Militracks, Oorlogsmuseum 
18 mei
OVO, afsluitingsavond, de Pit, 
18.00 uur
21 mei
Fanfare, Instrumentendag
3 t/m 5 juni
Fanfare, Concertreis
11 juni
Jeugdorkest Fanfare, Concert 
16 juli
Fanfare, Avond van de filmmu-
ziek
3 en 4 september
Festival Schijt aan de Grens, ’t 
Helder
18 september
Fanfare, Fanfaredag 
23 en 24 september
Loën wet ‘t
1 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond
25 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, de Pit
18 december
Fanfare, Kerstconcert
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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! 

Puzzelen. Leuk!
Los de puzzel(s) op en stuur de oplossing naar puzzel@onseigenerf.nl of lever de 
oplossing in bij Arnold Willemsplein 5, met vermelding van jouw naam en tele-
foonnummer.

Inleverdatum uiterlijk zondag 10 oktober.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door DA Drogisterij & Parfumerie.

De winnaar van de puzzels in
de uitgave van 22-9:

Heidi Geertsen
(prijs beschikbaar gesteld door 

BLOEMS).

De woorden zitten horizontaal, verticaal en di-
agonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. 
Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en 
streep ze af. De overblijvende letters vormen ach-
ter elkaar gelezen de oplossing.

BLEEK
CIRCUIT
DESPERAAT
ETHANOL
GEHONOREERD
GROOTJE
HAASTIG
HENGST
HULST
IERLAND
KARKAS
KAVEL
KRAKEEL
LINDE

MAARN
PANELLID
PANGA
PITJE
PLUIM
REGIO
ROSSIG
SCHOONEBEEK
SIMPLISTISCH
SJERP
SPRINGBALK
STATIG
TERTS

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

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

66 67

Horizontaal: 1 on-
beschreven 6 smake-
lijk 11 als onder 12 
kerkplechtigheid 13 
profeet 14 en an-
dere 16 doopgetu-
ige 18 een zekere 
20 naamplaatje 22 
koraaleiland 23 ge-

wrichtsaandoening 25 grondsoort 26 man-
nelijk dier 27 schrijfgerei 28 stapel 30 op de 
wijze van 31 deel van Engeland 33 groot 
hert 35 bergplaats 36 familielid 38 tennis-
term 41 hoefdier 45 gravin van Holland 47 
gesloten 48 jaartelling 49 steen 51 bevlieg-
ing 53 samensmelting 55 dienstbode 56 in-
ham 58 huid 59 Europese vrouw 60 motor-
races 61 echtgenoot 63 lusthof 65 bijwoord 
66 strijkmes 67 karakter.
Verticaal: 1 geldstraf 2 verheven stand 3 
gevangenis 4 compagnon 5 plotseling 6 
hiaat 7 oude lengtemaat 8 ijzig 9 deel v.h. hoofd 
10 werkelijk 11 gescheiden 15 anders gezegd 17 
bindmiddel 19 heden 21 deel v.e. boom 23 soort 
hert 24 paling 27 prent 29 dans 32 bergweide 34 
grappenmaker 37 verkoopplaats 38 overlevering 39 

mislukking 40 verhoging 41 watersport 42 roem 43 
putemmer 44 appelwijn 46 bordspel 50 partij in een 
geding 52 echtgenoot 54 selenium 55 spijskaart 57 
huisdier 59 een weinig 62 lidwoord 64 domina.
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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! 

Puzzelen. Leuk!
Los de puzzel(s) op en stuur de oplossing naar puzzel@onseigenerf.nl of lever de 
oplossing in bij Arnold Willemsplein 5, met vermelding van jouw naam en tele-
foonnummer.

Inleverdatum uiterlijk zondag 10 oktober.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door DA Drogisterij & Parfumerie.

De winnaar van de puzzels in
de uitgave van 22-9:

Heidi Geertsen
(prijs beschikbaar gesteld door 

BLOEMS).

De woorden zitten horizontaal, verticaal en di-
agonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. 
Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en 
streep ze af. De overblijvende letters vormen ach-
ter elkaar gelezen de oplossing.

BLEEK
CIRCUIT
DESPERAAT
ETHANOL
GEHONOREERD
GROOTJE
HAASTIG
HENGST
HULST
IERLAND
KARKAS
KAVEL
KRAKEEL
LINDE

MAARN
PANELLID
PANGA
PITJE
PLUIM
REGIO
ROSSIG
SCHOONEBEEK
SIMPLISTISCH
SJERP
SPRINGBALK
STATIG
TERTS

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

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

66 67

Horizontaal: 1 on-
beschreven 6 smake-
lijk 11 als onder 12 
kerkplechtigheid 13 
profeet 14 en an-
dere 16 doopgetu-
ige 18 een zekere 
20 naamplaatje 22 
koraaleiland 23 ge-
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wijze van 31 deel van Engeland 33 groot 
hert 35 bergplaats 36 familielid 38 tennis-
term 41 hoefdier 45 gravin van Holland 47 
gesloten 48 jaartelling 49 steen 51 bevlieg-
ing 53 samensmelting 55 dienstbode 56 in-
ham 58 huid 59 Europese vrouw 60 motor-
races 61 echtgenoot 63 lusthof 65 bijwoord 
66 strijkmes 67 karakter.
Verticaal: 1 geldstraf 2 verheven stand 3 
gevangenis 4 compagnon 5 plotseling 6 
hiaat 7 oude lengtemaat 8 ijzig 9 deel v.h. hoofd 
10 werkelijk 11 gescheiden 15 anders gezegd 17 
bindmiddel 19 heden 21 deel v.e. boom 23 soort 
hert 24 paling 27 prent 29 dans 32 bergweide 34 
grappenmaker 37 verkoopplaats 38 overlevering 39 

mislukking 40 verhoging 41 watersport 42 roem 43 
putemmer 44 appelwijn 46 bordspel 50 partij in een 
geding 52 echtgenoot 54 selenium 55 spijskaart 57 
huisdier 59 een weinig 62 lidwoord 64 domina.
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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 

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

Jolande Segers geeft op haar trainingslocatie in Overloon 
puppy stuif-in, basiscursus en diverse vervolgtrainingen.
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korting op al het
zink materiaal!20%

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

Actie geldig t/m november 2021

u kunt bij ons
ook online bestellen

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

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

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

Persoonlijk en begripvol

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

Tel.: 06-41861929 E-mail:   janssendakwerkenoverloon@outlook.com
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sterk in elk merk

het complete
Onderhoud, Reparatie, APK

voor uw
Auto, Bus, Camper

Inkoop / Verkoop
nieuw & occasions

vakgarage pechhulp € 39,95 per jaar

Warme Bakker Degen 

Reclame: 11 t/m 16 oktober 
• Karamel chocolade vlaai       € 11,80
• Tarwe rogge pompoenpit      €   2,85
• 4 Herfstbolletjes + 1 gratis

Reclame: 18 t/m 23 oktober 
• ¾ Cappuccinovlaai       € 10,10 
• Bruin meergranen extra-dubbeldonker

  €   2,85 
• 4 Mueslibollen + 1 gratis

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

tot 30 oktober is

nog mogelijk! 

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
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Redactie:
redactie@onseigenerf.nl T 641641

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

Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl T 202664

  06-11424617

www.onseigenerf.nl

Abonnement 2021:  € 15,00

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor 

de uitgave van   20 oktober
aanleveren uiterlijk 13 oktober 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

 Praktijk voor fysiotherapie 
W.M. van Iersel,  I.H.G. Schreurs  &  R. Verschuren
K. Peeters - diëtist,

Kerkpad 1   5825 BA  OVERLOON

 0478 – 641942

        Senioren in beweging Senioren in beweging 

    U kent onze slogan;

  ‘Geen ingewikkelde strapatsen, 

  wel verrassende uitdagingen ! 

Iedere vrijdag van 14:00 tot 15:00,

locatie Raaijhal  Overloon 

onder auspiciën KBO Overloon


