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SSS’18 presenteert zes kandidaat-bestuursleden!

Voetbalvereniging SSS’18 is erin 
geslaagd om maar liefst zes nieu-
we bestuursleden te vinden. Deze 
kandidaat-bestuursleden volgen 
(oud) bestuursleden op die zich 
vele jaren verdienstelijk hebben 
ingezet voor SSS’18. Zo is Adrie 

van de Pas als voorzitter in maart van dit jaar na bijna 
10 jaar gestopt en treden komende ledenvergadering 
Piet Beurskens (secretaris), Herman Voesten (penning-
meester) en Toine Verstraaten (jeugdvoorzitter) af.

De kandidaat-bestuursleden zijn Patrick Borghs (voor-
zitter), Willy Peeters (secretaris), Maurice Lemmens 
(penningmeester), Ellen Joosten (vrouwenzaken), 
Wout Janssen (technische voetbalzaken) en Mark 
Coppis (vrijwilligerszaken). Op  www.sss18.nl  stellen 
deze personen zich graag nader aan u voor.

Nadat de Algemene Ledenvergadering op donderdag 
18 november 2021 heeft ingestemd met de benoeming 
van deze kandidaat-bestuursleden zullen zij, samen 
met de zittende bestuursleden, met frisse energie aan 
de slag gaan om SSS’18, ook in de toekomst, een pas-
send voetbalaanbod te laten aanbieden en een bloei-
ende vereniging te laten zijn.

Scan de QR-code
en kijk wie de kandidaten zijn.

Patrick Borghs Ellen Joosten Willy Peeters
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Het mag geen naam hebben
•  Pitstop - wie arriveert als eerste, Max, Lewis of jij…?

•  We hebben weer weer, en meer en meer…

•  Én een Grenzeloos Verlangen naar een LimBra broodje…

Mark Coppis Wout Janssen Maurice Lemmenss

Stichting Gemeenschapshuis “de Pit” te Overloon heeft per direct een vacature voor:

Allround medewerker (M/V) voor 20 tot 32 uur per week

Voor onze mooie locatie “de Pit” in Overloon zijn 
wij op zoek naar een allround medewerk(st)er. Wij 
zoeken een enthousiaste, flexibele, energieke me-
dewerk(st)er die van aanpakken houdt. Je bent een 
teamplayer en bent ook beschikbaar in weekenden 
en avonden. Voldoe jij aan het juiste profiel en her-
ken jij jezelf in onderstaande punten, dan ben jij de 
persoon die we zoeken!

Wat mag jij van ons verwachten:
•  Een veelzijdige en uitdagende functie binnen het

Gemeenschapshuis.
•  Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
•  Marktconforme primaire en secundaire arbeids-

voorwaarden.
•  Een tijdelijk contract met mogelijkheid tot een

vaste aanstelling.

Wat breng jij mee:
•  Minimaal MBO werk- en denkniveau.
•  Je bent communicatief sterk.
•  Je bent een inspiratie voor collega vrijwilligers en

omgeving.

•  Je bent punctueel en komt je afspraken na.
•  Je bent creatief en oplossingsgericht.
•  Je bent flexibel en ook beschikbaar in weekenden

en avonden.
•  Je bent in het bezit van sociale hygiëne of wil deze

behalen.
•  Kennis van richtlijnen ten aanzien van hygiëne en

veiligheid.
•  Computervaardig.
•  Ondersteunend bij administratieve taken.
•  Onderkent het belang van het verenigingsleven.

Doe jij er alles aan om onze gasten in de watten te 
leggen?
Stuur dan je CV met motivatiebrief voor 1 december 
naar sollicitatie@depitoverloon.nl o.v.v. vacature all-
round medewerker de Pit, t.a.v. Bestuur SGO de Pit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
bestuurslid horeca dhr. M. Willems 06-52455224
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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 7 november – 14 november

Zondag 7 november 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan Donders
Acoliet: Jeanne Willems
Theobalduskoor

Zondag 14 november 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van der Sluis
Acoliet: Ans Abels
Theobalduskoor

Misintentie:
Trees Goemans-Stappers, vanwege sterfdag

Kosterdienst
Zondag 7 november – 14 november
Tiny Willems, tel.: 0478-641814

Zondag 14 november – 21 november
Jeanne Peeters, tel.: 0478-641835

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 21 no-
vember en 28 november bij de kerkberichten in Ons 

Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk ver-
zocht deze uiterlijk 9 november door 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 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 uit-
zendingen kijken. De uitzendingen zijn in onze re-
gio via vrijwel alle tv-aanbieders te ontvangen.

Voor het melden van een overlijden:
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij 
de dienstdoende koster, die vermeld staat bij deze 
kerkberichten, of bij het e-mailadres van de parochie 
(info@theobaldusparochie.nl) een kennisgeving van 
overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende 
mogelijkheid om 18:00 uur de kerkklokken worden 
geluid en zal melding worden gedaan op de paro-
chiesite: www.theobaldusparochie.nl. U kunt even-
eens contact opnemen met het secretariaat van 
de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel. 0485-
471246 en bij dringende zaken tel. 06 23 88 78 60. 

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

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

Bereikbaarheid Parochie  Maria, Moeder van de Kerk

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

Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken 
zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te 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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In gesprek met Toine Teunissen en
Koos van der Burgt over 25 jaar Kerst à la Carte

Al 25 jaar heeft de fanfare 
het kerstconcert onder de 
hoofdtitel “Kerst à la Car-
te” op het menu staan. Tijd 
voor een gesprek, dus. We 
spreken met een van de 
mannen van het eerste uur 
Toine Teunissen en met de 

huidige chef d’équipe Koos van der Burgt. Dat doen 
we onder het genot van dampende koffie, thee 
voor Koos en heerlijke cake, net warm uit het bak-
blik, niet à la carte maar wel verdomd lekker!

Toine en Koos, twee bevlogen kerstconcertmensen, 
kerstengelen haast, maar zeker 
geen knikengelen! Zet ze samen 
aan tafel en je hoeft verder niks 
meer te zeggen, alleen te luisteren. 
Al snel schieten iconische namen 
over tafel. Wie kent ze niet: Renée 
van Wegberg, Rangel Silaev, Angels 
Rule. En Overloners, of oud-Overlo-
ners: Mike Weerts, Tôntje de Snéjer, 
Luna Zegers enz. enz. en ook onze 
koren niet te vergeten, Logeko, 
Oker, Palet. De rij is te lang om op 
te noemen. Vaak aanstormend ta-
lent, soms niet eens meer aanstor-
mend, zelfs ’n enkele keer belegen, 
maar altijd inspirerend.

Toine haalt het gesprek nog even 
terug naar hoe het begon en 
noemt de namen van de eerste 
werkgroepsleden. Hij weet het 
nog allemaal uit z’n hoofd – wat ’n 
geheugen heeft die kerel!  Toine: “Coen Hofmans, 
Twan Verstraaten, Matt Arts, Gerrit Drabbels en ik. 
Later kwam daar Barry van Opbergen nog bij. We 
hadden al sinds jaar en dag het kerstconcert van de 
fanfare samen met Logeko op eerste kerstdag in de 
kerk, later enkele jaren in het gemeenschapshuis. 
Dat raakte in het slop. Er moest nieuw elan komen. 
Dat werd Kerst à la Carte”.

Verbindingen werden aangeknoopt met onder an-
dere kerkbestuur en gemeenschapshuis. Vuistdik-
ke kabels gelegd door Van Gemert vanaf het ge-
meenschapshuis om de stroomvoorziening op pijl 
te kunnen houden; kerstmis is tenslotte het feest 
van licht en muziek, daar heb je stroom voor nodig, 
heel veel stroom. Het verzetten van het kerstconcert 
van eerste kerstdag naar half december was ook ´n 
ding. Overloners accepteren niet alles zomaar; als je 
denkt van wel, dan ken je ze nog niet. De mannen 

gaan maar door; soms komen eerbiedwaardige na-
men voorbij, die door Toine en Koos ook eerbied-
waardig worden uitgesproken, zoals Tolboom. Ook 
durfalletjes worden uit het verleden opgediept: hoe 
Cold Turkey de kerktoren op zijn grondvesten deed 
schudden… Ik verslik me in het tweede plakje cake. 
Wie neemt ook twee plakken…!?

“We bieden het publiek diversiteit, altijd iets verras-
sends”, zegt Koos. Dat zal wel, denk ik, maar dit lijkt 
mij toch echt een promotiepraatje, maar, ja, Koos 
zegt ’t én hij méént het ook, merk ik. “En de Kerst-
gedachte - vrede op aarde - zit er altijd in verweven. 
Kerst à la Carte zoekt ook naar rust en bezinning.” 

“We willen met Kerst à la Carte altijd een breed pu-
bliek aanspreken door verschillende stijlen in één 
uniek concert samen te brengen. De artiesten die 
naast of samen met de fanfare optreden hebben al-
tijd een lijntje naar de fanfare of naar Overloon”, 
zeggen de mannen. Soms is het lijntje wel heel dun, 
hebben we gemerkt, maar het is er.

Wat we niet moeten vergeten op te schrijven, vol-
gens Koos: Op 18 en 19 december gaan in de kerk 
de trompetten schallen en de pauken donderen 
voor de Jubileumuitvoering 25 jaar Kerst à la Carte 
- met als ondertitel “Grenzeloos”! Naast verrassen-
de kerstmuziek zullen er ook enkele highlights uit
25 jaar Kerst à la Carte te horen zijn. Én er is een
afterparty in de Pit.  Wij fantaseren daarop door:
misschien is dat wel met lekkere warme kerstcake
of iets à la carte; het is immers féést op 18 en 19
december…
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Hoe zou het met Pierre Linders en Annie Hendriks zijn?

De berichten in “Ons Eigen Erf ” gaan normaliter 
over “ons eigen Overloon”. In een serie artikelen wil 
de redactie aandacht besteden aan oud-Overloners, 
die niet alleen hun geboortedorp maar ook  hun 
vaderland verlaten hebben om een bestaan elders 
in de wereld op te bouwen. Hoe is het hen ver-
gaan? Deze keer een verhaal over Pierre Linders, die 
in 1958 naar Luxemburg vertrok. 

Het waren de vijftiger jaren van de vorige eeuw. 
Er woonden minder dan 11 miljoen mensen in Ne-
derland. De oorlog was voorbij en Nederland werd 
weer opgebouwd. De mensen waren optimistisch en 
er werden weer volop kinderen geboren. Dat was 
zeker ook het geval in het naoorlogse Overloon. Er 
waren grote katholieke gezinnen. 
De oorlog lag nog vers in het geheugen. Een drei-
gende derde wereldoorlog (de koude 
oorlog met de Sovjet Unie was begon-
nen), er was woningnood en de rege-
ring Drees vertelde al jaren dat ons land 
‘te vol’ werd. 
Die overtuiging ging zo ver dat beslo-
ten werd om een emigratie-programma 
op te zetten. In het hele land werden 
voorlichtingsbijeenkomsten gehouden, 
waarin mensen gestimuleerd werden 
ons land te verlaten en elders in de we-
reld een betere toekomst op te bouwen. 
De emigratieconsulenten schetsten 
prachtige mogelijkheden in Australië, 
Canada, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en 
Brazilië. Voor sommige emigratielanden 
werden zelfs subsidies verstrekt. Dit had 
als resultaat dat tussen 1946 en 1969 
een half miljoen Nederlanders hun vaderland ver-
lieten. Vooral de jeugd had volop belangstelling om 
te emigreren. Velen hadden in het zuiden van ons 
land de wens om boer te worden, maar zeker in het 
katholieke Brabant waren de boerderijen klein, de 
kinderen talrijk en vaak kon alleen de oudste zoon 
boer worden.
Zo was het ook bij de familie Linders aan de ‘Peel-
kant’. Grad Linders en Truus Michels hadden een 
groot gezin gesticht en leefden en werkten op hun 
boerderij. Een van hun kinderen was zoon Pierre. Hij 
had twee broers en zeven zussen. Pierre vertelt dat 
Martin Loonen en Wim Beckers zijn beste maatjes 
waren en hij herinnert zich nog dat Pastoor van Em-
pel mede de scepter in zijn geboortedorp zwaaide. 
Na de lagere school bij meester Janssen ging Pierre 
weliswaar thuis op de boerderij meewerken, maar 
hij wilde graag zelf boer worden. Dat zat er voor 
hem in het grote gezin Linders niet in. 
Hij heeft er lang over nagedacht en zeker de in-
formatieavonden van de overheid bezocht en in 
1958 werd de knoop doorgehakt. Pierre besloot te 
emigreren, maar niet naar die verre landen, die de 
overheid als een vette worst voorhield. Pierre wilde 

liever wat dichter bij huis blijven en er waren vol-
op mogelijkheden in Luxemburg. Of was het toch 
een vrouw, die hem wat dichter bij huis hield? Pierre 
weet nog precies de datum dat hij moederziel alleen 
naar Luxemburg vertrok: 3 maart 1958. Vergunnin-
gen krijgen om te emigreren was geen probleem. 
“Er was direct werk voor mij.” “Ik kon bij boer Mar-
cus als boerenknecht in het Luxemburgse Sanem 
aan de slag.” Het begin was gemaakt. Een jaar later 
ging Pierre naar Kalbornmühle om bij boer Wou-
ters aan de slag te gaan. “Als me iets tegenviel was 
het de taal,” vertelt Pierre. “Verder waren voor mij 
het heuvelachtige landschap en het werken met de 
tractor in plaats van met een paard een uitdaging”. 
“Dat was wel even wennen, want een heuvel die 
hoger was dan de Loonse Klokkenberg, had ik toen 
nog nooit gezien”. 

En weer een jaar later, op 29 april 1960, kwam een 
Overloonse boerendochter Pierre gezelschap hou-
den in het Luxemburgse Heinerscheid ‘Fossenhaff’. 
Het was Annie Hendriks, dochter van Tinus van Petje 
en Anna Stiphout van de Heikant, die ook de grote 
stap naar een ander land waagde. Thuis waren ze 
met 3 broers en 4 zussen. Ook zij bezocht in Over-
loon de lagere school en was een dikke vriendin van 
Truus Hendriks.
 “Als we aan Overloon denken, gaan we ook steeds 
terug naar de oorlogsjaren in ons geboortedorp …. 
Dat blijft voor ons toch een tijd, die we nooit zullen 
vergeten…..”
Uit het naoorlogse Overloon herinnert Annie zich 
nog dat Verbeeten uit Vierlingsbeek langs de boer-
derijen kwam en in de grote gezinnen de bood-
schappen in een bestelboekje opschreef. Een paar 
dagen later werden de bestellingen met de vracht-
auto afgeleverd. “Dat was toen wel even anders 
dan boodschappen doen in de supermarkt”, vertelt 
Annie.
Pierre heeft in later jaren nog als chauffeur gewerkt. 
“Het was als chauffeur hard werken. Het was vooral 
het transport van grote zakken meel”.
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Contacten met Overloners zijn er altijd geweest: 
“Pierre en Annie woonden in een groot huis met 
dito tuin in Moesdorf”, vertellen Jan Pennings en Gijs 
Keizers. “Met de toerclub logeerden we maar liefst 
14 keer bij hen op de grote zolder”. Annie maakte 
altijd een stevig ontbijt voor de fietsers, die vervol-
gens vanuit het Luxemburgse Diekirch, uitgezwaaid 
door Pierre, naar Valkenswaard fietsten. Een tocht 
van maar liefst 245 kilometer. Het echtpaar Linders 
vond altijd mooi om contact te hebben met mensen 
uit hun geboortedorp. Pierre en Annie kregen sa-
men een zoon en een dochter. Op de vraag naar de 
hoogtepunten uit hun leven noemen ze allebei de 
bruiloften van hun kinderen, de geboorte van hun 
kleinkinderen en de geboorte van een achterklein-
kind.  Van de emigratie hebben ze 
nooit spijt gehad, maar “de familie 
hebben we wel altijd gemist”. Met 
zo’n grote families was er vaak een 
feest of begrafenis en al lijkt Luxem-
burg niet ver weg….. “Het is toch 
iedere keer een verre reis voor een 
feest, maar we hadden het er altijd 
graag voor over”, vertellen de beide 
oud-Overloners. 
Maar ….. ook na zoveel jaren in 
Luxemburg ontvangen ze elke twee 
weken post uit Overloon, want Pier-
re en Annie hebben nog steeds een 
abonnement op Ons Eigen Erf. “En 
het nieuws uit deze krant wordt al-
tijd gelezen, voordat de andere en-
veloppen geopend worden”, vertelt 
Annie.

“Toch zijn we echte Luxemburgers geworden. 
Luxemburg is een fijn land om te wonen. De  natuur 
in dit heuvellandschap is er prachtig en de gezond-
heidszorg is er veel beter geregeld  dan in Neder-
land”.
“De laatste jaren komen we minder in ons geboor-
tedorp. Op onze leeftijd lijkt de afstand toch steeds 
groter en van de bekenden en familie zijn er inmid-
dels veel overleden. Pierre is nu 91 jaar en Annie 88 
maar “Overloon blijft altijd nog in ons hart”.
De Brabantse gastvrijheid zijn ze in elk geval zeker 
niet verleerd. “Als je eens in Luxemburg komt, ben 
je van harte welkom in ons huis en ik wil je dan 
graag “Klein Zwitserland” laten zien, vertelt Annie 
tot slot. 

Lau Haegens en zoon Luuk hebben samen een boek geschreven

Nog niet zo lang geleden hebben Lau Haegens en 
zijn zoon Luuk een boek geschreven met de pak-
kende titel: Adviseren voor Accountants: Word 
Waarderegisseur voor het MKB

Lau Haegens, al jarenlang gehuwd met Nelly 
Brentjens, woont in Overloon aan de Kuluutsheuvel. 

Nelly en Lau hebben drie kinderen, twee jongens en 
een meisje. Toen zij in Overloon kwamen wonen, 
werd hij later bestuurslid van  gemeenschapshuis 
De Pit en bewaakte hij de financiële situatie in de 
jaarstukken van die stichting. Ook kennen veel men-
sen hem als een bevlogen CDA-er. Nu hij zijn bedrijf 
verkocht heeft, heeft hij volop tijd om zich met an-
dere zaken bezig te houden dan het bedrijf Ruhl & 
Haegens. Zo is hij nu ook regelmatig te vinden op de 
golfbaan in Overloon. Maar de trek naar alles wat 
met accountants te maken heeft, is terecht gekomen 
in het boek dat hij samen met zijn zoon Luuk ge-
schreven heeft. Mensen in die richting opleiden doet 
hij nog graag.

Over de concrete inhoud van het boek dat geschre-
ven is, gaan wij niet in. Zij die geïnteresseerd zijn 
mogen zelf op zoek gaan naar de inhoud en voor 
de kenners is het zeer de moeite waard. Wij wensen 
Lau en Nelly en hun gezin nog vele fijne jaren in het 
mooie Overloon.

Foto: Links Lau Haegens en rechts Luuk Haegens
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Hélène Heijs van der Vlist schrijft boek over
puzzelkleden voor honden

Over de auteur
Hondencoach Hélène Heijs van der Vlist woont aan 
de Holthesedijk en heeft als hobby honden puz-
zelkleden ontwerpen en maken. Vol enthousiasme 
werden altijd de kleden door haar eigen en andere 
honden gebruikt. Omdat ze als echte hondenlief-
hebster het welzijn van alle honden hoog in het 
vaandel heeft staan, besloot ze om deze hobby te 
gaan delen met zo veel mogelijk mensen. Een sterk 
punt van haar is het creëren van een goede relatie 
tussen mens en hond. Zelfgemaakte puzzelkleden 
gaan hier zeker een positieve bijdrage aan leveren

Samenvatting
Een honden puzzelkleed is een activiteitskleed van 
spelonderdelen met verschillende verstopplekjes. 
Een hond moet echt even puzzelen hoe hij de ver-
stopte traktaties of speeltjes kan bemachtigen. Een 
kwartier puzzelen kost heel veel neus- en hersen-
werk en staat qua energieverbruik gelijk aan een 
uur rustig wandelen. Alle kleden in dit boek zijn 
makkelijk zelf te maken van robuust materiaal en 
zo te creëren dat het heel geschikt is voor jouw 
hond. Dit boek bevat heel veel ideeën over hoe een 
puzzelkleed met de hand of met een naaimachine 
gemaakt kan worden. Inclusief uitgebreide naai-
beschrijvingen en patroonoverzichten. Tevens met 
duidelijke beschrijvingen hoe ieder spelonderdeel 
gespeeld en in moeilijkheidsgraad verhoogd kan 
worden. Alles is geïllustreerd met heel veel heldere 
foto’s, tips en trucs. Samen creatief bezig zijn, sa-
men hersenwerken en samen spelen. Dus heel veel 
lol voor hond en baas. De honden puzzelkleden zijn 
eenvoudig zelf maken met de hand of naaimachine.

Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandel of te be-
stellen via Boekscout. ISBN: 978-94-643-1789-3
Prijs: € 21,99

Wie wint de
Dr. Peelencultuurprijs 2020? 

Na bijna een jaar uitstel is het zaterdag-
avond 6 november eindelijk zover: de win-
naars van de Dr. Peelencultuur- en stimu-
leringsprijs 2020 worden bekend gemaakt 
door Burgemeester en Wethouders van de 
Gemeente Boxmeer. Vanaf 19:30 uur is ie-
dereen van harte welkom in De Weijer in 
Boxmeer. 

Voor de stimuleringsprijs zijn twee voor-
drachten genomineerd, namelijk Stichting 
Overloon War Chronicles en Luuk Weerts 
als persoon die gedeeltelijk zijn werkzaam-
heden voor het Oorlogsmuseum Overloon 
uitvoert. Er zijn drie voordrachten genomi-
neerd voor de Dr. Peelencultuurprijs. Dat 
zijn in willekeurige volgorde: muzikant en 
regisseur Roel Verheggen, cultureel festi-

val Schijt aan de Grens en singer-song-
writer en producer BJ Baartmans.
Naast de eer en een prachtig beeldje, 
ontvangen de winnaars ook een mooi 
geldbedrag van respectievelijk 250,- en 
750,- euro. 

Kom ook zaterdagavond 6 november 
naar de Weijer! Iedereen is welkom op 
deze avondvullende feestelijke uitrei-
king, waarbij de 4e Hoedanigheid de 
muzikale noot zal verzorgen. De dan gel-
dende coronamaatregelen gelden ook 
voor de uitreiking. Dat betekent op dit 
moment dat bij binnenkomst de QR-code 
van de CoronaCheck-app dient te wor-
den getoond.
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Puzzelen? Leuk...
Prijs deze keer beschikbaar gesteld door

PLUS Verbeeten

Zie pagina achteraan.

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

 Honden Doe-fun activiteit
Samen gezellig bezig zijn in een  

   ongedwongen sfeer op eigen tempo 
     Zaterdag 6 november 2021  
     Zaterdag 4 december 2021  

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

Woonruimte gemeubileerd te Huur 
Helderse Duinen nr. 5

Vrijstaand in bosgebied naast
tennisbaan en manege

Tijdelijk of voor langere tijd

Voor verdere informatie tel: 073 5117896 of
06 11262563 of mail naar rwesser@ziggo.nl

Eén krachtige gemeente met 90.000 inwoners

1 Januari 2022 is het dan echt zover: de gemeenten 
Cuijk, Boxmeer, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint 
Anthonis gaan samen verder als één gemeente Land 
van Cuijk met 33 dorpen/kernen.
Een nieuwe gemeente vraagt ook om een nieuwe 
gemeenteraad. Hiervoor zijn tussentijdse verkie-
zingen nodig. De gemeenteraadsverkiezing is op 
woensdag 24 november 2021.

De deelnemende partijen zijn: 
1 Team Lokaal (50)
2 CDA (50)
3 SP (38)
4 VVD (30)

5 Lijst Bart Teunissen (1)
6 D66 (26)
7 LPG (20)
8 Christen Unie (5)
9 Groen Links / PvdA (30)

10 Keerpunt Samen standvastig vooruit (32)
11 Forum voor Democratie (10)
11 50PLUS (8)
11 Liberaal LVC (50)

Aantal kandidaten: 350. Aantal zetels: 37. Aantal 
wethouders: 7.
De kandidatenlijst wordt uiterlijk 4 dagen voor de 
stemming bij iedereen bezorgd.

Voor meer informatie: website
www.gemeentelandvancuijk.nl

Publiciteit van de partijen in de uitgave van Ons Eigen 
Erf 17-11-2021:
Iedere partij met Overloonse kandidaten kan een-
malig een artikel aanleveren wat dan (in overleg) 
wordt geplaatst. Daarnaast bestaat de mogelijkheid 
om een advertentie in ieder gewenst formaat te 
plaatsen. 
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Schijt aan de Grens succesvol

Twee jaar geleden alweer was 
de laatste editie van het kunst-
festival Schijt aan de Grens. 
Daarna werd ook hier het co-
ronavirus de grote begrenzer, 

waar niemand schijt aan kon hebben.

Ondanks alle onzekerheid over toekomstige moge-
lijkheden werd maanden geleden toch besloten om 
alles startklaar te zetten voor een afgeslankte versie 
van het gebruikelijke festival. Voor het geval dat. 
Alles werd voorbereid en ingepland voor het week-
end van 23 en 24 oktober. Een keuze die wonderwel 
goed uitpakte.

De aftrap vond plaats op zaterdag 23 oktober in 
‘t Helder in Overloon. Een sfeervolle locatie met 
een prachtige ambiance. Ook het weer werkte vol-
op mee. De organisatie werd voor het vele 
werk beloond met een stroom van bezoe-
kers. Het thema van het festival was dit keer 
“Grenzeloos Verlangen” 

Na vertoon van de QR-code werd iedere be-
zoeker verzocht zijn grenzeloos verlangen 
anoniem op te schrijven. Een enkeling viel 
direct terug op het thema van twee jaar ge-
leden “Zalige Zonde.” De realisten onder 
hen beschreven hun grenzeloos verlangen 
als een hunkering naar “Vrede voor alle 
mensen”, “Lagere belastingtarieven” en “Ik 
wil dat mijn vrouw luistert”.

Eenmaal de ingang gepasseerd werd ieder-
een opgevangen door enthousiaste knuf-
feldames in zelfgemaakte knuffelkleding, 
geposteerd tegen een muur van honderden 
knuffels. 

En er was kunst voor jong en oud in alle soorten 
en maten. Gebeeldhouwde stenen, gladgeschuurde 
stenen, beschilderde stenen, glas in lood, ruwijzer, 
maar ook kunstzinnige toepassingen voor social 
media. De kinderen tussen zeven en dertien konden 
bij professional Babette Holtmann een workshop 
volgen voor het maken van een theatervoorstelling. 
Die voorstelling werd later opgevoerd voor het pu-
bliek. In de kleine zaal van ‘t Helder werd het pu-
bliek ontroerd door liedjes en verhalen van muzi-
kant Jos van Rens. Intussen werd in de grote zaal 
geboeid geluisterd naar muziek van multi-instru-
mentalist Luuk Lenders. Muziek van hoog niveau.

Luuk Lenders vormde de opmaat naar de lan-
cering van een grensoverschrijdende nieuwe 
snack. Met het deeg van bakker Degen had-
den Roel Linssen uit Venray en Bernie Gom-
mans uit Overloon iets gemaakt met het 
uiterlijk van een Brabants worstenbroodje. 
In plaats van worst bevatte het echter Lim-
burgs “zoervleis.” Acteur Mike Weerts pre-
senteerde het baksel ludiek als het “LimBra 
broodje” en vroeg zijn eigen moeder om als 
proefkonijn het eerste broodje door te slik-
ken. Ze bleef lachen. 

Als vrolijke afsluiting werd het podium be-
stegen door de GoldeLiesjes. De stemming 
zat er meteen in. Zeven drieste dames uit 
Veulen en omstreken besprongen als jonge 
veulens het podium. Alle smartlappen en 
Duitse schlagers werden uit de kast gehaald. 
Zevenstemmig meestal. Muziek met een 

glimlach. En die glimlach namen alle bezoekers na 
afloop mee naar huis.
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Aanmelden kan via Uitgeverij Talvi
Tel. 0413-74 59 83 | bezorging@uitgeverij-talvi.nl

Waar de bezorger aan 
moet voldoen? 
Motivatie is het belangrijkste; 
de lezer moet erop kunnen 
vertrouwen dat De MaasDriehoek 
editie Boxmeer, De MaasDriehoek 
editie Cuijk en Maas- en 
Niersbode op tijd in de bus valt. 
Geïnteresseerden kunnen meteen 
aan de slag als ze willen.

Een bijbaantje,
extra zakcentje en
lichaamsbeweging

Word bezorger!

Een prima zakcentje verdienen
en tegelijkertijd wat lichaams-
beweging opdoen? Dat is mogelijk 
met het wekelijks bezorgen van 
De MaasDriehoek editie Boxmeer, 
De MaasDriehoek editie Cuijk en 
Maas- en Niersbode .
Om het bezorgen extra makkelijk 
te maken krijg je van ons een 
handige en degelijke fietstas. 
Niet alleen jongeren vanaf 13 jaar 
mogen reageren, ook volwassenen, 
vutters of bijvoorbeeld KBO-leden 
die de kas van de eigen club willen 
spekken kunnen natuurlijk in een 
wijk of straat wekelijks op pad met 
De MaasDriehoek editie Boxmeer, 
De MaasDriehoek editie Cuijk en 
Maas- en Niersbode.

Wij zoeken op dit 
moment bezorgers in 
OVERLOON:
» Omgeving: Irenestr.,

Stevensbeekseweg,
Baansestr., 

» Omgeving: 14 Oktober
plein, De Kleffen,
Schootshof.

Lees de 
krant online: Je kijkt ons aan

en wij… 
wij kunnen niet anders
dan je laten gaan. 

Jan Bloemen
overleden in de leeftijd van 89 jaar

echtgenoot van
Riek Bloemen - de Hoog †

* Overloon, 23-8 1932 † Boxmeer, 24-9-2021

Wij zijn dankbaar voor alle mooie momenten.

Liesbeth en Hans, 
Mariël en Wilbert, 
Jeanette en John, 
en kleinkinderen 

Weijerstaete 214,
5831 ZZ Boxmeer

De uitvaart heeft op 30 september jl. plaatsge-
vonden. Via deze weg danken wij iedereen har-
telijk voor het medeleven en de aanwezigheid. 

De werving en selectieprocedure wordt begeleid door Van Haastert. Kijk voor het volledige 
profiel op www.van-haastert.nl.  Voor meer informatie neemt u contact op met Hein van 
Haastert via 06 - 20 43 18 01 en kijkt u op www.wonenvierlingsbeek.nl.

Wonen Vierlingsbeek is een zelfstandige woningcorporatie met een sterke lokale binding. 
De organisatie is trots op haar zelfstandig bestaan. Een keuze die ten volle wordt ondersteund 
door de huurders. De RvC bestaat momenteel uit een voorzitter en drie leden. In mei 2022 
volbrengt een van deze leden zijn tweede termijn en zal dus terugtreden. Dat is de reden dat er 
een nieuw lid van de RvC wordt gezocht. Het betreft een lid op voordracht van de huurders. 
Hij of zij beschikt over financiële kennis en is bekend met het werkgebied. 

Wonen Vierlingsbeek zoekt een

Lid Raad van Commissarissen
op voordracht van de huurders, expertise: financiën
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Aanmelden kan via Uitgeverij Talvi
Tel. 0413-74 59 83 | bezorging@uitgeverij-talvi.nl
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moet voldoen? 
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Niersbode op tijd in de bus valt. 
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aan de slag als ze willen.

Een bijbaantje,
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Baansestr., 

» Omgeving: 14 Oktober
plein, De Kleffen,
Schootshof.

Lees de 
krant online: Je kijkt ons aan

en wij… 
wij kunnen niet anders
dan je laten gaan. 

Jan Bloemen
overleden in de leeftijd van 89 jaar

echtgenoot van
Riek Bloemen - de Hoog †

* Overloon, 23-8 1932 † Boxmeer, 24-9-2021

Wij zijn dankbaar voor alle mooie momenten.

Liesbeth en Hans, 
Mariël en Wilbert, 
Jeanette en John, 
en kleinkinderen 

Weijerstaete 214,
5831 ZZ Boxmeer
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telijk voor het medeleven en de aanwezigheid. 

De werving en selectieprocedure wordt begeleid door Van Haastert. Kijk voor het volledige 
profiel op www.van-haastert.nl.  Voor meer informatie neemt u contact op met Hein van 
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volbrengt een van deze leden zijn tweede termijn en zal dus terugtreden. Dat is de reden dat er 
een nieuw lid van de RvC wordt gezocht. Het betreft een lid op voordracht van de huurders. 
Hij of zij beschikt over financiële kennis en is bekend met het werkgebied. 
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Jakom Herfsttoernooi
Tennis en Padel Loonse Duinen

Nadat we vorig jaar dit toernooi 
moesten annuleren konden we er dit jaar weer met 
zijn allen tegenaan. In de week van 11 t/m 17 okto-
ber werd bij Tennis- en Padelclub Loonse Duinen het 
Jakom Herfsttoernooi gespeeld.  Na de geslaagde 
Clubkampioenschappen in september zat de spirit 
er weer in. Een hele week lang tennis- en padelwed-
strijden spelen tegen bekenden en onbekenden, te-
gen hele jonge en wat rijpere tegenstanders, tegen 
dorpsgenoten, ‘minse uut de buurt’ maar ook echte 
‘Westerlingen’.
De toernooicommissie had flink haar best gedaan 
om zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren 
voor dit toernooi. Maar ook aan de sfeer op de 
baan, op het terras en in de kantine was aandacht 
besteed. Zo was onze kantine en terras uitbundig 
versierd in het thema “Oktoberfest” en was er voor 
passende hapjes en drankjes gezorgd, die smakelijk 
aftrek vonden op het verwarmde terras. 
Maar tenslotte ging het toch om de tennis- en pa-
delwedstrijden, het liefst ook om die met winst af 
te sluiten. Maar daarvoor moest geknokt worden. 
Bloed, zweet en tranen, het gebeurde allemaal. Er 
waren maar liefst 138 deelnemers, ingedeeld in 12 
categorieën. Opvallend was het groeiend aantal 
padellers, 46 mannen en vrouwen die in 3 klassen 
waren ingedeeld. Daarnaast waren er veel nieuwe, 
vooral jonge tennissers. 

Na de poulewedstrijden volgden op zaterdag en 
zondag de spannende halve finales en tot slot op de 
zondagmiddag alle finalewedstrijden. 
Er werden 125 wedstrijden gespeeld in buitenge-

woon aangename weersomstandigheden. Op een 
enkel buitje na, was de temperatuur zo aangenaam 
dat de spelers en ook het publiek tot en met de laat-
ste wedstrijd buiten konden genieten van de spec-
taculaire tennis- en padelwedstrijden. Op zondag 
waren omstreeks 18:00 uur alle finales gespeeld. 
Hessel Hendriks, de hoofdsponsor van dit toernooi, 
bedankte alle deelnemers voor hun sportieve pres-
taties, de toernooicommissie en alle vrijwilligers 
voor de organisatie en ook al het ondersteunend 
werk. Tenslotte werden alle finalisten gefeliciteerd 
en verrast met een heerlijke cadeaubon van ‘Broer 
en Zus’. 

Met trots vermelden we hier de Overloonse finalis-
ten van dit Herfsttoernooi:

Padel
1e klasse 1e: Tim Gerritsen en Björn Kuenen

2e: Stan Siebers en Dennis van Well

Tennis: 
DD8 1e: Anne Aarts en Jessica Wyrtki

2e: Monique Breuer en Tanya Boeman
DD7 1e: Ellen Ermers en Linda Custers

2e:  Wilhelmien Rutten en Annemarie 
Janssen

HD 5  1e: Micha Saalmink en René Verhoeven
2e: Roel Vreugdenhil en Sieb Jacobs

HD 7  1e: Gijs Mooren en Rick Tax
2e: Mark Verbeek en Niels Vloet

GD 8   1e: Dennis Martens en Lisanne de Bruijn
2e: Richenel Luydens en Michelle Belt

Veel dank aan:
•  alle deelnemers voor hun sportieve

inzet.
•  Sponsor Jakom.
•  Het bestuur, commissies en vrijwilli-

gers van onze club voor hun tome-
loze inzet.

We kijken terug op een zeer geslaagd, 
sportief en gezellig toernooi.

Op onze website
www.tploonseduinen.nl
zijn de uitslagen met de scores en de 
foto’s te zien. Tot ziens op het volgen-
de toernooi..

Mark Verbeek (links) en Niels Vloet (rechts) nemen hun prijs in ontvangst
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B e n  j i j ?  
Z o  g e f o c u s t  o p  j e  u i t e r l i j k  e n  j e

g e w i c h t ,  w a a r d o o r  j e  j e  l a a t
v e r l e i d e n  t o t  e e n  s n e l  d i e e t .  M a a r
v o e l t  h e t  a l s  s t r i j d  e n  k u n  j e  h e t

o p  d e  l a n g e  t e r m i j n  n i e t
v o l h o u d e n ?

N i e u w s g i e r i g  w a t  i k  v o o r  j o u  z o u  k u n n e n
b e t e k e n e n ?

I k  n o d i g  j e  u i t  v o o r  e e n  v r i j b l i j v e n d e
k e n n i s m a k i n g .

D e  t h e e  i s  w a r m ,  z i e  i k  j o u  s n e l ?

H o e  z o u  h e t  z i j n ?  
A l s  j e  e e n  v o e d i n g s p a t r o o n  z o u

v i n d e n  d a t  v o o r  j o u  a l s
v a n z e l f s p r e k e n d  w e r k t .  D a t  j e  d e

f o c u s  v e r l e g t  n a a r  i n n e r l i j k e
g e z o n d h e i d  m e t  g e w i c h t s v e r l i e s

t o t  g e v o l g . . .

A n k e  P h i l i p s e n  -  V o e d i n g s c o n s u l e n t  &  M e n t a l  C o a c h
P e t e r  Z u i d s t r a a t  1 4 ,  O v e r l o o n  -  0 6 - 3 0 1 7 9 1 6 5
w w w . r o o t s c a r r o t s . n l  -  a n k e @ r o o t s c a r r o t s . n l

Programma:
13:30 uur verzamelen bij de Pit in Overloon, wandeling langs bouwprojecten
Overloon, bezoek Tiny Houses Maashees, bezoek plan Bosch-Akker Vortum-
Mullem, presentaties van de bezochte bouwprojecten bij MFA-Knillus.
17:00 uur afsluiting en rondleiding in MFA-Knillus.
Vervoer op eigen gelegenheid en coronatoegangsbewijs vereist.
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‘Dag lieve kinderen van Overloon,

Op zondag 14 no-
vember brengt de 
Sint weer een be-
zoek aan Overloon.
De intocht zal 
starten om 14:30 

uur. Aansluitend start rond 15:00 uur 
het programma in De Pit.

De route van de intocht is:
Raaijweg - Generaal Hasbroucklaan - 
Vierlingsbeekseweg - 14 oktoberplein - 
Engelseweg.
De mensen die aan deze route wonen ver-
zoeken wij vriendelijk om deze middag 
vanaf 14:00 uur de auto’s op de opritten 
of parkeerplaatsen te zetten zodat Sin-
terklaas ongehinderd zijn weg weet te 
vinden naar De Pit.

Voor de Overloonse kinderen die niet 
naar de basisschool of het smurfje toe 
gaan, maar wel graag naar het Sinter-
klaasfeest in de Pit willen komen, liggen 
er vanaf maandag 8 november kaartjes 
klaar bij de DA in Overloon.

Helaas zijn wij genoodzaakt om op het 
moment dat u de Pit binnenkomt te vra-
gen naar een geldig Coronacheckbewijs. 
Dit betekent dat u moet kunnen aantonen 
dat u recentelijk bent genezen, getest 
of gevaccineerd. Dit geldt voor ieder-
een die ouder is dan 13 jaar. Zonder een 
geldig bewijs is toegang tot de Pit he-
laas niet mogelijk. Houd uw checkbewijs 
bij de hand als u bij de Pit aankomt.

Natuurlijk komt ook dit jaar Glutenvrije 
Piet weer mee naar Overloon, wil je graag 
een snoepzakje ontvangen? Stuur 
dan een mailtje naar:
martijnvdheide@hotmail.com. 
En Glutenvrije Piet zal je die 
middag even opzoeken!

Houd de facebookpagina en instagram-
pagina in de gaten, en blijf op de hoogte 
van alles omtrent de intocht in Overloon!  
Ga naar:
facebook.com/SinterklaasComiteOver-
loon en klik op “Vind ik leuk” of ‘’Volgen’’..

Sinterklaas kijkt erg uit naar zijn aan-
komst in Overloon en hoopt alle Over-
loonse kindjes die middag een handje te 
kunnen geven!

Nou dag hoorrrr….!
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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

88  nnoovv..  EEnnggeelleennaavvoonndd  mmeett  MMaarriieellllee  BBeekkss
  
2277&&2288  nnoovv..  BBaassiissccuurrssuuss  iinnttuuïïttiieeff  ccoommmmuunniicceerreenn  mmeett
  ddiieerreenn  ––  BBiirrggiittttaa  vvaann  SSpprroonnsseenn  
  
1144  ddeecc..  KKeerrssttaavvoonndd  mmeett  MMaarriieellllee  BBeekkss  
  
2200  ddeecc..  KKeerrssttmmiiddddaagg  mmeett  MMaarriieellllee  BBeekkss  
  

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

  

Ruimte voor úw ideeën! 

 

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! 

korting op al het
zink materiaal!20%

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

Actie geldig t/m november 2021
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Help de Voedselbank Land van Cuijk

Iedereen die lid is van de Postcodeloterij ontvangt 
een cadeaukaart voor boodschappen bij Albert 

Heijn. Om te voorkomen dat deze niet gebruikt 
worden en bij het oude papier belanden kunt u 
deze ook schenken aan de Voedselbank. 
Als je deze cadeaukaart hebt ontvangen kun je hem 
activeren en in Overloon inleveren uiterlijk 19 no-
vember op Snejerspad 9 of Kuluutsheuvel 29. 
Geef de Voedselbank kracht en doneer je kaart.

Lekker Loën 2021
Zondag 19 december 2021 van 11:00 tot 16:00 uur

Zondag 19 december a.s. hopen wij u allen weer te 
mogen begroeten op de sfeermarkt.
 
Een supergezellige sfeermarkt op het prachtige 
plein aan het Museumpark. Op initiatief van de daar 
gevestigde ondernemers:  PLIEN, Restaurant Muse-
umzicht, De Papegaai en het Oorlogsmuseum staat 
die dag in het teken van sfeer, zien, voelen, proeven 
en doen. En dat alles natuurlijk in kerstsfeer.
 
Er zijn diverse beoefenaars van ambachten aan-
wezig, producenten van streekproducten, een ge-
varieerd aanbod van proeverijen, natuurlijk ook 
passend bij de kerst, leuke oldtimers en bijzondere 

voertuigen, oude boeken, en leuke vintage. 
Om het nog gezelliger te maken zijn de terrassen 
aanwezig en zijn er diverse muzikale optredens te 
beluisteren. Ook zal er in de middag een loterij zijn 
met geweldige prijzen. Kortom u kunt zich die dag 
geweldig vermaken en dorps- en streekgenoten 
ontmoeten.
 
Ook voor de kinderen is er natuurlijk wat te doen. 
De speeltuin is uiteraard open, er kan in stijl ge-
schminkt worden, er is een levende dierenstal te 
vinden en nog veel meer.
 
Heeft u zelf iets leuks te bieden of te presenteren 
dan is er altijd een plekje beschikbaar. Schroom niet 
en meldt u dan even bij de organisatie aan of loop 
even binnen bij PLIEN, zou leuk zijn.
 
Wij hopen dat wij samen met u deze dag tot een 
succes kunnen maken 
Noteer het dus in de agenda en graag tot…. 

Lekker Loën
U mag het niet missen

♠♣ ♥♦

Tijdens de 5e zitting wa-
ren de 3 best geplaatsten 
in lijn A:

1 Tonny & Mieke Stappers 60.10%
2 Jac Huijs & Piet Willems 55.80%
3 Corrie Hartong & Math Keulards 55.42%

In de B Lijn zijn de 3 paren met de hoogste score:
1 Harrie de Bruijn & August Janssen 64.43%
2 Margriet & Jan Mater 60.25%
3 Thea Waterreus & Mien Hegger 57.08%

Tijdens de laatste zitting van deze ronde, de 3 beste 
in lijn A:
1 Truus Kusters & Bert Vloet 66.67%
2 Corrie Hartong & Math Keulards 59.90%
3 Nellie Basten & Ethel Hilhorst 53.65%

De 3 sterkste paren in de B lijn:
1 August Janssen & Henk de Vlam 57.40%
2 Nellie & Piet Botden 55.13%
3 Luus van Son & Thea Peters 52.50%
3 Thea Waterreus & Mien Hegger 52.50%

Daarmee zijn de 3 paren met het hoogst gemiddel-
de in lijn A
1 Truus Kusters & Bert Vloet 59.13%
2 Jac Huijs & Piet Willems 56.69%
3 Corrie Hartong & Math Keulards 55.79%

De 3 paren met het hoogst gemiddelde in de B lijn:
1 August Janssen & Harrie de Bruijn 59.36%
2 Ricky Henckens & Leny Jansen 52.85%
3 Ria & Kees van Son 52.45% 
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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

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

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

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

Kerkpad 1   5825 BA  OVERLOON

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

  Direct toegankelijk,  

 zonder verwijzing 
 van de specialist of
 huisarts.    

  Voor al je blessures 

  binnen 24 uur terecht  
 voor deskundig advies
 en behandeling.

Sportgezondheidszorg
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Joyce van der Vorst
Leefstijl en 

Vitaliteit coach en 
personal trainer

mail
info@joycevandervorst.nl

website
www.joycevandervorst.nl

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

Kerkpad 1   5825 BA  OVERLOON

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

  Direct toegankelijk,  

 zonder verwijzing 
 van de specialist of
 huisarts.    

  Voor al je blessures 

  binnen 24 uur terecht  
 voor deskundig advies
 en behandeling.

Sportgezondheidszorg
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Het Weer

Oktobermaand met een vrij
regelmatig temperatuurverloop

De aanvang van deze maand was 
vrij wisselvallig en aan de sombere kant. 
Er viel geregeld regen en op de 3e oktober de hoog-
ste dagsom van de maand. Er kwam 11 mm regen 
in de meter terecht. De eerste week viel er totaal 
25 mm, terwijl in de rest van de maand de hoeveel-
heden meestentijds beperkt zijn gebleven. Ondanks 
de matige start waren de temperaturen wel aan de 
hoge kant. Op de 5e kon ik de hoogste waarde no-
teren, het kwik steeg toen naar 19 graden. Maar tot 
een warme dag zou het deze maand niet komen. 

Dat was in 2018 wel even anders. Toen werd het 
op de 13e van die maand maar liefst 28.3 graden. 
De hoogste temperatuur ooit in oktober gemeten. 
Maar echt koude dagen zijn nu niet voorgekomen. 
In 2003 viel op de 23e de eerste sneeuw bij een tem-
peratuur van amper 2 graden.

De eerste decade hebben we nu afgesloten met een 
paar fraaie dagen. Op de 9e werd het een heldere 
dag en kon het tekort aan zonuren enigszins wor-
den aangevuld. Met het vorderen van de maand 
bleef de wisselvalligheid wel intact, maar er kwa-
men ook zeker droge dagen voor. Dat had ook vaak 
te maken met hogedrukgebieden, die voor rustig 

Activiteiten

Donderdag 4 november IVN-wandeling in Geysters 
landgoed met zijn bossen. Vertrek bij de Pit, 13:00 
uur.
Woensdag 10 november Koken voor Ouderen. In de 
foyer van de Pit. Aanvang om 12:00 uur. Alleen op 
uitnodiging.
Zondag 21 november Uit op Zondag 14:30 uur tot 
16:00 uur, laat je verrassen.
Maandag 22 november: LET OP (niet de 15de zoals 
eerder vermeld). Kijk op Kunst in de Pit. Aanvang 
20:00 uur. Deze avond aandacht voor de COBRA 
groep.

Op stap - vergeet de QR code niet!

Kienen
Elke 1e en 3e woensdag van de maand. Deelname 
kost € 5,- per persoon. Betaling met een bankbiljet. 
(Het is nagenoeg onmogelijk om ergens nog munt-
geld in te leveren).

Samen eten en ontmoeten
Iedere laatste vrijdag van de maand. Vrijdag 26 
november om 17:30 uur in Brasserie bij Golfbaan. 
Deelname kost € 15,- per persoon (exclusief de con-
sumpties). Iedereen dient zich vooraf aan te melden 
bij Christine Hendriks, Haarlemmermeerlaan 7b. (te-
lefonisch - 641719 of schriftelijk via haar brievenbus)

Wisseling de seizoenen
De fietsers vertrekken nu in de herfst weer iedere 
dinsdagmiddag om 13:00 uur vanaf de Pit. 
Bij het Sportcafé bij de Raaijhal kun je weer tot en 
met maart op vrijdagmiddag terecht  om te kaarten, 
rummikubben enz.

De sporters gaan weer vanaf 1 oktober de Raaijhal 
in. Het sporten start om 14:00.
Het sporten wordt begeleid door fysiotherapeuten 
en duurt tot 15:00 uur. Natuurlijk kunt u ook deel-
nemen op vrijdagmiddag aan het wandelen. Ver-
trek om 13:30 uur vanaf het Museumplein.

Pitstop
Vanaf 1 november elke maandagmiddag, woens-
dagochtend en vrijdagmiddag staan de deuren van 
de PITSTOP open in hartje Overloon bij de foyer van 
de Pit. Elkaar ontmoeten staat voorop en vrijwilli-
gers staan klaar om je te begroeten en om een kop-
je koffie of thee voor je in te schenken. Maak een 
praatje, zie een krant in, speel een spel met die an-
der, laat de biljarttafel niet ongeroerd of pak er met 
anderen een hobby op. Vrijdagmiddag krijgt het 
accent van de creatieve activiteiten. Wat breilief-
hebbers zullen er aan de slag zijn, naast ook andere 
hobby’s. Loop eens binnen en wie weet vind ook jij 
hier je draai. Of nog een leuk idee, kom ermee!
Ook schakers op woensdagochtend. Kun je nog niet 
schaken dan kun je hier het spel leren. Theo Hurkens 
is weer gestart met een groep belangstellenden en 
geeft uitleg. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Werkgroep: de PITSTOP

KBO-Overloon - WonenZorgWelzijn-Overloon - 
SWOGB

Informatie bij KBO-Overloon
Secretariaat: Wil Philipsen,
E-mail: wilphilipsen@hotmail.com
06 -34 992 950

KBO-OVERLOON
Belangenvereniging van senioren 
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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 

• 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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Agenda
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, 
vanaf 11:11 uur
13 november
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9:00 uur

14 november
Sinterklaascomité, Intocht Sinter-
klaas
14 november
Jubileumreceptie 66 jaar Keie-
schieters, Vierlingsbeek
17 november
OVO, thema-avond, Gildehuus, 
20:00 uur

Wie staan er op deze foto’s?

A19109
A20433-->

De rechter foto is waarschijnlijk iemand uit Overloon, wel een 
aantal jaren geleden.
Herkent u de personen? Stuur een mailtje naar de Oude Schoe-
nendoos, dan is er weer een foto die uit de rubriek onvolledig 
beschreven foto’s kan worden geschreven.
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl

weer zorgden. Op enkele dagen was het in de och-
tenduren vrij mistig. Op de laatste zondag in de zo-
mertijd deed de zon goed mee. Het werd een fraaie 
heldere dag. Wel met de koudste start en bijna 2 
graden grondvorst. Nadien zijn de waarden weer 
opgelopen en kwamen er ook geen koude nachten 
meer voor. Er volgden nog een paar zeer fraaie zon-
nige dagen, waarbij de temperaturen ruim boven 
normaal uitkwamen.
Door dat zonnige weertype heeft het maandtotaal 
een normaal niveau gehaald. In grote lijnen was 
het iets te somber, totaal nu 124 zonuren. Het ge-
middelde aan temperatuur is ruim 12 graden ge-
worden. Normaal is dat 10.7 graden voor de wijn-
maand. Doordat de laatste dagen nog wat actiever 

neerslag is gevallen is ook het totaal een fractie bo-
ven normaal uitgekomen. Aanvankelijk was het in 
onze regio aan de droge kant, terwijl in de kustpro-
vincies plaatselijk bijna 200 mm neerslag is gevallen.

Inmiddels zijn we de één na laatste maand van het 
jaar sterk wisselvallig en ook beduidend frisser van 
start gegaan. 
Hoe het verder gaat kun je vernemen als je afstemt 
op radio MAASLAND FM 89.6 en luistert naar mijn 
dagelijkse weerpraatje. En wel om 12:30, 13:30 uur 
en ook in de avonduren bij herhalingen ben ik te 
horen.

Weerman Bert Vloet.
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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
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18 november
EHBO les bij Partycentrum Bos, 
20:00 uur
18 november
SSS’18, Ledenvergadering
19 en 20 november
Dinnershow “’t Schaop met de 5 
gangen”, de Pit, 19:00 uur
21 november
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14:30 
uur
22 november
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20:00 
uur
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 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
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
12 maart
Zonnegroet, NL Doet
16 maart
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00 
uur
17 maart
EHBO les partycentrum Bos 20:00 
uur
19 en 20 maart
HOT, uitvoering, de Pit, 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”
30 april
Zonnegroet, Verwendag
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 
21 t/m 23 juni
Zonnegroet, Rolstoel-3daagse
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 7 november.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door PLUS Verbeeten.

De winnaar van de vorige puzzel in 
de uitgave van 2-10:
Emmy Verstraaten

(prijs beschikbaar gesteld door 
Warme Bakker Degen)

De woorden zitten horizontaal, verticaal en di-
agonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. 
Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en 
streep ze af. De overblijvende letters vormen ach-
ter elkaar gelezen de oplossing.
ABUIS
AUTORIT
DAADKRACHTIG
DESEM
DONAU
FOBIE
GRIND
IBERIE
KABEL
KORFBALCLUB
LAAGTERECORD
LAXEERPIL
LEEUW
MAATREGEL

MUGGEN
NADER
NEVADA
PINTJE
PLOOI
REIKEN
SAMEN
SCHOFT
STEEN
STOEP
VERPLEGING
WILLEKEUR
WITJE

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

Horizontaal:
1 rust 6 imitatie 
12 werkweigeraar 
13 toestemming 
15 korte tijd 16 
verfrissing 18 vlak-
temaat 19 scheep-
stouw 20 uitroep 
van pijn 22 onder-

grondse 25 zangnoot 26 dierentuin 29 
voorzetsel 30 vrees 32 herfstbloem 34 ge-
weervuur 36 seconde 37 bijbelse figuur 
39 toupet 41 aanvankelijk 44 Russisch 
heerser 46 grote bijl 48 naam 50 deel v.d. 
bijbel 51 naaigerei 53 bevel 54 klap 56 
snijwerktuig 57 bloeiwijze 59 Turks be-
velhebber 60 bonus 62 wijze 64 schaal-
dier 65 tennisterm.

Verticaal:
1 deel v.e. auto 2 mak 3 ego 4 stremsel 
5 vervoermiddel 7 Ned. omroep 8 ho-
ningdrank 9 slee 10 wier 11 richting 12 kunstzin 14 
vervoermiddel 17 toegang 18 dokter 21 valwind 23 
ter inzage 24 vijandelijke inval 27 blijkens de akten 
28 vis 30 waakzaam 31 Japans bordspel 33 profeet 
35 Engels bier 38 bot 39 per adres 40 zuivelproduct 

41 riv. in Spanje 42 motorraces 43 huidblaasje 45 
krachtig 47 vogel 49 landbewerking 51 familielid 52 
schaakstuk 55 via 56 Chinese deegwaar 58 knaag-
dier 59 houding 61 pers. vnw. 63 heden.
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Warme Bakker Degen 

Reclame: 8 t/m 13 november 
• ¾ Christoffelvlaai  € 10,10 
• Spelt meergranen donker        €   2,15
• Saucijzenbroodje        €   1,40    

Reclame: 15 t/m 20 november 
• ¾ Kruimelvlaai       €   6,30 
• Tarwe rogge zonnepitbrood  €   2,85
• 8 Witte zachte bolletjes + 2 gratis

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

EEN MOOIE 
HERINNERING 
IS ZOVEEL 
WAARD
Briensveld uitvaartverzorging

luistert, denkt mee en verzorgt 

de uitvaart die bij de overledene, 

familie en vrienden past.

Overloon

www.briensveld.nl

Bel 24/7  

0478-640026

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

vanuit het hart  verbinden bij  afscheid

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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www.onseigenerf.nl

Abonnement 2021:  € 15,00

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor 

de uitgave van   17 november
aanleveren uiterlijk 10 november 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

QR-code website
Ons Eigen Erf

u kunt bij ons
ook online bestellen

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

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

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


