
Ons Eigen Erf
17 november 2021 49e jaargang no. 22

Verkiezingen maandag 22 t/m woensdag 24 november

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 ge-
meenteraad. Hiervoor zijn tussentijdse verkiezingen 
nodig. 

De stembureaus zijn geopend op maandag 22 novem-
ber, dinsdag 23 november en woensdag 24 november 
van 7:30 uur tot 21:00 uur.

Op maandag 29 november om 10:00 uur zal in de 
raadszaal van het gemeentehuis in Boxmeer een open-
bare zitting van het centraal stembureau plaatsvinden, 
waarin de uitslag van de verkiezing bekend wordt ge-
maakt. Deze zitting is online te volgen via www.box-
meer.nl, raadsinformatie, online vergadering volgen.

De deelnemende partijen met de Overloonse

kandidaten zijn:

•  Lijst 1:   Team Lokaal: Fons van Mil op 7; Jeu Ver-

straaten op 12; Dorus Huijsmans op 49.

•  Lijst 2:   CDA: Lian Nabuurs-Willems op 6; Frans

Wouters op 46.

• Lijst 3:   SP: Wilfred van de Goorberg op 27.

• Lijst 4:   VVD: Ron de Bakker op 2.

•  Lijst 9:   Groen Links/PvdA: Han Welbers op 4; Allies

Ligtvoet op 9.

• Lijst 11: Forum voor Democratie: A. Weerts op 10.

•  Lijst 12:   50PLUS: Ria Derks van de Ven-Poldervaart op 5.

•  Liijst 13:   Liberaal LVC: Rob Noy op 19 en Toon Hen-

driks op 43.

Voor meer informatie: website
www.gemeentelandvancuijk.nl 

Aan wie geef jij jouw stem?
Doe de StemWijzer!
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Het mag geen naam hebben
•  Neem een glas, doe een plas en alles blijft zoals het was - maar niet in het ate-

lier van Desirée…

•  Het advies is: werk zoveel mogelijk thuis, niet werk thuis zoveel mogelijk...!

•  350 Kandidaten en ik mag er maar één kiezen - daarvan krijg ik kiespijn…

•  Om niet mis te grijpen moet je snel zijn - anders wordt het “mis” wijn…

Afscheid burgemeester Karel van Soest

Overloon heeft op ludieke wijze en met veel humor 
op zaterdag 6 november afscheid genomen van 
burgemeester Karel van Soest.

Met een open limousine werden hij en zijn echtge-
note Mieke thuis opgehaald. Het Theobaldusgilde 
en een viertal doedelzakspelers zorgden voor een 
muzikaal welkom bij de bekende Lindeboom, mid-
den in Overloon. Enkele scholieren boden boeketjes 
bloemen aan die dankbaar in ontvangst werden ge-
nomen. 

Aansluitend startte het door het ontvangstcomité 
georganiseerde programma in gemeenschapshuis 
de Pit. De vendelzwaaiers van het Gilde demon-
streerden hun acrobatische kunsten voor de ingang 
voor de Pit.

Tijdens het optreden van de nog rap-
pe senioren van de veteranensport-
groep (78 jaar tot 86 jaar) werd de 
burgemeester uitgenodigd om zijn 
fysieke bijdrage te leveren. Hieruit 
bleek dat een sportabonnement aan 
hem goed besteed zou zijn.

Mia Dekkers bracht met een eigen 
geschreven tekst een muzikale ode. 
Tussen de sprekers en optredens door 
liepen enkele vrolijk uitgedoste da-
mes, “de tranentrekkers”, met zak-
doekjes rond om de afscheidstranen 
te deppen.

De voorzitter van de Dorpsraad me-
moreerde de geschiedenis en samen-
werking met Overloon en vergeleek 
zijn karakter met dat van de meest 
gedragen Amerikaans verbinder pre-
sident Carter. Ook het Gilde liet op lu-

dieke wijze horen hoe hun beschermvrouwe Mieke 
door haar particuliere chauffeur, echtgenoot Karel, 
steeds bij hun activiteiten betrokken werd. 

“Tôntje de Snéjer” zong met de aanwezigen het 
Lónse volkslied waarna deze bijeenkomst werd af-
gesloten met een muzikale hulde van fanfare Vrien-
denkring. Als laatste kreeg de burgemeester zelf 
het woord en in een toespraak memoreerde hij aan 
heel veel mooie, en soms ook minder mooie ge-
beurtenissen. Het jaarlijkse kerstconcert, de doden-
herdenking, maar zeker ook het groots opgezette 
bevrijdingsfeest in 2019 staan in zijn geheugen ge-
griefd. 

En nu burgemeester, geniet van uw pensioen in 
goede gezondheid samen met uw vrouw, het ga u 
goed.

Martien Hendriks

Foto: Albert Hendriks
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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 21 november – 28 november

Zondag 21 november 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan Donders
Acoliet: Gerda Willems en Ella Manders
Theobalduskoor

Misintentie voor:
Toon Jacobs, vanwege 10-jarige sterfdag, en voor 
zijn zoon Sander Jacobs.

Zaterdag 27 november 19:00 uur
Gebedsdienst
Koor: Palet
Dirigent: Oksana

Misintenties: Jos en Ans de Greef en Koos van der 
Hoff

Zondag 28 november 10:30 uur
Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Van der Sluis
Acoliet: Jeanne Willems
Theobalduskoor

Misintentie: Jaargetijde voor Josephina van 
Osch-Rutten

Kosterdienst
Zondag 21 november – 27 november
Nelly van Gemert, tel.: 0478 - 642504

Zaterdag 27 november
Jos van de Pas, tel.: 0478 - 641268

Zondag 28 november – 5 december
Tiny Willems, tel.: 0478 - 641814 

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 5 de-
cember en 12 december bij de kerkberichten in Ons 
Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk ver-
zocht deze uiterlijk voor 23 november 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 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 be-
reiken onder telefoon 06 23 88 78 60.

E-mail: secretariaat@mmvdk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de 
Kerk: www.mmvdk.nl
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Uitnodiging informatieavond Heilig Vormsel 2022

Voor ouders van kinderen 
in groep 8 van de basis-
school is in de parochie 

Maria, Moeder van Kerk een informatieavond H. 
Vormsel voor één ouder per gezin gepland op dins-
dag 23 november van 20:00 – 21:00 uur in het paro-
chiecentrum, Lepelstraat 13a, Sint Anthonis en op 
woensdag 24 november van 20:00 -21:00 uur in de 
San Salvatorkerk, Kerkplein 4, Oeffelt.

We verzoeken u vriendelijk uiterlijk maandag 22 no-
vember door te geven aan het parochiesecretariaat 
of we u mogen verwachten via e-mail: secretariaat@
mmvdk.nl of telefoon: 0485-471246 (op werkdagen 
van 9:00 – 12:30 uur behalve donderdags). Dit in ver-
band met het beperkt aan zitplaatsen in de parochie-
zaal vanwege mogelijke nieuwe richtlijnen van het 

RIVM en de Rijksoverheid. Mochten er meer aanmel-
dingen zijn, dan verplaatsen we het naar de kerk. 

Op deze informatieavond krijgt u informatie over 
het vormselproject Vormfun2 en is er gelegenheid 
om vragen te stellen. Bovendien ontvangt u het 
aanmeldingsformulier en het conceptrooster. U 
wordt verzocht het aanmeldingsformulier uiterlijk 
11 december in te leveren via e-mail:
secretariaat@mmvdk.nl of per post bij het parochie-
centrum, Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis. 

Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn 
om op deze informatieavond aanwezig te zijn, dan 
kunt u dit via het parochiesecretariaat laten weten 
en wordt u een aanmeldingsformulier toegezon-
den. 

Lijst 1: Team Lokaal

In het dorp is inmiddels goed 
zichtbaar dat de inwoners bin-
nenkort weer naar de stembus 

mogen om een stem uit te brengen op de eigen 
favoriete partij en kandidaat. Met afgevaardigden 
in het college en de gemeenteraad van de huidige 
gemeente Boxmeer voelen we ons geroepen om 
tekst en uitleg te geven waarom het VDB/LO geko-
zen heeft om op te gaan in de nieuwe lokale partij 
Team Lokaal. 

Om nog gehoord te worden in de nieuwe gemeen-
teraad van 37 raadsleden was het voor ons geen op-

tie om met hooguit een of twee zetels door te gaan. 
Vorig jaar zijn we met alle bestaande lokale partijen 
in het Land van Cuijk het gesprek aangegaan om 
te komen tot één grote lokale partij, Team Lokaal. 
Een heel aangaan, maar we hebben elkaar goed ge-
vonden en zorgen hierdoor, als grote zelfstandige 
lokale partij, dat onze inwoners in de nieuwe ge-
meente ook lokaal iets te kiezen hebben naast alle 
landelijke partijen.

Team Lokaal is een zelfstandige partij, zonder ver-
plichtingen aan een landelijke politieke partij. Voor 
ons zijn alle dorpen in de nieuwe gemeente even 
belangrijk. Door onze achtergrond en ervaring we-
ten we wat er speelt in onze dorpen en regio. Uit 
jarenlange ervaring blijkt dat politieke beslissingen 
in een plattelandsgemeente genomen moeten wor-
den vanuit de afweging van de plaatselijke gemeen-
telijke situatie en niet vanuit landelijk partijbeleid. 
Het gaat erom of iets in onze gemeente wenselijk 
en haalbaar is. Wij willen dicht bij de mensen blijven 
staan en oog hebben voor het plaatselijke belang, 
maar gaan daarbij het algemeen belang niet uit de 
weg. Dit doen we met Team Lokaal samen met an-
dere kandidaten van zeven voormalige lokale par-
tijen in het Land van Cuijk.

Samen Sterk!

Lijst1 Team Lokaal

Fons van Mil, Overloon
Jeu Verstraaten, Overloon
Dorus Huijsmans, Overloon

www.teamlokaal.nl
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Lijst 2: CDA

Beste dorpsgenoten,
Inmiddels zie je mijn foto alweer 
op grote borden aan lantaarnpalen 
langs de weg, als kandidaat voor de 
gemeenteraadsverkiezingen voor 
het CDA. De meesten van jullie ken-

nen me inmiddels wel, maar voor degenen die me 
nog niet kennen wil ik me hierbij graag voorstellen. 
Ik ben Lian Nabuurs, in 1968 geboren in Sint Antho-
nis. Ik ben getrouwd met Gert-Jan en samen met 
onze zonen Mikko en Thies wonen wij in het ouder-
lijk huis van Gert-Jan aan de Rondweg. 

Ik ben sinds 2018 raadslid voor het CDA en binnen 
de fractie probeer ik onderwerpen in het juiste per-
spectief te plaatsen en denk hierbij altijd in kansen 
en mogelijkheden. Ik heb me o.a. ingezet voor de 
problemen op de Maaslijn, de overlast rondom het 
AZC in Overloon, verhuizing Metameer Stevens-

beek, bestemmingsplan ’t Helder en voor het vast-
stellen van beleid op het gebied van zon- en wind-
energie. 
Op dit moment ben ik vooral ook bezig met de toe-
komstige woningbouwopgave voor Overloon en 
ben samen met de Dorpsraad opgetrokken om een 
nieuwe CPO-groep te starten. Inmiddels zijn alle be-
trokkenen heel blij dat dit gelukt is, maar helaas is 
het nu nog even wachten op een geschikte bouw-
locatie. Dit heeft vanuit het CDA de volle aandacht. 
Ook willen we graag samen met de inwoners kijken 
naar de mogelijkheden voor levensloopbestendige 
woningen op de locatie van de Josefschool.

De leefbaarheid van Overloon gaat mij aan het hart. 
Stil blijven staan bij alles wat er niet goed gaat ligt 
me niet zo. Liever bekijk ik wat er WEL mogelijk is 
en hoe we dingen kunnen verbeteren. Een partij als 
het CDA is lokaal geworteld en heeft daarnaast het 
grote voordeel dat zij korte lijnen heeft richting de 
provincie en de landelijke politiek, belangrijk bij on-
derwerpen als bijvoorbeeld de bereikbaarheid van 
Overloon en problematiek AZC. Daarnaast vind ik 
het belangrijk dat we een “stem” blijven geven van-
uit elke dorp, maar wel gezamenlijk één gemeente 
Land van Cuijk vormen. Ga 24 november 2021 stem-
men! Ik sta op lijst 2 (CDA), nummer 6. Met voldoen-
de voorkeurstemmen is de kans groot dat ik jullie in 
de gemeenteraad van het Land van Cuijk mag ver-
tegenwoordigen. Mag ik op jullie steun rekenen?

Alvast bedankt,
Lian Nabuurs

Lijst 3: SP 
Wilfred van de Goorberg en Bert Moeskops:

vertrouwen in onze inwoners

Overloon is met ruim vierduizend inwoners één van 
de grootste kernen van de aanstaande gemeente 
Land van Cuijk. Blijft er straks voldoende openbaar 
vervoer? En wordt Renewi voldoende op de vingers 
getikt voor de wijze waarop zij het afval ophaalt? 
Moet Overloon als toeristische parel nog meer 
groeien, of juist niet? Hoe ziet de toekomst van het 
Schaartven er uit? Zo maar wat vragen die in Over-
loon leven, lijkt mij.

Op woensdag 24 november mag u de eerste ge-
meenteraad kiezen voor de nieuwe gemeente Land 
van Cuijk. Inwoners uit maar liefst 33 kernen mogen 
bepalen wie er op de 37 raadsstoelen komen te zit-
ten om Land van Cuijk een goede start geven. 

Inwoners horen en betrekken
De grootte van de nieuwe gemeente baart mij zor-
gen, of liever gezegd of die 90 duizend inwoners 
van die kernen voldoende worden betrokken en 

gehoord? Hoe is hun vertegenwoordiging in de 
wijk- en dorpsraden geregeld? Worden die raden 
voldoende ondersteund en welk budget krijgen zij? 

Vertrouwen in inwoners
Nog voordat de nieuwe gemeenteraad is gekozen, 
is al bepaald dat dit met ‘kernendemocratie’ moet 
gebeuren. Als oud-wethouder van wijk- en dorps-
raden ben ik benieuwd naar de praktijk. U ook, 
lijkt mij. Daar zal ik scherp op letten. Overloon is 
uw dorp. Mijn vertrekpunt daarbij is vertrouwen in 
onze inwoners.

Wijk- en dorpsraden op 1
Voor mij persoonlijk wordt de betrokkenheid van 
de inwoners en wijk- en dorpsraden aandachtspunt 
nummer 1. Echte democratie graag. Praatjes vullen 
geen gaatjes. Die hele grote, eigenlijk te grote, ge-
meente Land van Cuijk is voor mij ook precies de 
reden waarom ik na 10 jaar terugkeer in de lokale 
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Lijst 4: VVD
Crisis op de woningmarkt: Bouw daarom

AZC in Overloon om naar woningen
De crisis op de woningmarkt is nog 
nooit zo groot geweest als nu. Op 
dit moment is zo’n twintig procent 

van de Nederlanders, of wel 3,5 miljoen mensen, op 
zoek naar een woning. En dat dat niet makkelijk is, 
is meer dan duidelijk geworden. De huizenprijzen 
blijven maar stijgen en vooral voor starters is het 
onbegonnen werk om op dit moment een huis te 
kopen. En dat levert stress op. Bijna zestig procent 
van de woningzoekenden ervaart stress of pieker-
gedachten als het gaat om het vinden van een nieu-
we woning in de huidige tijd. VVD Land van Cuijk 
zet daarom niet alleen in op bouwen, bouwen en 
nog eens bouwen in alle segmenten, maar kijkt juist 
ook naar waar de kansen liggen als het gaat om 
leegstaande gebouwen en kantoren en hoe we de 
dienstverlening hieromtrent kunnen verbeteren. De 
nieuwe gemeente Land van Cuijk moet hierin straks 
faciliteren door fl exibel maatwerk te bieden, zowel 
binnen als buiten de kernen en niet, zoals nu ge-
beurt in veel gemeentes, zich vast blijven klampen 
aan statische woonprogramma’s. Wij zijn van me-
ning dat de nieuwe gemeente zo fl exibel mogelijk 
om moet gaan met bestemmingsplanvoorschriften. 

Ook het vergunningstraject kan en moet sneller en 
soepeler dan de huidige twee jaar die er gemiddeld 
voor staat. Zo biedt het AZC-pand in Overloon een 
prachtige kans om na de contractbeëindiging per 
juni 2022 om te bouwen tot een appartementen-
complex voor woningzoekenden uit de regio. Het-
zelfde geldt voor het AZC in Grave op termijn. Deze 
unieke mogelijkheid biedt niet alleen de kans om 
jongeren die veelal elders studeren weer terug te la-
ten keren naar hun eigen streek, ook voor ouderen 
en alleenstaanden kan dit een geweldige oplossing 
zijn om op een unieke locatie midden in het groen 
te wonen. Dit plan vergroot hiermee de mogelijkhe-
den tot doorstroming binnen de huizenmarkt. Met 
een mix van de hierboven genoemde maatregelen 
kunnen we het woningaanbod vergroten. Dit moet 
het nieuwe fundament vormen van het woningbe-
leid van de gemeente Land van Cuijk. Voor ons staat 
vast dat het prettig wonen, werken en recreëren is 
én blijft in onze nieuwe gemeente.

Ron de Bakker,
VVD Land van Cuijk,

Lijst 4, nummer 2

politiek. Waarom voor de SP? Er is geen landelijke 
partij die zo de daad bij het woord voegt - ook lo-
kaal - als het gaat om opkomen voor gerechtvaar-
digde belangen van mensen. 

Kernwaarden zijn onze basis
De basis voor onze standpunten en stemgedrag zijn 

onze kernwaarden: menswaardigheid, gelijkwaar-
digheid en solidariteit! Die zijn voor ons leidend en 
niet of onze kandidaatsraadsleden uit alle dorpen 
komen, óf dat wij het over kern A of vereniging 
B hebben. Aan onze drie kernwaarden mag u ons 
houden. Makkelijker kunnen wij politiek niet ma-
ken. Daarom dus SP! Doet u mee?

Lijst 9: Groen Links/PvdA

24 november gaan we naar de stembus, maar waar 
moet de nieuwe gemeenteraad op focussen? Groen-
Links en PvdA zijn samengegaan en werken in de 
nieuwe gemeente met één lijst en één programma, 
waarbij we kiezen voor een duidelijke inhoudelijke 
koers: natuurlijk links.

GroenLinks-PvdA kiest daarbij voor meer duurzaam-
heid, meer sociale zekerheid, realistische oplossin-
gen voor landbouw, natuur en woningcrisis. Hoe?

We doen dit door als gemeente zelf te investeren 
in duurzame energie, in een nieuw duurzaam ener-
giebedrijf. Met de opbrengsten daarvan houden we 
de energietransitie voor iedereen betaalbaar. Ook 
willen we samen met de boeren keuzes maken voor 
duurzame kringlooplandbouw en kiezen we voor 

versterking van onze na-
tuur. We maken de ge-
meente Land van Cuijk 
klimaatneutraal in 2040.

We kiezen voor minder 
ongelijkheid: mensen met 
een bijstandsuitkering 
mogen € 500,- per maand 
bijverdienen zonder kor-
ting op de uitkering. 
GroenLinks-PvdA wil bo-
vendien een experiment 
starten met een basisin-
komen. Wij accepteren 
niet dat kinderen opgroeien in armoede en blijven 
daarom werken aan oplossingen. We investeren 
ook in betere zorg door deze dichtbij en voor ieder-
een toegankelijk te organiseren.
GroenLinks-PvdA stelt daarnaast harde eisen aan het 
aantal goedkope sociale huur- en koopwoningen 
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dat voor jongeren, starters en ouderen 
gebouwd moet worden in de nieuwe 
gemeente. Meer sociale huurwoningen 
en meer betaalbare koopwoningen. 
Om de acute woningnood op te lossen 
biedt GroenLinks-PvdA daarbij ruimte 
voor tijdelijke woningen en tiny hou-
ses. Voor koopwoningen komt er o.a. 
zelfbewoningsplicht.

GroenLinks-PvdA telt bij de eerste tien 
op de kieslijst maar liefst twee Over-
loners: Han Welbers (PvdA) en Allies 
Ligtvoet (GroenLinks), voorheen allebei actief in 
PK. Naast hun aandacht voor sociale aspecten zijn 
beiden sterk gericht op klimaat, duurzaamheid en 
natuur. Veel ouders zullen zich er zorgen over ma-

ken of ze hun kinderen nog wel een 
toekomst kunnen bieden. Hier zijn het 
twee grootouders die zich afvragen of 
ze nog wel een leefbare wereld kunnen 
achterlaten voor hun kleinkinderen.

Het antwoord: natuurlijk links! We 
slaan als linkse partijen de handen in-
een om de nieuwe gemeente groener, 
socialer en progressiever te maken. 
Meer weten? Lees het verkiezingspro-
gramma op
www.groenlinkspvda.nu

Han Welbers: 06-11627545
Allies Ligtvoet: 06-22143886

Lijst 12: 50 PLUS
Dichtbij en Betrokken

Wieg 50PLUS staat in Overloon!

Twee jaar geleden troffen enkele 
50plussers, waarvan ondergete-

kende, één van de initiatiefnemers, voorbereidin-
gen om mee te doen aan de gemeenteraadsverkie-
zingen. Inmiddels is dit groepje uitgegroeid tot het 
enthousiaste team 50PLUS Land van Cuijk. Dit hech-
te team bestaat uit inwoners uit de streek met als 
lijsttrekker John Heckathorn.

Mijn naam is Ria Derks van de Ven (Overloon) en ik 
sta als kandidaat nr. 5 op lijst 12. Als vakantieganger 
uit ’t westen, in Brabant blijven hangen en inmid-
dels meer dan 50 jaar actief in het verenigingsleven. 
Via Huize Loôn, de cliëntenraad, maakte ik destijds 
kennis met dit prachtige dorp Overloon. Politiek 
kwam pas later op mijn pad. De drijfveer om niet 
aan de zijlijn te willen staan, betekent ook daad-
werkelijk iets voor de samenleving te doen.

Het moet mogelijk zijn, dat er voor iedereen een 
prettige plek is om te wonen, werken en te recre-
eren. Onze wijken en dorpen, die ieder hun eigen 
charme, karakter en eigenheid hebben, koesteren. 
Zo ook in Overloon, maar ook beschermen tegen 
verruwing en vernietiging. De aantrekkelijkheid en 
de historische waarde van het dorp promoten. De 
toegankelijkheid voor de minder mobiele mede-
mens, paden verharden zodat ook zij kunnen genie-
ten van de natuur. Vrijwilligers jaarlijks in het zon-
netje zetten. Het is zo belangrijk dat dit gekoesterd, 
maar ook dat je gehoord wordt.

Voor dorpshuizen, buurthuizen en sportverenigin-
gen zoveel mogelijk de afdracht te beperken. Maar 
niet te vergeten, de zangverenigingen en carnavals-

vereniging, zij zijn duidelijk een onderdeel van dit 
dorp en moeten op ondersteuning kunnen blijven 
rekenen.

Al wat binnen de mogelijkheden behoort, zou in 
principe voor alle inwoners van Land van Cuijk moe-
ten gelden. We staan voor individuele vrijheid, so-
ciale rechtvaardigheid en maatschappelijke verant-
woording, daarom zet ik mij in voor 50PLUS.

Voor informatie, email:
rderksvdven@hotmail.com en
www.50pluslandvancuijk.nl

Aarzel niet en stem op 24 november 50PLUS!.
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Puzzelen? Leuk...
Prijs deze keer beschikbaar gesteld door

Troostcadeautjes

Zie pagina achteraan.

Wij zoeken geregeld development, marketing, sales, product support 
talenten. Scan de QR code of bekijk de link voor de actuele vacatures.

IXON verovert de wereld met hét cloud platform 
voor de machinebouw

Vierlingsbeekseweg 52A    |   5825 AX Overloon

grow.ixon.cloud

Laat je stem niet verloren gaan.

Gezocht hulp in de huishouding.
2 dagdelen per week

Tel:  06-10185394 of 06-28844012

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

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

………  x Speculaas (€ 3,-)

 ……… x Banketstaaf (€ 4,-)

 ……… x Speculaas en banketstaaf (€ 7,-)

Vanwege de huidige maatrege-
len vinden wij het niet gepast 
om de kinderen dit jaar langs de 
deuren te laten gaan met specu-
laas en banketstaaf. De kinderen 
gaan in hun eigen directe omge-
ving verkopen.

Zou u toch graag onze vereniging willen steunen en 
willen smullen van wat lekkers? U kunt dan onder-
staand strookje inclusief het juiste bedrag inleveren 
bij Peter van de Berg (De Kleffen 10, Overloon). U 
krijgt dan uw bestelling op zaterdag 27 november 
op gepaste manier thuisgebracht.

Bovenstaand strookje graag inleveren voor 25 november 2021 bij Peter van de Berg op De Kleffen 10 in Overloon.
✁
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Lijst 13: Liberaal LVC
Toon en Rob in de politiek! 

Overloon is geen gemiddeld dorp, 
maar uniek in haar soort: klein opgezet, maar 
groots in ambitie. Nergens in onze omgeving heeft 
een dorp van deze schaal zulke goede voorzienin-
gen. We hebben nog altijd zelf een slager, (warme) 
bakker en eigen huisartsen.  En waar vind je een 
klein dorp met meerdere parkeergarages, een golf-
baan en zoveel variatie aan gezellige horecagele-
genheden?

Vanwege de fi jne voorzieningen en ondernemers 
die hier goed hun brood kunnen verdienen, hebben 
we een bruisend dorp en een mooi verenigingsle-
ven. Een dorp waar veel mensen willen wonen.

Rob 
Waarom Liberaal LvC? 
Omdat ik vanwege in-
spanningen rondom 
de AZC-problematiek 
in aanraking kwam 
met deze fi jne club 
en er vanaf het eerste 
moment een heel goed 
gevoel bij had. 

Door mijn functie bij 
de Nederlandse Publie-

ke Omroep ken ik de
stugheid van besluitvor-

ming en vanuit mijn bedrijf weet ik wat onderne-
mers belangrijk vinden. Dit dorp verdient scherpe 
vertegenwoordiging in de nieuwe gemeente Land 
van Cuijk en daarom zou ik mij graag voor dit dorp 
vastbijten in thema’s zoals leefbaarheid, de huizen-
markt en ondernemerschap. 

Middelmatigheid is naar mijn mening geen deugd. 
Het is de eigenzinnigheid die ons dorp heeft ge-
maakt tot wat het is en ik hoop met dezelfde ei-
genzinnigheid me te kunnen inzetten voor dit dorp. 

Toon
Al sinds ik de partij Vijf Dorpen Belang in 1994 heb 
opgericht ben ik erg betrokken bij alles wat er reilt 
en zeilt in de lokale politiek. Veel mensen in en bui-
ten Overloon kennen mij en ik praat met veel men-
sen, waardoor ik weet wat er leeft. 

Hoe mooi is het om mijn ervaring en enthousiasme 
te kunnen combineren bij een partij die zich niet 
laat leiden door het ‘keurslijf’ van een landelijke 
partij. Gewoon twee voeten op de grond en je ge-
zonde verstand laten zegevieren. De manier van 
politiek bedrijven van Liberaal Lvc spreekt me aan: 
open-betrokken-daadkrachtig.

Toon Hendriks (nr. 43 Liberaal Lvc) 
Toon uut Loon, Overloner in hart en nieren

Rob Noy (nr. 19 Liberaal Lvc)
Ondernemer, jurist

Winnaars Dr. PeelenCultuurprijs en –Stimuleringsprijs 2020

Tijdens een feestelijke avond 
werden voor de laatste keer 
de cultuurprijzen van de ge-
meente Boxmeer uitgereikt. 
Het betreft waarderingsprij-
zen voor initiatieven op cultu-
reel gebied. 
Burgemeester Van Soest en 
cultuurportefeuillehouder 
Hendriks-Van Haren reikten 
de cultuurprijzen van het jaar 
2020 uit in De Weijer in Box-
meer.

Nominaties
De Dr. Peelencommissie ont-
ving in 2020 een groot aan-
tal voordrachten, waarvan zij 
er vijf nomineerde. Genomi-

neerd voor de Dr. PeelenStimuleringsprijs waren 
Luuk Weerts en Stichting Overloon War Chronicles. 
Genomineerd voor de Dr. PeelenCultuurprijs waren 
cultureel festival Schijt aan de Grens, Bart Jan Baart-
mans en Roel Verheggen. 

Winnaar Dr.PeelenStimuleringsprijs
Luuk Weerts mocht de Dr. Peelen Stimuleringsprijs 
in ontvangst nemen. Deze prijs werd aan hem uit-
gereikt voor zijn artistieke inzet bij het Oorlogsmu-
seum en Stichting Herdenking Slag om Overloon. 
Met verhaalvertellingen, indrukwekkende foto’s en 
informatieve en toch ook spannende vlogs zorgt hij 
ervoor dat de gebeurtenissen in de Tweede Wereld-
oorlog nog begrijpelijker en toegankelijker worden 
voor jong en oud.

Winnaar Dr. PeelenCultuurprijs
Een unicum in de geschiedenis van de Dr. Peelen-
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Wat goed is houdt lang.
Nu is de “mik” op...

Gerrit Janssen
Gerrit van Piet d’n Bekker

Hij is 93 jaar mogen worden

Echtgenoot van
Mia Janssen Deriet

Overloon, 30 oktober 2021

We hebben op 5 november in besloten kring 
afscheid genomen van ons pap, opa, opi.

We willen iedereen bedanken voor de lieve 
woorden, vele kaarten en het medeleven. 

We hebben een mooie donatie kunnen 
doen aan Alzheimer Nederland.

Mia, kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

 Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven 
wij kennis van het overlijden van 

Huub Caris
* Heerlen, 25 september 1932 † Overloon,19 oktober 2021

echtgenoot van Mia Caris - Derks † 
maatje van Irene Buskens 

vader van Mariël en Harry 

opa van 
Anne en Samuel, Dante 

Bart en Danique, Luca, Fayen 
kinderen en kleinkinderen Buskens 

De afscheidsviering heeft op 25 oktober in besloten kring 
plaatsgevonden. 

Wij danken allen die ons in deze moeilijke periode  
tot steun zijn geweest.  

Hof van Loon 30, 5825 DZ Overloon 

Hij had het leven lief en 
haalde eruit wat erin zat 
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Nieuw in Overloon

In oktober van dit jaar opende GLASofzo haar gla-
satelier in Overloon. Desirée Pijpers heeft het wer-
ken met glas al enige tijd als hobby. Geboren en 
getogen in Oostrum, verhuisde ze op latere leeftijd 
naar Venray, om vervolgens dan toch maar in 2013 
de overstap te wagen naar de 
goede kant van onze provin-
ciegrens om zich in Overloon te 
settelen met haar Overloonse 
echtgenoot Eugène.
“Ik heb altijd de droom gehad 
om een eigen onderneming te 
beginnen en om van mijn hob-
by mijn beroep te maken. Wat 
is er immers mooier dan doen 
waar je van houdt en houden 
van wat je doet? Dat is volgens 
mij wat iedereen wil, maar he-
laas zijn we niet altijd in de 
gelegenheid om dat te realise-
ren.”

Na haar studie en diverse functies in verschillende 
grote (internationale) bedrijven, heeft Desirée door 
omstandigheden nu de stap gezet om haar droom 
te realiseren. Haar fascinatie voor glas is groot en 
biedt oneindige mogelijkheden aan haar creativi-
teit.

“Glas is een mega mooi product, niet alleen om 
doorheen te kijken, om uit te drinken of om bloe-
men in te zetten. Het is er in oneindige veel kleuren, 
met evenveel verschillende texturen en de mogelijk-
heden bij het verwerken van glas zijn eindeloos. Het 
is niet voor niets dat glas-in-lood al in het vroegere 
Romeinse rijk voor het eerst werd gebruikt. Toen 
als bescherming tegen de weersinvloeden en later 
in de middeleeuwen in kerken en herenhuizen als 
kunst. Het is inmiddels al lang niet meer oubollig, 

maar weer heel veel gevraagd. Maar 
glas kan ook in andere vormen van 
lood gezet worden en in een speciale 
glasoven kunnen prachtige kleurrijke 
creaties gemaakt worden.”

Om haar passie en enthousiasme te 
delen gaat Desirée in haar atelier aan 
huis, diverse gezellige workshops in 
glas-in-lood, glas-in-randlood en glas-
fusen organiseren, zodat iedereen 
kennis kan maken met deze ontspan-
nende creatieve bezigheid. Daarnaast 
kan zij ook originele, unieke en per-
soonlijke cadeaus voor je maken of je 

daarbij helpen, daarmee maak je zeker indruk bij de 
ontvanger.

Ben jij ook benieuwd naar de mogelijkheden 
bij deze nieuwe Overloonse onderneming? Kijk 
dan op www.glasofzo.nl, of bel/WhatsApp naar 
06-20663326, geheel vrijblijvend. Je bent van harte
welkom!

G L A S A T E L I E R
W W W . G L A S O F Z O . N L

Cultuurprijs: er zijn twee winnaars! Ieder afzonder-
lijk mochten Bart Jan Baartmans en Roel Verheggen 
de Dr. PeelenCultuurprijs 2020 in ontvangst nemen. 
Bart Jan Baartmans is singer-songwriter, gitarist en 
nog veel meer. Hij is vooral bekend om zijn veelzij-
digheid en de wijze waarop hij bloemrijk verhalend 
zijn muziek ten gehore brengt. De tweede winnaar 
is Roel Verheggen. Hij leeft muziek. Het maakt 
niet uit wat hij doet, of het de Matheus Passion is 
of zangles voor verstandelijk gehandicapten, een 
plaatselijk muziekkoor of een landelijk Tv-optreden. 
Met passie, bevlogenheid en grote professionaliteit 
pakt Roel elke uitdaging weer aan. Naast zijn eigen 

muziek, begeleidt, prikkelt en stuwt hij anderen op 
tot nieuwe hoogtes op cultureel gebied. 

Geldelijke waardering
Met de Dr. PeelenCultuurprijs wil het college van 
B&W waardering tonen voor degenen die zich in-
zetten op cultureel gebied. De winnaars van deze 
prijs hebben ieder een cheque van € 750,- ontvan-
gen. Met de Dr. PeelenStimuleringsprijs wordt waar-
dering en stimulans gegeven aan vernieuwend re-
cent gestart initiatief op het gebied van cultuur. De 
winnaar van deze prijs heeft een cheque van € 250,- 
ontvangen. 

Aanvang nieuwe ronde. 
1e zitting de 3 sterkste pa-
ren in lijn A:

1 Harrie de Bruijn & Henk de Vlam 61.98%
2 Corrie Hartong & Math Keulards 56.25%
3 Bert Vloet & Mien Kuenen 55.73%

De 3 hoogste scorende paren in lijn B:
1 Nelly & Piet Botden 63.19%
2 Gerda & Mathieu Crooijmans 62.50%
3 Miny & Wiel Verhoeven 55.00% 

In verband met de ontwikkelingen van het corona-
virus is er voorlopig geen bridgen. 
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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

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

2277&&2288 nnoovv.. BBaassiissccuurrssuuss iinnttuuïïttiieeff ccoommmmuunniicceerreenn mmeett ddiieerreenn –– BBiirrggiittttaa vvaann SSpprroonnsseenn 
1100 ddeecc.. KKllaannkksscchhaaaallsseessssiiee GGwweennddyy vvdd LLaaaarr 
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!

IN VERBAND MET VAKANTIE IS HUISARTSENPRAKTIJK MOOIJ  GESLOTEN OP:
maandag 22 en dinsdag 23 november

Voor waarneming bij uiterste Spoedgevallen kunt u bellen van 8.00-17.00 uur
met onderstaande arts

Achternaam letters A t/m J
Dokter vd Boom
Tel. 0478-641202

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

Tel.0478-631315

Voor uitsluitend spoedwaarneming tijdens avond, nacht/weekend en feestdagen
mag u bellen met de 

Centrale huisartsenpost: 0900-8880
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Nieuw in Overloon 
“Troostcadeautjes”

In 2019 ging het roer voor 
Nathalie Thielen (52) volle-
dig om. Na 25 jaar personal 
assistent te zijn geweest 

van een bekende Nederlandse zanger, besloot ze 
haar baan op te zeggen om voor twee grote passies 
te gaan: Het schrijven van een boek en een web-
shop in Troostcadeautjes. 

“Dat boek, daar ben ik inmid-
dels in een vergevorderd stadi-
um mee,” lacht Nathalie. “Maar 
zoals voor veel dingen geldt, 
zijn die laatste loodjes nog vrij 
pittig. Ik ben nu de gaatjes aan 
het dichten, kijken of alles klopt, 
of het voor de lezer allemaal te 
volgen is. Een heel spannende 
fase. Ik hoop dat mijn boek over 
enkele maanden te koop zal 
zijn.”
Dat schrijfproces werd bruut 
onderbroken door een vrij on-
verwachte verhuizing, vertelt 
Nathalie.

“Twee jaar terug besloot mijn 
vriend, die al in deze regio woonde, terug te gaan 
naar zijn ouderlijk huis in Overloon, waar zijn ou-
ders in een mantelzorgpaleisje op het terrein wo-
nen. Waar het idee eerst was om samen te gaan 
wonen in Almere, bleek Overloon een veel betere 
keuze te zijn, waardoor ik begin dit jaar bij hem 
ben ingetrokken. Mijn schoonvader had ogen op 
stokjes toen al mijn spullen werden bezorgd, haha. 
Want los van het feit dat ik heel graag dingen be-

waar, had ik ook een volledige webshopvoorraad 
die meeverhuisde! Wonen in Overloon is overigens 
fantastisch, het zou me niets verbazen als ik nooit 
meer weg ga.”

De webshop, die je kunt vinden op www.troostca-
deautjes.nl is gestart in het coronajaar 2020. Het 

jaar waarin thuisblijven de 
norm werd, waarin spontane 
bezoekjes niet meer mogelijk 
waren en waarin onze meest 
kwetsbare medemens het extra 
lastig kreeg. Eenzaamheid, ang-
sten en depressies laaiden op 
en iedereen kende wel iemand 
die ziek was of het moeilijk had. 
Maar een arm om iemand heen 
slaan, een kopje koffi edrinken 
of samen erop uit, was opeens 
ingewikkeld. 

“Ik wilde iets voor een ander 
doen, laten weten dat ik aan 
ze dacht, meeleefde, dat ik 
begreep hoe moeilijk ze het 
hadden. Zo ontstond het idee. 
Over het algemeen kleine, be-

taalbare cadeautjes, die je bij me kunt bestellen en 
ik liefdevol inpak. Waardoor je, als je het pakket-
je binnenkrijgt, nog voor je het geopend hebt, je 
al gezien, gesteund en getroost voelt. Ik kan het 
zelfs rechtstreeks naar diegene sturen voor wie het 
bedoeld is. Met name de armbandjes, sfeerlichtjes 
en lieve kaartjes doen het echt heel goed. Troost-
cadeautjes die zeggen: ik weet dat je het moeilijk 
hebt en ik ben er voor je.”

Nieuw in Overloon
“De Wijnbakker”

Aan de Vierlingsbeekseweg 6b 
opent zaterdag 20 november 

een tijdelijke Wijnwinkel: De Wijnbakker. Jeroen 
Bakker, eigenaar van De Wijnbakker begon afge-
lopen juni zijn eigen Wijnbedrijf. “Met 12 jaar aan 
ervaring en een schat aan kennis en connecties in 
de wijnwereld, werd het tijd om iets voor mijzelf 
te beginnen in de regio” zegt hij. In 2018 kwam hij 
naar de gemeente Boxmeer. “We kochten een huis 
in Vortum-Mullem. Ik werkte in die tijd voor Delta 
Wines, de grootste wijnimporteur van Nederland. Ik 
verkocht wijnen aan wijnspeciaalzaken en slijterij-
en in Brabant en Limburg. Tijdens het uitoefenen 
van mijn werkzaamheden kwam ik erachter dat 
er in zuidoost Brabant maar enkele slijters zijn en 

een handjevol veelal hobbymatige wijnverkopers. 
De vraag naar kwaliteitswijn vanuit de particuliere 
sector en horeca was groot. De keuze om met mijn 
kennis en ervaring een eigen bedrijf te starten was 
snel gemaakt. In juni 2021 begon ik met de verkoop 
van wijnen aan de horeca. Tevens kunnen particu-
lieren via mijn site www.dewijnbakker.nl mooie wij-
nen kopen”. Omdat het een diepgewortelde wens 
was om ooit toch een fysieke winkel te openen, ont-
stond het idee om een pop-up wijnwinkel te openen 
in de gemeente Boxmeer. “Na een tijdje kwam ik 
langs het mooie pand aan de Vierlingsbeekseweg 
en toen begon het behoorlijk te kriebelen. Na wat 
gesprekken thuis en wat telefoontjes naar familie 
en bekenden werd de knoop snel doorgehakt. Deze 
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De weegschaal jouw humeur niet

Een betere balans te vinden;
Te kunnen genieten van een gezond
voedingspatroon;
Zelf de regie te nemen om...

Tijd om...

langer te laten bepalen;

TE KUNNEN STAAN WAAR JIJ EIGENLIJK
ZOU WILLEN STAAN!

Wist je dat...
Je mogelijk in aanmerking komt
voor een vergoeding vanuit de
aanvullende verzekering!

MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN
GRATIS KENNISMAKING!

Anke Philipsen
Voedingconsulent & Mental Coach
anke@rootscarrots.nl
www.rootscarrots.nl

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, aptops, printers, cartridges, 

ifi, onderhoud en reparatie.  
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HOT keert terug! En niet alleen HOT

Ook mevrouw Savage. “De te-
rugkeer van Mevrouw Savage” 

is namelijk de titel van het stuk dat we gekozen 
hebben. Een stuk dat is geschreven door John Pa-
trick.

We zijn heel enthousiast bezig met onze repetities. 
Elke maandagavond om 20:00 uur. Mocht u belang-
stelling hebben om ook toneel te gaan spelen, kom 
dan gerust eens langs in De Pit.

De uitvoeringsdata zijn ook al vastgelegd. Zaterdag 
19 maart en/of zondag 20 maart 2022 mag u al in 
uw agenda reserveren.

Wij hopen dat we ondanks de coronaproblematiek 
door kunnen gaan met onze repetities zodat we u 
in maart ’22 weer een mooie uitvoering kunnen la-
ten zien.

Reactivering Vliegbasis de Peel

In de zomer van 2019 heeft het Ministerie van De-
fensie besloten de Vliegbasis de Peel te reactiveren. 
Dit betekent dat, indien de reactivering  doorgaat, 
er per jaar voor een periode van drie keer zes we-
ken gevlogen mag worden vanaf de Vliegbasis de 
Peel. Samengevat zijn dit ongeveer 3600 starts en 
landingen. Gedurende deze perioden zullen 12 F-35 
van de vliegbasis Volkel en andere vliegtuigen en 
helikopters starten en landen vanaf de Peel.

Onlangs was er weer een voorlichtingsbijeenkomst 
van het Ministerie van Defensie in het kader van 
de reactivering. Deze keer over de nieuwe bereke-
ningsmethode van geluidsoverlast. Defensie bereidt 
voor de militaire luchthavens, waaronder de Peel, 
de overstap voor van Kosteneenheden (Ke) naar Le-
vel day-evening-night (Lden) als geluidshindermaat. 
Samengevat, deze overstap is belangrijk, belangrij-
ker echter zijn de decibels die de F-35 bij start en 
landingen produceert en die we in Overloon bijzon-
der goed zullen horen. Starten vliegtuigen richting 
Milheeze, dan gaat het geluid  richting Merselo en 
Overloon. Landende vliegtuigen zullen tussen Over-
loon en Venray dalen en vliegen over de provincie-
grens op de Venrayseweg.
Het Ministerie van Defensie heeft in het najaar 2020 
voorgesteld een zogenaamde belevingsvlucht te 
laten vliegen over de omgeving van Vliegbasis de 

Peel, zodat de omwonenden konden ervaren wat 
de geluidsoverlast van de F-35 is. Tot op heden is dit, 
spijtig genoeg, niet gebeurd.

Geluidsoverlast is het grootste risico wat ons kan 
treffen, maar dat startende en landende vliegtui-
gen ook het milieu belasten kan geen verrassing 
zijn. Ook in Overloon zal de geluidsoverlast door 
de F-35 na de reactivering van de Peel toenemen. 
Bekend is dat de F-35 veel lawaaiiger is dan voor-
ganger F-16; dat kan tot wel 20 decibel (dB) schelen. 
Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat de F-35 ja-
gers 104 dB bij laag overvliegen, 105-106 dB bij lan-
ding en zelfs 121 dB bij de start kunnen produceren. 
Dat harde geluid heeft bovendien een zeer lage fre-
quentie.  Uit dat onderzoek blijk t ook dat de lage 
geluidsfrequenties met de hoge geluidssterkten 
schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid omdat 
ze trillingen kunnen veroorzaken in organen. De-
fensie oefent al op beperkte schaal met de F-35 van-
af vliegbasis Leeuwarden. De geluidsisolatie bij die 
woningen is niet bestand tegen het lawaai van de 
F-35, wordt daar gesteld. In oktober verscheen een
rapportage van klachten van omwonenden van de
Friese basis uit die maand. Bewoners klagen tiental-
len keren over het ‘angstaanjagende’ lawaai dat de
F-35’s produceren.

Meer weten over de reactivering van de Peel en de 
mogelijke overlast voor Overloon:
https://www.covm.nl/de-covms/de-peel 
http://www.stopvliegbasisdepeel.nl/Publicaties/ 
https://nsg.nl/nl/geluids_is_te_meten_maar_geluids-
hinder_niet.html 

Han Welbers

kans kan ik niet laten lopen”. Momenteel is Jeroen 
druk bezig met de voorbereidingen. “De ruimte 
moet gevuld zijn met voor ieder wat wils. Van bor-
relwijn tot luxe Bourgognewijnen, champagne en 
alles daar tussenin. Ook zijn er mooie geschenken, 
leuke gadgets en cadeaus te verkrijgen. Het is zeker 
de moeite waard om even langs te komen!” 

De tijdelijke winkel is geopend tot en met 31 de-
cember. 
Openingstijden:
Woensdag t/m Vrijdag: 10:30 – 18:00 uur. Zaterdag: 
10:30 – 17:00 uur. 
In de week voor kerst is De Wijnbakker de gehele 
week geopend van 10:00 tot 18:00 uur.
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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

       Elke dag geopend! 
Maandag, dinsdag en donderdag 

     ook ‘s avonds      

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

De Bergkamp 32 
5825 AG Overloon 
Tel: 04 – 640 520 
Mobiel: 06 – 2500 5743 
Email: info@fysioteunissen.nl 
Internet: www.fysioteunissen.nl 

- Therapie aan huis en instelling

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging 

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
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Vragenlijst Vervoersonderzoek Overloon 2021

1.  In een normaal jaar (zonder corona), hoe vaak
reist u dan met de trein, als u vakanties buiten
beschouwing laat?

a. Wekelijks
b. Maandelijks
c. Enkele keren per jaar
d. Nooit (->ga naar vraag 6)

2.  Als u met de trein reist, wat is dan normaal ge-
sproken het station waar u opstapt op de trein?

a. Boxmeer
b. Vierlingsbeek
c. Venray-Oostrum
d. Anders, namelijk:

3. Hoe gaat u meestal naar het treinstation?
a. Per fi ets
b. Met mijn eigen auto
c.  Ik word door iemand anders met de auto ge-

bracht
d. Per bus
e.  Op een andere manier, namelijk (graag hier in-

vullen hoe u reist): ………………………………

4. Waarvoor gebruikt u voornamelijk de trein:
a. Studie
b. Werk
c. Boodschappen doen
d. Familie/vriendenbezoek
e. Ontspanning
f. Uitgaan
g. Anders, nl: …………………………………………

5.  In een normaal jaar (zonder corona), hoe vaak reist 
u dan vanuit Overloon met de bus?

a. Wekelijks
b. Maandelijks
c. Enkele keren per jaar
d. Nooit -> ga naar vraag 7)

6. Ik reis nooit met de bus vanuit Overloon vanwege:
a. Te hoge kosten
b. De reistijd
c. De vertrektijden passen mij niet
d. Ik voel me niet veilig
e. Ik heb een beperking die me belemmert
f. Anders, namelijk: …………………………………

7.  Hoe beoordeelt u het huidig aanbod van de bus
in Overloon voor uzelf?

❑ slecht ❑ onvoldoende ❑ neutraal
❑ voldoende ❑ goed

8.  Hoe beoordeelt u het huidig aanbod van de bus
van en naar Overloon voor andere inwoners of
bezoekers van Overloon?

❑ slecht ❑ onvoldoende ❑ neutraal
❑ voldoende ❑ goed

9.  Als u het huidig aanbod van het openbaar vervoer 
in Overloon onvoldoende of slecht vindt, welke
uitbreiding zou u dan het liefste zien?

a.  De huidige doordeweekse dienstregeling van
buslijn 82 uitbreiden naar het weekend.

b.  Buslijn 82 vaker per uur laten rijden (bijvoor-
beeld twee keer in plaats van één keer per uur).

c.  Meerijden met een vrijwilliger via een organisa-
tie.

d.  Zelf rijden in een elektrische huurauto of deel-
auto die in de kern van Overloon staat.

e. Zelf rijden op een deel E-bike of deelscooter.
f.  Een halte-taxi tussen Overloon en Vierlingsbeek

die u minimaal 1,5 uur van tevoren reserveert
op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur, week-
end tussen 9.00 en 23.00 uur.

g.  Een rechtstreekse buurtbusverbinding tussen
Overloon en Vierlingsbeek die volgens een vas-
te dienstregeling rijdt, 1 of 2x per uur tussen
7.00 en 19.00 uur.

h. Anders nl.

10. Persoonskenmerken:
a. Wat is uw geboortejaar?

…………… vul hier 4 cijfers in

b. Wat is uw geslacht?
❑ man
❑ vrouw
❑ zeg ik lever niet

Dit waren alle vragen.

Namens de Dorpsraad Overloon: hartelijk dank.
U Kunt dit formulier inleveren in de hal van De Pit 

bij de blauwe zaal (daar staat een brievenbus).

Meer of minder OV? (Openbaar Vervoer)

Door Overloon 
loopt de Bus Lijn 82 van Arriva. In de buurt ligt NS 
station Vierlingsbeek. Als Dorpsraad stellen we ons 
de vraag of dat toereikend is. Zoveel mensen zoveel 
meningen. We zijn zeer benieuwd naar de uwe. 
Daarom ons verzoek: zou u deze vragenlijst willen 

invullen? Bij de Pit staat een brievenbus speciaal om 
deze enquête te retourneren. We hopen op min-
stens enkele tientallen reacties zodat we een beeld 
krijgen van de wensen van het dorp. Doe s.v.p. mee. 
Het is een kleine moeite maar een groot(s) gebaar! 
Onder de inzenders wordt een leuke prijs verloot.
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Omdat elk kind het verdient om 
gelukkig en succesvol te zijn!

Voor kinderen die 
moeite hebben met het 
leren op de basisschool.

We beginnen bij de 
basis, kijkend naar de 

oorzaak

Alleen of in een groepje

Bewegend leren, plezier 
en zelfvertrouwen

www.boostleerondersteuning.nl
marloes@boostleerondersteuning.nl
06-23128124
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Fanfare Vriendenkring Overloon presenteert voor de 25e keer Kerst à la Carte met dit jaar als 
thema ‘Grenzeloos’

Ook dit jaar is er weer een afwisselend programma samengesteld met medewerking van Het
Overloons Toneel, maar ook de Zangers van St. Frans zullen hun muzikale kwaliteiten bijdragen, net 
als Wilbert van Perlo en Emma Joan ook van de partij zijn. Het duo Roos Creemers en Jip Swinkels op 
de cello spelen met ons de sterren van de hemel!

Kerst à la Carte

Zaterdag 18 en zondag 19 december 2021 vanaf 19:30 uur

Kaartjes à €15-, te bestellen via www.fanfarevriendenkring.nl of op 27 november, 4 en 11 december
bij Plus Verbeeten tussen 9:00 en 12:00 uur.

Graag tot dan!

ACTIVITEITEN

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. Vanwege verkiezingen in de kelder van 
de Pit. Deze avond aandacht voor de COBRA groep.
Vrijdag 26 november: Samen Eten en Ontmoeten 
om 17:30 uur in de Brasserie bij Golfbaan. Deelname 
kost € 15,- per persoon (exclusief de consumpties). 
Iedereen dient zich vooraf aan te melden bij Christi-
ne Hendriks, Haarlemmermeerlaan 7b. (telefonisch 
- 641719 of schriftelijk via haar brievenbus)
Woensdag 1 december: Kienen in De Pit. Aanvang
14:00 uur. Kosten € 5,- p.p. Er zal om de QR code
gevraagd worden.

Agenda 
Vanwege het coronavirus zullen alleen die activi-
teiten doorgaan, die volgens de richtlijnen van het 
RIVM mogen en waarvan het bestuur vindt dat het 
kan. 

Houd de website van KBO Overloon goed in de ga-
ten, voor actueel nieuws, maar ook voor mogelijke 
veranderingen, die onverwacht aangebracht moe-
ten worden. 

De website van KBO Overloon vindt u als u in de 
adresbalk bovenin het volgende typt:
http/www.kbo-overloon.nl (vergeet het tussenlig-
gend streepje niet)

Ontmoetingen De Pitstop
We zijn gestart in november met De Pitstop. On-
danks de beperkingen en de verplichte QR checks 
was de opkomst de eerste weken boven verwach-
ting. Met name op de maandagmiddag was de be-
langstelling groot. De aanwezigen werden door de 
voorzitsters van de werkgroep WZW en KBO wel-
kom geheten. Op vrijdagmiddag aandacht voor de 
creatieve dorpsgenoten. De werkgroep wil in de 
toekomst een gevarieerd aanbod aan creatieve ac-
tiviteiten gaan plannen op de vrijdag. We houden u 
op de hoogte en hopen dat meer en meer mensen 
hun weg vinden naar De Pitstop op de volgende tij-
den:

Maandagmiddag van 14:00 uur tot 17:00 uur, 
woensdagmorgen van 9:30 uur tot 12:00 uur en vrij-
dagmiddag van 14:00 uur tot 17:00 uur. Elkaar ont-
moeten en naar behoefte een spel spelen, kaarten, 
schaken of gewoon gezellig bijpraten (al is het maar 
voor een kort moment) onder het genot van een 
gratis kopje koffie of thee.

KBO-OVERLOON
Belangenvereniging van senioren 

Fanfare Vriendenkring Overloon presenteert voor de 25e keer
Kerst à la Carte

met dit jaar als thema ‘Grenzeloos’

Ook dit jaar is er weer een afwisselend programma 
samengesteld met medewerking van Het Overloons 
Toneel, maar ook de Zangers van St. Frans zullen 
hun muzikale kwaliteiten bijdragen, net als Wilbert 
van Perlo en Emma Joan ook van de partij zijn. Het 
duo Roos Creemers en Jip Swinkels op de cello spe-
len met ons de sterren van de hemel!

Kerst à la Carte
Zaterdag 18 en zondag 19 december 2021

vanaf 19:30 uur

Kaartjes à € 15-, te bestellen via
www.fanfarevriendenkring.nl
of op 27 november, 4 en 11 december bij PLUS Ver-
beeten tussen 9:00 en 12:00 uur.

Graag tot dan!
    

Fanfare Vriendenkring Overloon presenteert voor de 25e keer Kerst à la Carte met dit jaar als 
thema ‘Grenzeloos’

Ook dit jaar is er weer een afwisselend programma samengesteld met medewerking van Het
Overloons Toneel, maar ook de Zangers van St. Frans zullen hun muzikale kwaliteiten bijdragen, net 
als Wilbert van Perlo en Emma Joan ook van de partij zijn. Het duo Roos Creemers en Jip Swinkels op 
de cello spelen met ons de sterren van de hemel!

Kerst à la Carte

Zaterdag 18 en zondag 19 december 2021 vanaf 19:30 uur

Kaartjes à €15-, te bestellen via www.fanfarevriendenkring.nl of op 27 november, 4 en 11 december
bij Plus Verbeeten tussen 9:00 en 12:00 uur.

Graag tot dan!

Fanfare Vriendenkring Overloon presenteert voor de 25e keer Kerst à la Carte met dit jaar als 
thema ‘Grenzeloos’

Ook dit jaar is er weer een afwisselend programma samengesteld met medewerking van Het
Overloons Toneel, maar ook de Zangers van St. Frans zullen hun muzikale kwaliteiten bijdragen, net 
als Wilbert van Perlo en Emma Joan ook van de partij zijn. Het duo Roos Creemers en Jip Swinkels op 
de cello spelen met ons de sterren van de hemel!

      

Kerst à la Carte

Zaterdag 18 en zondag 19 december 2021 vanaf 19:30 uur

Kaartjes à €15-, te bestellen via www.fanfarevriendenkring.nl of op 27 november, 4 en 11 december
bij Plus Verbeeten tussen 9:00 en 12:00 uur.

Graag tot dan!



20

beauty & health
Carolinasalon

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

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

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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Twee foto’s uit de oude schoenendoos.

De muzikanten lijken in een fanfare te spelen ge-
zien hun instrumenten. Nummer A20436. 
Wie weet wie het zijn? Vader met twee zonen of 
vrienden, wie het weet mag het zeggen. Omdat wij 
het niet weten is het fi jn als er een verhaaltje bij-
gevoegd wordt zodat het bekender wordt. Ook de 
woonplaats zou mooi zijn

Een gezin zoals in vroeger tijden. Vader draagt een 
uniform, welk beroep heeft hij? Wie kent en weet 
de namen? Het nummer is A20437

Indien alles gaat zoals we hopen zullen we 12 en 
13 maart onze, door corona uitgestelde, bevrij-
dingstentoonstelling houden. Langzaamaan zijn we 
bezig met de spullen uit de dozen te halen en op-
nieuw te bekijken wat we gebruiken kunnen. Voor 
de derde keer een poging om 75 jaar vrijheid te vie-
ren dankzij corona.
Bent u nog op zoek naar een sint cadeautje? Bij de 
Oude Schoenendoos liggen boeken te wachten op 
een lezer o.a Verboden gebied en Grenzen verlegd. 
U kunt deze bestellen via de site
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl

NK Old-Timer twin-shocks motocross 2021

Jan Kuenen sloot het motorseizoen af met een 
mooie achtste plek in de 50+ Klasse. Alle 20 man-
ches reed hij uit en dat is met een leeftijd van 71 
jaar een heel mooi resultaat. De beste 18 uitslagen 
tellen mee voor de einduitslag van het NK. Ook 
zoon Bernie Kuenen veroverde een plek in de top 
10. Met 401 punten werd hij zesde in de 50– Klasse.
Een goed resultaat ondanks een aantal niet gere-
den wedstrijden. Dit belooft wat voor het NK 2022.
Jan kreeg na de wedstrijd in Boekel de ‘Henk van
Mierlo’-bokaal uitgereikt.

Die wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon die 
veel voor de motorcross betekent.  

Jan in actie tijdens de laatste wedstrijd op 14 oktober in 
Boekel
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BERT MOESKOPS

VOOR VERTROUWEN IN ONZE  
INWONERS DOE MEE!

BERT MOESKOPS

VOOR VERTROUWEN IN ONZE  
INWONERS DOE MEE!
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Agenda
17 november
OVO, thema-avond, Gildehuus, 
20:00 uur
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
24 november
Gemeenteraadsverkiezingen
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, kerk, 19:30 
uur
19 december
Lekker Loën, Plein Museumpark, 
11:00 - ca. 17:00 uur
31 december
SJIL, Oliebollenactie, huis aan 
huis, 10:00 - 13:00 uur

2022
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 
fi lm, 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
19 juni
Jeugdorkest Fanfare, Themacon-
cert, 11:00 uur 
21 t/m 23 juni
Zonnegroet, Rolstoel-3daagse
16 juli
Fanfare, Avond van de fi lmmu-
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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Waarom Uw stem op 24 november op Team Lokaal?

Team Lokaal  heeft voorbije raadsperiode met name voor Overloon bijdrage geleverd aan:

 Komst nieuwe basisschool  
 Toekomstbestendige financiële oplossing De Pit 
 Ruimhartig subsidiebeleid voor verenigingen en andere culturele initiatieven 
 Behoud kermis 
 Renovatie Oorlogsmuseum en verdere ontwikkeling ter bevordering van het 

museumbezoek, zoals komst 'taxivervoer' tussen station Vierlingsbeek, Oorlogsmuseum en 
Zoo Parc met nostalgisch Amerikaans legervoertuig 

 Duurzaam onderhoud en verbetering beleving bossen 
 Goed onderhoud van wegen en bermen 
 Klimaatbestendige herinrichting Achter de Linde en Snejerspad 
 Verkeersveiligheid o.a.  betere zichtbaarheid voetgangersoversteekplaatsen 
 Evenwichtig financieel beleid met relatief lage belastingdruk 

Helaas waren er ook tegenvallers zoals: 

 Verdere toeristische ontwikkeling van het Schaartven 
 Voldoende bouwgrond voor woningbouw 

Vitaliteit en leefbaarheid van dorpen blijft onze aandacht houden. Daarvoor zijn goede 
voorzieningen nodig maar vooral mensen die zich met hart en ziel inzetten voor anderen en hun 
gemeenschap. Een vitaal dorp is gebaat bij een florerend verenigingsleven, bedrijvigheid, 
voorzieningen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en woningbouw op maat. 

Naast het behoud van de goede dingen, gaat Team Lokaal in de komende raadsperiode zich
met name nog harder maken voor voldoende bouwmogelijkheden en aandringen op een 
proactieve grondpolitiek gezien de grote behoefte in ons dorp. Uw mening en ideeën over de 
verdere ontwikkeling van ons mooie dorp zijn voor ons leidend. Laat ze vooral aan ons weten!  

Wij kiezen voor U! Kiest U voor ons? 

Lijst 1 Team Lokaal 
Fons van Mil - nr 7 

06 22 60 15 98 

Jeu Verstraaten - nr 12 
06 51 39 41 02 

Dorus Huijsmans - nr 49  
06 83 39 69 48 
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Puzzelen. Leuk!
Los de puzzel(s) op en stuur de oplossing naar puzzel@onseigenerf.nl of lever de 
oplossing in bij Arnold Willemsplein 5, met vermelding van jouw naam en tele-
foonnummer.

Inleverdatum uiterlijk zondag 21 november.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door Troostcadeautjes.

De winnaar van de vorige puzzel in de uitgave van 3-11:
Esther Hermkens

(prijs beschikbaar gesteld door PLUS Verbeeten)

De woorden zitten hor-
izontaal, verticaal en 
diagonaal in alle richtin-
gen in de puzzel ver-
stopt. Ze kunnen elkaar 
ook overlappen. Zoek 
ze op en streep ze af. 
De overblijvende letters 
vormen achter elkaar 
gelezen de oplossing.

AANTREDEN
ALREEDS
BEHELPEN
BESCHUITTROMMEL
BUNKER
DAPPER
DENKEN
DORPEL
ENTEN
FLAUW
GELID
HANGOOR
IRRIGATIEWERKEN
KAMPEERTERREIN
KLARINET

KOKET
KOKOSNOOT
KOTER
LABOUR
LAVEN

LENEN
LIEFHEBBEN
LINZE
LOYAAL
MASCARA

OVERWEGING
PRIMULA
STRAAL
WANEN
ZWART

1 2
3456

7 8
9

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

9 7 8
3 6 5

1 8 4
4 2

5 8
6 5

6 1
8 1 2
2 9 8 7

I R R I G A T I E W E R K E N 
L E M M O R T T I U H C S E B 
S T R A A L U M I R P N O B K 
D O E W R A W O O I E E V E O 
E K Z U A V N O B T N B E H K 
E D N A C E G T N A U B R E O 
R N I L S N S E R N L E W L S 
L E L F A E K O K E T H E P N 
A N P H M N G E L I D F G E O 
K A M P E E R T E R R E I N O 
T W R D A L E K L A R I N E T 
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Vijf jaar op rij
de hoogste
waardering!
Bron: Bankenmonitor
Consumentenbond 2021

Coppis & Cruijsen Assurantie Adviseurs V.O.F.
Stevensbeekseweg 2
5825 JC OVERLOON
T (0478) 64 13 01
E info@coppis-cruijsen.nl
I www.coppis-cruijsen.nl

•
•
•

•
•
•
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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   1 december
aanleveren uiterlijk 24 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 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, fi etspad, weg

0485 585911 of bij spoed 06 53735353

www.boxmeer.nl tab melding doen

• Zorgloket: 0485 585865

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


