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Rob van den Boom 25 jaar dorpsdokter

In 1934 schreef Antoon Coolen zijn bekende 
streekroman “Dorp aan de Rivier”, die in 1958 
werd verfi lmd door Fons Rademakers. Het boek 
beschrijft het dorpsleven in Lith rond 1900. Er 
was er maar een die de dienst uitmaakte in 
het dorp en dat was de dorpsdokter, op enige 
afstand gevolgd door de pastoor. Mooi om te 
lezen hoe tijden veranderen. Dorpsdokters zijn 
nog altijd heel belangrijk in een dorp, maar ze-
ker niet meer dominant. Ze staan tegenwoordig 
tussen de mensen met veel empathie voor hun 
patiënten. 

En dat geldt zeker voor Rob van den Boom, in-
middels 25 jaar huisarts in Overloon. Een ver-
haal waard, al vindt hij dat in alle bescheiden-
heid zelf wat overdreven. 

Wie is Rob van den Boom? Hij is in 1959 geboren 
in het diepe zuiden, in Landgraaf, wat gelukkig 
voor zijn patiënten, niet meer te horen is. Op 
20-jarige leeftijd ging hij in Utrecht medicijnen
studeren en aanvullend een huisartsenopleiding
volgen. We zijn dan 6 jaar verder. Bijzondere
belangstelling had hij voor orthopedie en chi-
rurgie. Voorzichtigheidshalve besloot hij deze
vaardigheden voorlopig alleen toe te passen op En-
gelse mensen en toog naar Engeland. Een jaar of vier
deed hij daar ervaring op in ziekenhuizen en er schij-
nen nog steeds mensen rond te lopen met 'Van den
Boom' heupen.

Maar zijn roeping was huisarts en hij besloot terug te 
keren naar zijn geboortegrond. Een jaar lang verving 
hij daar andere huisartsen en toen kwam de vacatu-
re in Overloon. Dokter Burger ging met pensioen. Een 
dorpspraktijk. Een inkopper voor Rob, want een prak-
tijk in de stad trok hem niet. Hij wilde mens onder de 
mensen zijn en iedereen persoonlijk kennen. Zijn vrouw 
Camilla, geboren in het Brabantse Riethoven onder de 
rook van Eindhoven, stond daar helemaal achter. Niet 
naar een stad. Zij zag zichzelf niet met haar paard op 
een zebrapad. 

Samen met hun net geboren zoon Olle betrokken zij in 
1997 het doktershuis aan de Bergkamp 32. Zoon Pelle 
zat nog in de pijplijn en zou twee jaar later geboren 
worden. 

Dat alles vertelt Rob heel relaxt op zijn terras in de 
schaduw van een oude fruitboom bij hun verbouwde 
boerderij in Merselo. De paarden staan met gebogen 
hoofd loom te suffen en zwiepen met hun staarten de 
dazen van zich af. Camilla plukt wat peren voor een 
biologisch sapje. We krijgen de verzekering dat het ve-
getarische peren zijn. Ze heeft persoonlijk alle wormen 
verwijderd. 

In 1997 dus, 25 jaar geleden, werd de huidige praktijk 
gestart. De patiënten werden overgedragen met een 
verwijzing naar zes stalen bakken, waarin zich op al-
fabet alle handgeschreven patiëntkaarten bevonden. 

Bij de start volstond wekelijkse assistentie van 44 uur. 
Nu is dat 124 uur, bijna drie keer zoveel. In plaats van 
twee personeelsleden werken er nu 12. Zo hebben in 
de loop der jaren o.a. een praktijkondersteuner, prak-
tijkmanager, ouderenverpleegkundigen, een praktijk-
psycholoog, diëtist en ook Camilla als yogatherapeut 
een plekje in de praktijk verworven. 
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Het mag geen naam hebben
•  24 september wordt weer oud papier ingezameld – is jouw papier nog niet

oud, laat het dan nog even liggen…!

•  Loën wet ‘t – as ge ‘ne scheet laot – doe ’t dörum mar nie…

In het huisartsenwerk wordt Rob bijgestaan door 
een ervaren vrouwelijke huisarts en een huisarts in 
opleiding. Vooral de arts in opleiding heeft altijd de 
bijzondere aandacht van Rob. Hij beleeft er plezier 
aan iemand te zien groeien in het vak. Het houdt 
hem zelf scherp en natuurlijk moeten er ook huis-
artsen opgeleid worden!

Wat Rob vooral benadrukt is zijn aandacht voor pre-
ventieve zorg en positieve gezondheid. Niet alleen 
de techniek van het repareren dus. Kwalen voor-
komen is beter dan genezen. En als ze er dan toch 
al zijn, dan moet je naar zijn mening altijd zoeken 
naar positieve zaken die die kwalen verlichten.

En tenslotte verdient de persoonlijke begeleiding 
en ondersteuning van het laatste stukje van het le-
ven: de palliatieve zorg een bijzonder plekje in zijn 
werk. Rob staat zijn patiënt (en familie) hierin het 
liefst tot het laatst toe bij. Volgens Camilla doet hij 
dit met zorg en liefde. Stelt men het op prijs, dan is 
hij hiervoor ook ’s nachts, in het weekend en zelfs 
in zijn vakantie beschikbaar, als hij tenminste in de 
buurt is. 

Wat een verschil met de dokter uit het boek “Dorp 
aan de Rivier”. Wat verfrissend sociaal.

De Brabantse Humoravond van Fanfare Vriendenkring
Erbij zijn = meemaken!

U las het vast al in een van de eerdere edities van 
Ons Eigen Erf: de Brabantse Humoravond staat als 
vanouds weer in het eerste weekend van oktober 
op het programma.
Een avond met Brabantse tonpraters en Limburgse 
buutreedners die weten wat er moet gebeuren om 
een zaal te bespelen en vooral te laten gieren van 
het lachen!

Berry Knapen en 
Andy Marcelissen 
zijn in elk geval 
van de partij, maar 
dit keer mogen 
we ook 2 nieuwe 
namen aan u pre-
senteren. De der-
de artiest die we 
deze avond wel-
kom heten komt 
uit de buurt. Het is 
Helga Cornelissen 
uit Oostrum! On-
getwijfeld is Helga 
ook weleens bij 

de Karklingels de gangmaker geweest, maar deze 
dame werd in april 2022 kampioen van het Lim-
burgs buuttekampioenschap. Met haar buut als Lilly 
de Grote wist ze de Oranjerie in Roermond op haar 
grondvesten te doen schudden. We zijn er dan ook 

trots op om deze buut-
tekampioene gecontrac-
teerd te hebben voor 
een optreden tijdens de 
Brabantse Humoravond.

En alsof dat nog niet 
genoeg was... het is de 
organisatie gelukt om 
nog een Brabantse top-
per in Overloon te mo-
gen verwelkomen. Het 
is Peter van der Maas uit 
Hilvarenbeek. Een rasartiest die graag met originele 
woordgrappen de grootst mogelijke onzin vertelt. 
Binnenkort staat hij op het Brabants Kampioen-
schap in Valkenswaard. Maar zo ver hoeft u niet te 
rijden: op zaterdag 1 oktober staat hij gewoon in de 
ton op het podium van onze Overloonse Pit! 

Naast de 4 namen die we al bekendmaakten, kunt 
u zich opmaken voor diverse andere optredens. Wie
dat zijn bewaren we voor een later moment. Het
belangrijkste is: zorg dat u kaarten bemachtigt!
De kaartverkoop is in volle gang bij Shop Jacobs en
via de website www.fanfarevriendenkring.nl.
De QR-code die hierboven staat kunt u ook met de
telefoon scannen, dan komt u meteen op de websi-
te van de fanfare uit.

Helga Cornelissen
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Kerkberichten

Allerzielen 2021 -2022

Op zondag 30 oktober om 14:30 
vindt in de Theobalduskerk de 
jaarlijkse herdenking van de 
overledenen plaats.

Traditiegetrouw zetten we de 
overledenen in het licht en daar-

bij worden de namen genoemd van de overledenen 
die vermeld staan op de site van onze parochie tot 
en met 30 september van het lopende jaar.

Doordat aanvragen om voor iemand te luiden via St. 
Anthonis verlopen én door de privacywet is het voor 
ons ondoenlijk adresgegevens van nabestaanden te 
achterhalen.

Wij zullen voor deze Allerzielenviering dan ook 
géén persoonlijk gerichte uitnodigingen versturen.

Indien u bezwaar heeft tegen het noemen van de 
naam van uw overleden familielid kunt u dit SCHRIF-
TELIJK kenbaar maken door vóór 1 oktober 2022 te 
mailen naar info@theobaldusparochie.nl. Mocht dit 
voor u niet mogelijk zijn mag u onderstaand brief-
je volledig invullen en bezorgen op Trantert 20 in 
Overloon.

Hieronder ter informatie de namen van onze dorps-
genoten die op de site van de parochie vermeld 
staan.

Allerzielenviering 2021-2022
Ondergetekende stelt het niet op prijs dat de naam van mijn overleden

familielid genoemd wordt in de Allerzielenviering

Naam overledene   ……………………………………………………………………………………………………

Overlijdensdatum  ……………………………………………………………………………………………………

Naam ondergetekende  ……………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer ondergetekende  ………………………………………………………………………………

Alleen volledig ingevulde briefjes worden gehonoreerd
(Bezorgen op Trantert 20 Overloon)

Overledenen in 2021
19 oktober: Huub Caris, 89 jaar
25 oktober: Bets Cornelissen, 93 jaar
30 oktober: Gerrit Janssen, 93 jaar
3 november: Anneke Hofmans-Bussers, 71 jaar
15 november: Gina van den Heuvel-Willems, 93 jaar
2 december: Jan Huijsmans, 59 jaar
8 december: Lies Rooijmans-Claes, 92 jaar
15 december: Antoon Coopmans, 88 jaar
15 december:  Josephien van den

          Hoogenhof-Snijders, 78 jaar
15 december: Camille van Hassel, 85 jaar

Overledenen in 2022
12 januari: Bertie-Weijmans-Visser, 78 jaar
20 januari: Piet Cruijsen, 99 jaar
20 januari: Piet Marcellis, 79 jaar
27 januari: Tonny Reijnders, 88 jaar
30 januari: Trees Verhoeven-Pijnenburg, 74 jaar
15 februari: Jan Nabuurs,  80 jaar
15 februari: Truus Wilmsen-Claesens, 88 jaar
17 februari: Jan van den Brand, 92 jaar
8 maart: Jos Drabbels, 81 jaar
9 maart: Wilma van Bree-Rutten, 62 jaar

14 maart: Geert Abels, 65 jaar
16 maart: Riek Hendriks-Jilisen, 88 jaar
16 maart: Wil Hüsken, 71 jaar
24 maart: Nellie Vloet-Henckens, 85 jaar
28 maart: Kees van der Kroon, 65 jaar
7 april: Ria Melssen-van Heugten, 68 jaar
12 april: Sef Nabben, 87 jaar
17 april: Ria Ars, 82 jaar
11 mei: Coba Egelmeers-Verhoeven, 96 jaar
16 mei: Victor Christianen, 77 jaar
22 mei: Truus van Reijmersdal- van Bommel, 83 jaar
6 juni: Toon van Opbergen, 82 jaar
8 juni: Jan Ewals, 90 jaar
26 juni: Ko Sturm, 81 jaar
26 juni: Fien Jacobs-Janssen, 96 jaar
29 juni: Kees van Son, 84 jaar
5 juli: Truus van Schijndel-Michels, 94 jaar
10 juli: Gerrit Hendriks, 89 jaar
28 juli: Jan Hendriks, 84 jaar
26 augustus: Jan Lamers, 75 jaar
29 augustus: Truus Geurts- van Mil, 91 jaar
1 september: Harrie Scherders, 93 jaar
2 september: Stef Philipsen,  83 jaar
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Vieringen 24, 25 september en 2 oktober 2022

Zaterdag 24 september 19:00 uur
Gebedsviering
Gebedsdienstgroep 
Akoliet: Berrine de Bruin
Koor: Palet
Dirigent: Oksana

Zondag 25 september 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Hermans
Acoliet: Vera  Manders
Theobalduskoor

Misintenties: jaargetijde voor Ben Peters, voor Frans 
en To Beckers-Hendriks, voor Karel Beckers, voor 
Miny Verberk-Beckers, voor Frits en Wilhelmina 
Janssen-Engels, voor Mariet Rutten-Janssen en voor 
Ans van Opbergen-Janssen. 

Zondag 2 oktober 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: nog niet bekend
Acoliet: Ans Abels
Theobalduskoor

Misintentie: jaargetijde Pastoor Tolboom

Kosterdienst

24 september
Jos van de Pas
Tel.: 0478 - 641268, alleen gedurende gebedsdienst

25 september- 2 oktober
Nelly van Gemert
Tel.: 0478 - 642504

2 oktober – 9 oktober
Tiny Willems
Tel.: 0478 - 641814

Indien u uw intentie voor de vieringen van 9 en 16 
oktober 2022 bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf 
vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze 
uiterlijk 27 september op te geven. 
U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden: Met 
een envelop in de brievenbus naast de voordeur van 
de pastorie of via het e-mailadres van de parochie 
(info@theobaldusparochie.nl). De kosten voor een 
intentie bedragen € 12,50.

Tv-uitzendingen
Vanaf 21 augustus jl. worden de vieringen niet meer 
vanuit de kerk in Overloon maar vanuit de Sint Mar-
tinuskerk in Cuijk om 10:00 uur uitgezonden. U kunt 
via de Omroep Land van Cuijk, naar de uitzendin-
gen kijken. De uitzendingen zijn in onze regio 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 eveneens contact opnemen met het secreta-
riaat van de parochie Maria, Moeder van de Kerk, 
tel. 0485-471246 en bij dringende zaken tel. 06 23 
88 78 60. 

Uitgebreide informatie over de deelparochie H. 
Theobaldus kunt u vinden op de website www.the-
obaldusparochie.nl

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

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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Joke en Piet Hendriks 60 jaar getrouwd

Na al een maand eerder voor 
de wet te zijn getrouwd staan 
Joke de Jong (20) en onze 
dorpsgenoot Piet Hendriks, 
van Nöl van Pedje, (21) op 13 

oktober 1962 in de Sint Lambertuskerk van Swol-
gen voor het altaar te bibberen van de zenuwen. 
Ze zijn nu dus 60 jaar getrouwd. In hun bloemrijke 
tuin praten we onder het genot van een kopje kof-
fi e met het diamanten paar, inmiddels 80 en 81 jaar 
oud. Het is ons al snel duidelijk dat Joke de woord-
voerder is; je kunt ook niet allebei praten. Piet vult 
aan wanneer hij dat nodig vindt. ’n Echt-paar, al 60 
jaar met elkaar verweven.

Joke en Piet leerden elkaar kennen op een dans-
avond in ons toenmalige gemeenschapshuis. Joke 
was, met een vriendin die familie had in Overloon, 
hier naartoe getogen. Ze vond het maar een vreem-
de bedoening op die dansavond; de meisjes zaten 
langs de kant rond de dansvloer en de jongens ston-
den achter in de hoek aan de tap. Er kwam niemand 
vragen of de meisjes ook wat wilden drinken. “Ik 
ben op een gegeven moment maar eens naar de tap 
gestapt om te zeggen dat ik dorst had”. En zo is 
het gekomen! Ze schaamde zich dat ze uit zo’n klein 
dorpje als Swolgen kwam. Daarom had ze tegen 
Piet gezegd uit Venlo te komen; dat klonk beter, 
vond ze zelf. Later moest ze bekennen ’n Swolgense 
te zijn. Het was voor Piet geen beletsel om de verke-
ring door te zetten, hij was tenslotte smoorverliefd.

Het jonge stel gaat wonen in de Museumlaan in een 
van de barakken die daar na de oorlog als noodwo-
ningen zijn neergezet. Ze wonen daar naast dr. Bur-
ger. Hij had net de huisartspraktijk van dr. Backus 
overgenomen. Regelmatig staan er bezoekers van 
het museum door de ramen te staren om te zien 
hoe armzalig de mensen in het door de oorlog ver-
woeste dorp wonen. De huur, fl . 2,75 per week, 

wordt door een man van de gemeente opgehaald. 
Als betalingsbewijs zet hij een stempel in het huur-
boekje, weten ze zich te herinneren.

Vier jaar later verhuizen ze naar de Vlassertstraat, 
waar ze nu nog steeds wonen. “Dit huis heeft Piet 
helemaal zelf gebouwd”, verteld Joke trots. “Sa-
men met mijn broers! Dat moet je er wel bij schrij-
ven”, vult Piet aan, ”anders hebben ze weer wat te 
zeuren”, grijnst hij. Piet is timmerman van beroep, 
dus hun woning staat als een huis. Allemaal stevig 
en piekfi jn afgewerkt! Hier kunnen ze wel honderd 
worden, is mijn inschatting. Joke heeft de vlag erop 
gezet toen het hoogste punt bereikt was. Het richt-
feest kon voor de mannen Hendriks beginnen, Joke 

had voor bier gezorgd.

Piet is in zijn arbeidzaam leven bij 
diverse aannemers in dienst. In de 
tijd dat hij zijn huis bouwt gaat hij 
door de week naar Duitsland en ’s 
zaterdags bouwt hij (samen met 
zijn broers!) aan hun eigen stulp-
je. Later is hij maar liefst 25 jaar 
in dienst bij Verhoeven in Venray, 
waarvan 18 jaar voor onderhoud- 
en verbouwklussen uitbesteed 
aan Rank Xerox.

Joke begint haar loopbaan op 
14-jarige leeftijd als hulp in de
huishouding bij een gezin in Ven-
lo. ’s Morgens eerst asperges ste-
ken bij boeren in de buurt en ’s

avonds helpen in het kippenvermeerderingsbedrijf 
van haar ouders. In Overloon plukt ze champignons 
bij Walraven én ze bestiert het gezin als Piet op de 
bouw of bij Rank Xerox is.

Joke en Piet hebben 3 kinderen Arno, Henk en Mi-
rian, en inmiddels ook 6 kleinkinderen, twee bonus- 
kleinkinderen en zelfs ’n achterkleinkind. Waar een 
dansavond in Overloon al niet toe kan leiden.

Overloon is een mooi dorp om te wonen vinden ze 
en “we hebben hier een goede buurt”.

’s Zaterdags om klokslag 10 uur komt de hele bups 
(kinderen, kleinkinderen, bonuskleinkinderen en 
achterkleinkind) bij hen gezamenlijk ontbijten. 
“Dat doen we al 27 jaar. Iedereen die maar even kan 
is erbij. Ik vind het belangrijk om regelmatig met z’n 
allen samen te zijn”, zegt Joke. “Ik kom zelf uit een 
klein gezin en was vroeger altijd jaloers op die gro-
te gezinnen net als bij de Hendriksen. In mijn ogen 
altijd feest, alsof het bruiloft is.”

Piet en Joke gingen 40 jaar in de vakantie met de 
caravan naar Kroatië, altijd naar dezelfde camping. 
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Puzzelen? Leuk...

Prijs deze keer beschikbaar gesteld door

Warme Bakker Degen
Zie pagina achteraan.

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

Wij zijn op zoek naar een

Diverse werkzaamheden
Goed salaris
Toffe collega’s

Roland Centen, keurslager
Irenestraat 3, Overloon, tel. 0478-641258
info@centen.keurslager.nl, www.centen.keurslager.nl

the crew!
JOIN

Interesse? Mail, bel of loop even binnen!

Zaterdaghulp v.a. 16 jaar

Van de Redactie
Van donderdag 8-9 tot en met maandag 12-9 hadden we een probleem

met onze e-mail waardoor we geen berichten konden ontvangen.

Gelukkig is het weer opgelost.

Excuses voor het ongemak

Ik ben op zoek naar iemand die zin heeft om 
op maandag of dinsdagavond van 19.00 uur tot 

22.00 uur te kruisjassen.

Wij kaarten elke week bij iemand thuis.
Bij Karel Deriet, Paul Vloet en Bert Vloet. 

Heb je belangstelling? Bel 06 24426380
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In 2019 zijn ze voor het laatst geweest. Piet vindt 
het te vermoeiend worden om nog zover met die 
sleurhut te trekken. “Misschien dat we nog een 
keer met ‘n busreis meegaan”. Vakantie was altijd 
vooral Joke haar ding. Voor Piet hoefde het niet zo. 
Hij heeft zijn garage omgebouwd tot werkplaats.  
“Mien/zien hok” staat veelzeggend op de gevel van 
zijn mancave. Daar bouwde hij onder andere ver-
schillende trappen en kozijnen voor de kinderen. 
Joke heeft haar handen vol aan haar fl eurige bloe-
mentuin.

Piet is maar liefst 50 jaar als muzikant bij 'de Gild' 
geweest. Hij heeft in die tijd ook nog drie gildehui-
zen mee helpen bouwen. Eerst waar nu fysio Van 
Iersel zit, later op de Gildetrom en tenslotte aan de 
Stevensbeekseweg. Bouwen zit hem in het bloed. 
Zaterdag 15 oktober gaan ze bij Partycentrum Bos 
een feestje bouwen. De redactie wenst hen een 
mooie dag en nog veel gezonde jaren.

‘Antwoord van de Engelen’
een hemels mooie voorstelling

Dramatische spanning, stille verwondering, diep 
menselijk leed en lichtvoetigheid wisselen elkaar af 
in een indrukwekkend schouwspel. Op vrijdag 30 
september is de voorstelling te zien bij ’t Helder in 
Overloon.

Zangeres en actrice Babette Holtmann en gitarist 
Hans Kunneman brengen na ‘Er was eens een zieltje’ 
opnieuw een wonderlijk mooie, muzikale solovoor-
stelling. Dit keer voor volwassenen. In ‘Antwoord 
van de Engelen’ vertellen zij het waargebeurde 
verhaal van vier jonge Hongaarse kunstenaars. Drie 
van hen zijn Joods. In de jaren 1943-44 maken ze 
iets buitengewoons mee: terwijl het oorlogsgevaar 
steeds dichterbij komt en ook in Hongarije het an-
tisemitisme oprukt, krijgen ze contact met Engelen. 

De vier vrienden maken een innerlijke transforma-
tie door. Ook al wordt alles om hen heen donkerder 

en zwaarder, de boodschappen van hoop en licht 
geven hen kracht. De engelen sporen hen steeds op-
nieuw aan: verbind je niet met de duisternis maar 
met het licht. Wat er nu in de wereld gebeurt is het 
ineenstorten van het oude. Als je je op de liefde 
richt en tegelijkertijd stevig in het aardse geworteld 
blijft, dan kun je hemel en aarde met elkaar verbin-
den. Dan kan ‘het nieuwe’ komen.

‘Antwoord van de Engelen’ is gebaseerd op het 
boek ‘Die Antwort der Engel’ van Gitta Mallasz. 
Teksten en scenario zijn geschreven door Marijke 
Smith, Hans Kunneman componeerde de muziek.

Antwoord van de Engelen is te zien op 30 september 
aanstaande bij ’t Helder. Kaarten zijn vanaf nu te 
bestellen op www.antwoordvandeengelen.nl 
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Dankbetuiging

Een oprecht dankjewel voor alle bloemen,
vele lieve kaartjes, telefoontjes en
persoonlijke ontmoetingen tijdens
het ziekbed en na het overlijden

van mijn man, ons pap, opa en opi

Jan Lamers

Een speciaal woord van dank aan
het UMC Radboud en de zorgzame

medewerkers van ‘Buurtzorg’

Waar ons pap altijd voldoende woorden had,
schieten deze voor ons nu tekort.

'Opgeven is geen optie’
Wij willen eenieder bedanken voor de 

ontvangen donaties voor Big Challenge

Toos
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

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

wwwwww..hheellddeerr--oovveerrlloooonn..ccoomm 

2211 sseepptt..  VVrroouuwweenncciirrkkeell 

2233 sseepptt.. WWoorrkksshhoopp ppaalllleettsscchhiillddeerreenn 1133..3300 uuuurr 

2277 sseepptt.. EEnnggeelleennmmiiddddaagg mmeett MMaarriieellllee BBeekkss 

3300 sseepptt.. TThheeaatteerr ‘‘AAnnttwwoooorrdd vvaann ddee eennggeelleenn’’ 
HHaannss KKuunnnneemmaann && BBaabbeettttee HHoollttmmaann 

22 ookktt.. CCoonncceerrtt ‘‘DDee BBaattoonn’’  
ZZaanngg && tthheeaatteerrggrrooeepp OOkkeerr 

AAggeennddaa,, mmeeeerr iinnffoorrmmaattiiee eenn aaaannmmeellddeenn kkiijjkk oopp oonnzzee wweebbssiittee!! 
NNiieeuuwwssbbrriieeff oonnttvvaannggeenn?? SSttuuuurr eeeenn eemmaaiill!! 

Ruimte voor úw ideeën!

Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl 
Voor computers, aptops, printers, cartridges, 

ifi, onderhoud en reparatie.  

Hondenbegeleiding 
Begeleiding van hond en eigenaar 
Consult aan huis - privétraining 

Diverse lezingen en workshops  

Hondencoach Hélène Heijs            Tel. 06 81035777 
     www.hondengedragscoach.com
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Agenda
Woensdag 21 sept Kienen in De Pit. Aanvang 14:00 
uur.
Vrijdag 30 sept Samen Eten en Ontmoeten bij Bras-
serie “De Kuluut”. Van tevoren opgeven bij Christi-
ne Hendriks tel. 06-1318071
Donderdag 6 okt Dag van Ouderen. Flyer volgt eind 
september.
Donderdag 13 okt Informatiemiddag ‘Sleutel tot 
langer thuis’ in De Pit.
Inloop vanaf 13:30 uur.

Daarnaast onze wekelijkse activiteiten, die ook op 
de website vermeld staan!
Houd de website van KBO Overloon goed in de ga-
ten, voor actueel nieuws.
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)

Uit op zondag
Op zondag 11 september trad Dhr. Jan Hoesen op 
in De Pit. De aanwezigen konden genieten van een 
afwisseling van veel bekende liedjes veelal uit de 
oude doos. De muzikant wist al snel de mensen te 
vermaken en te verleiden om de vloer op te gaan. 
Wederom een gezellige middag, die zeker voor her-
haling vatbaar is. Komende maand is er geen uit op 
zondag vanwege de dag van Ouderen op 6 okto-
ber en de themamiddag van Wonen-Zorg en Wel-
zijn werkgroep, welke op donderdag 13 oktober 
zal zijn. Graag zien we op 13 november weer veel 

senioren in De Pit verschijnen bij de volgende Uit op 
Zondag. Noteer alvast deze datum in uw agenda!

Dag van de ouderen 6 oktober 2022

Gezond Oud worden – Oud(er) zijn en gezond blij-
ven
Life Coach Carin Fait uit Venray komt ons op inspire-
rende wijze uitleg geven over: 
Gezond Oud worden – Oud(er) zijn en gezond blij-
ven. Wie raakt dit niet?
Elementen die voorbij komen zijn:
* Beweging – sport/dans
* Voeding
* Je Brein
* Wat kan ik elke dag gewoon zelf doen?
*  Een eerlijk en goed contact met je innerlijk, je ziel

hebben (Denk aan vormen van meditatie, mind-
fulness of bidden). Wat doet muziek met je?

Aanmelden voor deze middag kan door leden van 
KBO Overloon via opgaveformulier dat nog volgt.

Programma:
13:30 uur:  Inloop en ontvangst met koffi e en ge-

bak.
14:00 uur:  Carin Fait met: Gezond Oud worden- 

Oud(er) zijn en gezond blijven.
15:00 uur:  Pauze met een gratis drankje, een 

praatje en ruimte voor wie wenst, 
persoonlijke vragen aan Carin.

Na de Pauze:  Optreden van ons koor De Laatbloei-
ers en Countrydance. 
 Vrijblijvend meezingen en -dansen, 
beide elementen om gezond te blij-
ven.

+/- 16:30 uur: Afsluiting.

Workshop Lóns praote, wie duut ‘r mit?
Òp móndagaovend 10 oktoëber gaeve weej wer ‘n 
workshop Lóns praote vör beginners. Tusse aacht 
en tiên uur worde ôndergedompeld ien ‘t Lóns, ‘n 
klaen bitje grammatica, 
mar vöral hiël veul oefene.

Kan òw Lóns nog wel wá 
hulp gebruuke, hedde zin 
um mit te doên en nie mer 
mit de mônd vol tând te 
staon as iemand òw ien ‘t 
Lóns iets vraogt? Geft òw 
dan òp via
info@wiewabewaart.nl

D’r zien nog ‘n par plátse vreej, dus wie ‘t urst 
kumt.....
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EEN MOOIE 
HERINNERING 
IS ZOVEEL 
WAARD
Briensveld uitvaartverzorging

luistert, denkt mee en verzorgt 

de uitvaart die bij de overledene, 

familie en vrienden past.

Overloon

www.briensveld.nl

Bel 24/7  

0478-640026

Na een leven dat in het teken stond van
eenvoud, goedheid en oprechtheid,

is voorzien van het H. Sacrament der Zieken, 
mijn lieve man, ons pa en lieve opa

op 91-jarige leeftijd overleden.

Jo Kok
Johannes Maria Josephus

echtgenoot van
Truus Kok-Weijs

Pa en opa van

Wassenaar, Antoine Kok

Hem, Jos Kok en Mathijs Bouman
Vlieger
Maas

Overloon, Anne-Marie Kok
Pien en Thomas

Veurne (B), Kim en Polo Castillo-Kok
Jhon  Breiner
Malou
Hanneke

9 september 2022
Hoogakker 3
5802 MA  Venray

De uitvaartdienst heeft vrijdag 16 september 
plaats gevonden in de 

St. Petrus’ Bandenkerk in Venray. 
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HOT weer op de planken

Na het ‘gekkenhuis in de 
culturele wereld’, veroor-
zaakt door het bekende 

virus, gaan wij gelukkig weer de planken op.
Bij de keuze van een nieuw ‘STUK’ zijn we bijna be-
smet met een toneelvirus, dat ons ook in een ‘gek-
kenhuis’ heeft gebracht.

Plm. 25 jaar geleden speelden wij het stuk: Me-
vrouw Savage.
Het gebeuren speelde zich af in een tehuis voor, la-
ten we zeggen, vreemde kostgangers.

Ik stel u voor: Een schrijfster, die per dag zo’n 100 
boeken schrijft exclusief de nodige kookboeken 
(Tinky Bell). 
Een vrouw op leeftijd, die de hele dag met haar 

kind-dat-er-niet–is’ praat, voorleest en seksuele 
voorlichting geeft (Mv. Florence).
Een schilderes (Paddy), die de hele dag loopt te 
kladderen op een doek en een hekel heeft aan ‘al-
les, nog meer en daarna nog wat meer’, verder gaat 
het wel goed (maar daar heeft ze ook weer een he-
kel aan).
Laatste cliënt: Hannibal. Een man met viool die al 
40 jaar op ‘vader Jacob’ studeert en eigenlijk amper 
zijn vioolkist kan openmaken.
Dit stel wordt in het gareel gehouden door Dokter 
Emmett en zuster Chris.

Mv. Savage is ooit vertrokken uit deze setting van-
daar de titel: 

DE TERUGKEER VAN
MEVROUW SAVAGE

De ‘rust’ wordt verstoord door twee indringers op 
zoek naar geld: “Euro’s motte we hebbe, juffi e en 
allemaal je koppe dicht houwe”.
Dit signaal is reden om ‘de sterke hand’ op te roe-
pen.
De lokale politieagent staat niet erg stevig in zijn 
schoenen, omdat hij vroeger op klompen liep (ge-
stopt vanwege de stikstof perikelen).
Kortom alle reden om te komen kijken 15 en /of 16 
oktober.
Welkom na een pauze van twee seizoenen: wij 
staan klaar.

Tennis 60+ / vrijdagmorgen 7 oktober 2022
Beste tennisliefhebbers,

Vrijdag 7 oktober willen we weer een gezellige 
tennismorgen organiseren. We spelen ieder 2 
wedstrijden; ook is het mogelijk om 1 wedstrijd 
te spelen (in dat geval graag aangeven bij aanmel-
den + voorkeur 1e of 2e wedstrijd).

Opgave is mogelijk t/m zondag 2 oktober, door 

een berichtje te sturen naar 

Wilhelmien:  wilhelmienrutten@hotmail.com of tel. 
06 18485538

of 
Henk:  henkdevlam@hotmail.com of tel.
        06 45025119

Verdere informatie volgt na opgave.

Tennis 60+ / vrij agmorgen 7 o tober 2022 

t/m zondag 2 oktober

Tennis 60+ / vr agmorgen 7 oktober 2022 

t/m zondag 2 oktober

Tennis 60+ / vrijdagmorgen 7 oktober 20

t/m zondag 2 oktober

Inzameling GFT-e

• 23-9: wordt er géén GFT-e opgehaald
•  30-9: vanaf 30-9 wordt er weer elke week GFT-e

opgehaald
• 1-12: vanaf 1-12 weer eenmaal per 2 weken

Tip: download de AfvalApp
De AfvalApp bevat de inzameldagen, informatie 
over de verschillende afvalsoorten, adressen van 
milieustraten en telefoonnummers. De app is gra-
tis. Download hem via de AppStore of Google Play 
Store onder De AfvalApp. De AfvalApp kun je ook 
raadplegen via www.deafvalapp.nl. 



12

       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 

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

Tel.  06-41861929 E-mail    janssendakwerkenoverloon@outlook.com

www.boostleerondersteuning.nl
marloes@boostleerondersteuning.nl
06-23128124

MMeett zzeellffvveerrttrroouuwweenn hheett 
nniieeuuwwee sscchhoooolljjaaaarr iinn!! 

Kom gerust eens op gesprek 
zodat we samen kunnen 

bekijken wat ik voor je kan 
betekenen. 

Omdat elk kind het verdient om 
gelukkig en succesvol te zijn!
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nniieeuuwwee sscchhoooolljjaaaarr iinn!! 

Kom gerust eens op gesprek 
zodat we samen kunnen 

bekijken wat ik voor je kan 
betekenen. 

Omdat elk kind het verdient om 
gelukkig en succesvol te zijn!
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Uitnodiging informatiebijeenkomst Sleutel tot langer thuis 
13 oktober 2022

Misschien staat u er nog niet bij stil. De meeste 
mensen blijven steeds langer fi t en willen vaak zo 
lang mogelijk in hun vertrouwde woning en omge-
ving blijven wonen. Toch is het goed om nu al na te 
denken over uw woontoekomst. Er is steeds minder 

zorg vanuit professionele organisaties beschikbaar, 
daarom ligt er meer verantwoordelijkheid bij u en 
uw omgeving. Wat zou u zelf kunnen doen en waar 
heeft u misschien hulp bij nodig? Hoe zorgt u er zelf 
voor dat u langer in uw eigen woning kunt wonen 
óf wilt u liever verhuizen naar een geschikte wo-
ning? U heeft de regie zelf in handen. Verschillende 
organisaties uit het Land van Cuijk werken samen 
in het project ‘Sleutel tot langer thuis’ en helpen u 
hier graag mee. Bijvoorbeeld met een handige huis-
test en het versterken of opbouwen van uw sociale 
netwerk. Zo kunt u goed voor uzelf én voor elkaar 
(blijven) zorgen.

Huistest en Voorzorgcirkel
Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over een 
huistest. Hiermee bekijkt een opgeleide vrijwillig 
woonadviseur of uw woning een plek is waar u 
comfortabel en veilig ouder kunt worden. Daar-
naast krijgt u informatie over het opzetten van een 
Voorzorgcirkel. Dit is een cirkel van mensen om u 
heen waar u een beroep op kunt doen als u prakti-
sche hulp nodig heeft of zelf hulp aan kunt bieden. 
Hiermee kunt u nu al ‘uit voorzorg’ mee aan de slag, 
zodat u zelf kunt zorgen voor een sterk sociaal net-
werk. Het wordt een interactieve middag waarbij u 
direct praktische informatie krijgt. 

Bent u 50 jaar of ouder en woont u in Overloon? 
Wilt u samen met ons nadenken over uw toekomst 
en uw ‘sleutel tot langer thuis’? Dan nodigen we u 
van harte uit voor de: 
• Informatiebijeenkomst
• 13 oktober
•  14:00 tot 16:30 uur in de Pit (inloop vanaf 13:30 uur)
• Deelname: GRATIS

Deze middag is voor alle senioren vanaf 50 jaar, hun 
mantelzorgers en andere betrokkenen (dus ook 
niet KBO-leden). Deelname is gratis. Koffi e en thee 
wordt u aangeboden. Aanmelden is niet verplicht, 
maar mag: 
E-mail: werkgroepwzwoverloon@outlook.com

Het project ‘Sleutel tot langer thuis’ is een initiatief 
van Stichting Welzijn Ouderen (SWO) in het Land 
van Cuijk en de Kring KBO’s (Katholieke Bond van 
Ouderen), met ondersteuning van Mooiland, Pan-
tein en Sociom. 

Tot ziens!
Leden werkgroep Wonen, Zorg en Welzijn senioren Overloon

E-mail:werkgroepwzwoverloon@outlook.com

ZooParc en Oorlogsmuseum
in race voor 'Leukste Uitje'

De ANWB organiseert elk jaar de verkiezing van 
‘Leukste Uitje van Nederland’. Onderdeel daarvan 
zijn ook de provinciale verkiezingen van ‘leukste 
uitje’. Vorig jaar won ZooParc Overloon de zilveren 
award, nadat het twee jaar eerder al de gouden 
award in ontvangst had mogen nemen. 
ZooParc Overloon behoort ook dit jaar tot de Bra-

bantse genomineerden, evenals het Oorlogsmuse-
um Overloon.

Tot en met 30 oktober aanstaande kunnen AN-
WB-leden hun stem uitbrengen. 
Doe mee en steun de twee Overloonse kandidaten!
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Wat kunt u van ons verwachten: 
- Ruim 48 jaar ervaring in de autotechniek
- Groot netwerk van autobedrijven en dealers
- Wij zoeken gericht voor u naar de juiste auto
- Vlotte en heldere communicatie en uitleg
- Mogelijkheid tot aankoopbemiddeling met expertise
- Mogelijkheid tot consignatieverkoop van uw auto
- Mogelijkheid tot inruil van uw huidige auto
- Mogelijkheid tot inkoop van uw auto
- Wij verzorgen de tenaamstelling en evt. vrijwaring
- Financierings- en leasemogelijkheden

06 25 55 89 35
info@hwautos.nl
www.hwautos.nl

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte auto 
met de beste service?
Welkom bij HW auto’s!

hniek
dealers

we of gebruikte kk auto 
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Oorlogsmuseum scoort goed bij jongeren

Jongeren zijn zeer geïnteresseerd in wat er in het 
Oorlogsmuseum in Overloon te zien is. Die popula-
riteit blijkt onder meer uit een analyse van de be-
richten die de Nederlandse musea in de zomerperi-
ode hebben geplaatst op TikTok. Liefst 1,1 miljoen 
TikTok-gebruikers bekeken de 15 educatieve video’s 
die het Oorlogsmuseum in de voorbije maanden 
op het, vooral bij jongeren populaire, platform 

postte. Daarmee scoort het Oorlogsmuseum aan-
zienlijk hoger dan alle andere musea op TikTok.
Het Oorlogsmuseum ontving bovendien, als een 
van zes Brabantse musea, een Museum KidsProof 
Award. De onderscheiding wordt toegekend door 
kinderen zelf, die het museum als ‘kidsproof’ heb-
ben beoordeeld.

Op 7 september hebben we 
het nieuwe bridgeseizoen 
geopend.

Tijdens een vrije avond zijn 
de 3 beste paren in de gele lijn:
1 Tony van Ham & Mieke Stappers 64.93%
2 Nellie Basten & Ethel Hilhorst 60.76%
3 Truus Kusters & Bert Vloet 60.42%
3 Corry Hartong & Math Keulards 60.42%

In de groene lijn waren de 3 sterkste paren:
1 Thea Biessels & Aike van Glabbeek 72.71%
2 Paul Vloet & Leo Crompvoets 62.08%
3 Els Bovee & Wil ten Horn 56.94%

In de daaropvolgende week aanvang van de nazo-
mercompetitie.
De 3 sterkste paren in de gele lijn:
1 Jac Huijs & Piet Willems 61.35%
2 Corrie Hartong & Math Keulards 61.22%
3 Harry Willems & Tonny Polman 57.47%

In de groene lijn scoorden de volgende 3 paren het 
hoogst:
1 Ricky Henckens & Leny Jansen 61.11%
2 Nelly & Piet Botden 60.07%
3 Mia Henckens & Mieke Jacobs 52.78%

♠♣ ♥♦
Viering jubileum en pensionering

Op vrijdag 9 september zijn drie medewerkers van 
Van Gemert Installatiegroep in het zonnetje gezet. 

In maart was Frank Abels uit Overloon, 12,5 jaar in 
dienst. Frank is begonnen als leerling-monteur en 
inmiddels is hij een zeer bekwame elektromonteur 
met een specialisatie in ICT- en beveiligingstechniek. 
Na het afronden van zijn opleiding is hij in dienst 
gekomen en nu is alweer zijn 12,5-jarig jubileum 
gevierd!

Toen was het de beurt aan 
Henk Maas uit Oploo. In no-
vember is het 12,5 jaar gele-
den dat hij in dienst is geko-
men. Henk voert onderhoud 
uit aan installaties bij zowel 
particulieren als bedrijven en 
is een gedreven monteur die 
zijn hand niet omdraait voor 
ingewikkelde storingen aan 
met name verwarmingsinstal-
laties. Vooral berekeningen 
maken en installaties inrege-
len, vindt hij echt heel leuk om 
te doen.

Vervolgens werd Jan Lamers uit Beugen in het zon-
netje gezet. Hij heeft bijna 33 jaar gewerkt als elek-
tromonteur. Begonnen in de stallenbouw en later 
naar bedrijfspanden zoals scholen, bedrijfshallen en 
kantoorpanden. Na al deze jaren van trouwe dienst, 
geniet hij sinds afgelopen juni van zijn welverdien-
de pensioen. De kennis, ervaring en inzet van Jan 
gaat gemist worden!

Foto: V.l.n.r. Jan Lamers, Frank Abels en Henk Maas.
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Lekker eten van Grand Cafe FF, meezingen en lachen!
Reserveren? Bel 06-51034019!!!

Nog 1 x te zien in de Pit!
Dinnershow ’t Schaep met de 5 gangen!

19 november aanvang 19:00 uur! Nog 7 tafels vrij!
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Agenda

2022
23 en 24 september
Loën wet ‘t
24 september
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
30 september
KBO, Samen Eten en Ontmoeten 
bij Brasserie De Kuluut
1 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond, 
de Pit, 20:00 uur
2 oktober
Oker, concert: “de Baton”, ‘t Hel-
der, 11.00 uur
5 oktober
KBO, Kienen
6 oktober
KBO, Dag van de Ouderen met 
Gezond Oud worden - Oud(er) 
zijn en gezond blijven, de Pit, 
7 oktober
Loonse Duinen, Tennis 60+
8 oktober
Sportivo, Reünie 
10 oktober
Wie wà bewaart, Workshop Lóns 
praote, de Pit, 20:00 uur
10 t/m 16 oktober
TP LoonseDuinen, Open Herfst-
toernooi
12 oktober
KBO, Koken vaar Ouderen
12 oktober
EHBO, Herhalingsles, de Pit, 20:00 
uur
13 oktober
Bijeenkomst Werkgroep Wonen, 
Zorg en Welzijn, informatie-
bijeenkomst Sleutel tot Langer 
Thuis, de Pit, 13:30 uur
14 oktober
Film “In the our of Victory”, de 
Pit, 19:00 uur
15 en 16 oktober
HOT, Toneeluitvoering
16 oktober
TKO, MTB toertocht
19 oktober
KBO, Kienen
20 oktober
KBO, Wandeling IVN Boschhui-
zerbergen
21, 22 en 23 oktober
Tentfeest
28 oktober
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
29 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, de Pit

30 oktober
Allerzielenviering, Kerk en aan-
sluitend op de begraafplaats, 
14:30 uur
2 november
KBO, Kienen
5 november
Gilde Drumshowband, “Out of 
the box”
6 november
Fanfare, Slagwerktreffen, de Pit
7 november
Zonnegroet, Verwendag
9 november
KBO, Koken voor Ouderen
9 november
EHBO, Herhalingsles, de Pit, 20:00 
uur
11 november
Vör de kerk òp ‘t plein, Pleinfeest
13 november
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
14 november
KBO, Kijk op Kunst
16 november
KBO, Kienen
21 november
Wie wà bewaart, Workshop Lóns 
praote voor de jeugdcarnaval, de 
Pit, 18:30 uur
24 november 
KBO, Algemene ledenvergade-
ring
25 november
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
7 december
KBO, Kienen
7 december
EHBO, Herhalingsles, de Pit, 20:00 
uur
11 december
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
14 december
KBO, Koken voor Ouderen
17 en 18 december
Fanfare, Kerstconcert, kerk, 19:30 
uur
18 december
Lekker Loën, (kerst) Sfeermarkt, 
Museumpark, 10:30 - 16:30 uur
21 december
KBO, Kienen
22 december
KBO, Kerstviering
30 december
KBO, Samen Eten en Ontmoeten

2023
8 januari
Huibuuke, Liedjesmiddag en uit-
komen Jeugdcarnaval

11 januari
EHBO, AED- en reanimatieherha-
lingstraining, de Pit
15 januari
TKO, MTB toertocht
18 januari
EHBO, AED- en reanimatieherha-
lingstraining, de Pit, 20:00 uur
21 januari
Huibuuke, Bonte Avond
22 januari
Huibuuke, Bonte Avond
27 januari
Huibuuke, Bonte Avond
28 januari
Huibuuke, rondbrengen Huiwa-
ge
28 januari
Huibuuke, Bonte Avond
8 februari
EHBO, Ledenvergadering en BBQ
17 februari
Huibuuke, Carnaval
18 februari
Huibuuke, Carnaval
19 februari
Huibuuke, Carnaval
20 februari
Huibuuke, Carnaval
21 februari
Huibuuke, Carnaval
22 februari
Huibuuke, Herringschelle
15 maart
EHBO, Herhalingsles, de Pit, 20:00 
uur
12 april
EHBO, Herhalingsles, de Pit, 20:00 
uur
10 mei
EHBO, Herhalingsles, de Pit, 20:00 
uur
6  t/m 9 juni
Avondvierdaagse
18 t/m 23 augustus
Kermis
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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 24 september.
De prijs voor de oplossing van deze keer is beschikbaar gesteld door
Warme Bakker Degen.

De winnaar van de puzzel in de uitgave van 7 september: Nina Strijbos
(Prijs beschikbaar gesteld door DA Drogisterij & Parfumerie).

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 
voorkomen.

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.

AANZIEN
ATOOM
GEHEIM
GRINNIKEN
HOSTA
HOTDOG
KLOON
KOBALT
KOKET
LUCIDE
OLIFANTSPOOT
ORIENT
PREEK
ROLROER

ROUTE
SCHAAK
SCHELDEN
SPION
STROT
TEELT
TEXEL
TUSSENBALANS
VARIABELE
VOUCHER
ZEILER
ZWAVEL
ZWENDEL

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

8 9 2
2 9 7

6 1
5

1 2 5
8 6 4
5 1 8 4

8 7 1
3 9 6 8
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8 9 2
2 9 7

6 1
5

1 2 5
8 6 4
5 1 8 4

8 7 1
3 9 6 8
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Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

•
•
•

•
•
•
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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 2022:  € 15,--

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor

de uitgave van   5 oktober
aanleveren uiterlijk 28 september 20:00 uur

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

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

openingstijden een exemplaar ophalen!

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 Land van 

Cuijk: 0485 854000 

 Sociaal domein: 0485 854444

Centrum Jeugd en gezin: 0485 853333 

 Calamiteitennummer: 0485 854100

Wist u dat
Wij gespecialiseerd 

zijn in het maken 
van Rouwbloemwerk.

wwww.bloems-overloon.nl

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

vanuit het hart verbinden bij afscheid

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


