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Grand Café Broer & Zus heeft een nieuwe eigenaar!

Grand Café Broer & Zus, de horecagelegenheid op bun-
galowpark Landal De Vers in Overloon, heeft per 1 juli 
een nieuwe eigenaar. Kees-Jan en Suzette Reijnen heb-
ben op die datum, na 15 jaar het bedrijf met hart en 
ziel gerund te hebben, het stokje overgedragen aan 
Remco Klein Ovink en familie Van der Kroon vertegen-
woordigd door Rick van der Kroon.

Afgelopen jaren heeft het bosrijke bungalowpark 
in Overloon een complete metamorfose ondergaan. 
Er zijn circa 160 nieuwe woningen gebouwd en circa 
60 gerenoveerd. Als sluitstuk zijn de centrumvoor-
zieningen, zoals de receptie, de winkel en kidsclub 
gerenoveerd. Ook is er een nieuwe fi etsverhuur, terras-
sen, adventure midgetgolfbaan, arena met fonteintjes 
en een grote speeltuin gerealiseerd. Daarmee staat De 
Vers voor lange tijd weer op de kaart. De Vers is van het 
lelijke eendje een prachtige zwaan geworden, zoals de 
rayonmanager van Landal Greenparks het onlangs ver-
woordde. Het is één van de mooiere bungalowparken 
in Nederland en daar hoort goede en aantrekkelijke 
horeca bij.

Remco Klein Ovink en de familie Van der Kroon heb-
ben aandeel als woningeigenaren op het park en heb-
ben er indirect belang bij dat de horeca aansluit bij het 

verwachtingspatroon van de gasten. Zij zijn beiden 
ondernemer, echter nog zonder horeca-ervaring, maar 
zien wel potentie en de uitdaging om Broer & Zus in 
de toekomst verder te ontwikkelen. En dan kun je van-
af de zijlijn toekijken en afwachten tot er een koper 
komt, met alle onzekerheden van dien, of je trekt de 
stoute schoenen aan en pakt het zelf op. Er is gekozen 
voor het laatste.

Het team van vaste medewerkers, zowel in de bedie-
ning als in de keuken, is grotendeels gebleven en zelfs 
uitgebreid. Qua naam, concept, uitstraling en sfeer 
verandert er niet gelijk iets, al wordt er wel over na-
gedacht hoe het restaurant en terras in de toekomst 
verder te kunnen verfraaien.

Al met al is het voor de nieuwe eigenaren een mooie 
uitdaging om met het team van vaste medewerkers het 
levenswerk van Kees-Jan en Suzette voort te zetten.

Grand Café Broer & Zus is alle dagen geopend van 
10:00 tot 22:00, m.u.v. de woensdag. Reserveren kunt u 
eenvoudig via de website
www.grandcafebroerenzus.nl
of telefonisch 0478-642045.

Foto: vlnr: Rick van der Kroon – Suzette Reijnen – Remco Klein Ovink – Kees-Jan Reijnen – Kees Buijs
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Het mag geen naam hebben
•  Ook deze misteryshopper is trots op de meisjes van DA

•  Geheime opdracht in stroopwafel - Loën het ’t gewiëte!

•  Ik heb het niet gehoord – er kwam ’n F-35 over…

•  Alle adviezen voor energiebesparing doe ik al. Alleen 5 minuten douchen

 - daarvoor moet ik wat langer blijven staan…

Bungalowpark Landal De Vers Overloon
klaar voor de toekomst

Het vernieuwde Landalpark 
De Vers werd op zaterdag 24 

september heropend door burgemeester Wim Hille-
naar van de gemeente Land van Cuijk. Landalmas-
cotte Bollo was hem daarbij behulpzaam. Het bun-
galowpark is hiermee weer geheel op het niveau 
van de actuele gastwensen gebracht en klaar voor 
de toekomst. De volgende centrumvoorzieningen 
hebben een fl inke upgrade gehad:

•  Nieuwe receptie en winkel
•  Atelier/kidskelder
•  Adventure-golf en grote speeltuin
•  Nieuw terras met veranda t.b.v. horeca
•  Professionele fi etsenstalling t.b.v. verhuurfi etsen,

wasserette en dogwash
•  Groot parkeerterrein met acht elektrische laadpa-

len
•  Grote loods t.b.v. technische dienst en schoonmaak
•  De ligging in het bourgondische Brabant op de

grens met Limburg maakt het plaatje compleet.

Oud-ijzer Sint Theobaldusgilde

Heeft u thuis oud-ijzer liggen 
waar u graag vanaf wilt?
U kunt dagelijks uw oud-ijzer 
brengen naar onze permanente 
container aan de Crooymansweg 
nr. 6 (vanuit Overloon, kruising 

Oploseweg met Rondweg linksaf en na ongeveer 
300 meter aan de rechterkant).

Heeft u hier hulp bij nodig, te zwaar, te veel enz. of 
hebt u vragen:
Neem dan contact op met onze contactpersoon 
“oud-ijzer”: Mat Arts tel.nr. 06-13300034

Wij gooien nooit kleine briefjes in de bus, waarop 
we melden dat we oud-ijzer op komen halen.

Foto: Albert Hendriks
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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 te mailen naar info@
theobaldusparochie.nl. Mocht dit voor u niet moge-
lijk zijn mag u onderstaand briefje volledig invullen 
en bezorgen op Trantert 20 in Overloon.

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)

Vieringen 9 en 16 oktober 2022

Zondag 9 oktober 10:30 uur
Gebedsviering
Gebedsdienstgroep 
Akoliet: Jeanne Willems
Koor: Logeko

Misintentie:
Overleden leden Koor Logeko,
Met name Jan Ewals, die afgelopen jaar is overle-
den.

Zondag 16 oktober 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Ella Manders
Theobalduskoor

Kosterdienst
9 oktober – 16 oktober
Tiny Willems
Tel.: 0478 - 641814

16 oktober – 22 oktober
Jeanne Peeters
Tel.: 0478 - 641835

Indien u uw intentie voor de vieringen van 22, 23 en 
30 oktober 2022 bij de kerkberichten in Ons Eigen 
Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht 
deze uiterlijk 11 oktober op te geven. 
U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden: Met 
een envelop in de brievenbus naast de voordeur van 
de pastorie of via het e-mailadres van de parochie 
(info@theobaldusparochie.nl). De kosten voor een 
intentie bedragen € 12,50.

Tv-uitzendingen
Vanaf 21 augustus worden de vieringen niet meer 
vanuit de kerk in Overloon, maar vanuit de Sint 
Martinuskerk in Cuijk om 10:00 uur uitgezonden. U 
kunt via de Omroep Land van Cuijk, naar de uitzen-
dingen kijken. De uitzendingen zijn in onze regio 
via vrijwel alle tv-aanbieders te ontvangen.
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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

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.theobaldusparochie.nl

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

St. Theobaldusgilde - Out of the Box
 Onthulling 3 van 3, de laatste. 

LEZEN – LEZEN – LEZEN – LEZEN
Daar is ie dan,
de allerlaatste onthulling!
Heb jij er ook op gewacht?

Samen met de rockband ‘SOLD’, uit Nieuw Bergen, 
gaan wij voor jullie een super gezellige, verrassen-
de, vernieuwende, en muzikale avond organiseren. 

Deze rockband staat bekend om: 
Nummers van eigen makelij, geschreven door zan-
ger Fred en gitarist John. Typerend voor de band 
zijn de krachtige stem en de harmonische zang, 
begeleid door ’n sfeervolle akoestische gitaar en 
vlijmscherpe gitaarsolo’s van Jeroen en Jan-Willem. 
Bovendien weet Ruud de zweep fl ink over de drums 
te laten gaan en laat John met zijn basgitaar het 
geheel goed dampen.

Dus stel je voor dat de wereld van Sold en het 
Theobaldusgilde zich verbinden. Om je dat voor te 
stellen, moet je wellicht even 'Out of the Box’ den-
ken.

•  Ben jij toe aan een gezellige muzikale avond?
• Vind je het leuk om je te laten verrassen?
•  Waar je bekende nummers zult horen en misschien

nog nieuwe?
•  Waar de 2 verschillende werelden elkaars muziek

zullen spelen en met elkaar zullen spelen.
• Waar je verzekerd bent van goede muziek?
•  En waar je lekker kunt zitten of staan (of voor een

dansje misschien)?
• Met ‘n drankje erbij?

Hoe klinkt dat?!
Hier wil je bij zijn! Dus, koop hiervoor de bestemde 
kaartjes via outofthebox@sinttheobaldusgilde.nl, 
bij Bloems of DA. 
Uitvoering op 5 november a.s. in De Pit.
Aanvang 20:00 uur.
Mogelijk zijn er nog kaartjes te koop aan de kassa 
van de zaal. 
Maar…………..vol is vol.

Tijdens de 2e zitting waren 
de 3 sterkste paren in de gele 
lijn:

1 Piet Willems & Jac Huijs 69.79%
2 Corrie Hartong & Math Keulards 58.33%
3 Truus Kusters & Bert Vloet 57.99%

In de rode lijn zijn de 3 beste paren:
1 Thea & Lex Biessels 61.92%
2 Ria van Son & Antoinette Coppus 53.75%
3 Annie Siroen & Luus van Son 53.67%

Nu de 3e zitting. De 3 hoogst scorende paren in de 
gele lijn:
1 Truus Kusters & Bert Vloet 63.19%
2 Piet Willems & Jac Huijs 57.99%
3 Bart Jans & Harrie Raaijmakers 56.60%

In de rode lijn de 3 paren met de hoogste score:
1 Peter Basten & Henk de Vlam 60.76%
2 Annemie Huibers & Riny van Sundert 59.38%
3 Ria van Son & Antoinette Coppus 56.67%

♠♣ ♥♦
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Fanfare Vriendenkring
huldigt vier jubilarissen

Op de Fanfaredag van 18 september jl. werden vier 
jubilarissen gehuldigd. De Fanfaredag had als the-
ma “Verbinding”, een thema dat past bij deze jubi-
larissen. Al vele jaren bezoeken ze trouw de repeti-
tie op vrijdagavonden, en zijn bijna altijd aanwezig 
bij uitvoeringen en serenades. Twee jubilarissen zijn 
zelfs al 50 dan wel 60 jaar (!) verbonden aan onze 
Vriendenkring.

Anja Hermans (50 jaar lid van de Muziekbond) was 
de eerste 10 jaar van haar lidmaatschap lid van Fan-
fare St. Cecilia in Milheeze. Na haar verhuizing naar 
Overloon, werd ze al snel lid van onze fanfare. Anja 
blaast altsax, en is een uitstekende mentor voor 
onze jonge saxofoonmuzikanten. Daarnaast heeft 
ze jarenlang de kostumering verzorgd en is ze bezig 
met een informatieboekje over onze vereniging.

Koos van de Burgt (ook 50 jaar lid van de Muziek-
bond) heeft zijn muzikale roots liggen bij Muziek-
vereniging St. Jan in Wanroij. Enkele jaren nadat 
Koos in Overloon is komen wonen, sloot hij zich bij 
onze vereniging aan. Koos speelt op een euphoni-
um en is bijna dag en nacht met de fanfare bezig. 
Zeer kundig en enthousiast lid van de werkgroe-
pen Fanfareorkest en Kerstconcert. Ook regelmatig 
sparringpartner van het bestuur als het over niet-be-
stuurszaken gaat. Inval-dirigent, zichzelf wegcijfe-
rend, het belang van de vereniging staat bij Koos 
voorop. Oog voor de gehele vereniging, jeugd, op-
leiding, docenten, dirigenten, kortom een zeer be-
vlogen lid. Creatief, kan out of the box denken, per-
fectionist. En het bloed kruipt waar het niet gaan 
kan; zijn dochter Myrthe is momenteel bestuurslid. 

Ook Martien Arts is 50 jaar muzikant. Al op jonge 
leeftijd lid geworden van zowel Fanfare Vrienden-
kring als Freunde Echo. Net als Koos blaast Martien 
op euphonium in een ervaren en gezellige sectie, 
gezien de schik die ze zowel onder als na de repe-
titie hebben. Martien heeft op vele gebieden en in 
diverse werkgroepen zijn steentje bijgedragen, en 
ook een aantal jaren een bestuursfunctie bekleed. 
Hij heeft uitstekende voelhorens voor wat goed of 
minder goed valt binnen de vereniging. Met zijn be-
drijf sponsort hij structureel en incidenteel, en sti-
muleert investeringen in de jeugd. Het instrumen-
tarium, en onderhoud daarvan is bij hem in goede 
handen.

Paul Vloet is 60 jaar lid van Fanfare Vriendenkring. 
Al op jonge leeftijd lid geworden en Paul heeft ook 
vele jaren met Freunde Echo opgetreden. De laat-
ste 40 jaar heeft Paul hoorn gespeeld, onlangs is hij 
hiermee gestopt. Op vrijdagen is hij nog steeds aan-
wezig bij de repetitie en slaat hij de derde helft niet 
over. Bijzonder is dat Paul nu de drager is van de 
speld die eerder broer Piet en zwager Paul (Arts) ge-
dragen hebben. Een bijzondere speld, belegd met 
zirkonia, die Piet en Paul helaas te kort hebben mo-
gen dragen.

Vier trouwe muzikanten, gehuldigd in het bijzijn 
van familie en vrienden en bij wie muziek en Vrien-
denkring hoog in het vaandel staan. Vier trouwe 
muzikanten waar Fanfare Vriendenkring trots op is!
Bestuur Fanfare Vriendenkring.

Vlnr: Paul Vloet - Martien Arts - Koos van de Burgt - Anja Hermans
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Aggie van Mill en Toon Hendriks een diamanten paar

Begeleid door knoerharde 
muziek uit de bouwradio 
vanaf de steigers van project 
Kloostertuin loop ik naar de 
Fatimafl at, de vroegere kleu-
terschool. Daar wonen Aggie 
(82) en Toon (85). Aggie van
Mill (van Grad van Mill) uit

de Generaal Whistlerlaan tegenover de scholen en 
Toon Hendriks (van Toën van Pedje) hoek Haarlem-
mermeerlaan/Museumlaan. 

Ze hadden al eens tegen elkaar gezegd: “als we daar 
eens zouden kunnen wonen”. Inmiddels wonen ze 
er alweer vijf jaar. “We hebben het hier supergoed 
naar de zin”.

Toon en Aggie zijn op 19 oktober 1962 in onze nog 
vrij nieuwe Theobalduskerk door pastoor van Box-
tel getrouwd, nadat ze op 25 augustus op het ge-
meentehuis in Vierlingsbeek al voor de wet aan el-
kaar waren vastgeketend. Dus nu 60 jaar getrouwd. 
“We mochten pas gaan samenwonen nadat we ook 
voor de kerk getrouwd waren. Zo ging dat in die 
tijd”. Daar kunnen hun kinderen nu niets meer bij 
voorstellen. “Bij Toon thuis waren ze streng. Bij ons 
was het wat losser”, zegt Aggie nu. Hun eerste huis 
was een noodwoning in de Vlassertstraat. Twee jaar 
later betrokken ze hun nieuwe woning in de Ge-
neraal Hasbroucklaan, waar ze tot vijf jaar geleden 
woonden.

In Ons Eigen Erf van 10 oktober 2012 staat een uit-
gebreid levensverhaal van Toon en Aggie ter gele-
genheid van hun gouden bruiloft. Sla die uitgave er 
maar eens op na, als je die nog hebt. Anders vraag 
je die aan Aggie en Toon, zij hebben hem nog.

Omdat het niet meer ging in de Generaal Hasbrouck- 
laan (Toon lijdt aan vasculaire dementie) hebben ze 

hun huis verkocht en hadden het geluk om in aan-
merking te komen voor de seniorenwoning in de 
oude kleuterschool.

Op 25 augustus kwam de burgemeester himself op 
bezoek om Aggie en Toon te feliciteren met hun 
60-jarig (burgerlijk) huwelijk. Ze kijken met een te-
vreden gevoel terug op deze dag, die ze bescheiden
hebben gevierd samen met de kinderen en kleinkin-
deren. Leef vandaag is hun motto.

Toen Toon 24 was (Aggie en 
Toon waren net een week ver-
loofd), kreeg hij een ernstig 
motorongeluk. Daarvan is hij 
redelijk goed hersteld. Maar 
in 2016 moest hij weer geope-
reerd worden. Daarbij kreeg 
hij een delier dat vijf maanden 
duurde. Dit deed zijn herse-
nen geen goed. “Waarom ik”, 
vraagt hij zich af, dan veert hij 
overeind: “we hebben het aan-
vaard, het is wat het is”. Aggie 
helpt Toon waar ze kan, daarbij 
worden ze ondersteund door 
Buurtzorg, waar ze heel tevre-
den over zijn.

Toon noemt zichzelf recalci-
trant. Ik denk dat dat wel meevalt bij mensen die 
dat over zichzelf zeggen. Niettemin zal hij in zijn 
jeugd best wel een duveltje geweest zijn.

Toon begon zijn loopbaan als automonteur, later 
was hij 30 jaar amanuensis (assistent van de natuur- 
en scheikundedocenten) bij de scholengemeen-
schap in Stevensbeek. Daarvoor had hij een driejari-
ge deeltijdcursus scheikunde gevolgd aan de TH in 
Eindhoven. Dat werk heeft hij altijd als een ‘schit-
terende baan’ ervaren. Met zijn 62,5 jaar is hij met 
vervroegd pensioen gegaan.

Toen Aggie vijftien was (in 1955) ontmoette ze 
Toon. Die zat ‘per ongeluk’ naast haar op het bal-
kon in het toenmalige gemeenschapshuis, toen daar 
de legendarische Heintje Davids – uitgenodigd door 
de carnavalsvereniging – een carnavalesk optreden 
verzorgde. In de pauze vroeg Toon of ze even mee 
ging wandelen en dat vond Aggie wel een span-
nend idee. Of ze Heintje Davids na de pauze nog 
hebben zien optreden, weten we niet.

Ze heeft na de huishoudschool o.a. als arbeidsthera-
peut met veel plezier gewerkt bij Psychiatrisch Cen-
trum Sint Anna in Venray. Toen ze 21 was vond haar 
moeder dat ze ook het huishouden moest leren en 
daartoe kreeg ze een jaar de kans in een notarisge-
zin.

Foto: Tiny Willems
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Na de geboorte van hun kinderen werkte ze nog 
15 jaar in de huishoudelijke dienst in het Internaat 
van de Broeders in Stevensbeek. Toen de broeders 
na sluiting van het internaat verhuisden naar St. 
Anthonis, bleef Aggie daar nog jaren als huishou-
dassistente werken. Ze heeft ook nog zes jaar een 
zonnebank aan huis gerund. Dertien jaar was ze 
met hart en ziel actief voor de Zonnebloem. Daar-
naast vond ze nog tijd om maar liefst 10 keer de 
Vierdaagse van Nijmegen te lopen. Een bezig Aagje, 
mag je wel zeggen.

Aggie en Toon hebben twee kinderen dochter Kris 
en zoon Patrick. Zij hebben ook elk twee kinderen. 

“Kris en Patrick zitten allebei in de gevangenis”, 
zeggen ze met ‘n glimlach. Ze blijken beiden in de-
zelfde penitentiaire inrichting te werken.

Tot slot zeggen ze in koor: “We hebben het fi jn sa-
men, we genieten van elke dag”. Ze worden goed 
ondersteund door de kinderen. Kris helpt met het 
papierwerk en Patrick doet samen met Toon de 
klusjes in huis.

Ook van de 19e maken ze weer een feestelijke dag. 
De redactie feliciteert hen van harte met dit prach-
tige jubileum.

5 november Angels Rule
Herinneringsconcert ‘Door de Wind’

De herfst heeft zijn intrede gedaan 
en de dagen worden weer korter. 
Een tijd om knus en warm met fa-
milie op de bank te zitten. Gezel-
lig een wijntje drinken, bijkletsen 
of herinneringen aan vroeger op-
halen. Maar ook de tijd van Aller-
zielen, de dag waarop we onze 
overledenen herdenken. In het 
teken daarvan geeft Angels Rule 
op zaterdag 5 november om 20:00 
uur een hartverwarmend concert 
in de Theobalduskerk in Overloon. 
Met mooie muziek houden we de 
herinnering levend en brengen we 
licht in donkere dagen.
Tickets zijn verkrijgbaar via www.
angelsrule.nl

Halloween in Overloon!

Loop met je vriendjes/familie langs de deuren om 
snoepjes te halen bij huizen die zich bij ons hebben 
aangemeld in je leukste (griezel) outfi t!

Op vrijdagavond 4 november van 18:00 uur tot 
20:00 uur organiseert Halloween Overloon een Trick 
or Treat avond. Ben jij onder de 12 jaar? Heb jij zin 
om een leuke avond te griezelen? Geef je dan op 
via halloweenoverloon@gmail.com. Laat in de mail 
even weten wie je bent, wat je leeftijd is, met hoe-
veel personen je meedoet en welke begeleider(s) er 
mee willen lopen. Trek je leukste en engste Hallo-
ween kostuum aan en wie weet win jij wel een vette 
prijs!

Oproep
Voor deze geweldige griezeltocht zijn we op zoek 
naar adressen die hun voordeur/voortuin in Hallo-
ween stijl wil versieren. Belangrijk detail, kinderen 

kunnen aanbellen voor lekkere snoepjes. Wil je lie-
ver niet dat kinderen aanbellen, je mag ook wat 
snoep bij de voordeur neerleggen. Geef jouw adres 
op via halloweenoverloon@gmail.com.

Aanmelden kan tot en met 28 oktober 2022. Houd 
onze Socials in de gaten om op de hoogte te blijven!

Met griezelige groet,
HALLOWEEN OVERLOON

Maidy Janssen
Rachel Rongen
Martijn von der Heide
Lia Gommans
Lynn Gommans

P.S. Deelname is geheel op eigen risico. De organisa-
tie kan niet aansprakelijk worden gesteld.
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‘Wilhelmus van d’n Huibuuk 
ben ik, van Lônse bloed’ Zo 
startte Loën wet ‘t op vrijdag-
avond 23 september. De vierde 
editie van het populaire dorps-
spel in Overloon stond dit jaar 
in het levendige teken van: 
Holland. Een editie die weder-
om vol zat met unieke vragen 
en opdrachten. De deelname 
van honderden spelers wisten 

het begin van de grauwe herfstmaanden een oranje 
kleurtje te geven in het dorp.

Ruim 400 deelnemers - 34 teams - namen dit jaar 
deel aan het dorpsspel. Alle denkbare hulplijnen 
werden weer volop ingeschakeld. Er werd uitbun-
dig geknutseld en op pad gegaan voor de buitenop-
drachten. Ludieke opdrachten wa-
ren onder andere het fotografi sch 
namaken van “de Anatomische les” 
van Rembrandt van Rijn, het zingen 
van het Songfestivallied Arcade, en 
het imiteren van een van de “inter-
netgekkies”. Daarnaast werd een 
beroep gedaan op de creativiteit 
van de teams bij het maken van een 
kijkdoos van een Nederlandse fi lm. 
In de bijgeleverde stroopwafels 
vonden ze na een hap in de lekkere 
koek een locatie en tijdstip voor de 
geheime opdracht.
Op de feestavond, zaterdag 24 sep-
tember, hangen de Nederlandse 
vlaggen al te wapperen in de tent 
bij Partycentrum Bos. Foto- en fi lm-
beelden van de verschillende teams 
werden getoond en de opdrachten 
werden besproken. Een live verras-
singsoptreden van Mischa van den 
Brand, een blokje kaas en een drankje in de hand 
maakten de avond compleet. Tussentijds bleven de 
teams het scherm nauwlettend in de gaten houden, 
de wedstrijdspanning was duidelijk voelbaar.

Uitslag Loën wet ‘t 2022
De absolute winnaar dit jaar is team ‘De Fanfaar’, 
dit keer beter voorbereid dan ooit. De tweede plek 
wordt bezet door team ‘Team Tunnissuh’, zij had-
den een titel te verdedigen. Op de derde plaats ein-
digt team ‘Ali van de Durpsstroat’, met kennis en 
acteertalent in hun midden.

1.  Team ‘De Fanfaar’ wint € 1.405 t.n.v. Fanfare
Vriendenkring en het Openluchttheater

2.  Team ‘Tunnissuh’ wint € 957 t.n.v. SJIL
3.  Team ‘Ali van de Durpsstroat’ wint € 468 t.n.v.

ORC Black Bulls

Loën wet ‘t feliciteert de teams en verenigingen met 
deze mooie overwinning. Het organiserend team 
kijkt terug op een geslaagde vierde editie. Loën wet 
’t dankt de sponsoren, deelnemers, het hele dorp 
en Partycentrum Bos voor het succes van deze Loën 
wet ‘t 2022.

Dorpsspel Loën wet ‘t
Loën wet ’t is intussen een begrip in Overloon ge-
worden. Eens in het jaar buigen families, vrienden, 
collega’s en verenigingen zich in een race tegen de 
klok over het opdrachtenboek vol vragen. Het spel 

bestaat uit algemene en Lónse kennisvragen in ver-
schillende categorieën, een aantal doe-opdrachten 
en een geheime opdracht. Internet, hulplijnen en 
de Overloonse straten worden afgespeurd, op zoek 
naar de juiste antwoorden. De strijd draait om de 
spaarpot. De winnende teams (1, 2 en 3) ontvangen 
elk een geldbedrag uit deze pot. Dit bedrag mogen 
zij schenken aan één vereniging of stichting die 
heeft aangegeven mee te dingen naar deze prijs. 
Kijk voor meer informatie op www.loenwetut.nl en 
volg ons op de socials! Tot in 2024!

‘Wilhelmus van d’n Huibuuk ben ik, van Lônse bloed’ Zo startte Loën wet ‘t  
op vrijdagavond 23 september. De vierde editie van het populaire dorpsspel 
in Overloon stond dit jaar in het levendige teken van: Holland. Een editie 
die wederom vol zat met unieke vragen en opdrachten. De deelname van 
honderden spelers wisten het begin van de grauwe herfstmaanden een oranje 
kleurtje te geven in het dorp.

Uitslag Loën wet ‘t 2022 

Dorpsspel Loën wet ‘t  
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Wij willen de organisatie van 
Loën wet ‘t

ontzettend bedanken voor de
twee  geweldige avonden!

Fanfare Vriendenkring.

Koninklijke Onderscheiding voor Chrit Joosten uit Overloon

Op zaterdagmiddag 17 september is de heer C.H.M. 
(Chrit) Joosten uit Overloon benoemd tot Ridder in 
de Orde van Oranje Nassau. De Koninklijke onder-
scheiding werd uitgereikt door waarnemend burge-
meester Kompier uit Venray tijdens de viering van 
het 90-jarig jubileum van scheidsrechtersvereniging 
Horst-Venray in Horst.

De heer Joosten verricht 41 jaar vrijwilligerswerk 
voor diverse organisaties. Voor de KNVB is hij onder 
andere actief als scheidsrechter en het aanstellen 
van scheidsrechters, rapporteur, commissielid van 
diverse werkgroepen, praktijkbegeleider scheids-
rechter en coach. Eveneens is hij waarnemer bij het 
ontwikkeltraject scheidsrechters. Voor zijn inzet 
ontving hij in 2004 van de KNVB de zilveren waar-
deringsspeld.

Sinds 1985 is de heer Joosten een actieve vrijwilliger 
bij Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray. Hij was 
19 jaar bestuurslid van 1985 tot 1988, van 1991 tot 
2004 en in 2013. Daarnaast is hij 29 jaar actief ge-
weest in diverse commissies en tot op heden is hij 
nog lid van de spelregelcommissie.

Van 2010 tot 2015 was hij lid van het redactieteam 
van Boxmeerse Lokale Omroepstichting Regionale 
Televisie (BLOS RTV is nu Omroep Land van Cuijk). 
Hij was programmamaker, interviewer en editor. 

Vanaf 2017 t/m 2021 was de heer Joosten bestuurs-
lid van gemeenschapshuis De Pit in Overloon. Daar-
naast was hij toen als beheerder het aanspreekpunt 
en coördinator van de medewerkers en vrijwilligers. 

Ridder
Vanwege de bijzondere, inten-
sieve en betrokken inzet van de 
heer Joosten op zowel lokaal 
en regionaal niveau, heeft de 
koning het besluit genomen 
om de heer Joosten te benoe-
men tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau.
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Gerrit Arts
wegkampioen

bij de TKO 

Op 25 september jl. werd bij Museumzicht de TKO 
seizoenswissel gehouden. Dit betekent dat we weer 
allemaal overstappen op de ATB. Tijdens de sei-
zoenswissel werd onder het genot van koffi e met 
een worstenbroodje bij Museumzicht de wegkampi-
oen bekend gemaakt. Gerrit Arts mocht zich dit jaar 
kronen tot wegkampioen!

Gerrit Arts  (foto Jo v Gemert).

Huijskes VRT ATB-toertocht Overloon

Toerklub Overloon organiseert op 
zondag 16 oktober 2022 de spec-

taculaire Huijskes VRT ATB-toertocht. We hebben 
afstanden van 35, 45 en 55 km. Dit geeft de fanatie-
ke, en ook de beginnende ATB-er de mogelijkheid 
om zijn of haar grenzen te verkennen. Uiteraard zal 
de vaste ATB-route van Overloon het hart vormen 
van deze tocht afgewisseld met vele andere uitda-
gende paden.

De startplaats is bij café en partycentrum ‘Bos’ aan 
de Irenestraat in Overloon. De fi etser kan hier na 

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

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

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

ZooParc wederom overgenomen door
twintig levensechte dinosaurussen

Naast mhorrgazelles, giraffes en 
ringstaartmaki’s zijn deze herfst 
reusachtige dinosaurussen te zien in 
ZooParc. Bezoekers van het park in 
Overloon kunnen opnieuw tussen 30 
september en 13 november oog in 
oog komen te staan met twintig le-
vensechte dino’s.

Onder andere de Tyrannosaurus rex, 
de Cryolophosaurus en de Omeisau-
rus krijgen een plekje in ZooParc. 
Deze levensechte prehistorische die-
ren, waarvan een aantal bewegen en 
geluid maken, zijn normaal gespro-
ken te zien in World of Dinos, de grootste dino expo 
van Europa.

Ook de Spinosaurus komt naar ZooParc. Deze dino 
was een van de grootste en lenigste vleesetende 
dino's en leefde vroeger in Afrika. Ook de onlangs 
naar ZooParc gekomen mhorrgazelles komen uit 
Afrika. Roel Huibers, general manager van ZooParc, 

vertelt hierover: "Het is leuk dat 
we met de komst van de dinosau-
russen ook een link kunnen leggen 
naar de dieren van nu."

Voorouders
Huibers laat enthousiast weten: 
“Ik kan niet wachten om alle crea-
ties weer in het park te zien staan. 
Dinosaurussen zijn de verre voor-
ouders van sommige dieren die nu 
op onze aardbol leven. Bezoekers 
kunnen hierdoor op een leuke en 
educatieve wijze de link leggen 
met deze tijd."

In ZooParc komen verspreid over het park twintig 
dino's te staan. Bij alle creaties, die verspreid staan 
over het park, komen borden met informatie over 
het eetgedrag, de gewoonten en de manier van le-
ven van deze prehistorische dieren. 
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Gerrit Arts  (foto Jo v Gemert).
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Ook diamant voor Miny Vloet en Wiel Verhoeven

Op de fi ets gingen ze naar het 
gemeentehuis in Vierlings-
beek. Dat is inmiddels 61 jaar 
geleden. Met z’n vieren waren 
ze. Miny’s zus Annie ging voor 
de wet trouwen met Wiel’s ka-
meraad Wim Ewals. Zij hadden 
Miny en Wiel gevraagd als ge-

tuigen. Dan kunnen wij ook wel trouwen, kunnen 
Annie en Wim voor ons getuigen zijn, was de ge-
dachte. Miny nu: “ge hád d’r niks án, want ge mòcht 
toch niks…”. Toen een jaar later hun woning klaar 
was vond in onze parochiekerk de kerkelijke inze-
gening plaats. Wiel’s priesterbroer Harrie was spe-
ciaal voor deze offi ciële handeling uit Rome over-
gekomen. Op 18 oktober aanstaande is dat 60 jaar 
geleden. We hebben dus een diamanten paar.

Miny en Wiel zijn allebei geboren en getogen in 
Overloon, echte Lónders, dus. Wiel is er een van de 
tien van Jan Verhoeven en Marie Jacobs. Hij zag 88 
jaar geleden aan de Peelkant het levenslicht. Een 
jaar later komt aan de andere kant van het dorp 
– aan de Holthesedijk - Miny luidruchtig ter wereld.
Zij is voorhoedespeler in het elftal van Piet Vloet en
Marie Goemans.

Ze spelen in hun jonge jaren allebei toneel bij Het 
Overloons Toneel, tegenwoordig afgekort tot HOT. 
HOT of niet, achter de coulissen is er in elk geval iets 
gaan broeien wat tot op de dag van vandaag heeft 
standgehouden: “wie haj dè gedocht…!”.

Aanvankelijk was Wiel van plan om de boerderij van 
vader Jan over te nemen. Maar er is één probleem. 
“Dan moesten we thuis introuwen, terwijl er ook 
nog enkele broers en zussen thuis woonden. Dat za-
gen Miny en ik niet zitten”.

Daarop bouwen ze tegenover de ouderlijke boer-
derij een huis met stal en gaat Wiel de veehandel 

in. Eerst moet het vakdiploma Veehandel worden 
gehaald. Dat is in die tijd verplicht om zelfstandig te 
mogen handelen. ’n Oom van Miny, Piet Goemans 
(Piet van de Gent) ook veehandelaar – die concur-
rentie voorziet – zegt tegen Miny: “dè hált ie toch 
nie”, maar wát Wiel dat wél haalt, met gemak! Hij 
is vanaf dan gediplomeerd veehandelaar.

Aanvankelijk handelt hij in alles wat naar vee ruikt; 
varkens, koeien kalveren en ook veevoer. Er moet 
brood op de plank komen en het is ook even zoeken 
welke kant het uit moet. Al snel specialiseert hij zich 
in de kalverhandel en blijft dat doen tot zijn pensi-
oen. Dat betekent minstens twee keer in de week 
midden in de nacht opstaan en dan naar de markt 
in Den Bosch of Doetinchem. Als hij dan ’s middags 
thuiskomt wordt eerst een uiltje geknapt, voor zo-

ver dat mogelijk is. De kleine 
Verhoevens - want die kwamen 
er ook – moeten dan stil zijn en 
dat valt om d’n donder niet mee 
(dat begrijpen we goed, nu we 
ze kennen…!). De handel groeit 
gestaag en de veewagen ach-
ter z’n auto wordt steeds groter. 
Daarvoor hoeft hij gelukkig niet 
ver; een paar handige Overloon-
se ondernemers hebben zich van 
hoefsmid getransformeerd tot 
aanhangwagenbouwer.

Een jaar na hun trouwen zijn ze 
in één klap (nou ja – één klap) 
met z’n vieren. De eerste kleine 
Verhoevens, de tweeling Erik en 
Marjon, laten van zich horen. 

Roel en Joris maken het gezin compleet. Joris is he-
laas in 1997 na negen maanden ziekte overleden. 
Hij is dan nog maar 28 jaar oud. Dat is een zware 
slag.

Miny en Wiel hebben regelmatig als noodopvang 
gefunctioneerd voor tienerkinderen die het thuis 
moeilijk hebben. De kleine Verhoevens roepen dan: 
“hoe meer kinderen, hoe minder friet”. Meestal 
bieden ze onderdak voor enkele maanden. Een van 
hen, pleegdochter Monique, blijft wat langer. Zo-
lang zelfs dat ze nu als hun vijfde kind gezien wordt. 
Samen – de vier eigen kinderen en Monique - heb-
ben ervoor gezorgd dat Wiel en Miny – jaloersma-
kend - maar liefst tien kleinkinderen hebben om te 
verwennen.

Ook in het openbare leven zijn ze actief. Miny is on-
der andere dik veertig jaar lid van het drietal dat de 
gelden van de Verjaardagenactie verdeelt onder de 
Overloonse jeugdorganisaties. Voor hun trouwen 
is ze maar liefst tien jaar welpenleidster en akela. 
Als je trouwt moest je in die tijd stoppen met der-
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gelijke functies. Ze stortte zich op het huishouden; 
ook een dankbare taak, koken voor zo’n smakelijke 
eters. Er kwamen ook regelmatig mee-eters over de 
vloer. Ze heeft altijd het huishouden gerund als Wiel 
op d’n handel is. “Dörum kan heej now ok niks”, 
sneert Miny, alsof ze als Bets Zwets in de ton staat. 
“Miny kokt goêd!”, reageert Wiel diplomatiek, als 
ervaringsdeskundige bij dit soort opmerkingen van 
haar kant. “Saestig jaor getrouwd, hoe lang mòt-
te we nog”, vult hij aan in de rol van Tinus Teutel. 
Het diamanten paar stond met de Bonte Avonden 
elf keer met veel succes in de ton als Tinus Teutel en 
Bets Zwets, weten wij ons nog te herinneren. Daar-
bij namen ze elkaar met uitspraken als bovenstaand 
op de korrel. Als je hen dan hoorde zou je niet ver-
wachten dat ze dit jubileum ooit zouden halen.

Wiel is het oudste lid van de Âld Prinsegild. Als het 
even kan is hij er bij en doet hij mee in diverse rol-
len, waarbij zijn toneelervaring goed van pas komt, 
weten we. Miny schitterde nog met een optreden 
van vijf dames op de laatste Bonte Avond.

Vijf jaar geleden verkopen ze hun huis aan de 
Crooijmansweg en gaan kleiner wonen in een ap-

partement boven Bloems. De tuin kunnen ze inmid-
dels missen als kiespijn. Over kiespijn gesproken; bij 
kiespijn hoeven ze maar uit het raam te kijken of er 
bij de tandarts ’n stoel vrij is.

Ze maken het goed samen, alhoewel de ouder-
domskwaaltjes beginnen te komen. Wiel ziet slecht 
tot zeer slecht. Miny: “wat ie ger ziet, ziet ie wel”, 
maar dit wordt door Wiel stellig ontkend. Hij maakt 
dankbaar gebruik van zijn leescomputer. Ter ont-
spanning prettig lezen is toch iets anders, vindt hij.

Ze houden allebei van feesten. Daarom worden er 
voor dit jubileum twee dagen uitgetrokken. De eer-
ste dag is gereserveerd voor de kinderen, hun part-
ners en de kleinkinderen met eventuele partners. De 
tweede dag is voor verdere familie en kennissen. En 
dan hebben ze ook nog gehoord dat de Fanfare ’n 
serenade komt brengen; toe maar…! In zijn jeugd 
haalde Wiel bij de jonge boeren in Tilburg de eer-
ste prijs voor spreken in het openbaar. Ongetwijfeld 
gaat hij nu hun gasten ook toespreken en wellicht 
dat Miny er wat tussendoor roept... en wij roepen 
vanaf deze plaats: van harte profi ciat!

Jubilarissen SSS’18 feestelijk gehuldigd!

Tijdens de rust van SSS’18 Heren 
1 – Schijndel 1 (einduitslag 2-3) 
zijn de jubilarissen van 2020 en 
2021 feestelijk gehuldigd van-

wege hun 25-, 40- of 50-jarig lidmaatschap. De jubi-
larissen werden kort toegesproken door voorzitter 
Patrick Borghs en kregen namens de vereniging een 
bloemetje en een oorkonde overhandigd. 

Helaas kon Teun Willems, die reeds 60 jaar lid is van 
onze mooie vereniging, niet aanwezig zijn. Hierbij 

feliciteren we Teun, alsmede alle andere jubilaris-
sen die niet aanwezig konden zijn, alsnog van harte 
met hun jubileum! 

Foto: Albert Hendriks
Bovenste rij van links naar rechts: René Coppus, Jeanot 
Stroecken, Martien Rutten, Adrie van de Pas, Harrie Kou-
wenberg en Toine Verstraaten. Onder: Teun van Bree, 
Stéphane Kouwenberg, Chiel van Haren en Erik Hofmans. 
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Puzzelen? Leuk...

Prijs deze keer beschikbaar gesteld door

PLUS-Verbeeten
Zie pagina achteraan.

VACATURE 

TIMMERMAN M/V (16-40 UUR)

Bijenhotelkopen.nl is een sociale werkplaats, gevestigd in Overloon.
Wij produceren ruim 5 jaar professionele bijenhotels voor klanten in 

Nederland, België en Duitsland.

Voor ons snel groeiende bedrijf zijn wij per direct op zoek naar een
TIMMERMAN (M/V). 

Wij roepen ook 55+ers op om te solliciteren!

Voor meer info.: zie www.bijenhotelkopen.nl 
of bel met Leon Gerrits tel.: 0657553871 

Boekenverkoop levert € 491,25 op voor de Zonnegroet

Afgelopen maanden hielden wij een garagever-
koop voor boeken.

Dat leverde het mooie bedrag op van € 491,25.

Wij hebben dit bedrag op ludieke wijze overhan-
digd aan een vertegenwoordiging van de ‘Zonne-
groet’. Iedereen in Overloon kent deze organisatie. 
Zij doen hetzelfde werk als de Zonnebloem, maar 
met eigen geld en materialen. De rol-
stoel-driedaagse is bij velen bekend. Met 
deze opbrengst kunnen er weer mooie 
dingen gedaan worden voor de mensen 
die op een of andere manier een beper-
king hebben.

Wij willen iedereen bedanken die boe-
ken heeft gebracht. Zonder boeken geen 
verkoop aan de vele belangstellenden 
die op die manier een boek vonden, 
waar ze misschien al heel lang naar op 
zoek waren.

Bij leven en welzijn willen wij ook vol-
gend jaar weer een boekenverkoop hou-

den. U kunt daarom weer een heel jaar lezenswaar-
dige boeken brengen. U mag daarvoor altijd bellen, 
maar mochten wij niet thuis zijn dan kunt u ze op 
het bankje voor het huis plaatsen. Daar staan ze 
droog.

Hartelijk dank.
Betsie en Martien Hendriks,
Stevensbeekseweg 2a, Overloon. Tel. 0478 - 642018
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DA OVERLOON staat in de fi nale om
de beste DA van Nederland te worden!

De dames van de DA zijn dan 
ook super trots om te kunnen 
melden dat ze nu al bij de beste 
10 DA-drogisten van Nederland 
horen.  Al vanaf februari dit 
jaar is de strijd om de beste win-
kel al losgebarsten door middel 
van allerlei fl itswedstijden, af-
valrondes en mystery-shoppers. 
Uiteindelijk wordt op 11 okto-

ber a.s. bekend of DA OVERLOON zich een jaar lang 
de allerbeste van Nederland mag noemen. Vrijdag 
16 september jl. heeft een delegatie van DA Retail 
en diverse leveranciers de winkel bezocht. Tijdens 
dit bezoek werd de winkel uitgebreid beoordeeld 
en mocht Alice een pitch geven om de jury nog eens 
extra te overtuigen.

Hieronder enkele gedeeltes van de pitch.

“Vroeger toen ik nog klein was, hadden wij in Over-
loon drogist Riet Aerts. Riet Aerts haar winkel was 
in mijn beleving een meter of 10 lang en 5 meter 
breed. Maar Riet Aerts wist alles van haar produc-
ten en had alles. Als je binnenkwam aan de rech-
terkant speelgoed en cadeauartikelen en links be-
gon het met shampoo. Als je doorliep kwam je bij 
gezichtsverzorging en dan bij de parfum. Riet Aerts 
had zelfs ‘Lancome’. En dan kwam je bij de toon-
bank, die bijna net zo breed was als de hele winkel. 
Met links een deur naar privé en achter de toon-
bank, daar stond het vol met medicijnen en snoep-
jes. Ik keek mijn ogen uit. Als er dan een cadeau-
tje gekocht moest worden zei mijn moeder al: “Ga 
maar naar Riet Aerts die heeft vast en zeker wel iets 
leuks”. Ik liep de winkel binnen met in mijn hand 
het maximale aantal guldens dat ik uit mocht geven 
en als de deur dan open ging, kreeg ik keer op keer 
een kriebel als die typische drogisterijgeur mijn zin-
tuigen prikkelde. Riet Aerts was en is nog steeds een 
begrip in Overloon.”

Op het moment dat wij hoorden: “Jullie staan in 
de fi nale om de allerbeste drogist van Nederland te 
worden, dan gaat er wel iets door je heen. Hoe zijn 
we begonnen, waar staan we nu, wat kan er beter 
en hoe ziet de toekomst eruit. Dan maken we een 
sprongetje terug naar eind 2020. Ik word benaderd 
door Kees van der Kroon, vriend, ondernemer, ver-
binder en dorpsman puur sang! Kees wil dat er in 
het voormalige Schlecker-pand een drogist komt 
om de leefbaarheid van Overloon comfortabel te 
houden. Het leek mij een prachtige uitdaging, de 
DA-formule bleek al meteen perfect bij het DNA 
van ons te passen. Samen met Kees een dag door 
Zuid-Limburg gereden op zoek naar een tweede-
hands winkelinterieur. Bij thuiskomst keek Kees mij 
aan en zei: ‘wa’zulle we toch gon ligge plaere mit 
die ouwe zooi. Alice, 3 dingen: -wat we doen, doen 

we goed – we betalen de leveranciers direct – en 
we zijn altijd eerlijk en oprecht. Zogezegd zo ge-
daan. Op 7 april 2011 openden we de winkel met 
een gloednieuwe inventaris en kosten noch moei-
te werden gespaard. Het mooie is dat de winkel in 
deze 11 jaar alweer 3x compleet op de kop gezet is 
tot waar we nu staan: DA 2022!”

•  Kennis en kunde, leergierig, we staan open voor
verbetering, klantvriendelijk en wij zijn oprecht
geïnteresseerd in de klant. We houden gewoon
van de mens en zijn blij met iedereen die bij ons
komt winkelen. Een drogist is geen gewone retai-
ler, maar een gezondheidsadviseur die heel dicht
bij de klant staat. Ik zeg dan ook altijd zo: "een
arts moet vragen meneer kleedt u zich maar uit;
bij ons hebben ze het shirt al omhoog of omlaag
om te laten zien wat het probleem is."

•  Als dorpswinkel moet je ook aan je sociale ver-
plichtingen voldoen. Zo helpen we b.v. op de jaar-
lijkse verwendag van de Zonnegroet. Zo dragen
wij als DA OVERLOON een steentje bij aan de leef-
baarheid van ons dorp.”

“En nee, sorry jury, wij hebben voor jullie geen roze 
loper uitgelegd en geen ballonnen opgeblazen, 
want dat doen wij alleen voor onze klanten. What 
you see is what you get!
Het klinkt misschien raar, maar wij zijn gewoon trots 
op wat we neergezet hebben en waar we nu staan. 
We hopen stiekem dat de klant ook bij ons het Riet 
Aerts gevoel heeft en houdt.
Lieve Kees, helaas in maart dit jaar overleden, wij 
blijven ervoor gaan en houden ons aan jouw drie 
standpunten en hopen dat je trots bent op jouw 
meisjes van de DA."
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Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.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 

77 ookktt.. FFaammiilliieeooppsstteelllliinnggeenn ‘‘HHeellddeerr iinn VVeerrbbiinnddiinngg’’ DDoooorr MMiieekkee JJaannsssseenn eenn PPeeggggyy WWiissmmaannss 
99 ookktt.. VVeerrbbiinnddiinnggssddaagg  -- MMaarriieellllee BBeekkss,, AAnnaarruuppaa,, FFrraannkk vvaann OOvveerrbbeeeekk,, PPeettrrooeessjjkkaa SSpplliinntt 
1155 ookktt.. SSttaarrtt oopplleeiiddiinngg LLuuiisstteerrkkiinnddwweerrkkeerr DDoooorr AAnnkkee vvaann LLeeeeuuwweenn 
1199 ookktt.. BBaallaannccee yyoouurr LLiimmiittss –– LLeezziinngg//pprreesseennttaattiieeDDoooorr HHaarroolldd vvaann BBeerrlliiccuumm 

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

Ruimte voor úw ideeën!

Een woord, een gebaar of een kaart,
het doet je goed, wanneer je

iemand die je lief hebt, missen moet.

In ons verdriet om het heengaan van
ons mam, oma en superoma

Truus Geurts van Mil

mochten wij uw hartelijk medeleven
ondervinden. Wij betuigen u
hiervoor onze oprechte dank.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen.
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Agenda
Woensdag 5 oktober Kienen in De Pit. Aanvang 
14:00 uur.
Donderdag 6 oktober Dag van Ouderen. Aanvang 
13:30 uur.
Woensdag 12 oktober Koken voor Ouderen in de 
foyer van De Pit. Aanvang 12:00 uur. Alleen op uit-
nodiging.
Donderdag 13 oktober Informatiemiddag “Sleutel 
tot langer thuis” in De Pit. Inloop vanaf 13:30 uur.
Woensdag 19 oktober Kienen in De Pit. Aanvang 
14:00 uur.

Daarnaast onze wekelijkse activiteiten, die ook op 
de website vermeld staan!

Klachten
Hebt u klachten die mogelijk gerelateerd zijn aan 
corona blijf dan thuis. Op dit moment zien we dat 
het aantal besmettingen weer in aantal toeneemt. 

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 tussenliggend streepje niet)

IVN-wandeling Boschhuizerbergen
Op 20 oktober a.s. organiseert KBO. Overloon sa-
men met I.V.N. Maasvallei een wandeling in het na-
tuurgebied De Boschhuizerbergen en op den Buus 
te Venray.
De Boschhuizerbergen zijn na de laatste ijstijd ont-
staan als onderdeel van een groot heide- en stuif-
zandgebied in Noord-Limburg en Oost-Brabant. Het 
is ruim 190 ha groot en voor een deel eigendom van 
Limburgs Landschap. Het bestaat voornamelijk uit 
naaldbossen. Deze werden aangeplant om het stui-
ven van het zand tegen te gaan. De laatste tijd heeft 
men hierin grote en kleine kapvlaktes gemaakt om 
het bos te verjongen en inheemse soorten weer een 
kans te geven. Het gebied heeft een fraaie kern van 
jeneverbesstruweel. Door grove den en andere bo-
men rond de jeneverbes te kappen probeert men 
verjonging van de jeneverbes te bewerkstelligen. 
Een vrij groot stuifzandgebied is ook onderdeel van 
de Boschhuizerbergen. Weinig planten kunnen de 

grote temperatuurverschillen, de droogte en het 
stuivende zand overleven. Toch zijn er planten en 
dieren die dit milieu prefereren.
Ten noordoosten van de Boschhuizerbergen ligt op 
den Buus, een laaggelegen zone van broekbos, lage 
vennen en weilanden. Het ligt in een voormalige 
oude Maasbedding. De weilanden werden tot 1996 
voor landbouwdoeleinden gebruikt. Men heeft 
de verrijkte grond afgegraven. Daar is nu drassig 
grasland ontstaan waar weer bijzondere planten 
groeien zoals het moerashertshooi en het moeras-
viooltje.
Tijdens de wandeling zullen we een paar keer stil 
staan om wat meer over het gebied te vertellen. Na 
de wandeling kan onder het genot van een kop kof-
fi e/thee nog nagepraat worden.
Verzamelen om 13:00 uur bij De Pit. De wandeling 
begint om 13.30 uur.
Zorg voor stevige schoenen, want er zijn ongelijke 
paden bij.
De wandeling is gratis en duurt ongeveer 2 uur.
Info en aanmelden bij: Ben Verheijen 06 - 11115514 
of Christine Hendriks 06-13180710

Fietsen op dinsdag
Vanaf dinsdag 4 oktober zijn we weer eerder ver-
trokken vanaf De Pit en wel om 13:00 uur. Leden 
die graag meefi etsen op deze middag zijn welkom. 
Zorg ervoor dat je fi ets in orde is en houd rekening 
met mogelijke buien. Tijdens de fi etstocht wordt al-
tijd een pauze ingelast voor een kopje koffi e ergens 
op de route en houd rekening met mogelijke buien. 
(Fiets) Helm niet verplicht, wel (zo) veilig. 

Jeu de Boules
Vanaf woensdag 12 oktober start weer het Jeu de 
Boules in de Raaijhal. Nadere informatie bij Bert 
Vloet (641698) of bij Riny van Veghel (0478-546277). 
Tijd: 14:00 uur tot 16:00 uur. 

Valpreventie
Op donderdag 10 november geven Inge van der Aa 
ergotherapeut, Rob Verschuren en Ingrid Schreurs 
fysiotherapeuten, in Overloon een informatiemid-
dag over valpreventie. De presentatie gaat over de 
toename van valincidenten, oorzaken en gevolgen 
van vallen, en informatie over een valpreventiecur-
sus .

Locatie: de Pit in Overloon. Tijdstip: 14:00 uur tot 
16:00 uur.

Dorpsraad heeft nieuwe voorzitter

In de vergadering van de Dorpsraad op 3 oktober jl is 
de voorzittershamer door Rob Noy (interim voorzitter) 
overgedragen aan Frans Wouters. 
Wij wensen Frans veel succes toe in zijn nieuwe functie.
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       Elke dag geopend! 
Maandag, dinsdag en donderdag 

     ook ‘s avonds      

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

De Bergkamp 32 
5825 AG Overloon 
Tel: 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

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

ifi, onderhoud en reparatie.  
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Wordt dit ook onze toekomst?

Sinds de plannen voor reactivering van vliegbasis de 
Peel is er een Commissie van Overleg en Voorlichting 
Milieu (C.O.V.M.). Ook bij Luchthaven Leeuwarden 
bestaat zo’n commissie. Deze komt daar tweemaal 
per jaar bijeen voor omwonenden en is openbaar.

Tijdens  de COVM-vergadering van 11 december ‘21 
werd een selectie ingebracht uit de laatste klachten-
rapportages -van maart tot en met augustus- 2021. 
In totaal waren er 1023 klachten, 329 meer dan in 
dezelfde periode in 2020.

In dit overzicht was een selectie gemaakt van 60 
van deze 1023 klachten over onder meer geschrok-
ken dieren, huilende kinderen, niet kunnen slapen 
na nachtdienst, auto -alarmen geactiveerd, pijn op 
borst, oren. Nieuwe veel voorkomende klachten in 
2021 waren “niet thuis kunnen werken, terwijl co-
rona-tijd daartoe dwingt. Online vergaderen en bel-
len soms onmogelijk”.

We hebben ons eens verdiept in de klachten in 
Leeuwarden en op de manier waarop defensie hier-
op naar de omwonenden reageert (alles letterlijke 
citaten). Misschien wel de moeite waard er eens een 
paar te lezen…

02-03- 2021 14:00 BRITSUM
Jullie moeten Nu! ophouden om zo hard en recht 
over ons dorp heen te vliegen. Vliegtuig maakt oor-
verdovend lawaai, recht over ons dorp word er op-
gestegen, gegarandeerd oorschade. Wij gaan ons 
als dorp nu inzetten om dit onrecht te bestrijden. 
Jullie houden je niet aan gemaakte afspraken en 
doen geen moeite om de omliggende dorpen te 
ontzien. De maat is vol!
Reactie defensie: Melding betrof een F-35 die na 
het opstijgen op 200 meter hoogte over Koarnjum/
Britsum vloog. Dit is toegestaan is, maar niet wen-
selijk. Voorval is intern besproken om hier lering uit 
te trekken. Melder hierover per email geïnformeerd

10-03-2021 15:00 MARSSUM
o.a. Afgelopen week (als ik mij goed herinner 
woensdag of donderdag) gigantisch veel lawaai bij 
overvliegen JSF. Niet alleen nu maar de afgelopen 
weken eigenlijk niet te doen om buiten te staan als 
ze over het dorp vliegen.  En dan moet de zomer 
nog komen.... Wij hebben 3 kinderen er vrezen voor 
gehoorschade. Dit terwijl wij hier al jaren wonen en 
dus echt wel wat gewend zijn. Deze hoeveelheid la-
waai is onacceptabel boven een dorp.
Reactie defensie: Melder per 
email geïnformeerd over de in-
voering van de F-35 binnen de 
Koninklijke Luchtmacht en daar-
bij horende thema’s als geluid.

10-03-2021 15:15 STIENS
Al zeer geruime tijd ergeren wij ons aan de ver-
schrikkelijke herrie van eerst de F16 en tot overmaat 
van ramp is daar nog bovenop de overtreffende 
trap aan herrie van de JSF overheen gekomen. In 
huis vergaat horen en zien je boven radio en tv uit 
en buiten in je tuin kun je helemaal niet meer zit-
ten, laat staan elkaar verstaan. Wij willen niet con-
tinu klagen, maar zo langzamerhand hebben jullie 
ook bij ons de grens van toelaatbaar overschreden. 
Kleinkinderen durven niet eens meer bij ons te lo-
geren, vanwege het lawaai overdag en uiteraard ‘s 
avonds tot 23.00.
Reactie defensie: Melder per email geïnformeerd 
over de vliegactiviteiten, de geschiedenis en de lig-
ging van de vliegbasis t.o.v de woning van melder. 
Tevens nut en noodzaak van onze vliegactiviteiten 
aangegeven. Probleem is niet oplosbaar, want het 
vliegen stopt niet.

07-04-2021 11:00 JELSUM
Algemeen: Ik woon 33 jaar op dit adres. Dit is de 
1e keer dat ik klaag/ reageer. Ik lees dat een klei-
ne groep steeds klaagt. Er is ook een groep die wel 
overlast ervaart maar niet klaagt. Dan bij deze toch 
maar. Aan de Skierhusterweg zijn het dalende F35 , 
bij ons aan de Dekemawei zijn 
het opstijgende F35. Als deze 
overgaat dan trilt mijn borst-
kas, dit is bij de F16 niet zo en 
ik moet wel de vingers op de 
oren zetten. Conclusie geluid 
is behoorlijk meer dan de F16 
en erg hinderlijk.
Reactie defensie: Melder per email geinformeerd 
over de invoering van de F-35 en daarbij horende 
onderwerpen als geluid en trillingen.

04-05-2021 08:00 STIENS
Melder heeft per brief aangegeven dat ramen in 
zijn woning gesprongen zijn. Sinds de komst van de 
F-35 gaat het nu om 4 ramen. Graag expertise en 
terugkoppeling over de afhandeling
Reactie defensie: Melder telefonisch gesproken, 
schadeclaim doorgezet naar de afdeling Claims. Een 
schade-expert heeft de woning bezocht en gecon-
stateerd dat er geen causaal verband is tussen de 
claim en onze vliegbewegingen.

25-05-2021 11:59  BRITSUM
De F-35 ging vol gas over de woonwijk. Het meet-
methode gaf 115 decibel Aan .
Reactie defensie: Het is bekend dat de F-35 meer ge-
luid produceert. Het geluid wat het toestel produ-
ceert én wat dat voor de omgeving betekent heeft 
ook onze aandacht.

08-07-2021 13:30 MENAAM
De geluidsoverlast van de laagvliegende straalja-
gers is zo overweldigend, dat het schade toebrengt 
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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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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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Agenda
2022
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
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur

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
Werkgroep Wonen, Zorg en Wel-
zijn, informatiebijeenkomst Sleu-
tel 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, ATB toertocht, Start bij Par-
tycentrum Bos, vanaf 8:30 uur

Het weer

September had twee gezichten

De verschillen in deze maanden 
waren zeer groot. De augustus-

maand werd nog de warmste ooit. Het begin van 
deze eerste meteorologische herfstmaand werd re-
cord warm, zeker de eerste decade. Toen kwamen 
er nog 8 zomerse dagen voor. En op de 5e kon ik 
zelfs een tropische dag in het bestand opnemen. 
Het werd nog ruim 31 graden. De eerste zes dagen 
zijn droog verlopen, maar op de 7e maakte een on-
weersbui een einde aan een lange droogteperio-
de. Er viel bijna 9 mm regen en dat was een aanzet 
voor een langere periode van een sterk wisselvallig 
weerbeeld. Aanvankelijk bleven de temperaturen 
nog op een goed niveau, maar vanaf de 14e ging het 
snel bergafwaarts. Talrijke buienlijnen trokken over 
onze regio en de zon had het een stuk moeilijker, 
al kwam pas op de 24e september de eerste zonloze 
dag voor. Door de vele wolken waren de nachten 
niet extreem koud te noemen, maar op de 22e daal-
de de waarde naar 4.0 graden. Echt lage minimum-
temperaturen zijn niet voorgekomen. De hoogste 
nachtwaarde kon ik op de 13e noteren, de meetbuis 
gaf toen 16.4 graden aan. 
Waren we nog zonnig van start gegaan, later in 
de maand had de warmtebron het veel moeilijker, 
maar met 170 uren was de hoeveelheid normaal te 
noemen. 
Wel een bijzonder feit is dat we op de 9e een mijl-
paal hebben bereikt. Nog nooit is het gelukt om 100 

dagen aaneengesloten een minimum temperatuur 
van 20 graden te noteren. Ook een record is het 
aantal tropische dagen dat dit jaar tot 19 stuks is 
opgelopen.

In 1947, 1995 en in 2006 bleef de teller steken op 18 
tropische dagen. Zomerse dagen kwamen in 2018 
nog een stuk meer voor. 
Zoals eerder aangegeven, de 2e maandhelft gingen 
de temperaturen fl ink onderuit. Want vooral de laat-
ste decade behoorde tot een van de koudste ooit en 
is het maandgemiddelde maar net iets boven nor-
maal uitgekomen. Het gemiddelde bedraagt 15.2 
graden, tegen 14.8 als langjarig gemiddelde. Febru-
ari was tot nu toe de enige veel te natte maand met 
98 mm. Deze zelfde hoeveelheid hebben we nu ook 
gehaald. Normaal valt er in september 64 mm. In 
het westen van Nederland viel plaatselijk wel 250 
mm regen, terwijl de zomer daar zeer droog was 
verlopen. Op mijn station hebben we nog altijd een 
tekort van 150 mm.

Inmiddels zijn we aan oktober begonnen en het 
eerste weekend is erg nat begonnen, maar gelei-
delijk is er toch een weersverbetering opgetreden. 
Hoe het verder gaat kun je vernemen als je afstemt 
en luistert naar mijn dagelijkse weerpraatje op ra-
dio MAASLAND FM 89.6 en wel om 12:30 en 13:30 
uur en ook in de avonduren ben ik te horen. 

Weerman Bert Vloet

aan het gehoor!
Reactie defensie: F-35 geluid info. Geluidsarme 
straalmotoren bestaan niet en is geen wetgeving 
voor.

Alle 60 klachten lezen?
http://www.stopvliegbasisdepeel.nl/Laatste-nieuws/

Defensie organiseert op 6 oktober om 19:00 uur een 
informatiebijeenkomst in het gemeentehuis in Ven-
ray. Hiervoor kan iedereen zich aanmelden:
informatiedepeel@mindef.nl

De lang beloofde belevingsvluchten vanaf “de 
Peel”, overigens met één F-35 - wordt gehouden op 
17 oktober.

Gezien bovenstaand verhaal is er het nodige wan-
trouwen m.b.t. de manier waarop dit gaat gebeu-
ren de gemeentes gaan dan ook onafhankelijke 
geluidsmetingen laten uitvoeren, onder andere in 
Overloon.

Werkgroep de Peel - zuidelijk Land van Cuijk
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Carolina Jenniskens
Prof. Asserstraat 3 - 5825 CR Overloon
06  48 49 33 13 - info@saloncarolina.nl

www.saloncarolina.nl
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19 oktober
KBO, Kienen
20 oktober
KBO, Wandeling IVN Boschhui-
zerbergen, Verzamelen om 13:00 
uur bij de Pit
21, 22 en 23 oktober
Tentfeest
22 oktober
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
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
4 november
Overloon Halloween, Trick or 
Treat avond, 18:00 – 20:00 uur
5 november
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
5 november
Gilde, Drumshowband, “Out of 
the box”, de Pit 20:00 uur
5 November
Angels Rule, Herinneringsconcert 
“Door de Wind”, kerk, 20:00 uur
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
10 november
KBO/Senioren Welzijn Boxmeer, 
Informatie over valpreventie, de 
Pit, 14:00 – 16:00 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
19 november
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
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
3 december
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
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 december
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
17 en 18 december
Fanfare, Kerstconcert, kerk, 19:30 
uur
18 december
Lekker Loën, (kerst) Sfeermarkt, 
Museumpark, 11:00 - 17:00 uur
21 december
KBO, Kienen
22 december
KBO, Kerstviering
30 december
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
31 december
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur

2023
8 januari
Huibuuke, Liedjesmiddag en uit-
komen Jeugdcarnaval
11 januari
EHBO, AED- en reanimatieherha-
lingstraining, de Pit
14 januari
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
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
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur

28 januari
Huibuuke, rondbrengen Huiwa-
ge
28 januari
Huibuuke, Bonte Avond
8 februari
EHBO, Ledenvergadering en BBQ
11 februari
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
17 februari
Huibuuke, Carnaval
18 februari
Huibuuke, Carnaval
19 februari
Huibuuke, Carnaval
20 februari
Huibuuke, Carnaval
21 februari
Huibuuke, Carnaval
22 februari
Huibuuke, Herringschelle
25 februari
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
11 maart
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
15 maart
EHBO, Herhalingsles, de Pit, 20:00 
uur
25 maart
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
8 april
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
12 april
EHBO, Herhalingsles, de Pit, 20:00 
uur
22 april
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
6 mei
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
10 mei
EHBO, Herhalingsles, de Pit, 20:00 
uur
20 mei
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
3 juni 
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
6 t/m 9 juni
Avondvierdaagse
17 juni
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
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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 9 oktober.
De prijs voor de oplossing van deze keer is beschikbaar gesteld door
PLUS-Verbeeten.

De winnaar van de puzzel in de uitgave van 21-9: Toon Claassen
(Prijs beschikbaar gesteld door Warme Bakker Degen).

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

AANTAL
CARRE
CASSIS
COMBINE
EIEREN
FANCLUB
FILMACADEMIE
GEBIT
HAKMES
HEVIG
HYMNE
KATJES
KOGELGIETER
KRIEL

LAWINE
LOLLY
MOTOR
PALEN
PARMA
PROEFDRAAIEN
SLEEPKETTING
SPELDEN
SQUASH
STAMPEN
TANDEM
TRIEN
UPDATE

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

32 33 34 35

36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59

60 61 62 63

64 65

Horizontaal:
1 boomloze 
vlakte 6 zuil 12 
Europees land 13 
stortbad 15 eiken-
schors 16 stremsel 
18 inkeping 19

vat 20 Romanum Imperium 22 tuinkam-
er 25 numero 26 lijfeigene 29 bijbelse 
fi guur 30 geestelijke 32 staaf 34 breuk 
36 ik 37 gebogen been 39 voorkant 41 
werkelijk 44 verfplank 46 bijbelse fi guur 
48 bedevaartplaats 50 eerstkomende 51 
betaalplaats 53 rooms-katholiek 54 veer-
kracht 56 computergeheugen 57 amfi bie 
59 vragend vnw. 60 deel v.e. geschrift 62 
lawaai 64 oplettend 65 schone jongeling.
Verticaal: 1 loodrecht 2 deel v.e. boom 
3 oude lengtemaat 4 geneesmiddel 5 
uiteinde v.e. spier 7 plan 8 dik en zwaar 
9 uitroep van pijn 10 optreden 11 riv. in 
Frankrijk 12 Europese vrouw 14 reusachtig 17 Euro-
peaan 18 schaaldier 21 dagtekenen 23 zangnoot 24
soort beer 27 spil 28 muziekinstrument 30 werktuig 
31 motorraces 33 kloosterzuster 35 vlaktemaat 38
zangspel 39 gulden 40 sportploeg 41 keukengerei 

42 maanstand 43 producent 45 welpenleidster 47 
Verenigde Staten 49 drinkgerei 51 uitgebakken 
spek 52 karakter 55 kolenemmer 56 soort hert 58
tweetal 59 populaire groet 61 deel v.d. bijbel 63 met 
name.
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www.doorvandijck.nl 06-30693894 / 0478-642527

vanuit het hart verbinden bij afscheid
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•
•
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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

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

Held met je geld.

Het zijn weer

Kinderspaarweken.
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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   19 oktober
aanleveren uiterlijk 12 oktober 20:00 uur
   

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

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

openingstijden een exemplaar ophalen!

Belangrijke telefoonnummers:
1  Als elke seconde telt, bij levensgevaar 

of heterdaad bel dan onmiddellijk 112

2  Politie: 0900 8844 

  Wijkagent 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
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voor uw
Auto, Bus, Camper

Inkoop / Verkoop
nieuw & occasions

vakgarage pechhulp € 39,95 per jaar

Wist u dat

Wij ook
bloemenabonnementen

verzorgen? 

wwww.bloems-overloon.nl


