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DA Overloon regiowinnaar Zuid!

De Nederlandse Drogis-
terij Service, afgekort de 
NDS, is de franchiseorga-
nisatie voor zelfstandi-
ge drogisterijen met een 
DA-formule in Nederland. 
Met meer dan 300 winkels 
in Nederland is DA uitge-
groeid tot een bekend na-
tionaal merk en een ver-
trouwde formule, wat op 

lokaal niveau ingevuld wordt door zelfstandige onder-
nemers. Ook Overloon heeft sinds 2011 zijn 
DA winkel. En niet zomaar een. Recent bleek 
dat de Overloonse DA door de NDS gekozen 
was in de eregalerij van de tien beste DA’s in 
Nederland. In de fi nale dus. 

De winnaar van die tien landelijke fi nalisten 
zou bekend gemaakt worden op 11 oktober 
in Motel van der Valk in Tiel. Uitgelaten toog 
de volledige personele bezetting, met vijf da-
mes duidelijk overgeëmancipeerd, richting 
Tiel. Twintig jaar geleden haalde het motel 
het landelijk nieuws toen het parkeerdek 
volledig instortte. Vandaag zou het dak eraf 
gaan, hadden de dames zich voorgenomen. 
Met de juiste dosis kalmeringstabletten in de 
tasjes oogden ze uiterst zelfverzekerd. 

Terwijl de NDS uitgebreid de tijd nam voor de 
presentatie van een vooruitblik op 2023, liep 
de spanning op. De kalmeringstabletten be-
grensden de hartslag op 160. Wie was de bes-
te DA van Nederland? De DA Zuidwolde dus. 
“Jammer, maar ach, Zuidwolde ligt ergens bij 
Hoogeveen, op twee uur rijden van Overloon. 
Belangrijk is wie regiowinnaar Zuid wordt. 
Daar wonen onze klanten”, verzucht een van 

de Overloonse dames. Wie wordt de beste DA van de 
regio Zuid? De DA Overloon dus. De dames ademen 
massaal uit.

Uit het juryrapport: “Bij deze winkel ga je met ener-
gie de deur uit! Wat een enthousiast en bevlogen team 
met passie voor het vak en oog voor lokaal onderne-
merschap. Bovendien zijn jullie als team niet alleen zeer 
betrokken bij de klanten maar ook bij de wedstrijd. Het 
team straalt en brengt dat over op de klant. Een hele 
mooie nette winkel, daar wil je terugkomen. De winkel 
werd beoordeeld met een gemiddelde van 8.8”
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Het mag geen naam hebben
•  Met de griepspuit in de ene arm en de coronavaccinatie in de andere kom ik

de winter wel door…

•  Dan is er ook nog gratis compost af te halen – konden we daar ons huis maar
mee verwarmen…!

•  Vroeger werd er “gepiëld” voor een nieuwe pastoor – nu moet hij zelf de slin-
gers ophangen…

Week van de scheidsrechter bij SSS’18

De eerste week van oktober was 
de week van de scheidsrechter. 
Tijd om de scheidsrechters bij 
SSS’18 in het zonnetje te zetten. 

Zonder scheidsrechters kunnen er geen wedstrijden 
gespeeld worden en daarom is deze extra aandacht 
en blijk van waardering op zijn plaats.

Het was dan ook een mooie gelegenheid om de 
scheidsrechter, voor of na de wedstrijd, extra aan-
dacht te geven. Namens onze vereniging heeft iede-
re scheidsrechter een attentie thuis ontvangen. 

Daarbij zijn wij als vereniging nog steeds op zoek 
naar nieuwe scheidsrechters ter versterking van ons 
korps! 

Op de foto scheidsrechter Sjaak van Bree die na-
mens het vierde herenteam een bos bloemen en 
wat lekkers overhandigd kreeg. 

Presentatie nieuwe gedichtenbundel ‘Want liefde kan alleen 
maar leven’ van Anke van Leeuwen.

In sommige periodes van je leven is er zoveel te voe-
len, te ervaren, te overdenken en te kiezen. Erva-
ringen waarvan je weet, dat ze voorgoed je leven 
zullen veranderen. Dit soort mo-
menten volgden zich in rap tempo 
op in mijn leven. Het leek of dat 
al het oude afbrokkelde en ik al-
leen nog maar kon kiezen voor het 
nieuwe. En dat deed ik… ik koos. 
Veertig gedichten kwamen als van-
zelf op papier te staan terwijl ik 
huilde, lachte, wandelde, verwerk-
te en leefde. Veertig gedichten die 
vertellen over de kracht van de 
universele liefde. Want liefde kan 
alleen maar leven.

Op 5 en 6 november neem ik jul-
lie graag mee door het landschap 
van mijn hart. Ik nodig jullie uit om 
een mindfulness wandeling te ma-
ken door de bossen van Overloon 
waarbij een aantal gedichten tot 
leven gaat komen. Na de wande-

ling is er de mogelijkheid om een gedichtenbundel 
te kopen.

Wil je graag meewandelen? 
Geef je dan op voor één van on-
derstaande tijden via
info@ankevanleeuwen.nl.

Heb je niet de mogelijkheid om 
mee te wandelen, maar wil je 
wel graag een gedichtenbundel 
kopen, stuur me dan ook gerust 
een mailtje.

Zaterdag 5 november: 10:30 – 
12:00 uur of 13:30 – 15:00 uur
Zondag 6 november:   
10:30 – 12:00 uur of 13:30 – 
15:00 uur
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Kerkberichten

Installatie pastoor Hermans
Op zondag 23 oktober in de eucharistieviering van 
10:30 uur in de kerk Maria, Moeder van de Kerk in 
St. Anthonis, zal pastoor Jos Hermans als nieuwe 
pastoor van onze parochie door Vicaris-Generaal Th. 
Lamers worden geïnstalleerd. Deze feestelijke vie-
ring is met gilde-eer. Aansluitend aan deze viering 
is er op de Brink in St. Anthonis de gelegenheid de 

pastoor te feliciteren en elkaar te ontmoeten onder 
het genot van een consumptie en zullen verschil-
lende optredens plaatsvinden op de kiosk (bij mooi 
weer) waaronder de blaaskapel De Bokkeblaozers 
uit Dinther, waar pastoor Hermans zelf klarinet in 
speelt. U bent van harte welkom om aan deze fees-
telijke dag deel te nemen.

Eucharistievieringen in de sacristie
Met ingang van 6 november zullen de reguliere eu-
charistievieringen in de sacristie worden gehouden. 
Wij houden op deze manier rekening met de sterk 
gestegen energiekosten. De hele kerk voor één vie-
ring opwarmen betekent in de praktijk dat de ver-
warming ruim 3 uur moet branden. U begrijpt dat 
dit met de huidige energieprijs een kostbare zaak is. 
Bovendien is het aantal kerkgangers wekelijks zoda-

nig dat de ruimte in de sacristie hiervoor voldoende 
plaats biedt. Bijzondere vieringen, zoals met Aller-
zielen of met Kerstmis waarbij meer kerkgangers 
worden verwacht, zullen wel op de gebruikelijke 
wijze in de kerk worden gehouden.
Deze regeling blijft gedurende het gehele komende 
stookseizoen van kracht.

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 daarbij 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)



4

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

Vieringen 22 en 30 oktober 2022

Zaterdag 22 oktober 19:00 uur
Gebedsviering
Gebedsdienstgroep 
Acoliet: Cees van Leeuwen
Koor: Palet
Dirigent: Oksana

Zondag 30 oktober 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Janssen
Acoliet: Jeanne Willems
Theobalduskoor

Misintenties
Pastoor Henk Tolboom, vanwege zijn verjaardag. 
Jaargetijde voor Paul, Bets en Erik-Jan Cornelissen. 

Zondag 30 oktober 14:30 uur
Gebedsdienst Allerzielen
Voorganger: Gebedsdienstgroep
Acoliet: Dorien van Dijck

Kosterdienst
22 oktober
Jos van de Pas
Tel.:0478 - 641268, alleen bij gebedsviering

23 tot 30 oktober
Nelly van Gemert
Tel.: 0478 - 642504

30 oktober tot 6 november
Tiny Willems
Tel.: 0478 - 641814

Indien u uw intentie voor de vieringen van 6 en 13 
november 2022 bij de kerkberichten in Ons Eigen 
Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht 
deze uiterlijk 25 oktober op te geven. U hebt daar-
voor de volgende mogelijkheden: Met een envelop 
in de brievenbus naast de voordeur van de pastorie 
of via het e-mailadres van de parochie (info@theo-
baldusparochie.nl). De kosten voor een intentie be-
dragen € 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

Tijdens de 4e zitting waren 
de 3 sterkste paren in de gele 
lijn:

1 Truus Kusters & Bert Vloet 58.58%
2 Piet Willems & Jac Huijs 56.17%
3 Ethel Hilhorst & Paul Vloet 53.33%

In de rode lijn de 3 paren met de hoogste score: 
1 Peter Basten & Henk de Vlam 62.50%
2 Ria van Son & Antoinette Coppus 58.75%
3 Thea Waterreus & Mien Hegger 57.92%

Nu de 5e zitting in deze ronde. De 3 sterkste in de 
gele lijn:
1 Piet Willems & Jac Huijs 69.10%
2 Bart Jans & Harrie Raaijmakers 55.56%
3 Ethel Hilhorst & Bert Vloet 54.17%

In de rode lijn de 3 beste paren:
1 Thea Waterreus & Mien Hegger 64.92%
2 Peter Basten & Henk de Vlam 63.92%
3 Sef Huijbers & Adele van Leuken 59.33%

♠♣ ♥♦
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Jakom Herfsttoernooi
Tennis en Padel Loonse Duinen

In de week van 10 t/m 16 ok-
tober werd bij Tennis- en Pa-

delclub Loonse Duinen het Jakom Herfsttoernooi 
gespeeld. Na de geslaagde Clubkampioenschappen 
in juli was er weer volop deelname aan dit Open 
toernooi, waarin tennis- en padelwedstrijden werden 
gespeeld tegen clubgenoten, maar vooral ook tegen 
spelers van verenigingen uit de regio of elders uit het 
land.

In het zachte herfstachtige weer met af en toe een 
klein buitje werd geknokt voor de winst. Dat er op 
meer plekken in Overloon werd geknokt was af toe 
goed te horen. Oorverdovende geweersalvo’s doork-
liefden de anders zo rustige omgeving van het tennis-
park. Onder het motto ‘Oorlog hoort in het museum’ 
renden mannen van middelbare leeftijd in oude mi-
litaire tenues door de Overloonse museumbossen en 
schoten er naar hartenlust met losse fl odders op los 
tijdens het uitverkochte Eyewitness Event.
Op het tennispark ging het er heel anders aan toe. 
Daar werd namelijk met scherp geschoten want met 
losse fl odders win je geen tennis- of padelwedstrijd.

De strijd op de banen was hevig en onbaatzuchtig. De 
deelnemers lieten zich van hun beste kant zien. Alle 
technieken en tactieken kwamen aan bod. Of het nu 
een Ace op het tennisveld of een Bandeja op het pa-
delcourt was, de vonken vlogen ervan af. Sommige 
partijen duurden extra lang, waardoor de spelers van 
de volgende partij een poos moesten wachten. Maar 
onder het genot van een hapje en drankje op ons 
verwarmde ‘herfstsfeer uitademende terras’ was dat 
geen straf.

We hadden een recordaantal inschrijvingen, inge-
deeld in 14 categorieën. Dit jaar hadden we voor het 
eerst meer inschrijvingen voor het padeltoernooi dan 
het traditionele tennistoernooi. Padel timmert aan de 
weg en wekt bij steeds meer sporters de belangstel-
ling. Opvallend was het aantal jonge tennissers en pa-
dellers die de weg naar Overloon hadden gevonden.

-Even tussendoor- De Club heeft serieuze plannen
voor het vernieuwen van de oudere tennisbanen en
de aanleg van 1 of 2 extra padelbanen. Hierover is op

woensdag 19 oktober nog een ingelaste korte leden-
vergadering en worden op korte termijn de knopen 
doorgehakt.

Na de poulewedstrijden volgden op zaterdag en 
zondag de spannende halve fi nales en in de middag 
de fi nalewedstrijden. Er werden 151 wedstrijden ge-
speeld. Zondagmiddag om 17:30 uur waren alle fi na-
les gespeeld en was het tijd voor een gezellige afron-
ding.

Voorzitter Pierre Vloet bedankte alle deelnemers 
voor hun sportieve prestaties, alle vrijwilligers voor 
hun bijdrage in alle werkzaamheden en het publiek 
voor hun onvermoeibare steun. Tenslotte werden alle 
fi nalisten gefeliciteerd en verrast met een mooi aan-
geklede cadeaubon van medesponsor DA Overloon.

Met trots vermelden we hier de Overloonse fi nalisten 
van dit Herfsttoernooi.
Padel:
Cat D8/9 2e: Marcel en Rik Gerrits
Cat GD6 2e: Ivo en Yvette Willems
Cat DD6/7  2e: Annemarie Janssen en

      Wilhelmien Rutten
HD 4/5 1e: Tim Gerritsen en Stan Siebers

2e: Björn Kuenen en Marco Arts
HD100 A HD: 1e: Ricky de Bruijn en Nick Faessen

2e: Erik Hopman en Menno Uyen

Tennis: 
GD7 2e: Bas en Renate Jacobs 
GD5 2e: Stan Gerrits en Elna Verbeek
HD5 1e: Sieb Jakobs en Roel Vreugdenhil

2e: Stef en Jacky van de Voort

Veel dank aan:
Alle deelnemers voor hun sportieve inzet, Sponsor 
Jakom en Sponsor DA voor de mooie cadeaubonnen 
en het bestuur, de commissies en alle vrijwilligers van 
onze club voor hun tomeloze inzet. We kijken terug 
op een zeer geslaagd, sportief en gezellig toernooi.

Op onze website www.tploonseduinen.nl zijn de uit-
slagen met de scores en de foto’s te zien. Tot ziens op 
het volgende toernooi.
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Woensdag 26 oktober speelt 
Het Overloons Toneel voor onze 
vereniging hun nieuwe voorstel-
ling ‘De terugkeer van mevrouw 
Savage’. Een korte beschrijving 
hiervan heeft in Ons Eigen Erf ge-

staan en ook op onze site www.ovooverloon.nl kunt 
u deze informatie vinden. Er kunnen nog toegangs-
kaarten gekocht worden (zie kalender).
Voorafgaand aan deze voorstelling, om 19:00 uur
in de zaal ‘Appel’ in de Pit, komen de dames van
buurtschap 7 bij elkaar om te praten over de stand
van zaken omtrent de Kerstviering van dit jaar. Door
de maatregelen vorig jaar met betrekking tot Covid
is onder andere de kerstviering uitgesteld. Maar de
dames van buurtschap 7 hebben te kennen gege-
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groep 1 vertrekt om 10:00 uur vanaf het kerkplein 
en groep 2 vertrekt om 14:00 uur vanaf het kerk-
plein.
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Het carnaval nadert en de span-
ning bij de kinderen in groep 8 
stijgt. Wie wordt in 2023 de nieu-
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Om u hierover te informeren is er een informatie-
brief opgesteld. Deze brief kunt u downloaden op 
de website van de Huibuuke (www.huibuuke.nl) of 
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zellig meedoen. Mail de opgave voor 30 oktober 

naar jeugdcarnavaldehuibuuke@gmail.com. De ver-
kiezing vindt plaats op vrijdag 18 november en op 
dezelfde dag wordt de uitslag bekend gemaakt. Wij 
zorgen ervoor dat de kinderen op de Josefschool 
worden opgehaald om naar de Pit te gaan voor de 
uitslag van de verkiezing. 

Op woensdagavond 23 november nemen wij met u 
het programma van de jeugdcarnaval door, worden 
de taken verdeeld en wordt de kleding uitgereikt. 
Deze informatieavond start om 20:00 uur in de Pit. 
Zorg dat u hierbij bent.

Op zondag 8 januari presenteert de jeugdcarnaval 
zich aan alle Huibuuke en Huibuukinnen. Iedereen 
is deze middag van van harte welkom. Dit mag je 
natuurlijk niet missen!!!!

Commissie Jeugdcarnaval de Huibuuke

Draag jij verenigingen en vooral de gemeenschap 
van Overloon een warm hart toe en heb jij een 
paar vrije uurtjes in de week/maand over?

De Pit is op zoek naar vrijwilligers
voor diverse werkzaamheden.

Zonder (nieuwe) vrijwilligers kunnen wij op den 
duur helaas niet meer bieden wat we nu allemaal 
nog wel kunnen.
Wil je eens een keer in ons prachtige gemeen-
schapshuis komen kijken en/of je aanmelden als 
nieuwe vrijwilliger?

Stuur dan een bericht naar
info@depitoverloon.nl



8

Concert ‘De Baton’
was een groot succes!

Op zondag 2 oktober 
konden wij met Oker 

in Ontmoetingspunt ‘t Helder eindelijk weer optre-
den. Wij hadden er zin in en het publiek blijkbaar 
ook, want het concert was helemaal uitverkocht. 

De naam 'De Baton' (= dirigeerstok) werd gebruikt 
als eerbetoon aan onze dirigente Dorrie Besouw, 
die na zes fi jne jaren op deze dag afscheid nam van 
Oker. Uiteraard hebben wij haar in het zonnetje 
gezet met een mooie handgemaakte baton en een 
foto. Andersom werden alle koorleden verrast met 
een roos en een persoonlijke kaart.

Wij waren ook enorm blij dat Kenny Janssen ons 
wilde begeleiden op piano en daarnaast waren er 
natuurlijk onze geweldige solisten Lieke Meijer en 
Mischa van den Brand. Zij waren een mooie aan-
vulling op het programma. Door stemproblemen 
moest Lieke haar repertoire helaas inkorten, maar 
de zang was fantastisch! Ook Mischa wist vele men-
sen te verrassen met zijn geweldige stem. Wat een 
talenten!

Natuurlijk is een concert pas geslaagd als er ook 
publiek in de zaal zit! We willen dan ook iedereen 
bedanken die de moeite genomen heeft om naar 
‘t Helder te komen. Voor een volle zaal is het na-

tuurlijk heerlijk zingen en hierdoor werden wij nog 
enthousiaster.

Als laatste willen wij natuurlijk ook Pieter en An-
nemie van ‘t Helder bedanken voor de gastvrijheid. 
Fijn om in zo’n prachtige locatie te mogen optre-
den. In de pauze heeft iedereen nog heerlijk buiten 
in de zon kunnen genieten.

Al met al was het een zeer geslaagde dag en dat 
smaakt natuurlijk naar meer!

Intussen zijn wij gestart met onze nieuwe dirigent 
Marco Marien. De eerste uitdaging met Marco is het 
Winterconcert. De eerste twee nummers zitten in de 
grondverf! Wij zullen Marco nog aan u voorstellen!

Het Winterconcert vindt plaats op dinsdagavond 13 
december in de Pit. Wij gaan dit concert samen met 
Palet en Logeko uitvoeren! U bent als publiek dan 
wederom van harte welkom! U zult hier nog meer 
over lezen in Ons Eigen Erf.

Veel muzikale groeten van alle Okerleden!
Kijkt u ook op www.oker-overloon.nl en Facebook! 
Tot ziens! Tot Oker!

Afgelopen maandag hebben we
2 keer kunnen genieten van

het geluid van een F-35

De 13 gemeenten houden via bureau "toponderzoek" hierover een 
enquête. U kunt uw mening doorgeven:
a. https://enquete.toponderzoek.com/depeel.
b. U kunt een formulier aanvragen: 0485 - 486 0100
c. telefonisch uw mening geven: 0485 - 486 0100.
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Gezamenlijke fi etsverlichtingsactie voor
middelbare scholen Boxmeer en Stevensbeek

In de komende weken kunnen 
leerlingen van Elzendaalcollege Boxmeer, Metameer 
Boxmeer en Stevensbeek en Pro College Boxmeer op 
school hun fi etsverlichting laten controleren en wordt 
er aandacht besteed aan de gevaren van fi etsen in 
het donker.

De gezamenlijke fi etsver-
lichtingsactie is een samen-
werking tussen de genoem-
de middelbare scholen, 
gemeente Land van Cuijk, 
politie en diverse fi etsen-
makers uit de regio. Op de 

verschillende scholen worden leerlingen bewust ge-
maakt van de kwetsbaarheid in het donker. Dit jaar 
wordt de actie nog enkel uitgevoerd door scholen 
uit Boxmeer en Stevensbeek.

Fietsverlichtingscontrole
De fi etsen worden op school gecontroleerd. Op 
woensdag 2 november is het de beurt aan de leer-
lingen van het Elzendaalcollege in Boxmeer, waar 
Profi le Marc Ermens uit Oploo aanwezig is. Hans 
Lemmens Tweewielers uit Cuijk controleert de fi et-
sen van leerlingen van Pro College op dinsdag 8 no-
vember.

De leerlingen worden gewezen op eventuele ge-
breken en kunnen in diezelfde week, met korting 
d.m.v. hun schoolpas, kleine reparaties aan hun
fi etsverlichting laten uitvoeren door de aangesloten
fi etsenmakers. De batterijen voor de fi etsverlichting
worden, indien nodig, ter plekke vervangen en wor-
den betaald door de gemeente Land van Cuijk en
provincie Noord-Brabant.

. 

Workshop Lóns praote òp móndag 10 oktoëber

Móndag 10 oktoëber was d’n dag wor ’n haffel min-
se al mónde nor háj uutgekeke: de twedde editie 
van de workshop Lóns praote. Tegge âcht uur zaat 
‘r ’n bont gezelschap ien d’n appel baove ien de Pit. 
D’r ware import Lónders die baeter wille ientegrie-
re, gebore en getoge Lónders die ’t dialect goêd 
verstaon má zelf naoit praote, mar ok âld Lónders 
die Loën en ’t Lóns dialect nog steeds ’n waerm hart 
toedrage. Hoe verschillend de minse ien ’t gruupke 
ok ware, ze ware stuk vör stuk biëstig gemotivierd.
Nó de twiëtalige opening hebbe we de website 
van Wie wá bewaart efkes same dörgenome, mar 
al gaûwaechtig zien we gón oefene. De groep wier 
ien klaene gruupkes verdaeld en án ’t waerk gezet. 
D’r laag per toffel ‘ne baerg kartjes mit Lónse woor-
de, die umste burt uutgespraoke mosse worre, zin-
nekes mit gemakt, of mit gerijmd. 
’t Viel nie âltied mit um de typisch Lónse klanke zóas 
oë, ië, iê, ao, ae, á, ó, goêd uut te spraeke, mar oefe-

ning baart kunst. Um ien goei Lóns te zegge: as ge ’t 
mar duk genoeg doet, dan göt ’t van aeges baeter.
Rônd tiên uur hán de maeste de piêp wel laeg, mar 
ware ze ’t ‘r ok ovver aens det ze biëstig veul òpge-
staoke hán. D’r wier al geïnformierd of d’r nie ok ’n 
workshop Lóns schriêve gegaeve kòn worre. En dè 
kan natuurlek. Beej genoeg belangstelling gón we 
dè zeker organisiere. Mit de kop vol Lónse klanke 
en ’n moi getuûgschrift ien de hând dölde de kandi-
date òp huus án.
Weej hebbe ien de naozit nog efkes geconstatierd 
det we ’n neeje doelstelling án ònze missie kunne 
toevoege, want nevve ’t Lóns vergare en beware, 
zien we ’t mit ònze workshops ok án ’t uutdrage. 
Dus kan òw Lóns nog wel wá hulp gebruuke, zówel 
beej ’t praote as beej ’t schriêve, stuurt dan ’n be-
richje nor info@wiewabewaart.nl Weej helpe òw 
gaer wier.
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Inmiddels hebben we samen met diverse stakeholders, 
waaronder SORS adviesgroep, weer een aantal ‘piket-
palen’ kunnen slaan. Die willen we graag met u delen. 
Deze informatie is ook met de direct omwonenden en 
met de ouders/verzorgers gedeeld.

Vergunning
De bouwvergunning is afgegeven. Daarmee is onze 
aanvraag onherroepelijk en kunnen we concreet aan 
de slag. Een bouwaansluiting is inmiddels gemaakt en 
de bouwactiviteiten op het terrein starten medio no-
vember. 

Aannemers
De afronding van de aannemingsovereenkomsten 
komt in zicht. Het streven is dat binnenkort alle over-
eenkomsten zijn uitgewerkt en ondertekend worden. 
Dit bijzondere moment gaan we zeker markeren en 
delen in de media. 

Vervolg 
In het begin van het project zijn de kaders voor de in-

richting van het gebouw en de buitenruimte al vast-
gesteld. Het bouwteam gaat nu aan de slag met de 
nadere uitwerking.

Voortgang volgen?
Zoals u al eerder hebt kunnen lezen is de voortgang 
van de nieuwbouw te volgen via de Bouwapp. Wilt u 
het project ook volgen? Dat kan op de navolgende ma-
nieren op uw telefoon, pc of tablet:
•   Scan de QR-code of ga naar de appstore om de app

gratis te downloaden.
•   Zoek naar het project ‘Nieuwbouw kindcentrum

Overloon’ en klik op ‘Volgen’.
•   Of klik op de BouwApp en klik op ‘Volgen’.
•   Via de Bouwapp heeft u ook de mogelijkheid om

contact op te nemen met de Bouwgroep.

LEKKER LOËN

Zondag 18 december van 11:00 tot 17:00 uur
Sfeer–/ kerstmarkt voor jong en oud
Plein: Museumpark Overloon

Beste inwoners van Overloon en daarbuiten,

Zondag 18 december hopen wij u te mogen begroe-
ten op de sfeer-/ kerstmarkt “LEKKER LOËN”.

Een gezellige kerst-/ sfeermarkt op het prachtige 
plein aan het Museumpark te Overloon. Op initia-
tief van de aldaar gevestigde ondernemers: PLIEN, 
Restaurant Museumzicht, De Papegaai en het Oor-
logsmuseum staat die dag in het teken van beleving 
en gezelligheid.

Elkaar ontmoeten op een sfeermarkt zo vlak voor 
kerst in een gezellige entourage zien, voelen, proe-

ven luisteren en doen voor jong en oud.

Naast diverse leuke ambachten zijn er kramen met 
creativiteit en informatie, maar is er ook veel leuks 
te zien en te proeven. Natuurlijk wordt u die dag 
diverse malen verrast door gezellige livemuziek. De 
terrassen zijn open en er is natuurlijk allerlei lekkers 
dat aangeboden wordt door lokale ondernemers.

Het hele plein is gevuld met gezellige kramen en 
voor de kinderen is er schmink en levende knuffel-
dieren, maar ook vintage, boeken en nog veel meer, 
u zult verrast zijn. U kunt het plein vrij betreden.

Wij hebben gevraagd aan de kerstman om te ko-
men en er is later in de middag een loterij met ge-
weldige prijzen.

De markt is bijna vol, maar er is altijd nog een plek 
voor iemand die een kraam of plek wil reserveren, 
mits het past bij onze niet-commerciële doelstelling.

Wij kijken uit naar deze gezellige markt en hopen 
dan ook van harte u daar te ontmoeten
Namens de organisatie

Peter Brouwer (van PLIEN)
Museumlaan Overloon
06-12123419 – pepanida60@gmail.com

LEKKER LOËN
U mag het niet missen !
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ZooParc Overloon is op zoek naar
enthousiaste educatieve vrijwilligers

ZooParc Overloon is op zoek naar enthousiaste edu-
catieve vrijwilligers die het leuk vinden om samen 
met een gedreven team van vrijwillige gidsen van 
Stichting Wildlife rondleidingen te geven, activi-
teiten te organiseren en toezicht te houden in de 
doorloopgebieden in het park.

Stichting Wildlife is sinds 2015 actief in ZooParc 
Overloon en de groep bestaat 
momenteel uit 24 vrijwilligers. 
ZooParc staat garant voor avon-
tuurlijke ontmoetingen met 
bijzondere diersoorten in een 
prachtige, natuurlijke omgeving. 
De vrijwilligers zetten zich op ver-
schillende manieren in het park 
in om geld te genereren voor di-
verse natuurbeschermingsprojec-
ten en om de bezoekers hierover 
te informeren.

Opleiding
De stichting verzorgt voor alle nieuwe vrijwilligers 
een gedegen cursus, zodat zij goed voorbereid aan 
de slag kunnen. Iedereen die ouder is dan 18 jaar, 
de Nederlandse taal beheerst en enthousiast is kan 
vrijwilliger worden in ZooParc Overloon. Een vrijwil-
liger is minimaal twee halve dagen per maand be-
schikbaar, werktijden zijn altijd in overleg en wor-

den in een rooster vastgelegd.

Enthousiast?
Al enthousiast geworden, zin 
om de handen uit de mouwen 
te steken en niet vies van een 
nieuwe uitdaging? Voor meer 
informatie of aanmelden:
n.meboer@zooparc.nl.

Agenda
Woensdag 19 oktober Kienen in De Pit. Aanvang 
14:00 uur.
Donderdag 20 oktober IVN-wandeling Boschhuizer-
bergen. Verzamelen bij De Pit om 13:00 uur. Aan-
melden bij Christine Hendriks 06-13180710.
Woensdag 26 oktober Samen Eten en Ontmoeten 
bij Partycentrum Bos. Aanvang 17:30 uur. Aanmel-
den bij Christine Hendriks 06-13180710.
Zondag 30 oktober Toneelvoorstelling in De Pit. 
Aanvang 14:00 uur.
Woensdag 2 november Kienen in De Pit. Aanvang 
14:00 uur.
Woensdag 9 november Koken voor Ouderen in de 
foyer van De Pit. Aanvang 12:00 uur. Alleen op uit-
nodiging.
Maandag 14 november Kijk op Kunst. In De Pit. 
Aanvang 20:00 uur.
Zondag 20 november Uit op Zondag. ‘Het verzet in 
Nederland tijdens de 2e WO.’ Aanvang: 14:30 uur 
in De Pit.
Donderdag 24 november Algemene Ledenverga-
dering in De Pit. Aanvang 14:00 uur. Inloop vanaf 
13:30 uur.
Donderdag 24 november Samen Eten en Ontmoe-

ten bij Boompjes Restaurant. Aanvang 17:30 uur. 
Aanmelden bij Christine Hendriks 06-13180710.

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)

Algemene Ledenvergadering
Op donderdag 24 november zal de najaarsverga-
dering van afdeling KBO Overloon plaatsvinden. 
Alle leden zijn welkom. De indeling van de middag 
is deze keer iets anders dan als u van ons gewend 
bent. Na een gezellig intro zal de vergadering ge-
opend worden. Het bestuur hoopt wederom op een 
grote opkomst.

Uitnodiging Voorlichting Valpreventie
Bij deze wordt u uitgenodigd om de voorlichtings-
bijeenkomst Valpreventie bij te wonen in Overloon. 

Bedankt team Tunnissuh!

Team Tunnissuh: namens de Lónse kinderen enorm bedankt voor
jullie Loën wet 't bijdrage aan SJIL! Jullie zijn toppers!

SJIL
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Puzzelen? Leuk...

Prijs deze keer beschikbaar gesteld door

Trooscadeautjes
Zie pagina achteraan.

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 

1199 ookktt.. BBaallaannccee yyoouurr LLiimmiittss –– LLeezziinngg//pprreesseennttaattiieeDDoooorr HHaarroolldd vvaann BBeerrlliiccuumm 1199..3300 uuuurr 
2211 ookktt.. DDaaggwwoorrkksshhoopp ‘‘OOpp vveerrhhaaaall kkoommeenn’’ DDoooorr SSiillvviiaa JJaannsssseenn eenn FFeemmkkee RRoonnnneess 
2244 ookktt.. EEnnggeelleennaavvoonndd mmeett MMaarriieellllee BBeekkss 
2288 ookktt.. DDaaggwwoorrkksshhoopp bbeeeellddhhoouuwweenn 
1155 nnoovv.. WWoorrkksshhoopp EEddeellsstteenneenn –– wweerrkkiinngg//bbeetteekkeenniiss 1133..3300--1166..0000 uuuurr   ddoooorr EErriikkaa vvaann LLaannkkvveelldd 

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

Ruimte voor úw ideeën!

Een handdruk zo warm,
even een arm om je heen.
Zoveel liefde en steun ons gegeven.
Een kaart, brief of bloemen,
wat het ook zij,
was ons een troost in deze moeilijke tijd.
Het geeft ons moed om verder te leven.

De vele blijken van medeleven
na het overlijden van

Stef Philipsen
hebben ons diep ontroerd.
Wij hebben er geen andere

woorden voor dan “dank u wel”.

Anneke Philipsen-Verhees,
kinderen en kleinkinderen

Overloon, oktober 2022 

Help de Voedselbank Land van Cuijk

Iedereen die lid is van de Postcodeloterij ontvangt 
een cadeaukaart voor boodschappen bij Albert 
Heijn. Om te voorkomen dat deze bonnen bij het 
oud papier belanden maken wij iedereen erop at-
tent dat je deze bonnen ook kunt schenken aan de 
Voedselbank.
Als je deze cadeaukaart hebt ontvangen en wilt 
schenken aan de Voedselbank dan verzoeken wij 
je de bon te activeren en uiterlijk 11 november in 

te leveren bij Anita Klaassen Snejerspad 9 of Maria 
Stroecken Kuluutsheuvel 29.

Laten we het aantal van 29 kaarten t.w.v. € 362,50 
die vorig jaar geschonken werden dit jaar ruim-
schoots overtreffen!

Geef de Voedselbank kracht en doneer je kaart.



12

Puzzelen? Leuk...

Prijs deze keer beschikbaar gesteld door

Trooscadeautjes
Zie pagina achteraan.

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 

1199 ookktt.. BBaallaannccee yyoouurr LLiimmiittss –– LLeezziinngg//pprreesseennttaattiieeDDoooorr HHaarroolldd vvaann BBeerrlliiccuumm 1199..3300 uuuurr 
2211 ookktt.. DDaaggwwoorrkksshhoopp ‘‘OOpp vveerrhhaaaall kkoommeenn’’ DDoooorr SSiillvviiaa JJaannsssseenn eenn FFeemmkkee RRoonnnneess 
2244 ookktt.. EEnnggeelleennaavvoonndd mmeett MMaarriieellllee BBeekkss 
2288 ookktt.. DDaaggwwoorrkksshhoopp bbeeeellddhhoouuwweenn 
1155 nnoovv.. WWoorrkksshhoopp EEddeellsstteenneenn –– wweerrkkiinngg//bbeetteekkeenniiss 1133..3300--1166..0000 uuuurr   ddoooorr EErriikkaa vvaann LLaannkkvveelldd 

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

Ruimte voor úw ideeën!

Een handdruk zo warm,
even een arm om je heen.
Zoveel liefde en steun ons gegeven.
Een kaart, brief of bloemen,
wat het ook zij,
was ons een troost in deze moeilijke tijd.
Het geeft ons moed om verder te leven.

De vele blijken van medeleven
na het overlijden van

Stef Philipsen
hebben ons diep ontroerd.
Wij hebben er geen andere

woorden voor dan “dank u wel”.

Anneke Philipsen-Verhees,
kinderen en kleinkinderen

Overloon, oktober 2022 

Help de Voedselbank Land van Cuijk

Iedereen die lid is van de Postcodeloterij ontvangt 
een cadeaukaart voor boodschappen bij Albert 
Heijn. Om te voorkomen dat deze bonnen bij het 
oud papier belanden maken wij iedereen erop at-
tent dat je deze bonnen ook kunt schenken aan de 
Voedselbank.
Als je deze cadeaukaart hebt ontvangen en wilt 
schenken aan de Voedselbank dan verzoeken wij 
je de bon te activeren en uiterlijk 11 november in 

te leveren bij Anita Klaassen Snejerspad 9 of Maria 
Stroecken Kuluutsheuvel 29.

Laten we het aantal van 29 kaarten t.w.v. € 362,50 
die vorig jaar geschonken werden dit jaar ruim-
schoots overtreffen!

Geef de Voedselbank kracht en doneer je kaart.

13

10 november 2022 is het weer
Dag van de Mantelzorg

Een cadeautje voor jezelf: bestel een verrassingspakketje

Donderdag 10 november 2022 is het weer de Dag 
van de Mantelzorg. Mantelzorgers zorgen voor een 
ziek familielid, vriend of buur. En die zorg is vaak on-
zichtbaar. Daarom staat Nederland één keer per jaar 
stil bij de grote zorg die mantelzorgers dragen en 
samen zetten we deze mantelzorgers in het zonne-
tje. Dit jaar staat er voor alle mantelzorgers uit het 
Land van Cuijk een leuk verrassingspakketje klaar! 
Daarvoor moeten zij zich wel even aanmelden.

Bestel een verrassingspakketje
Ben jij een mantelzorger? Vraag ‘m aan! Ken jij 
een mantelzorger? Geef het door! Mantelzorgers 
bestellen het presentje via Mantelzorg- & Vrijwilli-
gersplein. Dat kan door het aanmeldformulier in te 
vullen op de website www.mvplein.nl. Of bel naar: 
0485 - 700500. Dit kan tot uiterlijk 1 november 2022. 
De verrassingspakketjes zijn alleen verkrijgbaar voor 
mantelzorgers die in het Land van Cuijk wonen. 

Gratis compost vanaf
zaterdag 15 oktober 2022

Inwoners van gemeente Land 
van Cuijk kunnen 4 zaterdagen op een rij, startend 
op 15 oktober 2022, gratis compost ophalen op alle 
mini-milieustraten. Maar ook, zoals je gewend bent, 
bij de milieu- en groenstraat in Haps. Het ophalen 
van compost is enkel voor particulieren en max 1 m3

per keer. Wil je compost ophalen zorg dan zelf voor 
verpakkingsmateriaal, een schep en vervoer.

Compostdagen
• 15 oktober 2022
• 22 oktober 2022
• 29 oktober 2022
• 5 november 2022

Openingstijden mini-milieustraten zaterdag van 
09:00 uur – 13:00 uur.
Openingstijden milieu- en groenstraat Haps zater-
dag van 09:00 uur – 15:00 uur. 

Waar is compost goed voor?
Compost wordt ook wel het zwarte goud genoemd 
omdat het zo goed is voor je tuin. Het houdt vocht 
vast, is een natuurlijke bodemverbeteraar en stimu-
leert de groei van planten op een milieuvriendelijke 
manier. Door compost te gebruiken in je tuin ver-
groot je de CO2 opslag in de grond en niet in de at-
mosfeer. Compost wordt gemaakt van ingezameld 
groente-, fruit-, tuinafval. Het op de juiste manier 
scheiden van afval is daarom heel erg belangrijk.

Thuis composteren
Je kan ook zelf composteren. Dit kan doormiddel 
van een compostvat in de tuin of je maakt een com-
posthoop. Maar ook zonder tuin of veel ruimte kun 
je composteren doormiddel van een wormenhotel 
(vermicompost). Zo houd je de kringloop nog klei-
ner en lokaler!

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het scheiden van af-
val op www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalinzame-
ling of kijk in de AfvalApp. De AfvalApp is sowieso 
heel handig. Naast dat je meteen kan zien wat waar 
en wanneer wordt opgehaald, krijg je ook alle re-
levante wijzigingen door via een pushbericht. Het 
downloaden van de de AfvalApp kan via de Playsto-
re of via de Appstore. 

Deze zal plaatsvinden op donderdag 10 novem-
ber a.s. om 14:00 uur in de Pit in Overloon. Ingrid 
Schreurs (fysiotherapeute) en Inge van der Aa (ergo-
therapeute) zullen deze middag verzorgen. 
U bent van harte welkom ! 

Senioren Expo
Van dinsdag 17 tot en met zondag 22 januari 2023 is 

er weer een senioren Expo in het Evenementencom-
plex Koningshof te Veldhoven. Ook deze keer werkt 
KBO Brabant mee aan de beurs. Op vertoon van het 
KBO-lidmaatschapspasje krijgen alle KBO-leden een 
korting van € 4,- op de entreeprijs van € 10,-. Zie 
voor meer informatie de fl yers op het publicatie-
bord in De Pit.
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korting op al het
zink materiaal!20%

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

Actie geldig in oktober en november 

HUISARTSENPRAKTIJK VAN ORSOUW IS GESLOTEN:
Vrijdag 4 november en maandag 7 november

Voor waarneming bij uiterste spoedgevallen
kunt u bellen 

van 8.00-17.00 uur met onderstaande arts

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

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

Tel.0478-63131

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

Centrale huisartsenpost: 0900-8880

Bestel tijdig uw medicatie!
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We hebben bericht gekregen van de Rabobank 
Clubsupport dat een bedrag van € 295,36 aan ons 
toebedeeld is. Hartelijk dank voor de stem die u ons 
hebt gegeven. De aanschaf van de computer waar 
we voor sparen is weer een stukje dichterbij geko-
men.

De tentoonstelling begint vorm te krijgen. Het is 
wat werk maar we doen het graag. Herinneringen 
en verhalen uit de oude gemeente Vierlingsbeek 
zijn welkom. Op 19 en 20 november is iedereen wel-

kom in de kerk in Vierlingsbeek. Wij hebben foto’s 
van de zes dorpen waaruit gemeente Vierlingsbeek 
bestond tentoongesteld. Alle plaatsen komen aan 
bod. Nog een aantal weken en u kunt een deel van 
de collectie bekijken. Nieuwsgierig geworden? Nog 
even geduld.

Hieronder staan twee nieuwe oude foto’s. Weet u 
waar en wanneer dit is geweest? Vanaf de site kunt 
u ons mailen of bellen zodat we deze foto’s een
naam kunnen geven.

A17823a

Een beeldje omringd door ko-
gelhulzen gevuld met bloemen. 
Stond dit in een kerk? 

A 1926
Een foto waarop verken-
ners, welpen of hoe die 
clubs vroeger heetten staan. 
Wie kent ze nog en bij wel-
ke gelegenheid was dit?

Breng een bezoekje aan de site en bekijk de foto’s in een groter vak, dan is het duidelijker en laat het ons 
weten zodat we de zoekplaaatjes kunnen omzetten naar de foto’s met de tekst die erbij hoort.

www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl
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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 

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 

’s!

uto

expertise
uw aututututututoooooo
o

rijwarrrrrinininininggggg

0
in
w

ers

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

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

Voor kinderen die moeite 
hebben met het leren op 

de basisschool.

We beginnen bij de basis 
en zorgen zo voor een 

stevig fundament.
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Nieuwe naam en nieuw logo voor SWOGB

Het zal u niet ontgaan zijn dat de voormalige ge-
meente Boxmeer sinds 1 januari 2022 deel uitmaakt 
van onze nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Ook voor het welzijn van ouderen heeft dit natuur-
lijk gevolgen.  Niet zozeer op het niveau van de oude 
gemeente, daar blijft heel veel hetzelfde.  Maar met 
de vorming van een nieuwe overkoepelende orga-
nisatie voor ouderen in de gemeente Land van Cuijk 
gaan de lokale welzijn ouderen organisaties verder 
in hun toch al intensieve samenwerking.

Als overkoepelende organisatie is er nu bijgeko-
men: Welzijn Ouderen Land van Cuijk.
Natuurlijk met een nieuw logo.

De vijf bestaande welzijn ouderenorganisaties heb-
ben besloten om het eigen logo op elkaar af te stem-
men om zo de zelfstandige eenheid die we vormen 
ook in beeld duidelijk te maken. Eveneens hebben 
we ook onze naam aangepast op de nieuwe situatie. 
Zo gebruiken wij onze oude naam SWOGB (Stichting 
Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer) niet meer.

Welzijn Ouderen Boxmeer is onze nieuwe naam. Bij 
een nieuwe naam hoort natuurlijk een nieuw logo:
Als Welzijn Ouderen Boxmeer maken wij deel uit 
van de overkoepelende organisatie Welzijn Oude-
ren Land van Cuijk.

Voor u als deelnemer aan activiteiten en/of afnemer 
van diensten van Welzijn Ouderen Cuijk verandert 
er niets.  Hooguit gebruikt u een ander e-mailadres 
als u contact met ons maakt. Wat u ook zal opvallen 
is dat wij geen afkortingen meer gebruiken en dat 
de nieuwe naam steeds voluit zal worden gebruikt. 
De naam voluit gebruiken geeft namelijk direct en 
heel duidelijk aan waarvoor we staan en voor wie 
we werken.

Tuscany Walking Event 2022
Woensdag 28 september t/m zaterdag 1 oktober jl.

Vorig jaar nam een groep van 7 dames deel aan dit 
event. Maar dit jaar stond Overloon op de kaart met 
veruit de meeste deelnemers uit één plaats. Van de 
totaal 250 wandelaars kwamen er 14 uit Overloon, 
ofwel 5,5%. Het TWE is een jaarlijks terugkerend 
wandelevenement dat dit jaar voor de 3de keer werd 
georganiseerd door een Nederlandse organisatie 
met contacten in Italië. Ieder jaar vertrekt de TWE 
vanuit een therme in Montecatini Terme. Dit is een 
kleine stad met ongeveer 22.000 inwoners gelegen 
in de provincie Pistoia. Deze stad stond vroeger be-
kend om zijn therme’s waar je het thermaal water 
zelfs kon drinken. Tegenwoordig is er nog 1 ther-
me geopend voor publiek. De wandelingen in deze 
omgeving zijn werkelijk prachtig en uitdagend te 
noemen. Zo wandelde de groep op de eerste dag 25 
km met ruim 700 hoogtemeters, voornamelijk over 
onverharde paden. Dit jaar werd er helaas twee da-
gen in de regen gelopen, maar dat kon de pret niet 
drukken. 
Zowel de temperatuur als het eten en drinken is 
goed in Bella Italia!
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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.

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
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Oorlogsmuseum passeerde op 1 oktober
de grens van 100.000 bezoekers

Na twee Corona-jaren waarin de bezoekersaan-
tallen sterk achterbleven, passeerde Oorlogsmu-
seum Overloon voor het eerst sinds 2019 weer de 
grens van 100.000 bezoekers. Gerard van der Garde 
en Joanna de Man, afkomstig uit de omgeving van 
Veenendaal, werden door directeur Erik van den 
Dungen bij de receptie ontvangen en getrakteerd 
op koffi e met vlaai.

In 2021 werd nog een groot deel van het museum 
vernieuwd en tussen alle lockdowns door werd eind 
2021 het nieuwe Lancaster Paviljoen in gebruik 
genomen. Het museum hoopt dat nu en in de toe-
komst bezoekers in grote getale het vernieuwde 
museum zullen bezoeken.

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

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

2022
20 oktober
KBO, Wandeling IVN Boschhuizerber-
gen, 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
26 oktober
KBO, Samen eten en ontmoeten, Par-
tycentrum Bos, 17:30 uur
26 oktober
HOT speelt voor OVO “De terugkeer 
van Mevrouw Savage”, de Pit
29 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, de Pit
30 oktober
HOT speelt voor KBO “De terugkeer 
van Mevrouw Savage”, de Pit
30 oktober
Allerzielenviering, Kerk en aanslui-
tend op de begraafplaats, 14:30 uur
1 november
OVO, Excursie naar Logeerhuis Kap-
stok Venray, vertrek vanaf 14 kerk-
plein
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, Kienen
9 november
KBO, Koken voor Ouderen
9 november
EHBO, Herhalingsles, de Pit, 20:00 uur
10 november
KBO/Senioren Welzijn Boxmeer, In-
formatie over valpreventie, de Pit, 
14:00 – 16:00 uur
11 november
Vör de kerk òp ‘t plein, Pleinfeest
14 november
KBO, Kijk op Kunst
16 november
KBO, Kienen
19 november
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
19 en 20 november
Oude Schoenendoos, Fototentoon-

stelling oude gemeente Vierlings-
beek, kerk Vierlingsbeek
20 november
KBO, Uit op Zondag, Het verzet in 
Nederland tijdens de 2e Wereldoor-
log, de Pit, 14:30 uur
23 november
Jeugdcarnaval, Informatieavond, de 
Pit, 20:00 uur 
24 november 
KBO, Algemene ledenvergadering, 
de Pit, 14:00 uur
24 november
KBO, Samen eten en ontmoeten, 
17:30 uur
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, de 
Pit, 14:30 uur
12 december
Wie wà bewaart, Workshop Lóns 
praote voor de jeugdcarnaval, de Pit, 
18:30 uur
13 december
Oker, Palet en Logeko, Wintercon-
cert, de Pit
14 december
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit, 
12:00 uur
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, Mu-
seumpark, 11:00 - 17:00 uur
22 december
KBO, Kerstviering
30 december
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17:30 uur
31 december
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur

2023
5 januari
KBO, Snertdag
8 januari
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14:30 uur
8 januari
Huibuuke, Liedjesmiddag en uitko-
men Jeugdcarnaval
11 januari
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit, 
12:00 uur
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 Huiwage
28 januari
Huibuuke, Bonte Avond
8 februari
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit, 
12:00 uur
8 februari
EHBO, Ledenvergadering en BBQ
11 februari
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
12 februari
KBO Uit op Zondag, 14:30 uur
13 februari
KBO Kijk op Kunst, de Pit
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
8 maart
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit, 
12:00 uur
9 maart
Bedevaart Smakt
11 maart
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
12 maart
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14:30 uur
15 maart
EHBO, Herhalingsles, de Pit, 20:00 uur
23 maart
KBO, Ledenvergadering, de Pit
25 maart
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
3 t/m 6 april
KBO, Oosterse dagen
8 april
Gilde, oud papier inzameling, De 

Voor volledige Agenda zie de website
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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 23 oktober.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door Troostcadeautjes.

De winnaar van de puzzel in de uitgave van 5 oktober: Hannie Nissen
(Prijs beschikbaar gesteld door PLUS Verbeeten).

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.

BEELD
FLOEP
GELOOF
GELUID
JEHOVA
KLONT
LANTERFANTEN
MEETBAAR
NOBEL
ONAFGEBROKEN
PANEL
PENALTY
POTIG
PRUIK

RADIO
RADON
RUGBY
TAPIOCA
ULTIEM
VAKKUNDIG
VERVOER
VOODOO
VRIENDENCLUB
ZEEHOND
ZENIT
ZOMER
ZONKANT

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

2 9
3

9 8 1 5 7
1 3 7 5 9
4 6

3
1 9 5 3

2 5 6 8
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1 9 5 3

2 5 6 8
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Hondenbegeleiding 
Begeleiding van hond en eigenaar 
Consult aan huis - privétraining 

Diverse lezingen en workshops  

Hondencoach Hélène Heijs            Tel. 06 81035777 
     www.hondengedragscoach.com

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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Redactie:
redactie@onseigenerf.nl T 641641

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

Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl T 06-11424617

www.onseigenerf.nl

Abonnement 2022:  € 15,--

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor

de uitgave van   2 november
aanleveren uiterlijk 26 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

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

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

ifi, onderhoud en reparatie.  


