Ons Eigen Erf
25 september 2019 47e jaargang no. 18

10 jaar feest in de tent!
Op 18, 19 en 20 oktober is het
dan zover, 10 jaar Tentfeest
Overloon! Wie had dat durven dromen in 2010….
Oprichting
Het idee voor Stichting Tentfeest Overloon is begin
2010 ontstaan door Paul, Hans, Marijn en Friso. Vier
mensen waren nodig om de taken goed te kunnen verdelen. Bovendien was het de insteek dat er sprake zou
zijn van aanvullende kennis of kunde. Johan, Eddy en
(ome) Jos sloten later aan voor de broodnodige technische kennis en de bouwploeg was een feit.
Overloon en omgeving werden geënthousiasmeerd
door middel van persoonlijke benadering, huis-aanhuis, sandwichborden en posters, posters en nog eens
posters. ‘We kopen t.z.t. wel een kaartje’ werd er gezegd, totdat een week voor het feest, zowel de vrij-

Op de foto van links naar rechts:
Voorste rij: (ome) Jos Henckens, Twan Ermens, Erik Aerts,
Mirthe Huisman, Twan Baltissen, Eddy van Kempen, Johan
Loof en Frank Abels,

dag als de zaterdag compleet uitverkocht waren (750
personen per avond). De organisatie kreeg vervolgens
telefoontje na telefoontje voor extra kaarten
Bij de bouw van de tent waren wij zeer actief betrokken, helpen vloeren leggen, bijzettentjes bouwen,
wanden en natuurlijk de aankleding in de eigen herkenbare huisstijl.
Op 22 en 23 oktober 2010 is de eerste, succesvolle editie van Tentfeest Overloon gehouden.
Doorontwikkeling
De edities erna waren binnen no-time uitverkocht, binnen een dag na start verkoop (traditiegetrouw op 1
augustus om 00.00uur) waren alle kaarten weg. Overrompeld door de massale toeloop werd de tent in de
jaren daarna uitgebreid, eerst naar 1000 bezoekers per
avond en uiteindelijk naar 1250 per avond.

Achterste rij: Koen Litjens, Mike Machielsen, Marco Nouwens,
Cas Rutten, Roy Kuenen, Hans Janssen, Pim Voesten, Mark
Strijbosch, Mark Jans en Jeroen Hofmans.

In de doorontwikkeling werden de kernwaarden
centraal gesteld:
• jong & oud;
• laagdrempelig & betaalbaar;
• gemoedelijk & ons kent ons;
• overzichtelijk & kleinschalig.
Veel aandacht en tijd werd geschonken aan de generaties vanaf 40 jaar. Aan de keukentafel van Frank
van Gaal werd het idee bedacht om deze groepen
persoonlijk te benaderen. Er was de mogelijkheid
om een eigen hangtafel te huren + 10 kaarten en
daarbij een eigen ober die deze groepen ontzorgde
op het gebied van de nodige drankjes.
Bovendien werd het stamcafé opgezet achterin de
tent, een gedeelte met een eigen bar, hemeldoek
en afscherming van het geluid met een doek over
de gehele breedte van de tent vanaf 2,20 meter tot
aan de nok. Uiteraard alles zoveel als mogelijk in de
eigen huisstijl.
Bij het 5-jarig bestaan werd er groots uitgepakt en
werd er onder andere een zes meter hoge “5” gemaakt van een groot aantal bierkratjes. De vele tiej
wraps / kabelbinders lieten de nodige slijtage
achter
e .
op de fijne handen van de organisatie
In 2016 werd in eigen beheer de middenbar ontworpen en gebouwd, centraal in de tent neemt deze
een prominente positie in waar al menig drankje is
genuttigd.
Het muzikale entertainment is in de jaren doorgezet zoals bij de oprichting bedacht, live muziek van
een band. Random is jarenlang de huisband geweest ter zijde gestaan door onder anderen: Fragment, Cold Turkey, Los Zand, Beat IT, Q5 New Style,
Ander-kovver, De Coronas, Beethoven, Memphis
Maniacs, Afslag 7, Piano & Co, Loco Loco Discoshow,
Royal Beat en onze latere huisband Proost!
En uiteraard was hij er ook bij: Ricky Corony, de
huis-dj!!

En als kers op de taart was er de eigen gouden plaat
“Tenten in de wei”!
Jubileum
Inmiddels zijn zowel de organisatie als de bouwploeg stap voor stap uitgebouwd tot het team dat
er nu staat, een mooie mix van jeugd en ervaring.
Hiermee denken wij de continuïteit voor de toekomst te waarborgen en er uiteraard een mooie jubileumeditie van te gaan maken!
Een editie waar op de vrijdag onze huis-dj Ricky Cornony een eigen gloednieuwe show zal neerzetten
met alles wat daarbij hoort inclusief led wall, special effects, danseressen en diverse gastoptredens!
In het voorprogramma staat Hard2Get, een fantastische coverband welke je kunt kennen van The
Voice of Holland. Met passie en toewijding komen
de mannen met de beste tracks van het moment,
classics van vroeger en Hollandse krakers. Voor ieder
wat wils dus!
Tussen de acts door zal DJ Mick Vullings ervoor zorgen dat ook dan de voetjes van de vloer gaan.
Op de zaterdag staat Proost geprogrammeerd, deze
band behoort inmiddels tot de beste coverbands
van Nederland en is al jaren een garantie voor een
topsfeer in een bomvolle feesttent!
En dit jaar is er voor het eerst een soloartiest en dan
ook direct de koning van de polonaise….. Ronnie
Ruysdael!! Het maakt voor Ronnie niet uit wie hij
voor zich heeft, deze rasartiest zet zijn excentrieke
tanden in het publiek en laat niet los voordat iedereen ‘een gaatje in zijn knetter’ heeft. Er wordt
volop gelachen, gesprongen, meegezongen en een
polonaise is 100% garantie!
Met wie dans jij de hele nacht?
Hopelijk tot op 18, 19 en/of 20 oktober!
Stichting Tentfeest Overloon

Het mag geen naam hebben
Overloon weer wereldnieuws met Nellie en Piet in De Telegraaf…!
Wat, dat dorp bestaat niet meer…?
Rabo ClubSupport - de jacht op jouw stem is geopend…!
Er is een nieuwe gemeente geboren - én we noemen haar…
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Kerkberichten
Enkele aandachtspunten
Op zondag 6 oktober is er
geen kindernevendienst
In verband met het vieren
75 jaar leven in vrijheid op
13 oktober, is de eucharistieviering verplaatst naar
zaterdag 12 oktober 19.00
uur
De
Allerzielenviering,
waarin wij onze dierbare
overledenen herdenken,
zal zijn op zondag 3 november 14.30 uur

Zondag 6 oktober 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: nog niet bekend
Acolieten: Joep Smeets en Ans Abels
Koor: Logeko
Intenties: voor de overleden leden van Logeko, in
het bijzonder voor Nellie Derks-Klaassen, die het afgelopen jaar is overleden.
Jaargetijde is voor pastoor Henk Tolboom
Zaterdag 12 oktober 19.00 uur
Eucharistieviering
Voorganger: nog niet bekend
Acoliet: Jeanne Willems
Koor: Theobalduskoor
Intenties: Paul en Erik-Jan Cornelissen

Vieringen 28 september – 12 oktober
Kosterdienst
Zaterdag 28 september 19.00 uur
Gebedsviering
Koor: Palet
Intenties voor 28 en 29 september: jaargetijde is voor
Ben Peters, voor pastoor Henk Tolboom; de intenties zijn ook voor Jos de Greef, de overleden familie
Janssen-Giebels, de overleden familie Deriet-Jans,
Frans en To Beckers-Hendriks, Karel Beckers, Miny
Verberk-Beckers, Gerta Stappers-Cornelissen.
Zondag 29 september 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Gerda Willems
Koor: Theobalduskoor
TV-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bijzondere feestdagen en op de vierde zaterdag van
de maand, in de maand september op 28 september, worden de vieringen uitgezonden vanuit de
kerk via het TV kanaal Omroep Land van Cuijk.
U kunt via de Omroep Land van Cuijk, voorheen de
BLOS RTV Boxmeer, naar de uitzendingen kijken. De
uitzendingen zijn te ontvangen:
voor Ziggo abonnees, via kanaal 40;
voor abonnees van KPN/ Telfort/ XS4ALL/ glasvezel-

22 september – 28 september 18.00 uur
Tiny Willems, tel. 641814
28 september bij de gebedsviering
Jos van de Pas, tel.
29 september – 5 oktober
Nelly van Gemert, tel. 642504
6 oktober – 12 oktober 18.00 uur
Jan Hendriks, tel. 641753
12 oktober 18.00 uur – 19 oktober
Tiny Willems, tel. 641814

providers, met de witte afstandsbediening,
via kanaal 1475,
voor abonnees van Telfort met de zwarte afstandsbediening, Edutel, Fiber.nl, Stipte:
via kanaal 2186,
voor abonnees van Trined, via kanaal 521.
De digitale TV-programma’s zijn, behalve in de gemeente Boxmeer, ook te zien in, onder andere, de
gemeenten St. Anthonis, Mill en St. Hubert, Cuijk,
Grave, Uden, Veghel en Landerd.
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Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 12 en 20
oktober bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze
uiterlijk dinsdag 1 oktober op te geven.
U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden: Met
een envelop in de brievenbus naast de voordeur
van de pastorie of in de pastorie op zondagmorgen
na de viering of op dinsdagmorgen tussen 10.00 en
11.30 uur. De kosten voor een intentie bedragen
€ 12,-.
Voor het melden van een overlijden
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij de
dienstdoende koster die vermeld staat bij de kerkberichten of bij het e-mailadres van de parochie
(info@theobaldusparochie.nl) een kennisgeving van

Binnenlopen in de pastorie
op zondag- of dinsdagmorgen
Iedere zondag na de viering is er gelegenheid om
binnen te lopen in de pastorie voor het opgeven
van een intentie, een praatje, samen een kopje
koffie drinken, voor een vraag of als u iets te melden hebt.
Elke dinsdagmorgen is de pastorie eveneens hiervoor geopend van 10.00 – 11.30 uur. Wel even
aanbellen! Ook de kerk is dan open voor het opsteken van een kaarsje en een gebed.

overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende
mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden
geluid en zal melding worden gedaan op de parochiesite: www.theobaldusparochie.nl
U kunt eveneens contact opnemen met het secretariaat van de parochie Maria, Moeder van de Kerk,
tel. 0485-471246 en bij dringende zaken tel.
06 23 88 78 60.
Uitgebreide informatie over de deelparochie
H. Theobaldus kunt u vinden op de website
www.theobaldusparochie.nl
Voor vragen of andere zaken kunt u zich richten
naar het e-mailadres info@theobaldusparochie.nl
Bereikbaarheid Parochie Maria,
Moeder van de Kerk
Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende
adres: Lepelstraat 13/A, 5845 BK St. Anthonis,
tel. 0485-471246.
Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken
zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te bereiken onder telefoon 06 23 88 78 60.
E-mail:
secretariaat@parochiemariamoedervandekerk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de
Kerk: www.parochiemariamoedervandekerk.nl

Informatieavond 1e Heilige Communie 2019-2020
Beste ouders van kinderen in de groepen 4 en 5 van
de basisschool,
In de Parochie Maria Moeder van Kerk zijn twee dezelfde informatieavonden voor de 1e Heilige Communie 2019-2020 gepland op onderstaande data en
locaties:
Op maandag 7 oktober van 20.00 – 21.00 uur in het
parochiecentrum Maria Moeder van de Kerk, Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis;
Op maandag 21 oktober van 20.00 – 21.00 uur in de
sacristie van San Salvatorkerk, Kerkplein 4, 5441 BE
Oeffelt.
Op deze avond krijgt u uitleg over de 1e Heilige
Communie, het communieproject waarmee gewerkt
wordt, de communievoorbereiding, de planning en
is er gelegenheid om vragen te stellen. Bovendien
ontvangt u op deze avond het aanmeldingsformulier. U wordt verzocht het aanmeldingsformulier uiterlijk maandag 28 oktober in te leveren bij de communiewerkgroep ter plaatse of op te sturen naar/
af te geven bij het parochiecentrum Maria Moeder
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van de Kerk, Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis. Voor Vierlingsbeek, Groeningen, Overloon is de
contactpersoon voor de 1e Heilige Communie Gerda Willems mail: gerdawillemsjanssen@hotmail.com
of tel: 0478 - 642213
Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn
om op één van deze avonden aanwezig te zijn, dan
kunt u via onze website www.mmvdk.nl het aanmeldingsformulier downloaden, een e-mail sturen
naar secretariaat@mmvdk.nl of bellen naar 0485471246 (op werkdagen van 9.00 – 12.30 uur behalve
donderdags) dan zenden wij u het aanmeldingsformulier toe.
Met vriendelijke groet,
namens pastoor Van der Sluis
Pastoraal werker mevrouw Jantje Bax
E-mail: bax@parochiemariamoedervandekerk.nl
Telefoon: 06 - 30 51 76 29
Adres: Lepelstraat 13a | 5845 BK | Sint Anthonis
Website: www.parochiemariamoedervandekerk.nl

Bekendmaking 3 mogelijke namen nieuwe gemeente
Stemmen vanaf 27 september
Vrijdag 13 september zijn de drie mogelijke namen
voor de nieuwe grote gemeente bekend gemaakt.
Dit gebeurde door de drie burgemeesters op het
‘driegemeentenpunt’, waar de gemeente Cuijk,
Boxmeer en Sint Anthonis aan elkaar grenzen.
Op een van de volgende 3 namen mogen de inwoners die op 14 oktober 16 jaar of ouder zijn, stemmen:
Gemeente Land van Cuijk
Gemeente Maasbroek
Gemeente Maasheggen
De naamgevingscommissie bestaande uit drie inwoners per gemeente, maakte onder leiding van René
Bastiaanse uit ruim duizend naamsuggesties een afgewogen keuze voor deze namen.

Inwoners die tijdens de stemperiode 16 jaar of ouder zijn, ontvangen op 27 september een brief met
een unieke stemcode. Via de website samenonderwegnaareennieuwegmeente.nl kan tot maandag
14 oktober 12.00 uur anoniem op een van de 3 namen worden gestemd.
In totaal gaat het om 55.679 stemgerechtigden.
Mensen die het moeilijk vinden om via internet te
stemmen of geen computer hebben, kunnen tijdens
de openingstijden in de drie gemeentehuizen terecht.
De naam die de meeste stemmen krijgt, wordt de
naam van de nieuwe gemeente. Deze wordt op vrijdag 18 oktober feestelijk onthuld.

Open dag AZC Overloon
kom op 28 september vanaf 13.00 uur! Wij zien uw
komst graag tegemoet! Ons adres is Stevensbeekseweg 14a, 5825 JC Overloon
Oproep
Zaterdag 28 september a.s. vindt weer de landelijke open dag plaats op verschillende azc’s. Ook AZC
Overloon opent haar deuren, van 13.00 tot 16.00
uur. Wilde u altijd al eens een kijkje nemen op een
asielzoekerscentrum en was u benieuwd naar hoe
zo’n ‘’gemeenschap in het klein’’ functioneert? Kom
dan naar onze open dag, u bent van harte wel-

Heeft u thuis misschien nog een naaimachine staan,
die u eigenlijk niet gebruikt? Of kent u iemand die
er een weg gaat doen? Dan houdt AZC Overloon
zich aanbevolen: de vrouwen in onze vrouwenruimte zijn op zoek naar goedwerkende naaimachines.
Hartelijk dank bij voorbaat!
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LOUW EN TINY HOLLANDERS
50 JAAR GETROUWD
Op 29 september 2019 zijn
Louw en Tiny Hollanders 50
jaar getrouwd.
Voor ons reden om met hen daar een gesprek over
te hebben. Op vrijdagmiddag 13 september waren
wij bij hen te gast.

Louw en Tiny hebben elkaar in Boxtel leren kennen
in het uitgaansleven. Boxtel was ook de plek waar
Tiny woonde. Het echte contact ontstond enkele
weken later toen ze samen naar de bioscoop gingen
waar de film Dr. Zivago te zien was. Een zeer romantische film, die voor hen heel speciaal is geworden en als een rode draad door hun leven loopt. Op
talrijke momenten in hun leven wordt deze muziek
gedraaid. Ook toen zij 25 jaar getrouwd waren en
ook op zondag 29 september zal iedereen van deze
muziek kunnen genieten.
In 1969 zijn ze in Boxtel gehuwd. Ze zijn toen nog
niet in Overloon terecht gekomen, want Louw
was onderaannemer en was daardoor door heel
Zuid-Nederland actief met werken. En Tiny woonde
daar waar Louw zijn werk had. In die eerste jaren
zijn er ook 4 kinderen geboren René, Pascal en de
tweeling Edwin en Laurens en dat zorgde er voor
dat Tiny vooral in die tijd voor de opvoeding van
de kinderen zorgde. Na de nodige omzwervingen
door vooral Zuid Nederland was het wijlen Harrie

van Daal, die Louw attendeerde op een woonmogelijkheid in het Overloonse. En daar hebben zij dankbaar gebruik van gemaakt. Zij vinden dat ze geweldig door Harrie van Daal geholpen zijn. In 1973 zijn
ze in Overloon aan de Bergkampweg gaan wonen.
De kinderen zijn weliswaar elders geboren, maar ze
hebben hun jeugd echt in Overloon doorgebracht.
Bijvoorbeeld spelen als soldaatjes in het oorlogsmuseum vonden zij schitterend! Louw was zeer actief met alles wat met telefonie te maken had
en iedereen wist hem te vinden. Tiny ging werken bij “het Smurfje”, een opvangmogelijkheid
voor kinderen van wie zowel vader als moeder
overdag werkten. Eerst als vrijwilligster en later in dienst. Zij heeft dat ruim 32 jaar gedaan
en zo heeft zij veel mensen in Overloon leren
kennen.
Louw was heel actief in het verenigingsleven.
Hij is nog steeds lid van HOT, Het Overloons Toneel, was actief bij de carnaval en was ook even
lid van het bestuur van het gemeenschapshuis.
Ook Tiny was lid van HOT. Zij tennist graag en
doet nu aan beeldhouwen. Ook schildert zij
graag. Dat is allemaal thuis te zien. Eigenlijk
rolden zij vanzelf de Overloonse gemeenschap in.
Zij wonen nu alweer 17 jaar op de Gildetrom. Zij
hebben inmiddels ook 11 kleinkinderen en het 12e
kleinkind is onderweg. En zij hebben ook altijd op
hun kleinkinderen gepast! Zo weet Tiny in die 32
jaar ook enkele anekdotes te vertellen. Een van hun
kinderen vertelden onlangs het verhaal dat hij met
de kermis iemand gesproken had, die vertelde dat
hij zijn moeder kende en vond dat zij de liefste moeder van Overloon was! En weer iemand anders had
Tiny aangesproken en vertelde dat zij Tiny ergens
van kende, maar niet wist waarvan. Toen Tiny de
naam van het Smurfje noemde, fleurde het meisje
helemaal op en de geschiedenis werd weer springlevend!
Op zondag 29 september vieren zij met kinderen,
kleinkinderen en familie en vrienden hun feestje bij
de golfclub. Daar hebben ze ook hun 25 jarige bruiloft gevierd. Wij feliciteren Louw en Tiny van harte
met hun 50 jarig huwelijksfeest en wensen hen een
geweldige dag toe!

75 Jaar vrijheid Overloon: Opbrengst huis-aan-huis actie.
Beste inwoners van Overloon,
Wat zijn jullie toch fantastische mensen, wat een
gemeenschapszin, wat een groot saamhorigheidsgevoel!
De reacties op onze actie waren geweldig. Op die
twee dagen kwam er al heel wat geld binnen en
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ook de dagen er na druppelden de enveloppen nog
binnen van mensen die het vergeten waren of die
niet thuis waren. En we zijn er zeker van dat we nog
niet iedereen bereikt hebben. Mocht het zo zijn, dat
u geen uitnodiging ontvangen hebt, dan kunt u die
ophalen bij de fam. Hendriks, Stevensbeekseweg

2a, (naast de Regiobank) en als u de enveloppe nog
hebt liggen, dan kunt u die op hetzelfde adres in de
brievenbus doen.
En wat is nu de opbrengst tot nog toe?: Het fantastische bedrag van : € 3835,18

Welke mooie dingen we daar mee gaan doen leest
u in “Ons Eigen Erf” van 9 oktober.
13 oktober wordt een dag van ontmoeten, herdenken en vieren. Wij hopen dat ook u er bij bent.
Namens werkgroep 75 jaar vrijheid Overloon,
Toon Hendriks, tel. 06 27186646

Overloon 75 jaar bevrijd; doe je mee?!
Beste kinderen,
Op zondag 13 oktober is het groot
feest in Overloon. Dan wordt gevierd dat Overloon 75 jaar bevrijd
is. Veel mensen uit het dorp dragen hun steentje bij
aan dit feest. Ook aan SJIL is gevraagd of wij hieraan mee willen doen. Onderdeel van het programma die dag is een defilé (een ‘wandeling’ door het
dorp). Als je het leuk vindt, dan kun je op die dag,
in kleding uit die tijd, mee lopen en het feest van
dichtbij meemaken. Het zou natuurlijk super zijn als
hieraan zoveel mogelijk kinderen mee willen doen!

Wat is de bedoeling?
Je krijgt kleding aan uit die tijd. Hiervoor wordt gezorgd. Gezamenlijk zullen we als een jongensklas en
een meidenklas meelopen met het defilé. Je wordt
begeleid door volwassenen (de ‘leerkrachten’). En
natuurlijk krijg je een bedankje voor je deelname
van SJIL.

Beste lezer,

foon, via de Playstore.
Hier kunt u melding maken van zaken die bijvoorbeeld te maken hebben met hangjongeren, verkeersveiligheid, of met het milieu. Deze meldingen
worden dan doorgezet naar de gemeente waar dan
op geanticipeerd kan worden.

Naar aanleiding van de enquête: Overlast op het 14
Oktoberplein te Overloon, die ik in de maand april
heb verspreid, wil ik bij deze mijn bevindingen met
jullie delen.
Door de politie is in de maanden juli en augustus
extra gecontroleerd op en rondom
het 14 Oktoberplein te Overloon.
Door ons is er geen zichtbare overlast waargenomen.
Mocht u nou in de toekomst wel
overlast ervaren van personen, of
van andere zaken, dan kunt u altijd een melding
maken bij de “mijngemeente” app.
Deze app kunt u downloaden op uw mobiele tele-

Meedoen?
Vind je het leuk om erbij te zijn? Meld je dan aan via
e-mail (info@sjiloverloon.nl). Ook zijn wij op zoek
naar volwassenen die als leerkracht mee willen lopen. Misschien wel jouw ouders of opa/oma?

Ook kunt u altijd contact opnemen met de politie
voor overlast van personen.
Mocht u verder nog vragen hebben met betrekking
tot mijn plan, dan kunt u contact opnemen met
0900-8844
Met vriendelijke groet,
Lynn Buurman,
politie Cuijk/Boxmeer.

Mix-Tennistoernooi 60+
Vrijdagmorgen 4 oktober wordt er
weer een gezellig mix-toernooitje
georganiseerd voor alle 60+ leden.
Opgeven hiervoor kan bij:
Wilhelmien, wilhelmienrutten@hotmail.com /
tel. 06 18485538
of
Henk, henkdevlam@hotmail.com /
tel. 06 45025119
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Autosloperij Renkens met de Noorderzon
vertrokken naar het Zuiden…?
“Nee, zeker niet! Er komt ’n open dag, als we er klaar
voor zijn”, belooft Ronald ons “én we zijn geen sloperij, maar het grootste en modernste auto-demontagebedrijf van de regio”. Zo, die zit…!
Ons was het ontgaan, toch was Ronald Renkens - samen met zijn team - al geruime tijd bezig met de verplaatsing van het bedrijf. Dus tijd voor een gesprek. In
Overloon was hij uit zijn jasje gegroeid, zoals dat heet,
en er waren hier geen reële uitbreidingsmogelijkheden. Daarom moest er wat gebeuren. Maar eerst even
terug in de tijd.
Geschiedenis
Vader Gerrit Renkens heeft - na een voorzichtige start
in een kippenhok bij zijn ouders aan het Schaartven
- van 1961 tot 1995 een garagebedrijf midden in het
dorp. Garage Renkens was een begrip in Overloon. Ronald: “mijn hart ligt meer bij kapotte auto’s en de handel”. Hij had dus geen interesse om het bedrijf over te
nemen. In 1995 start hij op 24 jarige leeftijd - na een
opleiding Motorvoertuigentechniek - op bedrijventerrein de Oude Molen met het slopen van auto’s. Net als
zijn vader begint hij klein. Het bedrijf groeit gestaag. In
2008 raakt Nederland in een algehele crisis. Ook Renkens wordt daardoor getroffen. De Nationale Sloopregeling die in 2009 wordt ingevoerd zorgt voor een
korte opleving van de handel. Daarna valt Ronald met
zijn bedrijf, zoals hij het zelf noemt “in een gat”. Hij
voelt dat er wat moet gebeuren. In 2014 sluit hij zich
aan bij de onderdelen lijn www.onderdelenlijn.nl, hij
investeert in magazijn en automatisering, zodat zijn
voorraad auto-onderdelen voortaan online vindbaar
is. Daarmee heeft hij het keerpunt voor zijn onderneming gevonden. Het gaat weer crescendo. Het is nu
wel zaak dat alle verkoopbare onderdelen precies omschreven, compleet met type, kleur en prijs met de nodige foto’s op internet te vinden zijn. Met locatiecodes
zijn de onderdelen in het magazijn op te pikken. Na de
overname van een collega in de regio Boxmeer wordt
de ruimte in Overloon te klein. De gemeente verwees
hem naar industrieterrein Laarakker in Haps. Dat zag
Ronald niet zitten en zo kwam Venray in beeld. Venray wilde wel en daardoor kon Renkens snel aan de
slag. In no-time ontstond op het Venrayse industrieterrein Smakterheide (hoek Spurkt-Spurkterweg) een
hypermodern auto-demontagebedrijf met ruimte voor
de toekomst. De demontageruimte van
Auto-Onderdelen Renkens is verdubbeld van twee naar vier demontagestations en de magazijnruimte is zelfs het
drievoudige van de ruimte die locatie
Overloon bood.
Hoe werkt het
Renkens verwerkt alle bekende merken van Europees, Japans en Koreaans
fabricaat. Ronald haalt het overgrote
deel van de auto’s op bij vaste leveranciers, voornamelijk garagebedrijven. In
Venray aangekomen worden de auto’s
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eerst zogeheten vloeistofvrij gemaakt; brandstof, motorolie, koelvloeistof enz. worden gescheiden afgetapt
en opgevangen in een speciaal daarvoor ingerichte
ruimte. Alle vloeistoffen worden later op een milieuvriendelijke wijze afgevoerd. In een van de demontagestations worden dan alle herbruikbare onderdelen
er af gehaald, zorgvuldig gecontroleerd, gefotografeerd en gedocumenteerd, want het is van levensbelang dat via internet exact te vinden is wat in zijn magazijnstellingen aanwezig is.
Het is daarna zaak dat de verkoopafdeling snel en alert
reageert op aanvragen van voornamelijk bedrijven uit
de automotive branche om snel en foutloos te kunnen
leveren. De onderdelen worden aan de balie opgehaald of door Renkens bij de bedrijven afgeleverd, of
per pakketdienst verzonden.
Ook levert hij “kapotte auto’s” af bij de brandweer in
de omgeving voor zogenaamde knipoefeningen. Na
gebruik worden de geknipte auto’s weer opgehaald
voor verdere verwerking.
Ook al is het bedrijf nu verplaatst, Ronald blijft een
Overloner - bij de bouw heeft hij zoveel mogelijk Overloonse bedrijven betrokken. Ook blijft het een familiebedrijf. Onder de vaste staf van medewerkers bevinden zich echtgenote Marian, zij maakt de foto’s en
zorgt voor het labelen zodat de onderdelen niet zoek
raken tussen de 36000 andere delen in het magazijn.
Zijn zus Christianne heeft boven de kantine haar eigen
kantoor om de goederen- en geldstroom administratief in goede banen te leiden. Oudste zoon Roan (9)
zien we al alle bewegingen in het immense gebouw op
de voet volgen. Opvolging verzekerd…!
Wij van Ons Eigen Erf zijn niet de enige belangstellenden in het reilen en zeilen van Auto-demontagebedrijf
Renkens: onze afspraak moet naar de namiddag verplaats worden, want voor de middag komt RTL-Z opnames maken voor het TV programma “How it’s done”,
dat op 19 oktober om 17.00 uur wordt uitgezonden.
Open dag
De snelle rekenaars onder onze lezers hadden het al
door; volgend jaar bestaat het bedrijf van Ronald 25
jaar. Hij twijfelt of het dit jaar nog lukt, maar zeker
volgend jaar komt er een open dag. Hij nodigt ons en u
nu al uit voor die open dag van Autosloperij…, pardon
Auto-demontagebedrijf Renkens in Venray.

Wandeling in de Overloonse Duinen
.%229(5/221
%HODQJHQYHUHQLJLQJYDQ VHQLRUHQ

Op 17 oktober a.s. organiseren K.B.O. samen met I.V.N. Maasvallei een wandeling in de Overloonse Duinen.
De wandeling start om 13:30 uur vanaf de parkeerplaats van het Oorlogs- en Verzetsmuseum bij de
sportvelden.
Wij lopen door de Overloonse Duinen, ontstaan na
de laatste ijstijd door het schuiven van ijsschotsen.
Na latere begroeiing en het meerdere malen plaggen hebben we weer stuifduinen.
We wandelen door paden van loof- en naaldbomen
naar de hoogspanning, waar we de mooie uitbreiding van de waterpoel en het net in het voorjaar

gereed gekomen insectenhotel gaan bekijken.
Op de weg terug gaan we uitgebreid in op de zeldzaam voorkomende jeneverbessen.
De wandeling duurt ongeveer 2 uur, en is ruim 4 km
lang.
Zorg voor stevige schoenen, want er zijn ongelijke
paden bij.
Parkeren: Museum/ hoek sportpark.
De wandeling is gratis en duurt ongeveer 2 uur
Info: Ben Verheijen 06 - 11115514 of
Christine Hendriks 0478 - 641719
P.S. Wij zien de liefhebbers graag op 17 oktober om
13:30 uur.

Informatiebijeenkomst:
Reactivering vliegbasis De Peel
Zoals u waarschijnlijk gehoord hebt zijn er plannen
om vliegbasis De Peel, in de buurt van Overloon,
weer in gebruik te gaan nemen.

De heer Kwast van Defensie komt u graag bijpraten,
onduidelijkheden wegnemen en uw vragen beantwoorden.

Dorpsraad Overloon heeft bij Defensie een zienswijze ingediend ten aanzien van reactivering vliegbasis
De Peel. Wij willen u in een vroeg stadium hierover
informeren en u de mogelijkheid bieden vragen te
stellen en uw zorgen te uiten over reactivering van
vliegbasis De Peel.

Datum:
Aanvang:
Locatie:
museum

dinsdag 15 oktober 2019
20.00 uur
in de aula van het oorlogs-

U bent van harte welkom.

.%229(5/221

KBO – OVERLOON
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KALENDER VAN ACTIVITEITEN
Vrijdag 27 September Samen Eten en Ontmoeten bij
restaurant golfbaan De Kuluut.
Vrijdag 27 September t/m 11 Oktober Rabo Clubsupport. Rabobankleden kunnen met de thuis ontvangen code stemmen uitbrengen in deze periode.
Steun uw vereniging!
Dinsdag 1 oktober Museumbezoek Kröller Müller
Museum. Verzamelen vanaf 9.00 uur bij De Pit.
Vertrek bus om 9.30 uur. Verwachte aankomst Overloon rond 16.30 uur !!! (dit afwijkend van de tijd
genoemd op de flyer)
Donderdag 3 Oktober Dag van Ouderen met theatergroep Zorggeluk met als thema dementie. Gratis toegankelijk ook voor niet leden en mantelverzorgers. Aanmelden tot 29 september bij Christine
Hendriks tel. 0478641719.
Donderdag 10 Oktober Cursus E-Bike in Joffershof
te Vierlingsbeek. Alleen voor leden die zich aangemeld hebben. Aanvang 10.30 uur.
Woensdag 9 Oktober Koken voor Ouderen. In de

foyer van de Pit. Aanvang om 12.00 uur. Alleen op
uitnodiging.
Donderdag 17 Oktober IVN wandeling o.l.v. IVNgids.
Steun KBO-Afdeling Overloon financieel met Rabo
Clubsupport.
Vanaf 27 september tot 11 oktober 2019 kun je als
Rabobank-lid je stem uitbrengen op je favoriete
vereniging. Met de code die je ontvangt kun je vijf
stemmen uitbrengen op een vereniging of stichting,
waarvan er maximaal twee op dezelfde stichting of
vereniging mogen zijn. Elke stem is namelijk geld
waard.
Mocht je niet weten hoe dit stemmen in zijn werk
gaat, dan kunnen wij u hierbij helpen op de dag
van de ouderen op 3 oktober 2019. U dient dan wel
uw code die u van de Rabobank ontvangt, mee te
brengen. Wij vertrouwen erop dat onze leden ons
in groten getale zullen ondersteunen.
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Wij doen ook mee aan Rabo ClubSupport!
Draagt u Oker een warm hart toe?
Stem dan op ons vanaf 27 september!
Ontdek hoe op Rabobank.nl/clubsupport
U kunt ons zien optreden tijdens de Rabo Music Sensation 2019. Al vanaf begin dit jaar
wordt er druk gerepeteerd voor dit prachtige evenement. Een groot scala aan artiesten uit de
regio komt voorbij. De muziek wordt verzorgd door Semper Unitas uit Sambeek.
De avonden voor Rabobank-leden op 16, 17 en 18 oktober avonden zijn uitverkocht maar
voor zaterdag 19 oktober zijn nog kaarten verkrijgbaar via www.rabomusicsensation.nl!

Overloonse Bridgeclub
De 1e week zijn we aan de nazomercompetitie begonnen.
Tijdens de 1e zitting waren de 3 sterkste paren in de
gele lijn:
1 Thea & Lex Biessels
63.89%
2 Corrie Hartong & Math Keulards
60.42%
3 Truus Kusters & Bert Vloet
58.33%
In de rode lijn:
1 Bér Poels & Harry Willems
2 Marianne Jennen & André Poels
3 Jo de Backer & Thom Kuijpers
In de groene lijn:
1 Sef Huijbers & Marthy van Pelt
2 Mia Henckens & Jac van den Voorn
2 Nelly & Piet Botden

61.67%
54.17%
53.33%
67.50%
61.67%
61.67%

Deze week de 2e zitting. De 3 beste paren in de gele
lijn:
1 Jac Huijs & Piet Willems
63.54%
2 Tonny van Ham & Mieke Stappers
62.50%
3 Els Bovee & Wil ten Horn
55.56%
3 Thea & Lex Biessels
55.56%
In de rode lijn:
1 Door van Tartwijk & Peter Basten
2 Jo de Backer & August Janssen
3 Antoinette Schaeffers & Henk de Vlam

64.58%
63.75%
55.83%

In de groene lijn:
1 Nelly & Piet Botden
2 Mia Henckens & Jac van den Voorn
3 Claudia Janssen & Henri Donath

65.63%
61.56%
59.50%

Nieuws van de Verjaardagenactie
Komen we nu in het Guiness Book
of Records? Nog nooit in het ruim
zestigjarig bestaan van de Verjaardagenactie was de maandopbrengst zo groot als in augustus 2019…! Maar liefst
€ 671,56 was de oogst. We zijn alle gulle augustusjarigen daar zeer, zeer dankbaar voor. Daarmee
kunnen onze kinder- en jeugdorganisaties heel veel
leuke dingen doen de Overloonse kinderen. Als we
in het Guiness Book of Records staan, laten we het
jullie weten…!

wijk (Past. Cremersstraat, Achter de Linde en Snejerspad is inmiddels overgenomen door Ton Abels.
Gerty Arts moet wegens drukte stoppen als collectant. Haar werkgebied (Lange Akker, Hoge Akker,
Den Haak en Veldweg) wordt overgenomen door
Bart Beelen en Anke Bouwmans. Wij danken Mien
en Gerty voor hun goede werk en wensen Ton, Bart
en Anke veel succes.

Verder nieuws. Na een lange staat van dienst heeft
Mien Ermers de Verjaardagenactie verlaten. Haar

Stichting Verjaardagenactie Overloon
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Alle donateurs nogmaals hartelijk dank en volgende keer meer nieuws van…

Marja Witlox regisseert
Een dubbele agenda
Onder leiding van een nieuwe
regisseur, Marja Witlox, brengt
Het Overloons Toneel (HOT) dit najaar Een dubbele
agenda op de planken. Het stuk laat zich omschrijven als een ‘kluchtig blijspel’, ofwel: het publiek kan
rekenen op een avondje heerlijk, ongecompliceerd
lachen. In deze uitgave van Ons Eigen Erf stellen we
Marja aan u voor.

Zwak voor Brabants dialect
Marja (62) werkt met man Gerard in hun vleeskuikenbedrijf in Tienray. Samen hebben ze drie kinderen en hun eerste kleinkind is onderweg. De
van oorsprong Drunense belandde vanwege werk
in Noord-Limburg, nu alweer zo’n 35 jaar geleden.
Hoewel ze vroeger wel wat ‘met toneel had’, verdween die liefde jarenlang naar de achtergrond.
Totdat ze in Tienray met een revue mee ging doen
en zich opgaf voor een regieweekend. Dat beviel
en een driejarige regisseursopleiding volgde. In
1996 stond Marja mede aan de wieg van Mimus, de
toneelvereniging in Tienray. Daarna volgden regiewerkzaamheden in meerdere plekken in de regio,
waaronder Liessel en Meijel. Marja: “Iedere club is
weer anders. Maar ik heb wel een zwak voor Brabantse clubs, ik praat zelf ook -nog steeds- Brabants
dialect.”
Interactief proces
Begin mei zijn de spelers van HOT onder leiding van
Marja gestart met de repetities. “Wat mij typeert als
regisseur?” Marja denkt even na en antwoordt: “Ik
houd van een strakke planning en wil graag repeteren zonder tekstboekjes. Dus de spelers moeten
al snel hun teksten uit het hoofd kennen. Ik denk
ook heel beeldend en maak vaak duidelijk hoe ik
iets voor me zie. Maar we zetten het verhaal wel
samen neer, het is een interactief proces.” ‘Een dubbele agenda’ is volgens Marja een stuk waar je heel
veel mee kunt. “De personages maken veel mee, er
gebeuren gekke dingen. Het is beslist geen statisch
geheel.”

Marja Witlox

Het is niet geheel toeval dat HOT dit jaar een blijspel brengt. Marja: “Ik regisseer het liefst blijspelen
en kluchten. Maar wel met een goed verhaal erin.
Ik vind het een uitdaging om dat verhaal goed te
brengen. En het publiek vanaf het begin mee te zuigen in het verhaal. Dat is waar het mij om gaat. We
repeteren niet om iets zo grappig mogelijk te doen
overkomen. Want het moet wel geloofwaardig zijn.
Daar doen we dan ook ons best voor.”

Een dubbele agenda
Een dubbele agenda gaat over Harriët, een gescheiden vrouw die er qua relaties een dubbele agenda
op nahoudt. Alleen mogen de mannen in haar leven
elkaar natuurlijk nooit tegenkomen en weten de
vrouwen van deze getrouwde mannen niets af van
alle geheime afspraken. Uiteraard gebeurt er iets
waardoor het leven van Harriët op zijn kop komt te
staan. Dit zorgt voor de nodige complicaties en hilarische situaties… Te zien op 3 november in De Weijer in Boxmeer en op 17 en 30 november in De Pit.
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Promotiefilm toerisme Land van Cuijk
Begin september zijn opnames gemaakt voor een
promotiefilm over het Land van Cuijk. De film laat
zien waarom het voor toeristen interessant is om
onze regio te bezoeken.
Filmer Nick de Graaf van De Blauwe Graaf schoot
beelden in de Maasheggen tussen Cuijk en Boxmeer, bij Kasteel Tongelaar in Mill, bij Natuurpoort
De Heksenboom in Sint Anthonis, in het Oorlogsmuseum in Overloon, in de historische stad Grave,
het bezoekerscentrum Zuiderwaterlinie en op de
Kraaijenbergse Plassen. Nick werkte bij de opnames
samen met twee ambassadeurs van het Land van
Cuijk (Rudy en Arianne), die graag eenmalig de rol
van acteur op zich namen.
De promotiefilm wordt in het komende jaar ingezet tijdens beurzen, evenementen en andere podia
waar het Land van Cuijk onder de aandacht wordt
gebracht. Daarnaast worden enkele beelden gebruikt voor de website visitlandvancuijk.nl. De huidige foto in de header van de website wordt binnenkort vervangen door bewegend beeld.
Wanneer de promotiefilm voor het eerst wordt ingezet, is nog niet bekend. Meer informatie daarover volgt later.

TE KOOP
twee-onder-een-kapwoning
Snejerspad 26
Tel: 0639433633
Ontmoetingspunt ‘t HELDER
Ruimte voor úw ideeën!
28 sept.

Glasworkshop met Hanneke Vreede

3 nov.

Stiltedag met Ingrid van Straten

10 dec.

Engelenavond in Kerstsfeer met Mariëlle Beks

26& 27 okt. Expositie door José Arts
10 nov.

Workshop Schrijfenergie door Diana Hendriks

Meer informatie vindt u op de website!

Aanmelden voor de nieuwsbrief? Stuur een email!
Pieter en Annemie v/d Munckhof, tel. 0478-641404 of
06-27007511 email t-helder@ziggo.nl Helderseweg 31, Overloon

www.helder-overloon.com

Puzzel mee en win
Deze keer prijs beschikbaar gesteld door
DA Drogisterij & Parfumerie.
Zie pagina achteraan.

Dag en nacht bereikbaar op

0478 588 889

Keizersveld 54, 5803 AN Venray
www.goemansuitvaartzorg.nl
Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

12

Wat gebeurt er bij de hoogspanningsmasten?
Obstakels langs o.a. de Vierlingsbeekse weg.
en SPIE de techniek voor het eerst op een testveld.
Vervolgens is het concept succesvol doorontwikkeld
om grotere afstanden af te kunnen leggen, zonder
dat de draad de grond raakt.

Voor het eerst in Nederland heeft een drone werkzaamheden uitgevoerd in een bestaande hoogspanningsverbinding. Van Haps naar Venray heeft
de drone nieuwe bliksemdraden aangebracht. De
drone heeft daarvoor in drie dagen achttien keer
gevlogen tussen de masten. Landelijk netbeheerder
TenneT en aannemer SPIE hebben voor deze innovatieve werkmethode gekozen omdat de grond
onder de hoogspanningsverbinding gewasziektes
als stengelaaltje en maïsknobbelaaltje heeft. Om
verspreiding van die ziektes te voorkomen mag de
grond zo min mogelijk betreden worden. Dat is
zo afgesproken met de betreffende agrariërs, de
grondeigenaren. Door de inzet van de drone is dat
gelukt, al is 100% garantie niet te geven. TenneT
heeft de spanning van de verbinding afgehaald tijdens de dronevluchten. Deze zomer testten TenneT

Gestolen:
Bliksemgeleiders beschermen een verbinding tegen
blikseminslag. Zij voeren eventuele blikseminslag
af zodat er geen schade aan de hoogspanningsverbinding ontstaat. Tussen Haps en Venray moesten
nieuwe bliksemdraden komen omdat de oude uit
de verbinding zijn gestolen.
Foto en filmpjeTenneT www.tennet.eu/nl



Rijbewijskeuringen in Boxmeer
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 4 oktober en 6 december in De
Driewiek, Jeroen Boschstraat 49, medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.
Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg
Rijbewijskeuringen. Telefonisch: 088 23 23 300. Zelf
een datum plannen: www.regelzorg.nl.

naar het CBR. Het kan een paar weken duren alvorens u de papieren die de arts moet invullen, het
Keuringsverslag, thuisgestuurd krijgt. Op dat moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring.
Aangeraden wordt een afspraak te maken bij een
arts die uw formulier op de computer (digitaal) kan
invullen.

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 40,00.
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 60,00.
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en start 6 maanden voor deze datum.
Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een Gezondheidsverklaring. Aangeraden wordt dit digitaal
te kopen met behulp van uw DigiD met SMS code
op mijn.cbr.nl
Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar
bij de meeste gemeenten, het CBR of Regelzorg.
Deze verklaring moet u eerst invullen en opsturen
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HAARWERKEN VOOR
ALLE HAARPROBLEMEN

met mooi haar meer
zelfvertrouwen!
MEER INFO?
BEL ONS OF KIJK OP DE SITE
BETROKKEN | PERSOONLIJK | KWALITEIT
BETROUWBAAR | ERVAREN | PROFESSIONEEL

Heeft u vragen
of wilt u een
afspraak? Bel:
(0478) 64 24 75

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

www.fysiovandervliet.nl

14

Wifi, onderhoud en reparatie.

Theater ZORG

GELUK met thema dementie

3 Oktober: KBO-Overloon organiseert op“Dag van
Ouderen” een themamiddag over dementie met
Theatergroep Zorggeluk.
Bureau Zorg

Let op: Doek gaat open om 13.15 uur met inloop
vanaf 12.45 uur.
Aansluitend informatie door een ouderenverpleegkundige. Wat kan zij bij dementie beteken in de
thuissituatie.

Geluk maakt theater met een

boodschap. Mantelzorgers en vrijwilligers staan
vaak voor de moeilijke opdracht om mensen met
dementie te begrijpen en te begeleiden.

Voor de organisatie is het van belang te weten hoeveel personen er komen en daarvoor is aanmelding
nodig en vol = vol!
Naam: ………………………………………………

Op een vrolijke, interactieve, ludieke manier komt
het thema dementie aan de orde, maar

Adres: ………………………………………………

Zorg

Aantal personen: …………………………………

Geluk brengt wel theater met een serieu-

ze boodschap.
Naar Theater ZORG
GELUK
3 oktober in de Pit
Gratis
Voor alle senioren,ook voor niet leden en breng gerust een matelzorger mee.

Opgavestrookje uiterlijk zondag 29 september inleveren bij:
Christine Hendriks,Haarlemmermeerlaan 7b of bij
Maria Muijsers, Trantert 70
Bellen kan ook: Christine 0478 – 641719 / Maria 0478
- 641846
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Collegebezoek gemeente Boxmeer
in Overloon16-9-2019
Maandagavond 16-9 was het
college van de gemeente Boxmeer op bezoek bij de Dorpsraad en verder Overloonse geïnteresseerden, in De Pit.
Namens het college waren aanwezig burgemeester Dhr. van Soest en de wethouders Mevr. Hendriks-van Haren, Mevr. de Bruin-van Vught en Dhr.
Verstraaten. Ook de ambtenaar Coördinator Dorpsen Wijkraden “Andrea” was aanwezig. De Dorpsraad Overloon was nagenoeg voltallig aanwezig.
Opvallend was dat “de Overloonse raadsleden” er
niet aanwezig waren.
De bijeenkomst werd op een prima manier geleid
door de voorzitter van de Dorpsraad, Hannie van
Hees. Hierbij een beknopte samenvatting van de
besproken onderwerpen.

3 Inbraken:
Er is een duidelijke toename van het aantal woninginbraken; dit jaar 11 tot op heden. Een mede-oplossing kan zijn om goed te kijken naar de beveiliging van de woning en alert te blijven. Ook een
buurt-app kan hieraan bijdragen, mits er goed mee
omgegaan wordt.
4 Duurzaamheid: waterbergingen, “steen eruit –
groen erin”:
Steeds vaker hebben we te maken met extreme
weersomstandigheden in ons land. In een snel tempo verdwijnen veel planten- en diersoorten. Elke
vierkante meter steen die vandaag wordt vervangen door groen helpt. Volgens wethouder de Bruin
gaat het om de bewustwording van mensen. Zij
verwijst naar de website van operatiesteenbreek.nl
waar interessante informatie hierover te lezen is.

1 Herindeling nieuwe gemeente “Land van Cuijk” en
de rol van de Dorpsraad:
Volgens de burgemeester is het de bedoeling dat de
identiteit van de dorpen gelijk blijft aan de huidige
situatie. Wel zal de afstand tot het bestuur dan wat
groter worden. Wethouder de Bruin, die namens de
gemeente Boxmeer de herindeling in haar portefeuille heeft, gaf een nadere toelichting. Er komt
een maatwerk per dorp; ieder dorp kan zelf aangeven wat ze willen. Voorafgaande aan een bijeenkomst zal er hiervoor e.a. opgezet kunnen worden
door de Dorpsraad na afstemming met de bewoners. Binnen de 3 huidige gemeenten is er een
6-stappenplan opgezet: “De route naar het herindelingsontwerp”. Volgens plan zal e.a. per 1-1-2022
operationeel worden. Verder werd er afgesproken
dat er een afspraak volgt door de wethouder en de
Dorpsraad om de verdere aanpak af te stemmen
met de bedoeling dat er een bepaalde uniformiteit/
structuur binnen de nieuwe gemeente hierbij gebruikt wordt.

5 Parkeren:
Klachten zijn gemeld van buurt “den Hof” (bij de
Zoo). Op drukke tijden van bezoekers aan de Zoo
wordt er regelmatig in deze buurt geparkeerd en
worden opritten geblokkeerd. Daarnaast zijn er ook
in het centrum de straten wel eens overvol met parkeerders. Hierbij is er ook overleg door de gemeente met de ondernemers vereniging om de overlast
te beperken. Een oplossing zou kunnen zijn om via
P-borden door te verwijzen naar de parkeergelegenheden bij de Pit en de Kerk.
Herbestrating n.a.v. aanleg van de glasvezel.
Zoals het er nu uitziet is e.e.a. niet voldoende afgewerkt en zijn er verschillende “gevaarlijke” plekken, vooral op de stoepen, zeker met het oog op de
vorstperiode. Volgens wethouder Verstraaten moet
de oplevering nog gebeuren. Deze vindt plaats in 2
stappen. Eerst worden die plekken hersteld en daarna vindt er weer een controle hiervan plaats. Wanneer dit gaat gebeuren wordt gemeld.

2 Nieuwbouw basisschool:
Wethouder Hendriks geeft een toelichting m.b.t.
de huidige stand van zaken. Volgens de door de
Dorpsraad gehouden enquête was er ruim 80 %
voorstander voor de huidige locatie. Het schoolbestuur had als voorkeur bij de Raaijhal. Er is overleg
geweest tussen de gemeente en het schoolbestuur
en de bedoeling is dat er vanuit het schoolbestuur
een verzoek komt waarna er vervolgacties bepaald
kunnen worden. Vast staat dat er geen nieuwe gymzaal komt en de gymlessen in de Raaijhal gegeven
zullen worden. Hannie van Hees gaf aan dat er een
afspraak is gemaakt met de ad-interim directeur om
e.e.a. af te stemmen.

6 Schaartven:
In tegenstelling wat er in de laatste uitgave van
Ons Eigen Erf werd vermeld, wordt er niet aan alle
voorwaarden en eisen die door de gemeente zijn
gesteld, voldaan door de eigenaar. De gemeente
heeft hierover dus een duidelijk andere visie. Het
betreft hier een duidelijke C inrichting, die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben, zoals door
de provincie eerder is vastgesteld. Verantwoordelijke wethouder Stevens was niet aanwezig om hier
verder op in te gaan. Wel gaf de burgemeester aan
dat hier aandacht aan wordt gegeven. Omdat hierover ook door de gemeenteraad vragen zijn gesteld
werd er een memo gestuurd naar de raadsleden.
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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)
- Therapie aan huis en instelling

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

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging

Maak maak
kenniskennis
met golf!
Winteractie
met golf!
• Golf verbindt mensen op sociaal vlak
5 lessen van 50 minuten

• Golf vermindert en voorkomt stress
voor slechts € 50,- p.p.
• Golf geeft meer energie
(inschrijven vóór 28 februari)
• Beter gewicht
Tel: 06-22660985
• Sterkere
spieren en botten
mindyourswing@live.nl
• Heerlijk buiten in de natuur

Info
lidmaatschappen
en lessen:
Informeer
naar de mogelijkheden!
www.golfbaanoverloon.nl
www.golfbaanoverloon.nl
06-29444018
info@golfbaanoverloon.nl
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Gerrit Arts
Kantoor Overloon
24 uur bereikbaar op:

Te l : 0 4 7 8 - 6 4 0 0 2 6
Mob. 06-51135364
w w w. b r i e n s v e l d . n l
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Deze memo is ook te lezen op de website van de gemeente (zie website gemeente Boxmeer bij Raadsinformatie > Memo’s college 16-9).
7 Openbaar vervoer in het weekend, ook richting
station Vierlingsbeek.
Naast de normale reizigers die hiervan gebruik willen maken geldt dit vooral ook voor de bezoekers
van o.a. de Zoo, het Oorlogsmuseum en Landal de
Vers. Omdat deze locaties niet per openbaar vervoer

Agenda
2019
25 september
OVO, Openingsavond 85 jaar
OVO met Mia Dekkers, de Pit,
20.00 uur
27 september
KBO, Samen eten, De Kuluut
28 september
AZC, Open dag, 13.00 - 16.00 uur
1 oktober
KBO, Bezoek Kröller-Müller Museum, verzamelen bij de Pit, 9.00
uur
2 oktober
Dorpsraad, Bijeenkomst over verkeersveiligheid Oploseweg, de
Pit, 20.00 uur
3 oktober
KBO, Dag van de Senioren met
Theatergroep Zorggeluk, de Pit
3 oktober
Bridge Club, Start vervolgcursus,
Raaijhal, 13.30 - 16.00 uur
4 oktober
Tennisclub, Mix-Tennistoernooi
60+
5 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond,
de Pit, 20.00 uur
6 oktober
H. Mis met zang van LOGEKO,
kerk, 10.30 uur
6 oktober
De Vlotter, Oldtimer bromfietsrit,
Partycentrum Bos, 10.30 uur
9 oktober
OVO, Thema-avond: van melding
tot hulpverlening, de Pit, 20.00
uur
10 oktober
KBO, Cursus E-bike voor senioren,
Joffershof Vierlingsbeek, 10.30
uur
10 oktober
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur

bereikbaar zijn worden ze dan ook niet vermeld in
de toeristische zoekmachines. Volgens wethouder
Verstraaten speelt dit al ongeveer 20 jaar. Hij zal dit
wederom aankaarten bij het gesprek wat hij binnenkort met de provincie heeft. Het gaat erom of
de provincie ook het belang hiervan inziet en hier
geld voor over heeft.
Al met al een nuttige- en interessante avond, de volgende keer zeker een bezoek waard!

11 t/m 13 oktober
Tennisclub, Open Padel Toernooi,
12 oktober
Gilde, oud papier ophalen
13 oktober
Dutchbricks, Bricktopia Overloon,
LEGO®-evenement, de Pit, 10.00
- 17.00 uur
13 oktober
Feestelijkheden 75 jaar Vrijheid
Overloon
13 oktober
Veteranen gemeente Boxmeer,
plaatsen kaarsjes op monument
Engels kerkhof
13 oktober
Fanfare, Bevrijdingsconcert, Kerk
16 oktober
OVO, Workshop: schilderen met
acrylverf, de Pit, 20.00 uur
16, 17, 18 en 19 oktober
Oker, deelname aan Rabo Music
Sensation, ’t Hoogkoor Boxmeer
17 oktober
KBO, IVN-wandeling Overloonse
Duinen
18 en 19 oktober
Stg. Tentfeest, jubileumeditie
Tentfeest Overloon
19 oktober
TKO, ATB avondtoertocht
20 oktober
TKO, ATB toertocht
20 oktober
Stg. Tentfeest, Tentfeest Dorpsbrunch
26 oktober
Freunde Echo, Fenavond 50 jaar
Freunde Echo, de Pit, 19.00 uur
28 oktober
De Pit Theater, Dag Mama, 19.00
uur
30 oktober
OVO, Gezellige kienavond, de Pit,
20.00 urr
3 november
Kindermarkt, de Pit, 11.00 - 13.30
uur

3 november
Allerzielenviering met zang van
LOGEKO, kerk, 14.30 uur
3 november
HOT, Een dubbele agenda, de
Weijer Boxmeer
4 november
Zonnegroet, Kienen, 13.30 - 16.30
uur
7 november
KBO, Voorlichting over bankzaken door de Rabobank, de Pit,
14.00 uur
9 november
Gilde, oud papier ophalen
9 november
De Pit Theater, Mark van de Veerdonk, 20.00 uur
10 november
KBO en SWOGB, Uit op zondag,
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
11 november
Huibuuke, Vör de kerk òp ’t plein,
op het plein voor de kerk, 10.30
uur
13 november
OVO, Workshop: Herôme hand
en nagel,de Pit, 20.00 uur
14 november
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
17 november
HOT, Een dubbele agenda, de Pit
18 november
KBO, Kijk op Kunst
20 november
OVO, Het Overloons Toneel,
’t Gildehuus, 19.30 uur
27 november
OVO, Thema-avond: K&K bewindvoering en notaris Teeuwen,
de Pit, 20.00 uur
30 november
HOT, Een dubbele agenda, de Pit
3 december
OVO, Excursie: museum psychiatrie Venray, Vertrek 13.30 uur
vanaf kerkplein
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• Dakinspectie, onderhoud en renovatie
• Platte daken kunststof en bitumineuze
• Dakgoten reinigen en renoveren
• (Spoed-)reparatie
Tel.
E-mail

VRIJDAG,
ZATERDAG
Van borrelhapje
tot
en ZONDAG
open
compleet
van verzorgd
12.00 tot 18.00
feest uur
WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
dϬϲͳϭϮϵϵϭϵϳϵ
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06-41861929
janssendakwerkenoverloon@outlook.com

Gezonde verse maaltijden aan huis!

€ 6,39 per maaltijd, geen bezorgkosten.

edward@etenmetgemak.nl | www.etenmetgemak.nl
0478 - 820994

8 december
KBO en SWOGB, Uit op zondag,
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
10 december
Oker, Palet en Logeko, Winter
surprise
11 december
OVO, Workshop: sieradenmaken
bij De Passand, Vertrek 18.30 uur
vanaf kerkplein
12 december
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
13 december
Zonnegroet, Jaarafsluiting
14 december
Gilde, oud papier ophalen
15 december
Huibuuke, Kaartverkoop Bonte
Avonden, de Pit, 11.00 uur
15 december
Fanfare, Kerstconcert
18 december
OVO, Kerstviering, de Pit, aanvang: zie uitnodiging
19 december
KBO, Kerstviering
24 december
Veteranen gemeente Boxmeer,
plaatsen kaarsjes op alle graven
op het geallieerde kerkhof

2020
5 januari
Huibuuke, Liedjesmiddag en uitkomen jeugdcarnaval, de Pit,
14.11 uur
8 januari
OVO, Nieuwjaarsreceptie: back to
the 80’s & 90’s, de Pit, 20.00 uur
9 januari
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
16 januari
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
17, 18 en 19 januari
Huibuuke, jubileumfeesten, Plein
19 januari
TKO, ATB toertocht
29 januari
OVO, Filmavond, Museumzicht,
20.00 uur
1 februari
Huibuuke, Bonte Avond, de Pit,
20.00 uur
2 februari
Huibuuke, Bonte Avond, de Pit,
19.00 uur

5 februari
OVO, Workshop: Koken bij De
Garde, Vertrek 17.15 vanaf kerkplein
7 februari
Huibuuke, Bonte Avond, de Pit,
20.00 uur
8 februari
Huibuuke, rondbrengen Huiwage
8 februari
Huibuuke, Bonte Avond, de Pit,
20.00 uur
12 februari
OVO, Jaarvergadering met optreden van De VeltOp, de Pit, 20.00
uur
13 februari
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
15 februari
Huibuuke, Ánwaerk Make, de Pit,
14.11 uur
19 februari
OVO, Workshop: flessen e.d. oppimpen met leer, de Pit, 20.00 uur
22 februari
Huibuuke, Receptie, de Pit, 18.00
uur
22 februari
Huibuuke, Stunt, de Pit, 20.00 uur
22 februari
Huibuuke, After Roetsj Bal, de
Pit, 20.30 uur
23 februari
Huibuuke, Optocht, 14.11 uur
23 februari
Huibuuke, Kinderhosbal, de Pit,
15.00 uur
23 februari
Huibuuke, Optochtbal, de Pit,
15.00 uur
24 februari
Huibuuke, Klonebal, de Pit, 11.11
uur
24 februari
Huibuuke, Jeugd Bonte Middag,
de Pit, 14.30 uur
24 februari
Huibuuke, Hui-XL, de Pit, 20.30
uur
25 februari
Huibuuke, Van Hier nor Daor,
Plein, 11.11 uur
25 februari
Huibuuke, Huilalbal, 14.00 uur
7 maart
De Pit Theater, The Musical Night,
20.00 uur

11 maart
OVO, Thema-avond: internationale vrouwendag, de Pit, 20.00
uur
19 maart
OVO, Excursie: rondleiding De
Vers met High Tea, Broer en Zus,
13.00 uur
19 maart
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
25 maart
OVO, Thema-avond: Conny Weerenpas, lifestyle therapeut, de Pit,
20.00 uur
1 april
OVO, Workshop: Paasstuk, de Pit,
20.00 uur
8 april
OVO, Thema-avond: Paasspelen,
de Pit, 20.00 uur
9april
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
11 april
Muziekavond met Túfaranka uit
Tsjechië en Freunde Echo
18 april
De Pit Theater, “Duivelsbrug” –
Mannen van Naam, 20.00 uur
22 april
OVO, Thema-avond: pleegkinderen door Ribicon jeugdzorg, de
Pit, 20.00 uur
30 april
OVO, Reisje: ’t Veluws zandsculpturenfestival, Vertrek 08.00 uur
vanaf kerkplein
6 mei
OVO, Fietsen met Marjo, de Pit,
19.00 uur
13 mei
OVO, Excursie: escape room, Vertrek 18.00 uur vanaf kerkplein
14 mei
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
17 mei
Zanggroep Palet in concert met
Joep van Leeuwen
27 mei
OVO, Afsluitingsavond: happen
en stappen, Vertrek 18.00 uur
vanaf kerkplein
21 juni
Lekker Loën
31 oktober
Freunde Echo, FEN-avond
25 en 26 september
Loën wet ‘t
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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.
Los de puzzel op en stuur de oplossing naar puzzel@onseigenerf.nl of lever
de oplossing in bij Arnold Willemsplein 5 (vlakbij het gezondheidscentrum
D’n Bond), met vermelding van jouw naam en telefoonnummer.
Inleverdatum uiterlijk zondag 28 september 2019.
De prijs voor de oplossing van deze keer, is beschikbaar gesteld door DA
Drogisterij & Parfumerie.
De oplossing van de
Woordzoeker 11-9
was ZWAARDWALVIS.
De winnaar na loting:
Ria Ars (RESTARIA LOON)

3 1
5

9
6

5

1
7
3 8
7
8
9

9 6 1
3 4 9
2
5

Vanaf 1 oktober..!!!
Verkopen wij o.a mooie producten
van vogelbescherming nederland,
natuurmonumenten
kom kijken voor leuke ideeën !!

TOT BLOEMS
BLOEMS OVERLOON

VENRAYSEWEG 7

0478-641890
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5825 AA OVERLOON

INFO@BLOEMS-OVERLOON.NL

4

6

4
1
3

Sámen
voor een warm afscheid
Bel gerust
Dorien van Dijck
06-30693894
0478-642527
www.doorvandijck.nl
vanuit het hart verbinden bij afscheid

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

#3Ť(+5#15+..3Ť/1#-Ť#-Ť .-%()2Ť1#%#+3Ť4Ť'#3Ť(-Ť[[-Ť*##1Ť
%.#"Ť5..1Ť46Ť*(-"ĎŤ #3Ť(+5#15+..3Ť/1#-Ť2/13Ť4Ť##-Ť
,..(Ť2313*/(3+Ť5..1Ť46Ťĳ*+#(-Ĵ*(-"Ť ()Ť#+*1ĎŤ .-%()2Ť
(2Ť5..1Ť46Ť*(-"Ť9[+$ĎŤŤ #-3Ť6#+*.,Ť./Ť.-2Ť*-3..1Ę



.//(2ŤėŤ14()2#-Ť2241-3(#Ť"5(2#412ŤĎĎĎ
3#5#-2 ##*2#6#%ŤĄ
ĉČĄĉŤ Ť 
 ĳĂćċČĴŤĊćŤăąŤĂă
 (-$.Ĺ!.//(2Ĭ!14()2#-Ď-+
666Ď!.//(2Ĭ!14()2#-Ď-+

łŤ-9#Ť!3(#Ť+../3Ť5-ŤčŤ3.3ŤĄćŤ.*3. #1ĎŤ1%Ť-1Ť"#Ť5..161"#-Ď

#3Ť9()6##1Ť (-"#1Ĭ
2/16#*#-Ę

aren
Kom sp en
e
en krijg *
tje
cadeau

23

 



  
 

  


   
    

     

Belangrijke telefoonnummers:
1. Als elke seconde telt, bij
levensgevaar of heterdaad,
bel dan onmiddellijk 112
2. Politie: 0900 8844
Wijkagent janne.blom@politie.nl
3. Anoniem bellen: 0800 7000
4. Huisartsenpost Boxmeer
0900 8880 spoed op ma t/m vr
tussen 17.00 - 08.00 uur, in het
weekend en op feestdagen, voor
dringende medische vragen die
niet kunnen wachten tot het
eerstvolgende spreekuur van uw
eigen huisarts
5. Brandweer: 088 0208208
6. Maasziekenhuis Boxmeer:
0485 845000
7. Gemeente Boxmeer: 0485 585911

2

Redactie:
redactie@onseigenerf.nl

T 641641

Advertenties en familieberichten:
advertentie@onseigenerf.nl T 06-45025119
Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl

T 202664
06-11424617

www.onseigenerf.nl
Abonnement 2019:

€ 13,50

Bankrekening: NL36RABO0141410469
Kopij en/of advertenties voor
de uitgave van
aanleveren uiterlijk

9 oktober
2 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!

