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Briljant voor de bakker en z’n vrouw…

Vijfenzestig jaar getrouwd zijn 
ze, Gerrit Janssen oftewel Gerrit 
van Piet d’n Bekker (91) en z’n 
Mia (90), volgens Gerrit de mooi-
ste dochter van Tinus Deriet. Dat 
noemen we een briljanten echt-
paar. Afgelopen dinsdag, 12 mei, 
was de grote dag. 

Mia en Gerrit zijn geboren en getogen Overloners. 
Gerrit begon zijn bakkersloopbaan in de “Centrale 
Bakkerij”, die de gezamenlijke Overloonse bakkers na 
de oorlog in een noodgebouw hadden ingericht. Dat 
is nu dus 75 jaar geleden. Later vestigde Gerrit’s vader 
zijn bakkerij op de plek waar nu bakkerij Degen zit. 
Gerrit en Mia namen na hun huwelijk de bakkerij over. 
Gerrit deed de bakkerij en Mia de winkel. De bakkerij - 
het staat me nog helder voor de geest - waar ik als kind 
voor het weekend ‘n “witte mik” haalde en daarmee 
half uitgehold en half opgepeuzeld thuis kwam. Waar 
ik voor een dubbeltje ’n rol zoute drop uit de automaat 
aan de muur trok of op woensdagmiddag de fi ets voor 
de winkeldeur op de grond gooide en naar binnen ren-
de om niet achter het net te vissen bij het uitdelen van 
het “hard broëd”. Dat was bij Gerrit en Mia.

Samen runden Gerrit en Mia deze bakkerij en winkel 
29 jaar lang, tot het - vanwege gezondheidsklachten 
- niet meer ging. De klachten noopten Gerrit om het
rustiger aan te doen. Twintig jaar woonden ze daarna
aan de Uithoornlaan en nu alweer 16 jaar in een se-
niorenwoning op de Derpshei. Een paar jaar geleden
is hun woning nog helemaal gerenoveerd. “We doen
nog veel zelf, maar kunnen niet meer alles net als vroe-

ger.” Gerrit ziet slechter en Mia 
is vergeetachtig: “maar samen 
doen we het goed, mede dank-
zij de hulp van de kinderen”. 
Mia is al jaren mantelzorger 
voor Gerrit, maar daar hoor je 
haar niet over. Nog altijd vindt 
ze een grote hobby in het brei-
en. Al jaren breit ze o.a. de 
kampioensmutsjes voor de ten-
nisclub.

Ze hebben zes kinderen en 
ook zes kleinkinderen. Inmid-
dels zijn ze Opi en Omi van 
drie achterkleinkinderen. “Ons 
laatste achterkleinkind hebben 
we, door het coronavirus, al-
leen nog maar op de foto ge-
zien. Door het virus is ons we-
reldje kleiner geworden, geen 
soos, geen kaartavondjes meer. 
We hebben onze vaste dingen. 

Wandelingetje met hulp, ’s middags ’n dutje - dat kun-
nen we niet meer missen - ’n spelletje, Triominos enz. 
We genieten van de dagelijkse kleine dingen.” Ze ma-
ken sinds een half jaar gebruik van Tafeltje Dekje. “We 
eten elke dag heerlijk. Via deze weg geven we meteen 
‘n pluimpje aan de bezorgers!” Gerrit is al 60 jaar lid 
van Kanarievereniging Venray. In 2010 werd hij bij zijn 
50-jarig lidmaatschap benoemd tot erelid. Sinds enkele
jaren heeft hij geen kanaries meer, maar hij blijft geïn-
teresseerd in het reilen en zeilen van zijn club.

Over het briljante huwelijksjubileum is Gerrit kort: 
“wat goed is houdt lang”. De redactie feliciteert hen 
van harte met dit bijzondere jubileum en hoopt voor 
hen dat de lockdown snel wordt opgeheven, zodat 
ze hun derde achterkleinkind in levende lijve kunnen 
gaan bewonderen en ze de kleine dagelijkse dingen 
weer kunnen oppakken.
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Het mag geen naam hebben

Toch nog spijkerpoepen en koekhappen … 

Nog even en we kunnen weer naar de kroeg…

Kleurplaten aan poort van 
Hof van Loon

Geen uitbundige activiteiten op Koningsdag dit jaar 
helaas. Maar in plaats van de gebruikelijke activitei-
ten, kondigden wij enkele weken geleden een leu-
ke kleurwedstrijd aan. De kids van Overloon konden 
zich creatief uitleven op papier en de tekening inle-
veren. Ze maakten daarmee kans op een leuke, ver-
frissende verrassing. Tientallen tekeningen kwamen 
er bij ons binnen. Na uitgebreid beraad – op gepas-
te afstand uiteraard – zijn de volgende 
vijf in de prijzen gevallen:

Ivy Hofmans
Faiza Hendriks
Jinte Verstappen
Lola Weerts
Sil Hubers

Van harte gefeliciteerd. De prijzen zijn 
op Koningsdag zelf nog uitgereikt. 

Maar dat was nog niet alles. Na de keu-

ze voor de winnaars werden alle tekeningen aan 
een mooi oranje lint bevestigd en feestelijk aan de 
poort van Hof van Loon gehangen. Zo kon iedereen 
– en de bewoners van Hof van Loon in het bijzonder
– nog genieten van de mooie tekeningen. Op deze
manier heeft Stichting Oranjefeesten Overloon, on-
danks alle maatregelen toch geprobeerd er een leu-
ke Koningsdag voor Overloon van te maken.

Beste mantelzorgers in de gemeente Boxmeer,

De coronacrisis is zeker voor u een extra zware tijd. 
Een aantal van u kan nu niet de zorg geven die u 
zou willen, omdat dit nu slechts op afstand kan. Als 
u wel kunt zorgen voor uw zieke partner, familie of
vrienden is dat onder moeilijkere omstandigheden.
De angst voor besmetting en om deze over te bren-
gen, weegt bij u nog zwaarder. Ook zijn er men-
sen die u als mantelzorgers onder uw hoede heeft,
die al een hele tijd niet meer naar de dagbesteding
kunnen.

Er is in deze tijd veel aandacht voor medewerkers in 
de zorg. Terecht krijgen zij veel aandacht, wordt er 
voor hen geapplaudisseerd en worden er bloemen 
gebracht naar ziekenhuizen. Onze helden worden 
ze genoemd. Zij moeten hun werk op dit moment 
onder hele zware omstandigheden doen en dat 
wordt gelukkig ook zeer gewaardeerd in de samen-
leving. Voor mij zijn mantelzorgers ook zorgmede-
werkers en daarmee helden!

Bij het Centrum voor Mantelzorg Land van Cuijk 
staan in onze gemeente 1173 mantelzorgers en 139 

jonge mantelzorgers geregistreerd. Mantelzorger 
bent u vaak 24 uur per dag, 7 dagen in de week. 
Soms wordt er iets georganiseerd voor mantelzor-
gers, om er even uit te zijn en even te kunnen ont-
spannen. Dat is allemaal een stuk lastiger op dit 
moment. We worden gevraagd thuis te blijven. Er is 
niet veel te doen ter ontspanning, terwijl u dat als 
mantelzorger juist zo hard nodig hebt.

Het Centrum Mantelzorg Land van Cuijk onder-
steunt mantelzorgers ook in deze coronacrisis zo 
goed mogelijk. Met informatie, een luisterend oor 
en als wegwijzer naar andere instanties. Kijkt u eens 
op www.mantelzorglvc.nl of bel 0485-846739.

Ik dank u allemaal heel erg hartelijk voor uw tome-
loze inzet in deze moeilijke periode.
Hou vol! Maak er het beste van en maak gebruik 
van de hulp die er is.

Burgemeester Karel van Soest
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Kerkberichten

Eucharistieviering vanuit de parochie Heilige Martinus op zondagmorgen 
11.00 uur uitgezonden door Omroep Land van Cuijk TV

In verband met het coronavirus vinden er voorlopig 
in Overloon geen eucharistievieringen plaats. Met 
als gevolg dat er vanuit de Theobalduskerk geen 
vieringen kunnen worden uitgezonden. Vanuit Om-
roep Land van Cuijk TV is onlangs een mooi initi-
atief ontstaan om daar op zaterdag een eucharis-
tieviering op te nemen en om die dan op zondag 
om 11.00 uur uit te zenden. Deze eucharistieviering 
wordt verzorgd door de Parochie H. Martinus te 
Cuijk. 

U kunt deze viering eveneens ontvangen op het-
zelfde kanaal als de uitzendingen vanuit de Theo-
balduskerk van Overloon. Alleen het tijdstip is an-
ders: 11.00 uur op zondagmorgen. 
Voor Ziggo abonnees, via kanaal 40, voor abonnees 
van KPN/ Telfort/ XS4ALL/ glasvezelproviders, met 
de witte afstandsbediening, via kanaal 1475, voor 
abonnees van Telfort met de zwarte afstandsbedie-
ning, Edutel, Fiber.nl, Stipte: via kanaal 2186, voor 
abonnees van Trined, via kanaal 521.

Geen vieringen in de Theobalduskerk tot en met 
Pinksteren 31 mei en 1 juni

•  Naar aanleiding van de meest recente overheids-
maatregelen hebben de bisschoppen besloten om
af te zien van alle publiekelijk toegankelijke ker-
kelijke vieringen tot en met Pinksteren. Hieronder
vallen dus ook de stille missen op weekdagen, zo-
als die tot dusver doorgang vonden.

• Voor kerkelijke uitvaarten in deze periode geldt
dat er een maximum van 30 aanwezigen wordt ge-
hanteerd en dat er indien er sprake is van een eu-
charistieviering geen communie wordt uitgereikt.
De pastores blijven beschikbaar voor de ziekencom-
munie en het sacrament van de zieken.
• Misintenties, die al eerder opgegeven zijn, zullen,
wanneer er weer weekendvieringen in de Theobal-
duskerk plaatsvinden, afgelezen worden. Zoveel
mogelijk in overleg met de aanvragers.
• De inloopochtend in de pastorie op dinsdagmor-
gen, evenals de mogelijkheid om op zondagmorgen
in de pastorie binnen te lopen, worden gestopt tot
en met 1 juni. De kerk zal op dinsdagmorgen even-
eens gesloten zijn.
• Mededelingen, die betrekking hebben op de hui-
dige situatie, worden - in de regel onder kerkberich-
ten - gepubliceerd op de website van onze parochie
(www.theobaldusparochie.nl).

Kosterdienst
10 mei – 16 mei
Nelly van Gemert, tel. 642504

17 mei – 23 mei
Tiny Willems, tel. 641814

24 mei – 30 mei
Jan Hendriks, tel. 641753

Kerkklokken blijven luiden als
“een boodschap van hoop en troost”

Ook in de maand mei blijven onze kerkklokken lui-
den. In de maanden maart en april gebeurde dat 
ook al. Elke woensdag worden deze klokken geluid 
tussen 19.00 uur en 19.15 uur. Om een boodschap 
van hoop en troost te geven voor iedereen die te 

maken heeft met coronavirus. “Met deze klokken 
van hoop en troost” kunnen kerken mensen met 
elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isole-
ment heen, aldus de Raad van Kerken.

Voor het melden van een overlijden 
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij de 
dienstdoende koster die vermeld staat bij de kerk-
berichten of bij het e-mailadres van de parochie 
(info@theobaldusparochie.nl) een kennisgeving van 
overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende 
mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden 
geluid en zal melding worden gedaan op de paro-
chiesite: www.theobaldusparochie.nl

U kunt eveneens contact opnemen met het secreta-

riaat van de parochie Maria, Moeder van de Kerk, 
tel. 0485-471246 en bij dringende zaken tel.
06 23 88 78 60.

Uitgebreide informatie over de deelparochie 
H. Theobaldus kunt u vinden op de website
www.theobaldusparochie.nl

Voor vragen of andere zaken kunt u zich richten 
naar het e-mailadres info@theobaldusparochie.nl
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Bereikbaarheid Parochie  Maria, Moeder van de Kerk

Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende 
adres: Lepelstraat 13/A, 5845 BK St. Anthonis,
tel. 0485-471246. 

Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken 
zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te berei-

ken onder telefoon 06 23 88 78 60.

E-mail: secretariaat@mmvdk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de 
Kerk : www.mmvdk.nl

Huidhonger

Corona. Een Mexicaans biermerk. Onsterfelijk.  En 
toch riep die naam in een mum van tijd een wereld-
wijde stervensangst op. Wie bedenkt nou zo’n naam 
eigenlijk? Orkanen hebben zoals bekend allemaal 
vrouwennamen. Daar zit logica in. Daar heb ik wel 
eens over nagedacht. Maar wie bedenkt er eigenlijk 
een naam voor een virus? In dit geval waarschijn-
lijk een horecaondernemer met visie. Opdat wij 
niet vergeten. Niet vergeten dat er ooit een horeca 
bestond en festivals fl oreerden. In een tijd dat wij 
elkaar in een kroeg nog vrijelijk op 10 cm afstand 
met speeksel konden besproeien om de muziek te 
overstemmen. Het duurt nog even voordat dat weer 
zal gebeuren. Rare tijden noemt iedereen dit. Waar-
mee bedoeld wordt dat de tijden veranderd zijn in 
een te hoog tempo. De tijd vliegt voor ons uit. 

Van de ene op de andere dag worden we met zijn 
allen in een 1,5 meter gemeenschap gedreven. Dat 
levert links en rechts nogal wat spastische beelden 
op. Alleen met je eigen partner is alles nog toe-
gestaan binnen die beruchte cirkel van 1,5 meter. 
Geen beperkingen in dat geval wat de virologen 
betreft en die lijken de baas in deze “rare tijden”. 
Zelfs ons woordgebruik wordt anders. We zeggen 
niet langer “Hoie wá”  als afscheid, maar roepen 
naar elkaar “Blieft gezônd!” Er worden ook nieu-
we woorden uitgevonden. Op de Tv hoorde ik ie-
mand gepassioneerd uitroepen “Ik krijg van al die 
afstandregels zo’n verschrikkelijke  huidhonger!” 
Nee, het was geen man die dat zei. Huidhonger. 
Met natte ogen spuugde de vrouw het woord bijna 
smachtend uit. De spetters zaten op de cameralens. 
Dat overdenkend wandel ik door een uitgestor-

ven Museumlaan. Een laan die de gemeente vorig 
jaar al met een vooruitziende blik coronabestendig 
heeft laten maken. Een voetpad aan beide zijden. 
Geen tegenliggers dus op minder dan anderhalve 
meter. De rijweg zo smal, dat auto’s elkaar niet kun-
nen passeren. Aan weerszijden nieuwe lindebomen 
geplant. “Niet druipend” verzekerde de gemeente 
ons stellig. Coronabestendig. Het is dinsdagavond 
7 uur. In elke huiskamer fl ikkerende Tv-schermen. 
Rare tijd voor Boer zoekt Vrouw, denk ik. Ik kijk eens 
goed naar binnen. Vol in beeld ontwaar ik onze mi-
nister-president Mark Rutte. Bloedserieus leest hij 
voor uit eigen werk of, meer waarschijnlijk, uit werk 
van een viroloog.  Daar schijnen we er tegenwoor-
dig zo’n twee miljoen van te hebben in Nederland. 
Hij wordt gefl ankeerd door nog twee ministers. Ze 
staan alle drie achter een katheder. Dan moet het 
serieus zijn. Niemand lacht. Dat hoeft ook nog niet, 
want de verkiezingen zijn pas volgend jaar maart. 
Nederland in crisistijd. De Tv staat niet hard genoeg 
om alles op straat te kunnen volgen. Gelukkig ont-
waar ik achter hen op 1,5 meter een vrouw op een 
verhoging die driftig staat te gebaren met bijbe-
horende gezichtsuitdrukkingen. Die taal spreek ik 
na jaren van oefening in huiselijke kring vloeiend. 
Moeiteloos kan ik het verhaal volgen. Ik pak het op 
bij de dramatische mededeling van Rutte dat ook 
de kapsalons voorlopig gesloten blijven. Ik kijk nog 
eens goed naar onze premier. Keurig gekapt en ge-
schoren. Ik kijk nog eens goed naar die bewoner 
van de Museumlaan achter zijn Tv. Haren tot op zijn 
schouders en een volle grijze baard. Ik denk aan zijn 
vrouw en aan huidhonger. Ik vraag mij nog iets af. 
Zou die Rutte soms een geheime kapster hebben? Ik 
kan het niet geloven. In gedachten verzonken loop 
ik het Museumplein op richting het bos. De ijssalon 
van Günter. Gesloten. Het pannenkoekenhuis van 
Ronald Beukema. Gesloten. Het oorlogsmuseum. 
Gesloten. Op de achtergrond brult wanhopig een 
leeuw in het Zooparc. Gesloten. Rare tijden. Ik wei-
fel om het bos in te lopen. Angsten overvallen mij. 
Staat daar achter die dikke den niet een vrouw met 
huidhonger? Die zo meteen tevoorschijn springt, 
onstuitbaar accelereert en met gespreide armen op 
mij af zal komen? Ik draai om en ga naar huis. Ik 
begin zelf ook huidhonger te krijgen.
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Schijt aan de Grens helpt mee!

In de vorige uitgave heeft 
u kunnen lezen dat Schijt
aan de Grens in deze co-
ronaperiode ervoor wil
zorgen dat mensen met
elkaar verbonden wor-
den en te helpen daar
waar nodig is. Met name
richten we ons op de
mensen die nog zelfstan-

dig thuis wonen en in deze periode aan huis gebon-
den zijn. 

We zijn nu twee weken verder en de aanvragen en 
aanbiedingen komen volop binnen.
Bewoners van de Derpshei en Gildetrom werden 
op vrijdag 1 mei verrast met een optreden van Ger 
Holtermans met zijn orgel ’t Klötje. Bij het horen 
van de eerste tonen gingen de voordeuren open 
en kwamen mensen naar buiten. Sommigen bleven 
achter het raam, maar velen deden hun voordeur 
open. Buren die elkaar al weken niet meer gezien 
of gesproken hadden zagen elkaar weer, op afstand 
natuurlijk!

In de omliggende dorpen vonden muziekoptredens 
plaats, werden sketches opgevoerd of verhalen 
voorgelezen. Kortom: Schijt aan de Grens beschikt 
over een gevarieerd aanbod.

Weet je iemand die in deze bizarre tijd wel een 
steuntje in de rug kan gebruiken?, neem dan con-

tact op met ons. Dit kan via info@schijtaandegrens.
nl of via 06-21974611.

Kijk op www.schijtaandegrens.nl of op Facebook 
voor een impressie van de acitiveiten.

Ger Holtermans met zijn orgel ’t Klötje

Helaas... het seizoen zit er op

Een paar weken geleden 
hebben wij alle ouders 
en kinderen al laten we-
ten dat de activiteiten 
van SJIL die gepland 

stonden tot 1 juni niet door kunnen gaan i.v.m. 
de overheidsmaatregelen ter verdere verspreiding 
van het coronavirus. Nu het kabinet heeft aange-
kondigd dat de regels voor kinderen onder 12 jaar 
versoepeld worden, maar ook dat het verbod op 
evenementen na 1 juni zal blijven gelden, hebben 
wij besloten om ook de laatste activiteiten  die in 
de maand juni gepland stonden, niet door te laten 
gaan. Dit betekent dat het seizoen 2019/2020 voor 
SJIL nu helaas ten einde is. Ook de Kindervakantie-
week zal dit jaar niet doorgaan.

Wij vinden het jammer dat we, samen met de orga-
nisatie van de Kindervakantieweek deze beslissin-
gen hebben moeten nemen, maar hebben uiteraard 
begrip voor de maatregelen en richtlijnen van de 
overheid en geven hier dan ook gehoor aan.

Wij gaan ons nu richten op het be-
denken en regelen van superleuke 
activiteiten voor volgend seizoen 
en hopen iedereen dan terug te zien!

Via deze weg willen wij alle kinderen, ouders én 
vrijwilligers van SJIL en Kindervakantieweek heel 
erg bedanken voor jullie inzet en gezelligheid af-
gelopen jaar! Hoewel het seizoen kort was, hebben 
wij er ondanks dat tóch van genoten. Het is ontzet-
tend leuk om het plezier van de kinderen te zien 
en bijzonder om te merken dat zoveel Overloonse 
mensen SJIL en Kindervakantieweek een warm hart 
toedragen en een handje willen helpen. Hopelijk 
zien we iedereen volgend seizoen weer terug!

Met vriendelijke groet,
het bestuur van SJIL en de organisatie van Kinder-
vakantieweek
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Winteractie maak kennis met golf!
5 lessen van 50 minuten
voor slechts € 50,- p.p.
(inschrijven vóór 28 februari)

Tel: 06-22660985
mindyourswing@live.nl

Info lidmaatschappen en lessen:
www.golfbaanoverloon.nl

06-29444018

Maak kennis met golf!
• Golf verbindt mensen op sociaal vlak
• Golf vermindert en voorkomt stress
• Golf geeft meer energie
• Beter gewicht
• Sterkere spieren en botten
• Heerlijk buiten in de natuur

Informeer naar de mogelijkheden!
www.golfbaanoverloon.nl
info@golfbaanoverloon.nl

Klokje en klokkenstoel bij het voormalig
verzorgingshuis ontmanteld

Het bestuur van Pantein heeft toestemming 
gegeven voor het verwijderen van de ge-
denksteen, het klokje en klokkenstoel. Er zijn 
in de tijd bij de overdracht wel mondelinge 
afspraken gemaakt over hoe met dit kunst-
werk om te gaan, maar er is niets schriftelijk 
vastgelegd, waardoor het in principe eigen-
dom was van Pantein.

Voor het bestuur van Pantein was dit ge-
voelsmatig niet juist en zij geeft daarom het 
klokje terug aan de gemeenschap van Over-
loon.

Wij hebben van velen van u een suggestie gekregen 
voor de herplaatsing in Overloon. Wij hebben daar 
geen voorwaarden aan verbonden. 

Toch is één voorwaarde gezien het voorgaande zeer 
belangrijk, namelijk, dat het klokje geplaatst wordt 
op openbaar terrein, zodat er in de toekomst geen 
misverstand kan ontstaan over eigendomsrechten. 

De suggestie van de binnentuin van het Hof van 
Loon, hoe mooi ook, kan daarom niet gehonoreerd 
worden. De mogelijkheden van de andere sugges-
ties moeten eerst onderzocht worden. Te zijner tijd 
zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

De klokkenstoel staat voorlopig opgeslagen.

Wij zijn voornemens om het klokje en de  gedenk-
steen de komende maanden maand achter een 
raam te plaatsen bij de familie Hendriks, Stevens-
beekseweg 2A, zodat deze van dichtbij te zien zijn.

Heeft u vragen over
het coronavirus?

U kunt terecht bij het
publieksinformatienummer

0800 - 1351
(tussen 08:00 en 22:00 uur).
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Onze St. Theobalduskerk

Hebt u dat ook, je wandelt door Overloon en je ziet 
het mooie van het dorp niet meer. Je moet er op 
geattendeerd worden zodat je er weer oog voor 
krijgt. Historisch gezien stelt de bebouwing van het 
dorp Overloon niets voor, in 1944 is ons dorp totaal 
verwoest en alles wat je ziet is nieuwbouw van na 
de oorlog, maar wij mogen ons gelukkig prijzen 
met het feit dat er na die verwoesting mensen wa-
ren met een visie, hoe het nieuwe Overloon eruit 
moest zien. Pastoor van Boxtel was zo iemand.

Terugkerend van de evacuatie, de Overloonse puin-
hopen bekijkend, moet hij gezegd hebben:” Maar 
we bouwen het weer op”. Met de bouw van nood-
voorzieningen zoals noodwoningen en de noodkerk 
maar ook later met de wederopbouw van onder an-
dere de scholen had van Boxtel kennis gemaakt met 
architect Jan Strik. Deze architect werd als het ware 
de huisarchitect van de parochie.

Pastoor van Boxtel wilde hier een kerk bouwen in 
een vernieuwende stijl, niet een kerk van dertien in 
het dozijn zoals het bisdom dat voorstond. Samen 
met Jan Strik bezochten ze kerken in binnen en bui-
tenland zoals ook in Zwitserland, om inspiratie op 
te doen voor het realiseren van hun ideeën. Deze 
kerk moest symbool staan voor het hernieuwde cul-
turele leven van Overloon. De pastoor was niet zo 
volgzaam als het bisdom graag zag, maar Van Box-
tel zette door en realiseerde een unieke kerk met 
een geweldige uitstraling, al was er een zogenaam-
de kunstcriticus met de uitspraak: “de 2e wereld-
oorlog heeft de oude kerk verwoest het ware wen-
selijk een nieuwe oorlog met het doel deze kerk te 
vernietigen. Een les om te leren, de meeste onzin 
wordt door kunstcritici verkocht, deskundigheid is 
van een andere orde”.

Deze kerk, alleen al de architectonische vondsten, 
geen rechthoekige maar een vijfhoekige grondba-
sis, waar je ook in de kerk staat, alles is visueel naar 
het hoofdaltaar gericht, creatieve materiaalkeuzes 
en constructie, geweldige akoestiek, kortom een ar-
chitectonisch hoogstandje.

Dan heb ik het nog niet gehad over de kritische keu-
ze van kunstenaars die deze kerk mochten decore-
ren. De voorgevels, ontworpen door Leo Geurtjens, 
briljant kunstenaar, geboren 25 maart 1924 in Horst, 
voorstellende: De Schepping, links en rechts De Drie 
Eenheid. Als jongen van een jaar of tien heb ik ge-
zien hoe deze reliëfs gemetseld werden. Allereerst 
werden de binnenmuren gemetseld en afgesmeerd 
met cement. Op deze cementlaag tekende Toon Ka-
teman, huis en decoratieschilder, onderaannemer 
voor het schilderwerk van deze kerk, naar aanleiding 
van de ontwerpen de basistekeningen voor deze 
reliëfs waarna de metselaars de buitenmuren met 
reliëfs opmetselden. Een ambachtelijk hoogstandje. 
Leo Geurtjens, maker van onder andere het beeld 
van Zoete Lieve Gerretje; Jonas en de walvis in Den 
Bosch, in St. Anthonis op de Brink het St. Anthonis-
beeld en hier in onze kerk maakte hij het Maria- en 
Jozefbeeld boven de zijaltaren, gepolychromeerde 
houten beelden. Gepolychromeerd wil zeggen hou-
ten beelden, vaak lindehout, waarbij over het hout 
een deklaag is aangebracht dat later beschilderd 
of ingekleurd wordt. Later creëerde hij de beelden 
van St. Theobaldus en het H. Antonius Padua, hou-
ten gepatineerde beelden. Patineren is het kleuren 
van voorwerpen met transparante materialen. Deze 
beelden getuigen van een diepgaande overweging 
over de persoonlijkheden die hij uitbeeldde.

Een ander gerenommeerd kunstenaar die zijn ta-
lenten mocht tonen was Marius de Leeuw geboren 

29 augustus 1915 in Den Bosch, 
gestorven 14 oktober 2000 te Hel-
voirt. Deze schilder – glazenier en 
wanddecorateur won in 1947 de 
Prix de Rome, een prijs door Ko-
ning Lodewijk Napoleon ingesteld 
voor jonge kunstenaars die hun de 
mogelijkheid bood om voor een 
bepaalde tijd in Rome te studeren. 
In datzelfde jaar werd hij geëerd 
met de zilveren Jeroen Bosch pen-
ning, een kunstenaarsonderschei-
ding van de stad Den Bosch. Later 
zal hij nog meer onderscheidingen 
krijgen voor zijn werk. Deze gelau-
werde kunstenaar is de ontwerper 
van de glas en lood ramen, voor-
stellende vliegende fi guren (enge-
len).

Theobalduskerk (foto: Albert Hendriks)
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Blief toch
nog efkes . . .

Vrij onverwachts is een warm mens
van ons heen gegaan

Jo Crooijmans
* Overloon, 4 november 1935

† Overloon, 15 april 2020

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken 
voor de kaarten, bloemen en andere blijken 
van medeleven, die wij ontvingen na het over-
lijden en afscheid van Jo.

Fam. Crooijmans

Dankbaar en met veel liefde terugdenkend aan alles 
wat hij ons tijdens zijn leven heeft gegeven, is op 
90-jarige leeftijd, voorzien van het Heilig Sacrament
der Zieken, thuis in zijn eigen vertrouwde omgeving 
in bijzijn van ons allen mijn lieve man, ons pap, opa en 

super-opa overleden.

Harry Stroecken
* Beers, 21 augustus 1929  †Overloon, 4 mei 2020

echtgenoot van Nolda Claassen

Pap, opa en super-opa van
Gerard
Pierre en Veronique
Harrie en Trudi
Barry en Mia
Jeannot en Maria
Joseph en Marie-José
Guy en Jeannette

en opa’s kleinkinderen en achter kleinkinderen

Arnold Willemsplein 9
5825 CZ  Overloon

De crematie heeft plaats gevonden op vrijdag 8 mei in 
Crematorium Boschhuizen te Venray.
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Harry van den Thillart, geboren in 1915 in Den 
Bosch, in 2009 gestorven in Rosmalen, beeldhouwer 
en edelsmid. Van zijn hand is al het ijzersmeedwerk 
zoals de preekstoelen, de kaarsenkandelaars, het 
tabernakel, maar ook de bronzen duif op de lichtto-
ren van de doopkapel aangebracht, als voltooiing in 
de verbeelding, de doop van Christus in de Jordaan, 
door deze doopkapel abstract weergegeven. Helaas 
is dit kunstwerk door koperdieven gestolen. Een 
grandioos veelzijdig kunstenaar die het ambacht 
van smeden tot kunst wist te verheffen.

Achter het hoofdaltaar hangt een kruisbeeld 17e 
eeuw, afkomstig uit de verwoeste kerk. Bij de slag 
om Overloon in 1944 kwam de kerk onder vuur te 
liggen en ook het dak van een van de zijkapellen 
stortte in, hierbij werd de dwarsbalk, met daaraan 
de armen van de gekruisigde Christus vernietigd en 
alleen de verticaal staande balk met daaraan het 
corpus bleef gespaard.

Piet van Dongen, beeldhouwer en restaurator, ge-
boren 1895 in Bergen op Zoom en gestorven 1987 
ook in Bergen op Zoom. Pastoor van Boxtel had van 
Dongen leren kennen in de periode dat hij werk-
zaam was in Den Bosch waar van Dongen als restau-
rator op dat moment werkzaam was. Piet van Don-
gen restaureerde nieuwe armen voor dit kruisbeeld. 
Van Dongen had in het verleden al meer opdrach-

ten van de pastoor ge-
kregen, zoals in de be-
ginjaren 50 het maken 
van drie eikenhouten 
beelden voorstellende: 
H.Hart; H.Theresia van
Lisieux en een H.Dona-
tusbeeld. Ook het veld-
kruis aan de Oploseweg
en het beeld Maria van
de goede duik zijn van
zijn hand. In de begin-
jaren 60 vervaardigde
Piet van Dongen een
houten kerstgroep voor
deze kerk.

In de doopkapel hangt 
het vooroorlogse  St. 
Theobaldusbeeld, ver-
vaardigd door atelier 
Thissen uit Roermond, 
een gepolychromeerd 
beeld met kenmerken 
van de neo gotiek als-
wel en van de art nou-
veau stroming.

Doordat Pastoor van Boxtel geen geld meer had voor 
een originele kruisweg liet hij foto’s van een Franse 
kruisweg in zijn kerk ophangen. Tijdens het pasto-

raat van Henk Tolboom schonk een Overloonse fa-
milie de kerk een kruisweg. Deze kruisweg is van de 
kunstenaar Piet Engels, geboren in Den Haag 1905 
en gestorven in Den Bosch 1981. Een veelzijdig kun-
stenaar; schilder, tekenaar grafi cus, beeldhouwer 
en aquarellist met veelal religieuze voorstellingen. 
Deze kunstenaar won in 1934 de Havermansprijs, ik 
heb over deze prijs geen informatie kunnen vinden. 
Deze kruisweg is grafi sch uitgevoerd in houtsnede, 
een hoogdruk techniek.

Zelf kreeg ik in 2007 de opdracht een beeld te ma-
ken voor deze kerk. In overleg met Pastoor Tolboom 
werd gekozen voor de uitbeelding van St. Francis-
cus, het zonnelied zingende en de H. Clara van As-
sisi, het uitbundige, extroverte en het ingetogen, 
introverte gebed. Deze beelden zijn in gepatineerd 
keramiek uitgevoerd.

Het H. Hartbeeld buiten de kerk komt van atelier 
Thissen in 1930 in opdracht van Pastoor van Empel 
uitgevoerd.

Als laatste wil ik kwijt, Pastoor van Boxtel de Primus 
inter paris bij de wederopbouw van ons Overloon, 
als inwoners van dit dorp zijn wij hem, deze revolu-
tionaire pastoor, veel dank verschuldigd.

Clemens Weijmans

H. Theresia van Lisieux
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Puzzelen? Leuk...

Prijs deze keer beschikbaar gesteld door
DA Drogisterij & Parfumerie

Zie pagina achteraan.

Snoeiwerkzaamheden, onkruidbeheersing, 

gazon verticuteren, periodiek onderhoud

en overige tuinwerkzaamheden.

Voor info bel/app 06-13831481

Schalk Tuinonderhoud 

Overloon

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

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging 

Iedereen kan weer een afspraak maken voor fysiotherapie. Voorafgaand zullen wij u vragen stellen 
mbt corona virus. Afhankelijk daarvan kunnen we het behandeltraject wel of niet ingaan.

In de praktijk worden uiteraard de hygiënemaatregelen in acht genomen.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken neem dan telefonisch, of per mail, contact met ons op.

Wij zijn te bereiken op tel nr: 0478-640520 en 06-25005743 en info@fysioteunissen.nl
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Houkje (Johanna Maria) van 
der Weij, geboren 16 juni 1947 
in Helmond
Jos(ephus Jacobus Leonardus 
Maria) Verhagen, geboren 4 
februari 1946 in Helmond
Gehuwd in Helmond op 25 
april 1970

********************************************

Houkje is het zesde kind uit een Fries gezin van acht 
kinderen. Haar ouders zijn in de crisis van de eind 
dertiger jaren vanuit Friesland naar Brabant geko-
men in de hoop daar werk te vinden. Haar vader 
was leraar huisschilderen op een internaat voor 
moeilijk opvoedbare jongeren. In zijn vrije tijd was 
hij een enthousiast beeldhouwer. Hij heeft honder-
den beelden uit hout gesneden en hij legde daar 
veel symboliek in. Houkje: ”Wij hebben vijf kinde-
ren gekregen. We hadden drie dochters toen zich 
een tweeling aandiende. Een jongen en een meisje. 
Mijn vader heeft toen een jongetje uit een boom-
stam gesneden, een kind dat als het ware uit dat 
hout tevoorschijn groeide. Dat was de ‘stamhou-
der’. Met onze zoon hadden wij dus nu ook een 
stamhouder gekregen”.

Jos is de vierde uit een gezin van vijf kinderen. Zijn 
ouders hadden boekhandel/drukkerij Verhagen de 
Reydt in Helmond. Als twaalfjarig jongetje ging 
hij in 1958 naar het Alphonsus seminarie van de 
redemptoristen in Nijmegen, maar de priesterop-
leiding heeft hij niet afgemaakt. Hij weet nog heel 
goed hoe hij op een mooie zondagmiddag in augus-
tus 1958 door zijn ouders naar dat seminarie werd 

gebracht en hoe hij daar alleen achterbleef en over-
weldigd werd door heimwee. Jos daarover: “Een 
troost  was mijn heeroom die me uitnodigde voor 
een wandeling in de kloostertuin. Op een bepaald 
moment keek hij omhoog naar de strakke blauwe 
lucht en vroeg hij mij: ‘Jos, zie je die prachtige ster-
ren daar?’. Ik zei dat ik geen sterren zag, waarop hij 
tegen mij zei: ‘Dat is juist, jongen, maar …. houd er 
in je leven rekening mee dat er dingen zijn die je 
niet ziet, maar die er wel zijn’. Dat werd een blijven-
de gedachte”.
Na twee jaar kwam Jos weer terug naar Helmond. 

Op de middelbare school in Helmond leerde Jos en 
Houkje elkaar kennen. Hij was zestien en zat op het 
gymnasium. Zij was vijftien en zat op de MMS. In 
de strenge winter van 1963 kregen ze verkering. Er 
kon volop worden geschaatst. Op de ijsbaan heeft 
Jos toen in Griekse letters STERGO TE voor Houk-
je in het ijs geschaatst. Ik hou van je, betekent dat. 
Romantischer kan haast niet. Die woorden staan in 
haar trouwring.

Houkje en Jos zijn getrouwd door een heeroom van 
Houkje, pater Amandus van der Weij. Een karme-
liet. Vóór de oorlog schreef hij artikelen waarin hij 
waarschuwde tegen de opkomst van het nationaal 
socialisme. En dat deed hij zo vurig dat de abt hem 
waarschuwde en zei dat hij vermoedelijk als eerste 
zou worden opgepakt als er oorlog zou uitbreken. 
Dat gebeurde inderdaad. Hij werd opgepakt en is 
in het concentratiekamp Buchenwald beland. Hij 
heeft de oorlog overleefd en over zijn kamper-
varingen schreef hij een boek dat als titel draagt: 
Het voorgeborgte van de hel. Graag hadden Jos en 
Houkje ter gelegenheid van hun gouden bruiloft uit 
dankbaarheid bij de Karmelieten in Boxmeer een H. 
Mis bijgewoond, maar dat zat er vanwege de coro-
namaatregelen niet in.

Na de middelbare school ging Houkje naar de 
kweekschool in Eindhoven. Toen ze die opleiding 
had afgerond begon zij als onderwijzeres in Eind-
hoven. Ze bewaart goede herinneringen aan die 
tijd. Houkje: “Ik had in het begin 45 kinderen in 
mijn klas. Mijn collega in de klas ernaast had ook 45 
kinderen. Als er zangles was zette zij de tussendeur 
open en zongen wij met 90 kinderen. Fantastisch!”
Toen Houkje na 25 jaar in het onderwijs door de 
reuma haar werk moest opgeven, is zij voorlichter 
geworden bij Reuma Nederland, en zette haar lief-
de voor het onderwijs voort middels trainingen aan 
studenten.

Jos ging na de middelbare school sociologie stude-
ren in Utrecht. Hij sloot zijn studie af met een stage 
in het huis van bewaring in Utrecht, waar zijn hart 
voor de toch wel heel bijzondere wereld van het 
gevangeniswezen was opengegaan. Vervolgens is 
Jos op het Ministerie van Justitie in Den Haag gaan 
werken, waar hij van 1971 tot 2006 heeft gewerkt. 
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BERGKAMPWEG 2 - WWW.SALONTOINE.NL
0478 - 641584 - INFO@SALONTOINE.NL 

  WIST U DAT:
• we weer open zijn!
• we onze openingstijden verruimd hebben:

maandag t/m donderdag van 8.30 - 20.30
vrijdag van 8.00 - 20.30
zaterdag van 8.00 - 17.00

• de hereninloop tijdelijk vervalt omdat we nu
alleen op afspraak werken

Gezonde- koelverse maaltijden aan huis!
Bezorging 1 keer per week, geen bezorgkosten.

Heel veel variatie en keuze, ook diëten.

Probeer vrijblijvend 3 maaltijden voor € 14,95
Bel: 06 46276469 Edward Henckens / www.etenmetgemak.nl
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Nieuws over de website

Als u op de site van de Oude Schoenendoos kijkt ziet 
u dat er veel nieuws op staat. Van de bidprentjes
van het gebied dat de schoenendoos behelst zijn
5300 van de 20.000 geplaatst. Ook is er nog een uit-
gebreidere site die tevens vermeld is. U kunt zoeken
in verschillende sites, die ook weer hieraan verbon-
den zijn.

Het is altijd leuk om er eens op de kijken. Wie weet 
wat u tegenkomt. Ziet u een foto die nog een aan-

vulling kan gebruiken, zoek contact en laat uw op- 
of aanmerking achter. Wij zullen het bekijken en de 
veranderingen doorvoeren.

In deze tijd is ook ons archief gesloten. Als u wilt 
kunt u contact opnemen. De telefoonnummers 
staan ook op de site.
Veel kijkplezier op:
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl

Hobbies van Houkje: “Lezen en studeren. Ik ben lid 
van twee leesgroepen, een in Overloon en een in 
Eindhoven.  Ik zing met veel plezier. Eerst in Logeko, 
waar ik Koos van der Hoff ontmoette, die ik nog 
uit mijn jeugd kende want ook zijn ouders waren 
vanuit Friesland naar Brabant gekomen en onze fa-
milies kenden elkaar. Nu zing ik in Cantonis. Toen 
werken voor mij niet meer ging ben ik aan een fi lo-
sofi estudie begonnen. Nu  doe ik vrijwilligerswerk 
voor de bieb, de kerk en de granny’s. Ik hoop dat we 
weer snel bij elkaar mogen komen”.

Hobbies van Jos: “Schrijven. Ik ben na mijn pensi-
onering boeken gaan schrijven. Het vijfde komt 
binnenkort uit. Dat gaat over hoe mensen uit deze 
streek 200 jaar geleden leefden. Ik vertel in dat boek 
het levensverhaal van twee mensen dat ik bijna in 
zijn geheel heb kunnen reconstrueren. En zingen is 
ook een hobby. Ik zing gregoriaans in een schola 
in Nijmegen en doe vrijwilligerswerk in de Hof van 
Loon”.

Samen hebben Jos en Houkje vijf kinderen en zeven 
kleinkinderen gekregen. Drie kinderen wonen er in 
Gouda, een in Krimpen aan de IJssel en een in Kal-
mar in Zweden. Ze zijn heel blij met hen.

De feestdag van hun gouden bruiloft viel wonder-
wel samen met een ander jubileum. Op 25 april 
2020 waren zij niet alleen 50 jaar getrouwd, maar 
woonden zij ook 12 ½ jaar in Overloon. Daarvoor 
woonden ze in Zuid Holland, in Gouderak, in een 
voormalige molen.

Jos: “We hebben onze bruiloftsdag gevierd in de 
eigen tuin met de kinderen en de wat oudere klein-
kinderen. Met passen, meten en goed ‘aantallen-tel-
len’ konden we dat doen binnen de regels die daar-
voor golden. Het was stralend weer. We hebben een 
heel mooie dag gehad”. 
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Overloon - Mill
0478 - 507171   •   www.vangemertbv.nl

korting op alle 
 materialen voor 
tuinberegening!

Actie loopt t/m juni 2020

20%

Het adres voor Computers, Laptops,
Printers & Reparaties

Vraag naar de mogelijkheden: 06-51352120
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Aangezien wij in de landelij-
ke fi nale staan en deze uit-
gesteld is naar 5 september 
hebben wij besloten dat dit 

de periode is voor het overschakelen naar een pro-
fessionele website. Kijk naar het waanzinnige resul-
taat op www.speeltuingewoonbuitenoverloon.nl 
en geniet van onze speelse, maar ook zeer profes-
sionele website. Op onze website hebben wij ook 
een doneerknop geïnstalleerd waarop u een vrijwil-
lige bijdrage kunt doneren via onze site zodat wij 
bijvoorbeeld ook onze ouderen kunnen plezieren 
door op termijn een heuse fi tnesstuin te kunnen 
realiseren waar zij tussen onze spelende kinderen 
kunnen sporten/revalideren/ genieten en zich ver-
bonden kunnen voelen. Hoe welkom zou dat zijn, 
juist in deze tijd vragen wij om uw steun.

Uiteraard willen wij u ook graag verwelkomen op 
onze website met het logo van uw bedrijf als u 
vriend van ons project wil worden. Uw logo komt 
dan op onze website en dat is natuurlijk een mooie 
manier om reclame voor uw bedrijf te maken zo-
wel op lokaal, regionaal en landelijk niveau. In het 
coronatijdperk willen wij net als u de eenzaamheid 
onder onze ouderen en kinderen tegengaan en wij 
zijn daar het ultieme project voor. Dit is uw kans, 
pak deze kans en bouw mee aan een inclusieve sa-
menleving. Wij rekenen op uw enthousiasme, dona-
tie, vrijwillige inzet en blije bezoekjes.

Met ingang van 1 mei 2020 is onze speeltuin weer 
toegankelijk voor bezoekers na overleg met ge-
meente, politie, bestuur van de speeltuin en het 
museum. Er zijn op dit geen mogelijkheidheden 
om gebruik te maken van de toiletvoorzieningen. 
Denkt u tijdens uw bezoek aan het afstand houden 
en samenscholen is niet toegestaan. In de door-
loopcontainer vindt u mogelijkheden om eventuele 
speeltoestellen te ontsmetten.

Tot slot zijn we bezig met de aanschaf van de 
zeszwaaischommel en kunnen er ook nu ook met 
een bijdrage van Kind Fonds en handicap, het ge-
handicapte kind en HandicapNL extra speelpanel-
en worden aangeschaft. Wij hopen u graag weer 
te ontvangen in onze prachtige groene en un-
ieke buitenspeeltuin, zie www.speeltuingewoon-
buitenoverloon.nl . Voor vragen kunt u ons mailen: 
info@speeltuinboxmeer.nl 

“LEKKER LOËN“

Beste inwoners van Overloon en daarbuiten, familie 
en vrienden,

Zoals u zult begrijpen kan de 2e editie van de sfeer-
markt “LEKKER LOËN“ zondag 21 juni helaas niet 
plaatsvinden. Gezondheid van ons allen gaat na-
tuurlijk voor en moeten we onder controle krijgen.
Maar….dat gaat lukken!

De organisatie kan u met veel enthousiasme melden 
dat we, als de situatie dat toelaat, op Zondag 20 
december 2020, “LEKKER LOËN“ in Kerstsfeer hou-
den.  Van 11.00 tot 17.00 uur op het prachtige plein 
Museumpark te Overloon.

Een Goei Leven Beleven krijgt dus nog meer beteke-
nis en dat gaan we ook waarmaken.
De markt wordt een stuk uitgebreider dan in 2019 
met ambachten, streekproducten, proeverijen, mu-
ziek, levende dieren en voldoende gezelligheid voor 
jong en oud.

Natuurlijk in kerstsfeer. 
Zet u het vast in uw agenda ?

“LEKKER LOËN“: U mag het niet missen !
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VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open 

van 12.00 tot 18.00 uur

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON

Van borrelhapje tot
compleet

verzorgd feest

Heerlijke 100%
blauwe bessen PRODUCTEN en NOTEN

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

In verband met het Coronavirus 
zijn alle activiteiten, exposities en 

andere bijeenkomsten bij ’t 
Helder tot juni geannuleerd. Wij 

houden u op de hoogte via de 
website!

AAaannmmeellddeenn vvoooorr ddee nniieeuuwwssbbrriieeff –– ssttuuuurr eeeenn eemmaaiill 
 

Ruimte voor úw ideeën!
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Juridische kermis

Overloon is – gelukkig! 
– een bloeiend dorp.
Daar zijn meerdere oor-
zaken voor. Eentje daar-
van is het rijke aanbod
aan verenigingen en
stichtingen die zich hier
voor allerlei goeie doe-
len inzetten.

Al die verenigingen en 
stichtingen hebben een 
bestuur. En in elk be-
stuur zit minstens een 
voorzitter, een secre-

taris, een penningmeester en vaak nog een paar 
andere bestuurders. Goed besturen betekent ook 
regelmatig wisselen van bestuurders. Nieuw bloed 
erin, om inteelt te voorkomen. Dat klinkt buitenge-
woon gezond. Dus zoeken we ons om de haverklap 
een breuk om weer een buurman te interesseren 
om penningmeester te worden bij de sportvereni-
ging, of een buurvrouw om secretaris te worden bij 
het koor. Maar die waren al eens vaker gevraagd… 
en ze hebben er geen zin in. Is dat nou jammer of 
niet?

Natuurlijk wil je alleen maar gemotiveerde bestuur-
ders. Die intelligent en initiatiefrijk zijn, die veel 
vrije uren willen opofferen en die na afl oop ook ge-
zellig een kopje koffi e blijven drinken. Het schaap 
met 5 poten. Maar dan een hele kudde tegelijk. 
Want Overloon telt maar liefst meer dan 50 stich-

tingen! Wat zegt u… 50? Jawel. En tel daar nog de 
ongeveer 35 verenigingen van ons dorp bij op en 
dan kom je dus op 85 besturen op onze eigen Lónse 
postzegel.

Met 85 voorzitters en evenzoveel penningmeesters 
en secretarissen kom je dus al op meer dan 250 men-
sen die zo gek zouden moeten zijn om hun vrije tijd 
op te offeren voor het rijke culturele en sportieve 
leven. Of voor het woongenot van een Vereniging 
van Eigenaren. Of voor het fi nancieel welzijn van de 
certifi caathouders van (stichting) administratiekan-
toren. En dan tellen we de overige bestuursleden 
van al die clubjes nog niet eens mee.

Mensen, mensen, wat doen we onszelf aan met al 
die tientallen stichtingen en verenigingen... Zou 
het geen slimmer idee zijn om iets meer samen te 
werken, misschien hier en daar een stichting op te 
heffen, en dan proberen om niet méér te gaan be-
sturen, maar vooral béter?

Wat overigens onverlet laat dat we toch moeten 
proberen om die nieuwe buurvrouw of buurman te 
interesseren om maandelijks een paar vrije uurtjes 
bij te dragen aan activiteiten in het dorp. Want vers 
bloed kan leiden tot nieuwe ideeën en méér doen 
en minder praten. Vóór Loën en dóór Loën. Met 
grote dank aan al die mensen die inmiddels al jaren 
hun bestuurlijke schouders onder dit dorp zetten, of 
gezet hebben (bedankt, Fons!).

Erik van den Dungen

HET WEER

April zeer droog en de zonnigste 
ooit

Vanaf half maart hebben hoog-
druksystemen ons weerbeeld 

bepaald. Ook in de aprilmaand is de situatie onver-
anderd gebleven. We begonnen wel met de koud-
ste dagen. Op de twee eerste dagen van deze gras-
maand bleef de maximum temperatuur steken bij 
10.8 graden. Overigens niets bijzonder, maar op de 
1e april daalde de nachtwaarde naar -4.4 graden en 
deze minimum waarde was zelfs lager dan de hele 
afgelopen winter. De stroming werd wat afl andig 
en daarmee gingen de temperaturen fl ink oplopen. 
Geregeld warme dagen en op de 8e haalde ik op 
mijn openveld station met ruim 25 graden de eerste 
zomerse dag. 

Het was de hele maand zeer zonnig met fl ink wat 
heldere dagen. Ook op 1e paasdag was het zeer 
fraai weer met bijna 25 graden, maar later nam 
de bewolking toe en viel er voor het eerst in deze 

maand wat regen. Ook was er kortstondig onweer. 
De neerslag bleef beperkt tot 2 mm. Wel stroomde 
er aanmerkelijk koudere lucht onze regio binnen.

Op 2e paasdag en ook een dag later daalden de 
temperaturen naar 11 graden.
Dit was overigens van korte duur. Al snel keerde 
het zonnige weer terug en liepen de temperaturen 
weer fl ink op. Er volgde een fl ink aantal warme da-
gen met temperaturen van 20 tot 24 graden. Wel 
was het geregeld erg schraal. De aangevoerde lucht-
soort was kurkdroog. De luchtvochtigheid daalde 
op enkele dagen onder de 20 procent. Koningsdag 
werd ook de warmste tot nu toe. Maar deze dag is 
pas vanaf 2013 ingevoerd. 

De laatste dagen van april ging de barometer fl ink 
dalen en viel er wat regen. Maar dat stelde weinig 
voor. Het apriltotaal werd amper 9 mm. Over het 
langjarig gemiddelde, dat nu het tijdvak 1991 – 
2020 betreft, is het wat droger geworden. Normaal 
valt er 41 mm neerlag. Ook de cijfers van de tempe-
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Overloonseweg 10a,5821 EE - Vierlingsbeek. 
Restaurant tel.: 0478 - 226080 Winkel tel.: 0478 - 562231

De winkel is geopend:
van maandag t/m zaterdag van 09.00u tot 18.00u. 

Op zon- en feestdagen van 10.00u tot 18.00u.

Voor al uw verse (geschilde) asperges.
Met een ruime keuze aan streekproducten.

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

0478 588 889  dag en nacht bereikbaar  0485 523 043
www.goemansuitvaartzorg.nl

Persoonlijk en begripvol

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

Sámen
voor een warm afscheid

Bel gerust
Dorien van Dijck

06-30693894
0478-642527

www.doorvandijck.nl
 vanuit het hart verbinden bij afscheid
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Impressie bijzondere K(w)oningsdag in Overloon
Door de coronacrisis dit jaar helaas geen Koningspe-
len in Overloon. Maar gelukkig werden er op diver-
se plekken in ons dorp toch spelletjes georganiseerd 
voor de kinderen, zodat het toch een geslaagde (k)
woningsdag kon worden! Het werd ondanks de 1,5 
meter afstand toch een mooi en bijzonder feest.

Door een  spontane actie in de buurt van D’n Bond 
- één oproepje in de buurtapp was voldoende om
enthousiast aan de slag te gaan -  werd er voor de
kinderen een carportspellenmiddag georganiseerd.
Onder elke carport was er wat leuks te doen. Door
middel van een strippenkaart liepen de kinderen ie-
der een eigen route. Knus en met gepaste afstand
konden de kinderen o.a. spijkerpoepen, blik gooi-
en, bottle fl ippen, sjoelen en er was zelfs een mi-
nigolfbaan. De kinderen speelden er op los….want 
een volle strippenkaart was een ijsje waard!

Door een andere groep vrienden werden opritspel-
len georganiseerd. Eenieder had op zijn eigen oprit 
een spel neergezet en door allemaal dezelfde route 
te fi etsen kon je overal een spel spelen zonder te 
dicht bij elkaar te zijn. Ook hier was een stempel-
kaart voor de kinderen een succes en de sleutel tot 

een ijsje. 21 kinderen in de leeftijd tussen 1 jaar en 6 
jaar hebben de traditie van Oudhollandse spelletjes 
doorgezet.

Het is voor jong en oud een heerlijke dag geworden 
en wat zijn we trots op onze buurt!

Oud Hollandse spelen zoals spijkerpoepen, koekhappen 
en poppenkast kijken

ratuur en de zonuren zijn duidelijk veranderd. Nu 
haalde ik een gemiddelde van 12.1 graden in april. 
Voorheen was dat 9.3, maar nu is het gemiddelde 
met 10.2 graden een stuk hoger uitgekomen. Met 
de zonuren is het ook niet anders. 
April 2020 werd de zonnigste aprilmaand ooit met 
292 uren zon. Een verbetering van 3 uren ten op-
zichte van april 2007. Voorheen was het gemiddelde 
165 uren. Nu is dat opgelopen tot 184 uren. Dus kort 
gezegd, april is warmer iets droger en een stuk zon-
niger geworden. Ook de 3 maanden hiervoor was 
dat het geval Alleen februari was een stuk natter.

Inmiddels zijn we aan de bloeimaand mei begon-
nen. De eerste dagen waren wisselvallig, met wat 
regen, maar de droogte is zeker nog niet voorbij. 
Nadien werd het weer zonniger en warmer. Hoe 
het verder gaat kun je vernemen als je afstemt en 
luistert naar mijn dagelijkse weerpraatje via radio 
MAASLAND FM 89.6 en wel om 12.30, 13.30 en ook 
in de avonduren. Ook via radio VENRAY FM 90.2, 
zowel in de ochtend als in de avonduren.

Weerman Bert Vloet
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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

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

Zorg goed voor jezelf en pas goed op elkaar!

Het Coronavirus raakt inmiddels meer dan alleen onze gezondheid. Het stelt jou en 

onze medewerkers bloot aan nieuwe uitdagingen en dilemma’s. Wij blijven ons tot 

het uiterste inspannen om jou als klant te helpen.

Via de Rabo App en Online Bankieren kun je veel bankzaken 24 uur per dag zelf 

regelen. Telefonisch zijn wij bereikbaar op (088) 722 66 00. Voor urgente zaken is 

ons adviescentrum in Beugen volgens de reguliere openingstijden geopend. Onze 

kantoren in Cuijk, Mill, Gennep en Boxmeer zijn tot nader order gesloten.

Ga voor meer informatie en onze contactgegevens naar: rabobank.nl/lvcm

Rabobank Land van 
Cuijk & Maasduinen

Aangepaste 
bereikbaarheid
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Agenda
2020

Vanwege het Coronavirus zijn 
- of worden - veel activiteiten
afgelast. Daarom moeten wij bij
onderstaand overzicht enig voor-
behoud maken. Kijk eventueel op
de website van de betreffende
organisaties.

8 juni
Dorpsraad, Besloten vergadering, 
de Pit, 20.00 uur
13 juni
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
18 juni
KBO, Wandeling IVN
5 juli
Gilde, Koningschieten
6 juli
Dorpsraad, Openbare vergade-
ring, de Pit, 20.00 uur
11 juli
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
23 juli
Zonnegroet, NL Doet, 10.30 - 
16.00 uur
31 juli
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
8 augustus
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
18 augustus
KBO, Kermislunch
28 augustus
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
7 september
Dorpsraad, Openbare vergade-
ring, de Pit, 20.00 uur
12 september
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
12 september
KBO, Jeu de Boules Toernooi, 
13.30 uur
12 september
Fanfare, Avond van de Filmmu-
ziek, Openluchttheater
13 september
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
19 en 20 september
Oorlogsmuseum, Militracks
21 september
KBO, Kijk op Kunst, 19.30 uur

25 september
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
25 en 26 september
Loën wet ‘t
3 oktober
Fanfare, Brabantse Humoravond, 
de Pit
8 oktober
KBO, Dag van de Ouderen
10 oktober
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
11 oktober
H. Mis met zang van LOGEKO in
de kerk, aansluitend concert in de
Pit i.v.m. 50 jaar jubileum koorlid,
10.30 uur
11 oktober
KBO en SWOGB, Uit op Zondag,
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
12 oktober
Dorpsraad, Openbare vergade-
ring, de Pit, 20.00 uur
18 oktober
Dutchbricks, LEGO Show Brickto-
pia Overloon 2020, de Pit, 10.00
- 17.00 uur
22 oktober
KBO, Wandeling IVN
KBO, Themadag, de Pit
30 oktober
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
31 oktober
Freunde Echo, FEN-avond
1 november
Allerzielenviering, kerk, 14.30 uur
2 november
Dorpsraad, Openbare vergade-
ring, de Pit, 20.00 uur
8 november
Kindermarkt
8 november
KBO en SWOGB, Uit op Zondag,
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
11 november
Huibuuke, Vör de Kerk op ’t Plein
14 november
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
15 november
Sinterklaascomité, Sinterklaasin-
tocht, 14.30 uur en programma in
de Pit, 15.00 uur
16 november
KBO, Kijk op Kunst, 19.30 uur
22 november
Jubileumreceptie 66 jaar Keie-
schieters, Vierlingsbeek

26 november
KBO, Ledenvergadering, de Pit, 
14.00 uur
27 november
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
7 december
Dorpsraad, Openbare vergade-
ring, de Pit, 20.00 uur
12 december
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
13 december
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
17 december
KBO, Kerstviering, de Pit
18 december
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
20 december
Lekker Loën, Plein Museumpark, 
11.00 - ca. 17.00 uur
20 december
Fanfare, Kerstconcert.
25 december
De Lónse Bieb, gesloten vanwege 
Kerstmis
31 december
SJIL, Oliebollenactie, huis aan 
huis, 10.00 - 13.00 uur

2021
3 januari
Fanfare en Huibuuke, Liedjesmid-
dag, de Pit 
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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 (vlakbij het gezondheidscentrum D’n 
Bond), met vermelding van jouw naam en telefoonnummer.

Inleverdatum uiterlijk zondag 17 mei 2020.

De prijs voor de oplossing van deze keer, is beschikbaar gesteld door
DA Drogisteri & Parfumerie.

De winnaar van de puzzel
in de uitgave van 29-4 is:

Mevrouw R. Sijbers
(RESTARIA LOON)

1 2
3456

7 8
9

In elk vakje moet een cij-
fer van 1 tot en met 9 in-
gevuld 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.

2
6 1

7 4 6 3
3 5 9

5 8 7
8 2

1 8 7 5
4 7 1 3
5 4

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

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

BRAVO
BRONTOSAURUS
EDELE
FLITSEN
GEBINT
GLASBAK
GORILLA
GRENS
GROEN
HAPEREN
INEEN
LOPER
MISSIONARIS
MONTENEGRO

NARCIS
OPGOOI
OPTIE
RAADZAAM
RASTA
ROYAAL
SIMPEL
SPONTAAN
STAAK
STOFZUIGEN
TREKZALF
ULAAN
VIOLET
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Gespecialiseerd in: 

* elektrisch ontharen
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de diabetische voet
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de reumatische voet
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* microdermabrasiebehandelingen

* nu IPL-ontharing

Belt u gerust voor informatie 
 of een afspraak!

Ria Arts 
Bergkampweg 8 
5825 AD Overloon 
T  0478 642368 

Tot mijn grote vreugde
mag ik mijn salon

weer openen.

Dit volgens de regels

van het RIVM-Anbos

en Provoet.

Graag heet ik u allen
van harte welkom.

Tot gauw !

ONS KANTOOR IS
CORONAPROOF
Wij ontvangen jullie graag weer 
op ons kantoor.

Omdat we onze klanten één voor 
één willen binnenlaten, 
blijft de deur nog gesloten, dus 
bel even aan.
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Ons Eigen Erf
PMS 5757   Zwart
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Redactie:
redactie@onseigenerf.nl T 641641

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

Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl T 202664

         06-11424617

www.onseigenerf.nl

Abonnement 2020:  € 15,00

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor 

de uitgave van   27 mei
aanleveren uiterlijk 20 mei 20.00 uur
   

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

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

openingstijden een exemplaar ophalen!


