
Ons Eigen Erf
26 augustus 2020  48e jaargang  no. 16

Stand van zaken ‘De Pit’

De zomer is volop aanwezig 
en we genieten of hebben al-
lemaal genoten van een wel-
verdiende vakantie en het 
mooie warme weer, soms zelfs 
extreem warme weer. Voor 
gemeenschapshuis De Pit zijn 
dit in het algemeen rustige 
maanden waar de meeste ac-

tiviteiten op een laag pitje staan en de verenigingen 
genieten van hun zomerstop.
Voor het bestuur is dit jaar zeker niet hetzelfde als an-
dere jaren. Zoals jullie ook in de vorige edities van Ons 
Eigen Erf hebben kunnen lezen zijn we in overleg met 
de gemeente Boxmeer om te kijken hoe we de fi nanci-
ele problemen op de korte, maar belangrijker nog, op 
de lange termijn het hoofd kunnen bieden.
Voor de korte termijn (juli t/m oktober) hebben we 
van de gemeente Boxmeer fi nanciële steun ontvan-
gen in de vorm van een renteloze geldlening voor een 
bedrag van € 20.000,-. We zijn de gemeente Boxmeer 
dan ook erg dankbaar, ze onderkende de directe nood-
zaak van het probleem dat is ontstaan als gevolg van 
alle Coronamaatregelen. Het mag duidelijk zijn dat we 
dit bedrag wel moeten gaan terugbetalen en dat elke 
regeling die we vanuit de overheid ontvangen zoals 
NOW/TOGS/TVL in mindering zal worden gebracht op 
de geldlening.

Eind augustus, begin septem-
ber zullen we het gesprek met 
de gemeente Boxmeer weer 
hervatten om voor de lange 
termijn ook tot een structu-
rele oplossing te komen. De 
gemeente heeft hierin al een 
voorstel gedaan en we zijn 
ons al als bestuur aan het be-
raden wat nu voor De Pit de 
beste oplossing is. We hebben 
het voorstel in een breder ver-
band besproken. Op termijn, 
als er een concreet voorstel 
vanuit de gemeente op tafel 
ligt, en de voorwaarden hier-
over bekend zijn zullen we al 
onze gebruikers/vrijwilligers 
en de gemeenschap Overloon 
hierover informeren.

Als we de recente ontwikkelingen volgen ten aanzien 
van het Coronavirus die weer een stijging laat zien van 
het aantal besmettingen zal het voor eenieder duide-
lijk zijn dat we hier voorlopig nog niet vanaf zijn. Dit 
betekent dat verenigingen De Pit wel kunnen gebrui-
ken al zal dat nog met beperkingen zijn en ook in het 
aantal personen. We zagen dat verschillende vereni-
gingen hun activiteiten bewust opgeschort hebben 
tot na de zomervakantie in verband met alle wet- en 
regelgeving en de daarmee gepaard gaande gezond-
heidsrisico’s van het Coronavirus.
Als bestuur willen we de verenigingen/gebruikers vra-
gen om zoveel als mogelijk is gebruik te blijven maken 
van De Pit en dus na de zomervakantie hun activiteiten 
weer op te pakken. Dit zal in het dagelijks gebruik eni-
ge fl exibiliteit vragen van de diverse gebruikers omdat 
we de wettelijke regels zullen moeten hanteren. Het 
kan dus voorkomen dat er bijvoorbeeld tijdelijk van 
ruimten gewisseld moet worden omdat we gebonden 
zijn aan het maximaal toegestane aantal personen per 
ruimte.

We blijven jullie informeren over de ontwikkelingen, 
blijf gezond en ‘Samen Sterk’.

Met vriendelijke groet,
Bestuur SGO ‘De Pit’
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Het mag geen naam hebben

• Een nieuwe uitgave van Ons Eigen Erf - dat was peentjes zweten…!

• Zou Anne niet durven …?

• Even doorbijten - twee oktober volgend jaar kunnen we weer lachen…

Gezond Ouder Worden Café in Ontmoetingspunt ’t Helder

Dit najaar zal in Ontmoetingspunt ’t Helder viermaal 
een Gezond Ouder Worden Café worden gehouden, 
niet alleen bedoeld voor ouderen maar juist ook voor 
iedereen in de aanloop naar het ouder worden! De 
avonden worden georganiseerd door Mariet Ver-
heijen en Christa van Drie. Er is ruimte om elkaar te 
ontmoeten en ervaringen te delen. De ondersteuning 
geschiedt vanuit een holistisch oogpunt.

Woensdag 16 September Thema - Hoe zorg ik goed 
voor mezelf?
Ben je 50-plusser en vind jij het ook belangrijk om 
Gezond Ouder te Worden? Dan ben je van harte 
welkom. We zijn het niet gewend voor ons zelf zor-
gen. Er zijn zoveel manieren om goed voor jezelf te 
zorgen. Sporten, bewegen, gezond eten. Maar ook 
vooral rust nemen, je gedachten tot rust brengen. 
Weten waar jij behoefte aan hebt, weten wanneer 
het genoeg is, waar jij je overal druk over maakt. 
Voelen wat je nodig hebt om blij en goed in je vel 
te zitten.

Dinsdag 20 oktober Thema - Welk oordeel helpt jou 
verder?
Een oordeel hebben over anderen zegt heel veel 
over jezelf. Je kunt niet over een ander 
oordelen als er niets herkenbaars van 
jou in zit. Op zo’n moment dat je dat uit-
spreekt of in je gedachten komt wordt er 
iets in je aangeraakt waardoor jij een oor-
deel velt. En daar zit de leerles! Je mag op 
zo’n moment kijken wat zegt dat over mij.

Dinsdag 17 november Thema - Wanneer 
kom ik aan de beurt?
Iedereen komt aan de beurt in het gezin 
op het werk. Jij staat altijd op de laatste 
plaats. Je zou zo graag iets voor jezelf wil-
len doen er is gewoon geen tijd voor. En 
als er dan een momentje komt dat er wel 
tijd voor is ontstaat er plots een situatie 
die weer alles in de war gooit. Zo blijft het 
maar doorgaan. Wanneer zeg jij STOP en 

nu ben IK aan de beurt? Ik maak nu eerst tijd en 
ruimte voor mezelf.

Woensdag 16 December Thema - Een speciaal cadeau 
voor jou.
Het is alweer tijd voor Kerst, altijd weer een speci-
aal moment om stil te staan bij geboorte, liefde en 
nieuw leven. Op deze avond gaan we samen een 
speciaal kerstcadeau creëren voor onszelf. Met res-
pect voor wat er afgelopen jaar op je pad kwam en 
waar we het nieuwe jaar mee verwelkomen.

Locatie: Ontmoetingspunt ’t Helder, gelegen aan de 
Helderseweg 31 in Overloon. Kijk ook op www.hel-
der-overloon.com. De avonden starten steeds om 
19.30 tot 21.30 uur. Deelname bedraagt € 15,00 per 
avond.

U kunt zich aanmelden bij Mariet Verheijen, tel: 
06 8567 2384 of Christa van Drie 06 120 38 259 of 
stuur een berichtje via https://www.facebook.com/
GezondOuder.
Vanwege de corona-maatregelen is aanmelden 
verplicht.

Mariet Verheijen Christa van Drie
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Kerkberichten

Vanwege de voorzorgsmaatregelen om besmetting met het
coronavirus te vermijden, vinden de vieringen in onze
Theobalduskerk plaats met de nodige aanpassingen:

•  Vanaf 1 juli zijn er, in verband met de 1,5 meter af-
stand houden, in onze kerk voldoende zitplaatsen
aanwezig voor de kerkgangers. Deze zijn aange-
geven met ons logo en met losse kussentjes.

•  Bij gezondheidsklachten, die mogelijk op een be-
smetting met het coronavirus duiden, wordt u ver-
zocht thuis te blijven.

•  Bij binnenkomst dient u uw handen te ontsmetten
met het aanwezige ontsmettingsmiddel en wordt
u gevraagd of u coronaklachten hebt.

•  Het openen van de kerk en de inloopochtend op
dinsdagmorgen worden nog uitgesteld.

•  De kindernevendienst, in de regel op de eerste
zondag van de maand, wordt voorlopig nog niet
gehouden.

•  In plaats van koorzang is er orgelmuziek.

Vieringen 30 augustus – 12 september

Zondag 30 augustus 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acoliet: Jeanne Willems
Intenties: nog niet bekend

Zondag 6 september 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: nog niet bekend
Acoliet: Gerda Willems

Intenties: jaargetijde is voor Marie Beckers-Puin, te-
vens voor Wim Beckers; de intenties zijn ook voor de 
overleden familieleden Hendriks-Peters, uit dank-
baarheid bij een 50-jarig huwelijksjubileum.

Kosterdienst
23 augustus – 29 augustus
Nelly van Gemert, tel. 642504

30 augustus – 5 september
Tiny Willems, tel. 641814

6 september – 12 september
Jan Hendriks, tel. 641753

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 13 en 
20 september bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf 
vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze 
uiterlijk dinsdag 1 september op te geven. U hebt 
daarvoor de volgende mogelijkheden: Met een 

envelop in de brievenbus naast de voordeur van 
de pastorie of via het e-mailadres van de parochie 
(info@theobaldusparochie.nl). De kosten voor een 
intentie bedragen € 12,-.

TV-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bij-
zondere feestdagen en op de vierde zaterdag van 
de maand worden de vieringen uitgezonden vanuit 
de kerk via het Tv-kanaal Omroep Land van Cuijk. U 
kunt via de Omroep Land van Cuijk, naar de uitzen-
dingen kijken. De uitzendingen zijn te ontvangen: 
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 en voor 
abonnees van Trined via kanaal 521.
De digitale Tv-programma’s zijn, behalve in de ge-
meente Boxmeer, ook te zien in, onder andere, de 
gemeenten St. Anthonis, Mill en St. Hubert, Cuijk, 
Grave, Uden, Veghel en Landerd.

Voor het melden van een overlijden:
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij 
de dienstdoende koster, die vermeld staat bij deze 
kerkberichten, of bij het e-mailadres van de parochie 
(info@theobaldusparochie.nl) een kennisgeving van 
overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende 
mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden 
geluid en zal melding worden gedaan op de paro-
chiesite: www.theobaldusparochie.nl.
U kunt eveneens contact opnemen met het secreta-
riaat van de parochie Maria, Moeder van de Kerk, 
tel. 0485-471246 en bij dringende zaken tel. 06 23 
88 78 60.

Uitgebreide informatie over de deelparochie H. 
Theobaldus kunt u vinden op de website
www.theobaldusparochie.nl
Voor vragen of andere zaken kunt u zich richten 
naar het e-mailadres info@theobaldusparochie.nl
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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

Door de welbeken-
de reden hebben er 
afgelopen zomer he-
laas geen voorstellin-
gen plaatsgevonden 

in het Openluchttheater. Toch is er niet helemaal 
stilgezeten. Degenen die wel eens een wandeling 

maken door het Museumpark hebben het waar-
schijnlijk al gezien. Het horecagebouw heeft een 
metamorfose ondergaan. Dankzij de vrijwilligers 
en medewerking van het Oorlogsmuseum is het ge-
bouw voorzien van een houten wand. We zijn hier 
bijzonder blij mee. Het horecagebouw is nu een met 
de natuur geworden.

We hopen volgend jaar een mooi programma voor 
u samen te kunnen stellen. Voor dit jaar staat er nog
1 activiteit op onze agenda. In de maanden Sep-
tember en oktober mogen wij de statiegeldbonnen
innen die gedeponeerd worden in de brievenbus
naast de lege fl essenautomaat bij PLUS Verbeeten.

Draagt u het openluchttheater een warm hart toe?, 
doe dan uw statiegeldbon in de brievenbus. Wij zijn 
iedereen zeer erkentelijk hiervoor, en op voorhand 
alvast dank je wel! 
Wij zien u graag volgend seizoen weer in ons the-
ater!

CORRECTIE:
Nieuwe wijkagent voor Overloon 
(Anne Thomassen) komt toch niet

In de laatste uitgave van Ons Eigen Erf op 12-8 hebben we melding gemaakt van 
onze nieuwe wijkagent Anne Thomassen die per 1 september Janne Blom zou gaan 
vervangen. 

Op 12-8 kregen wij van Anne het volgende bericht: 

“Ik moet mijn welkombericht intrekken. Ik heb besloten om de politie Oost-Brabant 
te verlaten en per september ga ik aan het werk in Oost-Nederland” 

Zodra bekend is wie wie de nieuwe wijkagent wordt, volgt verdere informatie. 
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Goud op de Kuluut

Op 9 september is het 50 jaar 
geleden dat Jan Hendriks (nu 
78) uit Sint Hubert en Riet Pe-
ters uit Sint Anthonis (75) de

huwelijksboot namen. Het jonge stel liet ‘de twee 
Sinten’ achter zich en vestigde zich in Milsbeek. Ze 
kregen twee kinderen, Sjoerd en Maryse.

Om dichter bij Jan’s nieuwe werk te wonen bouw-
den ze acht jaar later (in 1978) een huis op de Ku-
luutsheuvel en verhuisden ze met z’n viertjes naar 
Overloon. Een stap waar ze geen dag spijt van 
hebben gehad. Inmiddels zijn ze opa en oma van 
een kleinzoon en drie kleindochters, die hun leven 
enorm verrijkt hebben. Hun gouden huwelijk zien 
ze als een mijlpaal en dat hadden ze graag wat uit-
gebreider gevierd. Vanwege corona is dat helaas 
niet mogelijk.
Ze gaan er samen met hun kinderen en kleinkinde-
ren een mooie onvergetelijke dag van maken. De 
redactie feliciteert hen van harte met dit jubileum.

Kruisboogschutters organiseren
Wintercompetitie 2020- 2021

Hierbij wordt u uitgenodigd om 
deel te nemen aan onze wintercom-

petitie 2020 – 2021 kruisboogschieten op de baan 
(vlak). Deze competitie gaat over 23 ronden (series)
van 2 proefpijlen en 10 tellende pijlen. U hoeft niet 
iedere week aanwezig te zijn, u kunt op 1 avond 
meerdere series schieten. Er zijn ook dagprijzen te 
winnen. Deze kunt u winnen door op de avond dat 
u aanwezig bent boven uw gemiddelde te schieten.
Als u nog geen gemiddelde heeft wordt dit na vier
series berekend, dit geldt dan voor de verdere com-
petitie. Als u nog niet bekend bent met het kruis-
boogschieten, geen nood wij helpen u graag verder.
Hebt u geen kruisboog, ze liggen voor u klaar. Komt
u gerust eens binnenlopen voor meer informatie.

Men kan vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur inschrijven.

Deelnemen kan vanaf 12 jaar.

Het inschrijven kost voor de jeugd € 0,65 en voor de 
volwassenen € 1,30 per serie.

De data zijn:
14-sep 05-okt 02-nov 07-dec
21-sep 19-okt 09-nov 21-dec
28-sep 26-okt 16-nov 28-dec

23-nov

04-jan 01-feb 01-mrt
11-jan 22-feb 08-mrt
18-jan 15-mrt

Wij wensen u een plezierige en goede wintercom-
petitie toe.

De schietcommissie van het St. Theobaldusgilde.
Namens deze Geert Arts.
kruisboogschieten@sinttheobaldusgilde.nl

Caveant Consules! (Mogen de leiders waakzaam zijn!)

Met de huidige problemen van de Pit in gedach-
ten kwamen we onderstaande dringende oproep 
in Ons Eigen Erf van 24 februari 1949 tegen. Deze 
noodkreet geeft aan hoe node een gemeenschaps-
huis 70 jaar geleden werd gemist. Het artikel doet 
ons beseffen wat een mooie gemeenschapsvoorzie-
ning we nu hebben en dat er alles aan gedaan zal 

moeten worden om dat voor ons dorp te behouden. 
Met schrijver Everhardus Johannes Potgieter (1808 
- 1875) en de ondertekenaars van onderstaande
oproep zeggen we: zwarigheden moeten prikkels
zijn, geen struikelblokken. We zijn “Samen Sterk”,
toch…
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Puzzelen? Leuk...

Prijs deze keer beschikbaar gesteld door
DA Drogisterij & Parfumerie

Zie pagina achteraan.

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

wwwwww..hheellddeerr--oovveerrlloooonn..ccoomm 

11 sseepptt.. SSttaarrtt TTAARROOTTCCUURRSSUUSS  HHaannss KKuunnnneemmaann 
AAaannmmeellddeenn vviiaa hhaannsskkuunnnneemmaann@@ggmmaaiill..ccoomm 

1166 sseepptt..  GGEEZZOONNDD OOUUDDEERR WWOORRDDEENN CCAAFFÉÉ 
DDoooorr  MMaarriieett VVeerrhheeiijjeenn eenn CChhrriissttaa vvaann DDrriiee 
AAaannmmeellddeenn:: tteell.. 0066 88556677 22338844
hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//GGeezzoonnddOOuuddeerr 

MMeeee iinnffoo oopp ddee wweebbssiittee.. 
AAaannmmeellddeenn vvoooorr ddee nniieeuuwwssbbrriieeff?? SSttuuuurr eeeenn eemmaaiill!! 

Ruimte voor úw ideeën!

Dankbetuiging

Graag willen we iedereen bedanken 
voor het medeleven en de

vele kaarten, berichtjes en bloemen
na het overlijden van onze lieve

mama, schoonmama en oma

Hedwig Janssen-Claassens

Onze speciale dank gaat uit 
naar huisarts Rob van den 
Boom en arts in opleiding 
Ronald Oosterhuis, Buurtzorg 
Overloon en Hospice Zenit 
Venray, voor hun liefdevolle 
steun en onvoorwaardelijke 
zorg tijdens de ziekteperiode 
en het overlijden.

Eefje en Koen, Tim en Sjoerd Litjens
Patricia en Boy van der Werf

Beste humorliefhebbers van Overloon,

Fanfare Vriendenkring 
hoopt u op de eerste 

zaterdag van oktober in 2021 weer te kunnen be-
groeten op onze jaarlijkse Brabantse humoravond. 
We moeten in 2020 helaas een keer overslaan om 
inmiddels bij iedereen bekende redenen.

Maar...... zet hem vast in uw agenda:

Zaterdag 2 oktober 2021 Brabantse humoravond!

Blijf gezond en ‘keep smiling’,

Fanfare Vriendenkring Overloon

In de week van maandag 24-8 tot en met zaterdag 
29-8 vinden de Clubkampioenschappen Tennis en
Padel voor de senioren plaats. Op vrijdag en za-
terdag worden de halve- en fi nalewedstrijden ge-
speeld.

Er wordt gespeeld in verschillende onderdelen: He-
ren Enkel, Heren- en Dames Dubbel en Gemengd 
Dubbel. Dit alles in verschillende categorieën en in-
gedeeld op sterkte. 
Totaal hebben ca. 60 leden zich hiervoor opgege-
ven, dus het belooft een spannende week te wor-
den.

Een mooie gelegenheid om het prachtige tennispa-
viljoen te bezoeken en te genieten van mooie en 
spannende wedstrijden. Op donderdag en vrijdag 
starten de eerste wedstrijden om 18:30 uur, op za-
terdag zijn de eerste wedstrijden om 14:30 uur.
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KBO – OVERLOON

KALENDER VAN ACTIVITEITEN

Agenda 
Vanwege het coronavirus zullen vanaf 1 september
alleen die KBO-activiteiten, die volgens de richtlij-
nen van het RIVM doorgang mogen vinden, door-
gaan. Dit zijn op dit moment de volgende activitei-
ten:

Op maandagmorgen om 9.45 uur tot 10.30 uur: 
Bewegen voor ouderen. Een activiteit vanuit het 
SWOGB o.l.v. Dhr. Dedde Hoekstra in De Pit.

Op woensdagmorgen om 9.30 uur tot 12.00 uur: 
Koersbal in de Blauwe Zaal van De Pit. Nieuwe le-
den dienen zich aan te melden bij het bestuur. Te-
vens starten we half september weer met schaken in 
de foyer van De Pit.

Daarnaast is er op maandag- en woensdagmiddag 
Jeu de Boulen op de buitenbanen. Dit uiteraard met 
inachtneming van de regels opgelegd door de over-
heid. 

We zijn gestart op vrijdagmiddag met het buiten-
sporten onder leiding van de fysiotherapeuten Dhr. 
W. van Iersel en Dhr. R. Verschuren. Tijd: 14.00 uur
tot 15.00 uur.

Houd de website van KBO Overloon goed in de ga-
ten! 
De website van KBO Overloon is als u in de adres-
balk bovenin het volgende typt:
http/www.kbo-overloon.nl (vergeet het tussenlig-
gend streepje niet)

Schaken bij de KBO
In september willen we weer starten met het scha-
ken op de woensdagmorgen. Uiteraard volgen we  
hierbij de coronarichtlijnen van het RIVM.
Voor de coronaperiode hebben we met veel enthou-
siasme van de deelnemers de speelwijze en schaak-
technieken verbeterd en in een onderlinge compe-
titie leuke schaakwedstrijden gespeeld. Schaken is 
een mooi spel om je hersenactiviteit te stimuleren 
en te verbeteren. 
Het is mooi om als ouder je kleinkinderen te leren 
schaken en met ze een wedstrijdje te spelen.            
We willen graag onze schaakgroep uitbreiden. Dus 
voor een ieder, beginner of gevorderde, die ook 
eens wil proeven aan het schaakspel kan op woens-
dagmorgen van 9:30 uur tot circa 11:00 uur terecht 
in De Pit. 
Of neem contact op met: Theo Hurkens  06-37307180 
en of Wil Philipsen  06-34992950.

Met onze contactpersonen aan tafel!

De laatste maanden zijn we door corona niet tot 
nauwelijks bij elkaar kunnen komen. Contacten 
werden gemist en vragen als: “Hoe moet dat nu ver-
der binnen onze KBO?” kwamen bij ons als bestuur 
naar boven. Wel hebben we geprobeerd het contact 
met jullie als leden warm te houden.

Daarnaast volgden we nauwgezet de richtlijnen van 
het RIVM en van de gemeente Boxmeer die duide-
lijk waren. Als bestuur van KBO Overloon hebben 
we net als het SWOGB-bestuur bekeken welke acti-
viteiten opgestart konden worden. Zo zijn we, ook 
in overleg met onze contactpersonen,  in juni ge-
start met het buiten Jeu de Boulen. In juli startte 
het koersbal en de maandagochtend gymnastiek, 
buitensporten.

Wij willen waar het verantwoord is doorstarten met 
activiteiten. Echter op dit moment is nog weinig 
mogelijk. Vandaar dat we onze contactpersonen 
van de vaste activiteiten op 3 augustus in de Pit, uit-
genodigd hebben om samen met ons te kijken of 
en zo ja welke en hoe activiteiten opgestart kunnen 
worden. Tevens maakten we van de gelegenheid 
gebruik om samen de diverse activiteiten te evalue-
ren en waar nodig aanpassingen door te voeren. Als 
bestuur zien wij de inzet van deze contactpersonen 
als onmisbaar voor onze senioren in Overloon. Ook 
hiervoor wilden wij graag onze erkentelijkheid uit 
spreken. Zonder hun inzet is het een en ander niet 
mogelijk. Beste contactpersonen, dank voor jullie 
inzet, meedenken en betrokkenheid namens alle 
deelnemers en namens …
het KBO bestuur.

Algemene Jaarvergadering 
Op 26 maart zou de Algemene Ledenvergadering 
plaatsvinden. De daarop betrekking hebbende jaar-
stukken zijn nu in te zien op de website van KBO 
Overloon. Het bestuur heeft voorlopig donderdag 
29 oktober 2020 als nieuwe datum voor de Algeme-
ne Ledenvergadering gekozen.  Nadere informatie 
hierover en de uitnodiging voor de uitgestelde Al-
gemene Ledenvergadering volgt tegen die tijd. De 
najaarsvergadering van KBO Overloon, welke eind 
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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

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

beauty & health
Carolinasalon
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november 2020 gehouden zou worden, komt te ver-
vallen.

Sporten op vrijdag
Al weer een aantal weken zijn we gestart met het 
sporten op vrijdagmiddag. Onder deskundige lei-
ding van Dhr. W. van Iersel en Dhr. R. Verschuren 
sport een groep leden iedere vrijdagmiddag van 
14.00 uur tot 15.00 uur. In de zomermaanden ge-
beurt dit buiten. Vanaf oktober gaat de groep naar 
binnen in de sporthal, waar een gevarieerd aanbod 

van bewegingsoefeningen en spelvormen aange-
boden wordt. Daarna is er voor de liefhebbers de 
mogelijkheid om van 15.00 uur tot 16.00 te badmin-
tonnen. De deelnemers betalen gedurende de win-
termaanden €15,00 per kwartaal als bijdrage aan de 
kosten. In de zomerperiode van april t/m septem-
ber is de deelname gratis. We nodigen alle leden 
uit eens een kijkje te komen nemen op de vrijdag-
middag. Verzamelen in de zomermaanden bij de in-
gang van de voetvalvelden.

Musical- en theaterlessen
door Lizzy Schraven!

Alle kinderen die van zingen, dansen en toneelspelen 
houden opgelet! 

Lizzy Schraven, zelf momenteel bezig met de mu-
sicalopleiding in Arnhem, gaat musicallessen geven 
in Overloon.  Vanuit haar opleiding kan zij jou dus 
de kneepjes van het vak bijbrengen! De lessen zul-
len plaatsvinden op vrijdagmiddag. En...er komt 
binnenkort een proefl es voor kids die willen erva-
ren hoe het is! Vanaf 6 jaar kun je terecht bij deze 
superleuke lessen georganiseerd door Desdemona 
Dance! En uiteraard werken we naar een avondvul-
lende theatervoorstelling toe. 

In november zal de musical ‘Minoes’ te zien zijn in 
de Pit in Overloon. Misschien doe jij hier aan mee?
Wil je meer weten of je opgeven voor de proefl es? 
Bel 06-51034019 of mail naar
info@desdemonadance.nl

Informatiebijeenkomst Mantelzorg en
Persoons Gebonden Budget 

Op woensdagavond 9 september 2020 organiseert 
het Centrum Mantelzorg Land van Cuijk een online 
informatiebijeenkomst voor mantelzorgers over het 
Persoons Gebonden Budget (PGB).

Met een PGB kunnen mensen die langere tijd zorg 
of ondersteuning nodig hebben deze zelf regelen. 
Ook sommige zorgtaken van mantelzorgers kun-
nen uit een PGB worden betaald. Mensen met een 
PGB ontvangen hun budget, afhankelijk van hun 
zorgvraag, uit één van de vier volgende wetten: de 
Jeugdwet (via de gemeente), de Wmo (via de ge-
meente), de Wlz (via het zorgkantoor) en de Zvw 
(via de zorgverzekeraar).

Een voorlichter van Per Saldo, de belangenvereni-

ging van mensen met een PGB, vertelt over wat een 
PGB inhoudt, wat er in de praktijk bij komt kijken 
en welke mogelijkheden het kan bieden voor man-
telzorgers en hun naasten. Er is ook ruimte voor vra-
gen.

De bijeenkomst vindt online plaats op 9 september 
2020 via het programma Zoom van 19.30 tot 21.00 
uur. Toegang is gratis. Er zijn beperkte plaatsen be-
schikbaar, vol = vol. Na aanmelding ontvang je een 
bevestiging en een link om de bijeenkomst te kun-
nen bijwonen. Ook ontvang je dan meer uitleg over 
hoe je met het programma Zoom kunt meedoen. 
Voor meer informatie en aanmelding neem je con-
tact op met Centrum Mantelzorg Mantelzorg Land 
van Cuijk via 0485-846739 of info@mantelzorglvc.nl. 
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Heerlijke Hollandse blauwe bessen
en blauwe bessen producten en noten

VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open 

van 12.00 tot 18.00 uur

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON

Van borrelhapje tot
compleet

verzorgd feest
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Nieuws van de Golfclub Overloon

Clubkampioenschappen 2020

Op zondag 12 juli werd het jaar-
lijkse clubkampioenschap ge-
speeld op Golfbaan Overloon. 
Het was weer een heel spekta-

kel. Maar liefst 55 golfers meldden zich aan om mee 
te spelen en een kans te wagen om bij de eersten 
te eindigen of zelfs clubkampioen 2020 te worden!

Net als vorig jaar werd er in 2 dagdelen gespeeld. 
Een ochtend- en een middagwedstrijd. Voor aan-
vang van beide wedstrijden hielden zowel Jan als 
Martin een serieuze maar vrolijke briefi ng zodat ie-
dere speler gerust en ontspannen de baan in kon 
gaan. 

De deelnemers aan de ochtendwedstrijd gingen 
van start en mochten genieten van de geur van het 
vers gemaaid gras, van het net opkomend zonnetje, 
van de 100% perfecte geharkte bunkers en van de 
greens zo glad als een biljartbal! Hier nogmaals een 
dik compliment aan alle greenkeepers van Golfbaan 
Overloon.

Rond 13.00 uur kwamen de deelnemers van de och-
tendsessie binnen en kon de middagploeg van start. 
Ook deze spelers konden genieten van het zonnetje 
als aangenaam gezelschap en van de perfecte baan-
situatie! Dit alles maakte deze kampioenschappen 
wel heel bijzonder en aangenaam.

De ochtenddeelnemers kwamen later in de middag 
terug naar de Brasserie om gezamenlijk de uitslag 
mee te maken. De spanning steeg: de uitslag werd 
bekend gemaakt! We hebben een nieuwe clubkam-
pioen in ons midden. Sasja Spee mag zichzelf Kam-
pioen noemen, Kampioen 2020 van Golfbaan Over-
loon. Van harte gefeliciteerd Sasja, een bijzondere 
prestatie. De club is trots op jou!  Deze prestatie 
kreeg je niet zomaar. Je hebt hard moeten werken 

voor deze titel. Samen met Nelly Basten moest zelfs 
twee keer een play-off gespeeld worden op hole 
9. De spanning was te voelen bij jullie en zeker ook 
bij alle deelnemers die, als publiek, jullie op de voet 
volgden toen er voor de tweede play-off gespeeld 
moest worden. En daar kwam de beslissende rol van 
de bal die de hole in ging. Phoe.. een luid hoera 
voor Sasja en een hartelijke felicitatie voor Nelly. 
Gefeliciteerd dames, mooi, sportief gespeeld!

De grote winnaar van de dag SASJA SPEE mag zich-
zelf het hele jaar CLUBKAMPIOEN 2020 noemen! De 
wisselbeker, 2 greenfees van ‘Golfbaan De Haenen’ 
Breda, golfballen en een prachtige bos bloemen 
mocht Sasja namens de golfclub Overloon in ont-
vangst nemen.

Zeer zeker mogen ook de andere winnaars genoemd 
worden. In de eerste categorie H-C -9.0 t/m 21.0 
1ste: Jesse Borst met 37stableford punten: 2 green-
fees van ‘Golfbaan t Woold’
2de: Nelly Basten met 34 stableford punten: 2 green-
fees van ‘Golfbaan de Stippelberg’
3de: Ineke Maassen 34 stableford punten: 2 green-
fees van ‘Golfbaan Welschap'
4de: Hein Fick 34 stableford punten: 2 greenfees 
van ‘Golfbaan De Gulbergen’

De winnaars in Categorie 2: HC 21.1 t/m 54
1ste: Annemie Lucassen met maar liefst 40 punten: 2 
greenfees van ‘het Rijk van Nijmegen’.
2de: Ben Beelen 38 punten: 2 greenfees van ‘Golf-
baan Burggolf’
3de: Lia Verstraaten 36 punten: 2 greenfees ‘Golf-
baan Almkerk’
4de: Diny v.d. Kroon  34 punten: 2 greenfees van 
‘Golfbaan Riel’

Er waren ook 2 aanmoedigingsprijzen: 1 Golfl e s van 
onze Pro Johan voor Yvonne en Sjaak.

Al met al hebben we allemaal een mooie 
zonnige en sportieve golfdag gehad. Het 
nakletsen onder het genot van een glaas-
je en de overheerlijke homemade Pulled 
Pork met frietjes van de Brasserie was su-
pergezellig en voor herhaling vatbaar!  
Voor alle winnaars nogmaals de felicita-
ties en graag tot ziens!

WeCo golfclub Overloon.
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       Elke dag geopend! 
Maandag, dinsdag en donderdag 

     ook ‘s avonds      

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

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

- Therapie aan huis en instelling

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging 

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

Altijd al eens willen beginnen met golf?

10 lessenkaart en 2 lessen GRATIS!

1 persoon
2 personen
3 personen

€ 495
€ 275 p.p.
€ 250 p.p

4 personen
5 personen
6 personen

€ 200 p.p.
€ 170 p.p.
€ 145 p.p.

info@golfbaanoverloon.nl
tel: 06-29444018
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Voetbalscheidsrechters gezocht

Voetbalvereniging SSS’18 is 
op zoek naar scheidsrechters 
voor de senioren en junio-
ren.

Ieder weekend zijn er op onze prachtige voetbal-
velden op zondag 5 heren- en 2 damesteams actief 
en op zaterdag 2 veteranen-, 7 junioren- en 9 pupil-
lenteams.

Elke wedstrijd wordt geleid door een scheidsrech-
ter. Met uitzondering van Heren-1 moeten deze 
wedstrijden gefl oten worden door onze eigen club-
scheidsrechters.

Om de bezetting van al deze 
wedstrijden rond te krijgen 
zijn wij dringend op zoek naar 
nieuwe scheidsrechters. Je 
hoeft niet ieder weekend be-
schikbaar te zijn.

Voor meer informatie en/of aanmelden:
Senioren:  Henk de Vlam, Tel.: 06 45025119  of 
E-mail: henkdevlam@hotmail.com
Junioren en Pupillen: Toine Verstraaten,
Tel.: 06 53900887 of E-mail:
voorzitterjeugd@sss18.nl

Yoga op de mat en yoga op de stoel
‘EEN GESCHENK AAN JEZELF’

Yoga betekent letterlijk: je verbinden met jezelf. 
Het is een levenswijze, een vorm van bewustzijn 
die bij elke leeftijd en omstandigheid past. Kinde-
ren, ouderen, volwassenen, zwangere vrouwen, li-
chamelijk beperkten, iedereen beoefenende Yoga 
in het Oude India. Het is een oefening in concen-
tratie, inspanning en ontspanning, het beheersen 
van je geest en ademhaling. Door de lichamelijke 
oefeningen blijf of word je steeds soepeler. Door te 
ontspannen ontdek je hoe vaak je gespannen bent. 
Ben je ook werkelijk degene die je graag wilt zijn? 
Yoga maakt je hiervan steeds bewuster.
En gelukkig verspreidt deze eeuwenoude wijsheid 
zich inmiddels over de hele wereld.

Per 1 september start de Stichting Welzijn Ouderen 
van de gemeente Boxmeer weer met haar aanbod 
aan activiteiten.  Ouderen (of misschien liever ge-
zegd oudere jongeren) vanaf 55 jaar kunnen via het 

SWOGB deelnemen aan gesubsidieerde Yoga in De 
Pit in Overloon.

Yoga op de stoel is in Overloon al jaren een trouw 
bezochte activiteit. Deze yoga is bedoeld voor men-
sen die niet meer gemakkelijk hun evenwicht bewa-
ren en zich zodoende met behulp van stok, rollator 
of zich in een rolstoel voortbewegen. De oefenin-
gen worden vooral zittend uitgevoerd of staand 
naast, achter en met behulp van de stoel.

Nieuw in Overloon is Yoga op de mat. Dit is bedoeld 
voor alle andere mensen die nog zelfstandig lopen 
en op de mat, liggend, zittend en staand oefenin-
gen doen.

Bent u geïnteresseerd of wilt u graag vanaf septem-
ber meedoen geef u dan op voor een van de onder-
staande yogalessen:

Yoga op de stoel; dinsdagoch-
tend van 9.30 – 10.30u of van 
10.30 - 11.30u.
Yoga op de mat; dinsdagmid-
dag van 15.30 – 16.30 u of 
woensdagavond van 19.30 
-20.30u
De lessen kosten € 2,50 per
uur en vinden 38 keer per jaar
plaats.
U kunt zich opgeven bij uw
Yogadocente Camilla Brouwer,
telnr. 06 12947139
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EEN MOOIE 
HERINNERING 
IS ZOVEEL 
WAARD
Briensveld uitvaartverzorging

luistert, denkt mee en verzorgt 

de uitvaart die bij de overledene, 

familie en vrienden past.

Overloon

www.briensveld.nl

Bel 24/7  

0478-640026

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

ifi, onderhoud en reparatie.  

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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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 or-
ganisaties. Geef ook aan ons door 
wanneer uw activiteit verplaatst 
of geannuleerd wordt!

t/m 29 augustus
T.P. Loonse Duinen, clubkampi-
oenschappen
7 september
Dorpsraad, Vergadering, de Pit, 
20.00 uur
12 september
A.V. Sporting, Herstart cursus 
“Beginnen met Hardlopen”, bij 
de sporthal, 09.00 uur
12 september
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
12 september
KBO, Jeu de Boules Toernooi, 
13.30 uur
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, 20.00 uur
21 t/m 27 september
Samen Sterk, Aangepaste goede 
doelen actie
25 september
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
27 september
Freunde Echo, Frühschoppen, ’t 
Helder
3 oktober
Fanfare, Brabantse Humoravond, 
de Pit
5 t/m 11 oktober
T.P. Loonse Duinen, Herfsttoer-
nooi
8 oktober
KBO, Dag van de Ouderen
10 oktober
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 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
TKO, ATB toertocht
18 oktober
Zonnegroet, boottocht
22 oktober
KBO, Wandeling IVN
KBO, Themadag, de Pit
29 oktober
KBO, Ledenvergadering, de Pit
30 oktober
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
31 oktober 
Fanfare, Halloweenoptreden 
Jeugdorkest
31 oktober
Angels Rule, concert, kerk
31 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, de Pit
1 november
Zonnegroet, statiegeldactie
1 november
Allerzielenviering, kerk, 14.30 uur
2 november
Dorpsraad, Openbare vergade-
ring, de Pit, 20.00 uur
8 november
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
10 november
Zonnegroet, kienen
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
16 november
HOT, alternatieve HKTT
22 november
Jubileumreceptie 66 jaar Keie-
schieters, Vierlingsbeek
23 november
HOT, alternatieve HKTT
25 november
HOT, alternatieve HKTT
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
19 december
Fanfare, Kerstconcert
20 december
Lekker Loën, Plein Museumpark, 
11.00 - ca. 17.00 uur
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 
19 en 20 maart
Loën wet ‘t
20 maart
Fanfare, Verhalenconcert met het 
jeugdorkest
15 mei
Gilde, DSB “Out of the Box” con-
cert
2 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond
31 oktober
Dutchbricks, LEGO Show Brickto-
pia Overloon 2021, de Pit, 10.00 
- 17.00 uur
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KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
10 november
Zonnegroet, kienen
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
16 november
HOT, alternatieve HKTT
22 november
Jubileumreceptie 66 jaar Keie-
schieters, Vierlingsbeek
23 november
HOT, alternatieve HKTT
25 november
HOT, alternatieve HKTT
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
19 december
Fanfare, Kerstconcert
20 december
Lekker Loën, Plein Museumpark, 
11.00 - ca. 17.00 uur
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 
19 en 20 maart
Loën wet ‘t
20 maart
Fanfare, Verhalenconcert met het 
jeugdorkest
15 mei
Gilde, DSB “Out of the Box” con-
cert
2 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond
31 oktober
Dutchbricks, LEGO Show Brickto-
pia Overloon 2021, de Pit, 10.00 
- 17.00 uur
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Puzzelen. Leuk!
Los de puzzel(s) op en stuur de oplossing naar puzzel@onseigenerf.nl of lever 
de oplossing in bij Arnold Willemsplein 5 (vlakbij het gezondheidscentrum D’n 
Bond), met vermelding van jouw naam en telefoonnummer.

Inleverdatum uiterlijk zondag 30 augustus.

De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door
DA Drogisterij & Parfumerie.

De winnaar van de puzzel
uitgave 12 augustus is:

Annelies de Wit
(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.

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diago-
naal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kun-
nen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar 
gelezen de oplossing.
AARDBODEM
ACHTERBALKON
ATTENTIE
CANON
CHINA
DIENSTMEISJE
EENAKTER
EGAAL
GETAL
HORECA
KANAAL
KNEEP
KOGEL
KOOIEN

KORPS
KREUK
KUCHEN
NAZOMER
POTEN
REMMEN
RIANT
SMART
SPEENKRUID
TABLEAU
TANKER
TEQUILA
VERRAAD

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

9 6 3
2

8 7 1
5 9 2

6
2 3 1

9 7 1
8 9
2 5 3 4
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Klaar voor de 
brugklas?
Wij helpen graag bij 
het regelen van de 
bankzaken.

Coppis & Cruijsen Assurantie Adviseurs V.O.F.
Stevensbeekseweg 2
5825 JC OVERLOON
T (0478) 64 13 01
E info@coppis-cruijsen.nl
I www.coppis-cruijsen.nl

•
•
•

•
•
•
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