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Collecte 2020

Door het coronavirus hebben wij in maart niet 
kunnen collecteren. In overleg met de andere 
kerkdorpen van de gemeente Boxmeer en Stich-
ting Collecteplan hebben wij besloten om de col-
lecte dit jaar toch door te laten gaan. Deze keuze 
hebben wij gemaakt omdat de goede doelen voor 
een groot deel afhankelijk zijn van dit collecte-
geld om hun werk te kunnen doen. Om de collec-
te wel  veilig te laten verlopen hebben wij voor de 
volgende werkwijze gekozen:

•  Op maandag 21 of dinsdag 22 september krijgt
u de bijdragelijst in de brievenbus. Omdat we
het drukwerk van maart gebruiken, klopt de in-
formatie die u daarop leest dus niet!!!

•  Wat blijft hetzelfde: op de bijdragelijst noteert
u achter het goede doel het bedrag dat u wilt
geven. Nadat u alles ingevuld heeft, telt u de
bedragen op en zet u de uitkomst in het vak
“Totaal”.

•  Wat is anders: wij komen de envelop niet op-
halen, maar vragen u deze met de ingevulde
bijdragelijst in de brievenbus op één van onder-
staande adressen te doen. Het geld doet u niet
in de envelop, maar u maakt het totaalbedrag
over op nevenstaand bankrekeningnummer.

Indien u geen formulier inlevert en u wel geld 
overmaakt, wordt dat geld evenredig onder alle 
goede doelen verdeeld.

Rekeningnummer:  NL34RABO0120153440
t.n.v.:  Stichting SSCCGD

Het geld moet uiterlijk 2 oktober op de rekening 
staan.  
Wij rekenen op uw welwillende medewerking en 
zien graag uw donatie tegemoet.

Laten we hopen dat we in 2021 weer op de “oude” 
wijze kunnen collecteren.  

Anja Voesten  Hoge Akker 11 
Riny van Schalkwijk  Kuluutsheuvel 20
Mieke Nabuurs  Harry van Daalplein 43
Paulien Brauer  Peter Zuidstraat 10
Barry van Opbergen  D’n Hof 22
Lea Bastiaans  De Bergkamp 10
Birgitta Loonen  Irenestraat 25
Ans Abels  Pastoor Cremersstraat 1
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Het mag geen naam hebben

• Motorcross - niet te zien, wel te horen - geniet er van…!

• De scholen zijn weer begonnen - let op…!

• Én de duofi ets gaat weer de straat op…!

Beste inwoners van Overloon en omstreken,

Wat leven we in een gekke tijd, een tijd waarin we 
juist bij onze hulpbehoevende geliefden willen zijn 
die ons zo hard nodig hebben.

Daarom heeft Duofi ets Overloon besloten, in over-
leg met gemeenten Boxmeer, Sint Anthonis en 
Venray, per direct de duofi ets weer beschikbaar te 
stellen.  Er zal  in deze gemeentes niet worden ge-
handhaafd omdat de duofi ets is bedoeld om elkaar 
te ondersteunen.

Uiteraard geldt wel de regel dat de gebruikers bij 
klachten thuis blijven, conform de richtlijnen van 
het RIVM.

Om het directe contact met onze vrijwilligers tot 
een minimum te beperken sturen wij na de reser-
veringen via http://zonnegroet-ohs.nl/duofi ets-tan-
dem/duofi ets/ een fi lmpje met daarin de uitleg en 
het gebruik van de duofi ets. Zo proberen we het 
contact met onze vrijwilligers te beperken. Ook zijn 
er voldoende hygiënemaatregelen getroffen.

Wij hopen met het beschikbaar stellen van de duo-
fi ets weer leuke dagdelen in het vooruitzicht liggen.

Alvast bedankt!

RBT Land van Cuijk werkt samen met  Platform Venray

Het Regionaal Bureau voor Toerisme werkt graag 
samen met andere organisaties, zowel in als bui-
ten het Land van Cuijk. Mits die samenwerking bij-
draagt aan de promotie van het Land van Cuijk als 
aantrekkelijke reisbestemming.

Tijdens bijeenkomsten die plaats hebben gevonden 
is gesproken over of en hoe regionaal elkaar meer 
versterkt kan worden. Ondernemers in met name 
Overloon haken ook graag aan op initiatieven die 
in Venray en omgeving worden ontwikkeld. Dat is 
logisch; voor hen is Noord-Limburg een belangrijk 
voedingsgebied.

Een voorbeeld van een project, waarbij grenzen van 
betrokken gemeenten en zelfs provincies worden 
overstegen, is de fi etsroute Aan de Andere Kant. 
De route loopt van het Oorlogsmuseum in Overloon 
naar de Duitse oorlogsbegraafplaats Ysselsteyn - en 
weer terug. De route zal in de komende tijd onder 
een bredere aandacht gebracht worden. Extra pro-
motie van deze route kan tot resultaat hebben dat 
meer dagrecreanten Overloon én daarmee het Land 
van Cuijk bezoeken. #samenkomenweverder
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Kerkberichten
Vanaf 15 september zal de kerk weer geopend zijn 
op dinsdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur. Voor het 
opsteken van een kaarsje, een moment van bezin-
ning. In de kerk is dan een vrijwilliger aanwezig 
voor het opgeven van een intentie, voor een pra-
tje of om een vraag te beantwoorden. De pastorie 
wordt hiervoor nog niet geopend.

Vanwege de voorzorgsmaatregelen om besmetting 
met het coronavirus te vermijden, vinden de vierin-
gen in onze Theobalduskerk plaats met de nodige 
aanpassingen.

•  Er zijn, in verband met de 1,5 meter afstand hou-
den, in onze kerk voldoende zitplaatsen aanwezig
voor de kerkgangers. Deze zijn aangegeven 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 op dinsdagmorgen ge-
beurt vanaf 15 september. Het openen van de pas-
torie wordt 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 13 september – 26 september

Zondag 13 september 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acoliet: Gerda Willems

Intenties: jaargetijde is voor Jos Fleuren; de inten-
ties zijn ook voor de familie Fleuren-Franssen, de 
ouders Jacobs-van Vliet.

Zondag 20 september 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Jeanne Willems

Intenties: Hans van Raaij vanwege zijn verjaardag.

Zaterdag 26 september 19.00 uur
Gebedsviering
Koor: Palet

Intenties: Jos de Greef

Kosterdienst
6 september – 12 september
Jan Hendriks, tel. 641753

13 september – 19 september
Nelly van Gemert, tel. 642504

20 september – 26 september 
Tiny Willems, tel. 641814

26 september bij de gebedsviering van 19.00 uur
Jos van de Pas, tel. 641268

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 26 en 
27 september en 4 oktober  bij de kerkberichten in 
Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk 
verzocht deze uiterlijk dinsdag 15 september op te 
geven. 
U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden:
Met een envelop in de brievenbus naast de voor-
deur van de pastorie of via het e-mailadres van de 
parochie (info@theobaldusparochie.nl). Eveneens 
op dinsdagmorgen tussen 10.00 – 11.30 uur in de 
kerk. 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, in de maand september op 26 septem-
ber, 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/glasve-

zelproviders, met de witte afstandsbediening, via
kanaal 1475;

•  voor abonnees van Telfort met de zwarte afstands-
bediening, Edutel, Fiber.nl, Stipte: via kanaal 2186;

•  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.



3

Kerkberichten
Vanaf 15 september zal de kerk weer geopend zijn 
op dinsdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur. Voor het 
opsteken van een kaarsje, een moment van bezin-
ning. In de kerk is dan een vrijwilliger aanwezig 
voor het opgeven van een intentie, voor een pra-
tje of om een vraag te beantwoorden. De pastorie 
wordt hiervoor nog niet geopend.

Vanwege de voorzorgsmaatregelen om besmetting 
met het coronavirus te vermijden, vinden de vierin-
gen in onze Theobalduskerk plaats met de nodige 
aanpassingen.

•  Er zijn, in verband met de 1,5 meter afstand hou-
den, in onze kerk voldoende zitplaatsen aanwezig
voor de kerkgangers. Deze zijn aangegeven 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 op dinsdagmorgen ge-
beurt vanaf 15 september. Het openen van de pas-
torie wordt 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 13 september – 26 september

Zondag 13 september 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acoliet: Gerda Willems

Intenties: jaargetijde is voor Jos Fleuren; de inten-
ties zijn ook voor de familie Fleuren-Franssen, de 
ouders Jacobs-van Vliet.

Zondag 20 september 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Jeanne Willems

Intenties: Hans van Raaij vanwege zijn verjaardag.

Zaterdag 26 september 19.00 uur
Gebedsviering
Koor: Palet

Intenties: Jos de Greef

Kosterdienst
6 september – 12 september
Jan Hendriks, tel. 641753

13 september – 19 september
Nelly van Gemert, tel. 642504

20 september – 26 september 
Tiny Willems, tel. 641814

26 september bij de gebedsviering van 19.00 uur
Jos van de Pas, tel. 641268

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 26 en 
27 september en 4 oktober  bij de kerkberichten in 
Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk 
verzocht deze uiterlijk dinsdag 15 september op te 
geven. 
U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden:
Met een envelop in de brievenbus naast de voor-
deur van de pastorie of via het e-mailadres van de 
parochie (info@theobaldusparochie.nl). Eveneens 
op dinsdagmorgen tussen 10.00 – 11.30 uur in de 
kerk. 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, in de maand september op 26 septem-
ber, 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/glasve-

zelproviders, met de witte afstandsbediening, via
kanaal 1475;

•  voor abonnees van Telfort met de zwarte afstands-
bediening, Edutel, Fiber.nl, Stipte: via kanaal 2186;

•  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.



4

Bereikbaarheid Parochie  Maria, Moeder van de Kerk

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

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

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

Jongeren zijn kwetsbaar in het verkeer

Veel te vaak raken 
schoolkinderen betrokken bij een ongeval. De politie 
stelt vast dat vooral de periode na de zomervakantie 
en de nieuwe route naar een andere school, risico’s 
voor hen zijn. En niet alleen voor hen. Ook auto-
mobilisten en andere weggebruikers moeten na de 
vakantie weer even wennen aan al die fi etsende, 
rennende en overstekende kinderen.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) doet al jaren in au-
gustus goed werk door met spandoeken op straat 
iedereen op de toenemende drukte te wijzen.

Oefenen
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is de route 
naar school een belangrijke verkeerservaring. Ou-

ders kunnen samen met hen vóór de start van het 
schooljaar één of meerdere keren de route oefenen. 
Zo leren kinderen hoe zij het beste kunnen han-
delen op specifi eke risicoplekken. En als de school 
eenmaal is begonnen, is het goed hen ook dan te 
begeleiden. Net zo lang tot ze vertrouwd zijn met 
alle situaties.

Op  www.vvn.nl  zijn allerlei tips te vinden over 
schoolgaande kinderen in het verkeer. Tips voor au-
tomobilisten, maar ook voor ouders én kinderen.
 
Uw wijkagent
Meer informatie of contact met uw wijkagent? Vul 
op www.politie.nl (Mijn Buurt) uw postcode in. Au-
tomatisch verschijnen dan naam en foto.

Interesse in CPO3?

Op dinsdag 29 
september a.s. is er een bijeenkomst waarin de in-
teresse wordt gepeild voor een nieuw CPO-project. 
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de 
Dorpsraad Overloon en vindt plaats bij Bos Party-
centrum. 
Na CPO1 en CPO2 lijken de mogelijkheden voor be-
taalbare nieuwbouw in Overloon uitgeput te zijn. 
Maar Wethouder Peter Stevens heeft aangegeven 
te willen zoeken naar verdere uitbreidingsmoge-
lijkheden in Overloon, mits hiervoor voldoende be-
langstelling bestaat. Deze bijeenkomst is dan ook 
vooral bedoeld om daarvan een beeld te krijgen. De 
wethouder zal zelf ook aanwezig zijn.
Tegelijk zullen uit eerste hand ervaringen over CPO1 
en CPO2 gedeeld worden, zodat mensen met even-
tuele bouwplannen te horen krijgen wat de do’s & 

don’ts zijn waar je als ‘bouwer’ tegenaan kunt lo-
pen in een CPO-project.
De aanvang van de eerste ronde is om 19.00 uur. 
Bij veel belangstelling zal er om 21.00 uur nog een 
tweede ronde worden gehouden. En mocht blijken 
dat we met twee rondes op deze avond niet ieder-
een van dienst kunnen zijn, dan zal een extra avond 
worden gepland.
We vragen tot slot uw aandacht voor het volgende: 
Vanwege corona is voorafgaande aanmelding ver-
plicht! Aanmelden moet gebeuren met een e-mail 
naar brievenbus@dorpsraadoverloon.nl. Pas nadat 
u van de Dorpsraad een bevestiging per email hebt
ontvangen, bent u welkom op de avond. Maar we
willen natuurlijk zoveel mogelijk mensen de kans
geven om hierbij te zijn.
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Clubklampioenen 2020 
Tennis-en Padel Loonse Duinen

Gelukkig, we kunnen al-
weer een tijdje de baan op. We kunnen weer trai-
nen, wedstrijdje spelen, lekker douchen en nog wat 
kletsen onder het genot van een kopje koffi e of 
ander drankje.  En jawel, al dat trainen én kletsen 
heeft zijn vruchten afgeworpen. In de week van 24 
t/m 29 augustus werd enorm gestreden om club-
kampioen te worden bij de Tennis- en Padelclub 
Loonse Duinen.

Na enkele magere jaren deden er deze keer maar 
liefst 57 enthousiastelingen mee, van wie sommi-
gen zo fanatiek waren dat ze in twee categorieën 
speelden. Al die tennissers en padellers waren in-
gedeeld in 10 verschillende poules. Zij speelden 77 
wedstrijden, waarbij in de meeste gevallen 3 sets 
gespeeld moesten worden om de strijd te beslissen. 
Dat zegt iets over de voortreffelijke indeling van de 
poules. De spelers waren duidelijk aan elkaar ge-
waagd en werkten zich letterlijk ‘in het zweet’. Het 
weer werkte uitstekend mee. Op een enkel buitje 
(op vrijdag) na, was de temperatuur zo aangenaam 
dat iedereen in het zomertenue kon spelen en het 
publiek tot laat in de avond heerlijk kon genieten 
van spannende tennispartijen.

Op zaterdag werd in de fi nales gestreden om de 1e 
plaats. Het was zonnig, soms erg warm, spannend, 
sportief, maar vooral gezellig op de banen en ook 
op het terras. Uiteindelijk waren omstreeks 20.15 
uur alle fi nales gespeeld. Onze voorzitter bedank-
te alle deelnemers voor hun sportieve prestaties. De 
fi nalisten werden nog extra verrast met een  mooie 
prijs van onze DA Overloon sponsor. 

Met trots vermelden we hier de fi nalisten van onze 
Clubkampioenschappen Tennis en Padel 2020:

Padel:
1e: Martijn Haverkort en Ivo Willems;
2e: Robin Boele en Erwin Pouwels.

Tennis:
DD 1e: Judith Kadijk en Angela de Kleijn;

2e: Lisanne de Bruijn en Anouk Ewals.
GDb 1e: Toine Verstraaten en Jans Verstraaten;

2e: Henk de Vlam en Marjan Habraken.
GDa 1e: Robert Jacobs en José Janssen;

2e: Richard Massop en Ine Goemans.
HDc 1e: Hans Teunissen en Rob Weerts;

2e: Pierre Vloet en Maarten Peters.
HDb 1e: Johan Vreugdenhil en Bas Jacobs;

2e: Ron Vloet en Sjaak van Bree.
HDa 1e: Robert Jacbos en Sieb Jacobs;

2e: Eric van Dijck en Bernardo van Gelder.
HEc 1e: Maarten Peters,

2e: Tom Thijssen.
HEb 1e: Ron Vloet,

2e: Toine Nijssen.
HEa (hoogste categorie)

1e: Roel Vreugdenhil,
2e: Niels Verbeek.

Vanuit de toernooicommissie willen we graag ie-
dereen bedanken die heeft bijgedragen aan het ge-
slaagde kampioenschap.

Op onze website zijn de uitslagen met de scores en 
de foto’s te zien. Tot ziens op het volgende (JAKOM 
Herfst)toernooi, dat wordt gespeeld in de week van 
5 t/m 11 oktober. Zie www.tploonseduinen.nl voor 
alle info en het laatste nieuws .
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KBO – OVERLOON

KALENDER VAN ACTIVITEITEN

Agenda 
Vanwege het coronavirus zullen tot 1 oktober al-
leen die KBO-activiteiten, die volgens de richtlijnen 
van het RIVM doorgang mogen vinden en waarvan 
het bestuur vindt dat het kan, doorgaan. 

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 leden 
dienen zich aan te melden bij het bestuur.

Op woensdagmorgen starten we half september 
weer met schaken in de foyer van De Pit.
Voor nadere informatie neem contact op met: Theo 
Hurkens  06-37307180 of Wil Philipsen  06-34992950.
Op maandag- en woensdagmiddag Jeu de Boulen 
op de buitenbanen. 

Op vrijdagmiddag buitensporten 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)

Jeu de Boulestoernooi gaat niet door!
Helaas heeft het bestuur moeten besluiten dat het 
geplande Jeu de Boulestoernooi, welke op zaterdag 
12 september gehouden zou worden, niet door-
gaat. We vinden het spijtig dat we onze leden ook 
voor deze leuke activiteit teleur moeten stellen.

We pakken “de pen” weer op!
We starten in september 
weer met de twee bijeenkom-
sten die nog in de pen zaten: 
maandagavond 28 september 
en 12 oktober 2020. 
Aanvang 19.00 uur tot 22.00 
uur in de Pit. 

Femke ONTMOET, heeft pen en papier voor de 
schrijvers van weleer, alweer klaar liggen. Beste 
schrijvers van deze groep, noteer de data en veel 
schrijfplezier! Bent u de lezer die nog vragen heeft, 
nieuwsgierig is geworden of ook interesse heeft in 
dit aanbod? Neem gerust contact op met ons als be-
stuur en we bekijken de mogelijkheid.
Bel met Jacqueline Cremers tel. 641444 /mail:
jacquelinecremers@hotmail.com

Kijk op Kunst
Op maandag 21 september hopen wij weer ieder-
een die in kunst geïnteresseerd is in een door de 
KBO gecreëerde coronaveilige omgeving van De Pit 
te ontmoeten. Voor de duidelijkheid, de aanvangs-
tijd is van 19.30 uur veranderd in 20.00 uur.  Belang-
stellenden dienen zich van te voren op te geven via 
wilphilipsen@hotmail.com of telefonisch bij Wil Phi-
lipsen 0478-641840.

Sporten op vrijdag
Iedere vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 
uur. Vanaf oktober gaat de groep naar binnen in 
de sporthal, waar een gevarieerd aanbod van be-
wegingsoefeningen en spelvormen aangeboden 
wordt. Daarna is er voor de liefhebbers de mogelijk-
heid om van 15.00 uur tot 16.00 te badmintonnen. 
We nodigen u graag uit eens een kijkje te komen 
nemen op de vrijdagmiddag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
het bestuur.

Hoe belangrijk is de zelfstandig
winkelier voor jouw dorp?

Beschrijf de meerwaarde en help 
mee aan een wereldrecord

Zelfstandig winkeliers zijn belangrijk voor Neder-
land. Naast hun eigen winkel zijn ze vaak actief in 
besturen en sponsoren ze tal van plaatselijke acti-
viteiten. Dat is vanzelfsprekend, zo vinden de zelf-
standig winkeliers. Maar daardoor lang niet altijd 
bekend. Vandaar dat zij iedereen oproepen eens te 
beschrijven hoe belangrijk de zelfstandige winke-
lier is voor de buurt, wijk of stad. De reacties wor-
den eind november aangeboden aan het kabinet. 
Bovendien worden alle reacties gebundeld tot een 

Guinness wereldrecord, namelijk de langste karton-
nen slinger.

Reacties kunnen geschreven worden in een groot 
Meerwaarde-boek. Dat ligt van 10 tot en met 
woensdag 14 september bij PLUS Verbeeten in Over-
loon en Vierlingsbeek.

In het grote Meerwaarde-boek zijn voorbeelden 
opgenomen van activiteiten die door de winkeliers 
worden ondersteund. 
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De beelden van Marjolein

De historie van Overloon laat zien dat door de schra-
le zandgrond dit dorp zeer arm was, maar dit com-
penseerde met een rijk cultureel leven. Culturele 
prestaties, waardering en respect hiervoor, het zat 
in de genen van deze materieel arme zandboeren. 
Het is na de wederopbouw opvallend hoe rijk Over-
loon aan beeldende kunst in de openbare ruimten 
is. In het dorp zie je nogal wat monumenten. De 
toeristische ‘groeters’ kunnen u alles vertellen over 
deze culturele rijkdom.

In 2005 is er bij de renovatie van ons dorp aan deze 
monumentenreeks een mooie beeldenreeks toege-
voegd. De oorsprong van deze beelden ligt in een 
toenmalig raadsbesluit van de gemeente Boxmeer. 
Dit raadsbesluit bepaalde dat bij openbare werken 
in het algemeen, onder verantwoording van de ge-
meente uitgevoerd, een percentage van de totale 
uitvoeringskosten gereserveerd moest worden voor 
beeldende kunst in de openbare ruimten.

Aangezien het hele rioleringssysteem in Overloon 
gerenoveerd moest worden was dit aanleiding om 
ook het centrum van Overloon stedenbouwkundig 
te moderniseren. Stedenbouwkundig bureau Krag-
ten was de ontwerper van het nieuwe centrumplan 

Overloon. Rond het 14 oktoberplein werden on-
natuurlijk lage Kleffen gecreëerd waar een hoofd-
straat zich doorheen slingert. Esthetisch werd het 
geheel verlucht met muren en onduidelijke sierbe-
strating. De besteding van het fi nanciële budget 
voor beeldende kunst was onduidelijk. Reden voor 
de Dorpsraad om een werkgroep aan te stellen die 
op democratische wijze namens de inwoners hun 
wensen aan de stedenbouwkundige en gemeente 
kenbaar kon maken. Gemeente Boxmeer had een 
werkgroep kunstadvisering, door de gemeente-
raad ingesteld, om het college van Burgemeester 
en Wethouders te adviseren bij het bepalen van 
kunstenaars voor het maken van kunstwerken in de 
openbare ruimten. In samenwerking met deze des-
kundigen stelde ‘Werkgroep Kom Overloon’, verder 
te noemen WKO, een eisenpakket samen waaraan 
het kunstwerk zou moeten voldoen:
•  Het geheel moest de route van het Oorlogsmuse-

um naar het Zooparc en omgekeerd  markeren.
•  De kunstwerken moesten beeldend begrijpbaar

zijn voor kinderen van 4 jaar oud tot en met be-
jaarden.

•  De kunstwerken moesten allemaal door één kun-
stenaar gemaakt worden.

De werkgroep kunstadvisering, WK, stelde in sa-
menwerking met de Dorpsraad en WKO een lijst 
van kunstenaars samen die in aanmerking konden 
komen voor deze opdracht. Uiteindelijk werden er 
op een bijeenkomst uit de reeks voorgedragen kun-
stenaars, tien in het totaal, vijf kunstenaars geselec-
teerd. Deze werden uitgenodigd voor een gesprek 
waaruit een defi nitieve keuze gemaakt kon wor-
den. De uiteindelijke keuze viel op beeldhouwer 
Marjolein Mandersloot.
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Nieuws van de Verjaardagenactie

Corona. Ik kan geen corona 
meer horen, maar toch nog even 
corona. Door corona kunnen de 
jarigen niet op hun verjaardag 

de hele familie trakteren. Door corona kunnen ze 
niet met hun geld naar de kermis, niet op vakantie 
naar de Costa del dinges. Door corona zaten de ja-
rigen van augustus met hun geld in hun maag. Dan 
maar schenken aan een goed doel, het zal toch op 
moeten! De Verjaardagenactie is zo’n goed doel, 
zullen ze gedacht hebben. Die wijze gedachte doet 
ons goed! Met maar liefst € 551,43 steunden de jari-
gen van augustus het Overloonse kinder- en jeugd-

werk. Wij zijn hen daar zeer dankbaar voor, maar 
corona willen we niet meer horen.

Volgende keer meer nieuws van…

Stichting Verjaardagenactie Overloon 

Marjolein Mandersloot (1959, Eindhoven), had zich 
goed voorbereid en presenteerde een goed uitge-
werkt plan. Haar idee voldeed volledig aan het ge-
stelde eisenpakket. Zij creëerde een serie van zeven 
bronzen dieren, in combinatie of geassocieerd met 
oorlogstuig. Alle aanwezigen, Dorpsraad, WKO en 
WK, waren onder de indruk van dit ontwerp en het 
college van Burgemeester en Wethouders werd ge-
adviseerd aan Marjolein deze opdracht te verstrek-
ken.

Na een positieve beschikking van de gemeente werd 
Overloon verrijkt met:
•  Stevensbeekseweg: een giraf, het huidpatroon

van vlekken gebruikt als verbeelding voor een ca-
moufl agenet.

•  Op de kruising Theobaldusweg – Engelseweg: een
zeehond als onderzeeër met een patrijspoort.

•  Parkeerplaats van de Engelseweg bij de Pit: beer
in een rupsband de beweging van een tank sug-
gererend .

•  Vierlingsbeekseweg bij Effe: de lama met de zand-
zakken van loopgraven.

•  Kruising Venrayseweg - Museumlaan bij Clevers:
dromedaris waarbij zijn geopende bult doet den-
ken aan een tank.

•  Museumlaan: de pinguïn met het deurtje in zijn
buik, verbeeldend een eenpersoonsbunker.

•  Museumplein: een neushoorn met de bepantse-
ring van een tank.

Je hebt de wandelroute beëindigd en bent nu aan-
gekomen bij het grootste monument van Overloon, 
het Oorlogsmuseum.

Marjolein Mandersloot heeft op haar manier haar 
gedachten in brons over Overloon verteld. En wij? 
Wij mogen en kunnen hiervan genieten. 

Clemens Weijmans 
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Geslaagde boerenpicknick

Op 23 augustus jl. heeft bij zuivelboerderij “De Klef 
Zuivel” voor het eerst een boerenpicknick plaatsge-
vonden. Met uitzicht op de grazende koeien mocht 
de familie Cremers 100 personen ontvangen die 
genoten hebben van een heerlijk picknickpakket. 
De picknick is goed ontvangen door zowel jong als 
oud. De eerste bezoekers zagen hoe de koeien te-

rug kwamen van de melkstal. Het was genieten bij 
de koeien, ze waren nieuwsgierig en vonden een 
plekje aan de kant waardoor ze dichtbij liepen. Tij-
dens het picknicken konden de kinderen een diplo-
ma tot ‘Echte Boer’ verdienen. Ze konden een vra-
genlijst invullen over de boerderij. Bij het inleveren 
van de quiz ontvingen ze een echt ‘Boerendiploma’!

Toen iedereen zijn buik vol 
had was het tijd om een kijkje 
te nemen bij en te knuffelen 
met de kalfjes en de koei-
en. Er was uiteraard genoeg 
ruimte voor de kinderen om 
lekker te ravotten. Iedereen 
had een vaste zitplaats op ba-
len stro waardoor iedereen 
genoeg afstand van elkaar 
kon houden. Het was een ge-
slaagde middag!

Volgend jaar zal de picknick 
weer plaatsvinden en wordt 
dan gehouden op 5 septem-
ber 2021, de laatste zondag 
van de schoolvakantie.

MSV Nieuws

Na de verplichte stop vanwege het Coronavirus in 
het voorjaar werd er op circuit Duivenbos in mei 
weer gestart met de motorcrossactiviteiten. De eer-
ste weken was dat alleen voor de jeugd tot 19 jaar. 
Enkele weken later mocht ook de rest van de motor-
crossers weer gaan trainen.
Natuurlijk moest er wel voldaan worden aan de re-
gels en voorwaarden van het RIVM. Vóóraanmel-
ding was verplicht en er mocht maar een beperkt 
aantal mensen op het terrein worden toegelaten. 
Voor de deelnemers werden parkeervakken ge-
maakt om voldoende afstand  te kunnen waarbor-
gen. Vanaf de openstelling in mei werd er volop 
gebruik gemaakt van de trainingsmogelijkheid. 
Ook de motorcrossers waren duidelijk toe aan wat 
activiteit en veel oude crossmotoren kwamen weer 
ergens tevoorschijn uit een schuurtje.

In het voorjaar mochten er vanwege de Coronavoor-
schriften ook geen motorsportwedstrijden plaats-

vinden. Na verloop van tijd werden de regels weer 
wat versoepeld en werd alles weer wat meer ‘nor-
maal’. Na het vrijgeven van sportevenementen door 
het RIVM werd door Motorsportorganisatie MON 
nog een klein wedstrijdprogramma opgezet voor 
de maanden september en oktober.

Ook MSV Overloon is opgenomen in deze kalender. 
Op de Duivenbos zijn wedstrijden gepland op 12 
en 13 september. Op zaterdag wordt er een jeugd-
competitie verreden en een aantal hobbyklassen 
komen aan de start. Op zondag is er een nationale 
wedstrijd met junioren, senioren, nationale en in-
ternationale rijders, inclusief de zijspannen. Volgens 
de regels van het RIVM mag er echter geen publiek 
tijdens deze wedstrijden worden toegelaten. Alle 
deelnemers mogen slechts een beperkt aantal hel-
pers of familieleden meebrengen welke zich alle-
maal vooraf moeten registreren. Verder zijn er nog 
tal van regels welke nageleefd moeten worden.

Vanwege het verbod op publiek tijdens de wedstrij-
den is er dit keer helaas geen gratis entree voor de 
lezers van Ons Eigen Erf. Laten we hopen dat de si-
tuatie volgend jaar weer normaal wordt en dat ie-
dereen dan weer welkom is op de Duivenbos.

Bestuur en leden MSV Overloon
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Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

Dankjewel

De wil was er nog, de kracht niet meer

Graag willen wij iedereen bedanken voor
de belangstelling, de lieve woorden, 

de prachtige bloemen en kaarten die we
hebben ontvangen na het overlijden 

van ons Moe en lieve Oma.
Dit geeft ons steun in de komende tijd.

Mia Bloemen-Egelmeers
07-05-1929 15-08-2020

 Wij zullen haar missen.

 Appie en Annie
 Wilma en Hay
 André en Annie
 Henk en Yvon
 En oma’s kleinkinderen
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Dick v.d. Kaap

Een golfkermiswedstrijd in
Coronatijd in Overloon

Zaterdag 15 augustus 2020
Als Gelderse deelnemer uit 
Groesbeek ken ik het kermis-

vieren vooral van de matinees bij kerkdorp De Horst. 
Waar vanaf 11 uur ’s morgens de straten vol staan 
omdat de tent, kroeg en zaal te klein zijn voor de 
hoeveelheid feestgangers. Kermis staat voor ont-
moeten, ouwehoeren, dansen, 
veel gerstenat en een vette hap na 
afl oop. Dit jaar dus niet op deze 
manier voor kermissen!
Maar… ons ‘kermis’golftoernooi, 
ging wel door met 36 deelnemers.
Om 12.30 uur kwamen we op deze 
warme dag in de buurt van het 
clubhuis bij elkaar voor de wed-
strijdbriefi ng, zodat er stipt om 
13.00 uur gestart kon wordenmet 
de wedstrijd. We werden welkom 
geheten door Nel en Ans van de 
WeCo. De fl ightindeling was voor 
iedereen bekend omdat die al in 
de E-Golf4U app stond; handig en 
fi jn!  Voor het kermisgevoel kreeg 
iedereen een suikerspek en zuur-
stok mee en een extra fl esje water 
(gemeentepils) om het hoofd koel 
te houden.

Het werd een warme maar gezelli-
ge wedstrijd met hier en daar een 
dansje om de vlag bij het scoren 
van een mooi punt. Het competi-
tiegevoel voelde soms aan als de 
sterke verhalen in een danstent. 
Flink wat birdies rolden over de 
green dansvloer in de holes. Zodat 

iedereen dorstig was bij hole 19 en het koele biertje 
en het ‘Waerm vleis’ heerlijk was. Dus ja, …een echt 
kermisgevoel bij dit golftoernooi waarbij we toch 
goed rekening hielden met de coronarichtlijnen.
Bij de prijsuitreiking verwennerij met greenfees voor 
verschillende banen en tegoedbonnen voor veeeeel 
ijsjes van Clevers en voor de birdiemakers dit keer 

geen bal maar een zuurstok!

Er werd in 2 categorieën Stableford 
gespeeld, hoge en lage handicap-
pers.  In de hoge categorie wisten 
Martin de Boer, Huub Jansen en Joop 
Hofmans de eerste, tweede en derde 
prijs in de wacht te slepen. Gefelici-
teerd heren! Bij de lage handicappers 
ging Geert Gielens met een mooi der-
de prijs naar huis, René v.d. Vleuten 
kwam als tweede naar voren en Dick 
v.d. Kaap werd verdiend eerste. Gefe-
liciteerd Dick!

Als afsluiting van dit verslagje een 
bekentenis van mij: die “hole in one” 
waarvoor ik veel zuurstokken kreeg… 
was een grapje voor mijn fl ightgeno-
ten omdat ze zo treuzelden. Dus ja… 
een geslaagd grapje met veel plezier 
en een beetje kermis geouwehoer. 
We kunnen terugkijken op een ont-
zettend fi jne wedstrijddag, dank aan 
allen voor de organisatie en enthousi-
aste deelneming!

Agnes Bouhuis

Tennis 60+ / vrijdagmorgen 2 oktober 2020

Beste tennisliefhebbers, 

Vrijdagmorgen 2 oktober willen we weer een gezel-
lige tennismorgen organiseren. 

Opgave is mogelijk t/m 27 september, door een be-
richtje te sturen naar 

Wilhelmien 06 18485538 /
wilhelmienrutten@hotmail.com 
of Henk 06 45025119 / henkdevlam@hotmail.com

Verdere informatie volgt na opgave.
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Ruimte voor úw ideeën!

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

meer info op www.debossenhoek.nl

sterk in elk merk

het complete
Onderhoud, Reparatie, APK

voor uw
Auto, Bus, Camper

Inkoop / Verkoop
nieuw & occasions

vakgarage pechhulp € 39,95 per jaar
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Opstart bewegings- en
ontmoetingsactiviteiten SWOGB

De SWOGB biedt samen 
met haar docenten en dirigenten ouderen van de 
gemeente Boxmeer een breed scala aan bewegings- 
en ontmoetingsactiviteiten, zoals dans, bewegen, 
yoga, zang en aquafi t. Vanwege het covid-19 virus 
zijn deze activiteiten in maart jl. stilgelegd.

In juni hebben de coronamaatregelen van de over-
heid weer ruimte gegeven. Aanvankelijk was dat 
voor buiten, later ook voor binnenactiviteiten. Sa-
men met de docenten heeft de SWOGB toen veel 
activiteiten voorzichtig opgestart. Ouderen hadden 
weer de kans elkaar te ontmoeten.

Overloon
Countrydans met Ans Versteegen
Op dinsdag starten de wekelijkse lessen. Om 14.00 
uur een groep1 en 15.00 uur een groep2. Op woens-
dag om 15.30 uur een groep3 en om 16.30 uur een 
groep4. Op 15 september groep 4 om 16.00. Alle les-
sen vinden plaats in MFC De Pit Overloon.

Yoga met Camilla Brouwer
Wekelijks op de dinsdagochtend Stoelyoga van 
09.30 - 10.30 uur een groep en van 10.30 - 11.30 uur 
een groep in MFC De Pit Overloon.

Wekelijks op dinsdagmiddag van 15.30 - 16.30 uur 
en op woensdagavond van 19.30 - 20.30 uur Yoga 
op de mat in MFC De Pit Overloon. Hiervoor graag 
aanmelden bij Camilla 06-12947139

MBvO met Dedde Hoekstra
‘We gaan door met de lessen die we ook in augustus 
verzorgd hebben. Wekelijks op maandagmorgen 1 
groep van 09.45-10.30 uur in MFC De Pit Overloon.’

Werelddansen met Nellie Nabuurs
Wekelijks op dinsdagmiddag om 14.00 uur in MFC 
De Pit Overloon. De 1e les wordt besteed aan een 
gezellig samen zijn en kijken wat de aanpassingen, 
omtrent de anderhalve meter voor de groep gaat 
betekenen. We kunnen eventueel zitdansen of rol-
latordansen gaan aanbieden. Zeker het zitdansen 
kan op 1.5 meter.

Holthees
Aquafi t Zwemschool Joke Holthees
Wekelijks op maandag Aquafi t van 11.15 – 12.15 
(lesgroep zit vol), wekelijks op donderdag van 11.15 
– 12.15 (hier zijn nog 3 plaatsen vrij), en op vrijdag
van 11.15 – 12.15 (lesgroep zit vol). Zodra er meer
aanmeldingen zijn kan er een nieuw lesuur bijko-
men.

WensAmbulance Brabant voert laatste wens uit

Op donderdagmiddag 17 september organiseert 
Centrum Mantelzorg Land van Cuijk in samenwer-
king met WensAmbulance Brabant een gratis in-
formatiebijeenkomst bij de Catharinahof in Grave. 
Deze bijeenkomst is voor alle mantelzorgers uit 
Land van Cuijk die zorgen voor hun naaste die thuis 
wonen of in een zorginstelling

Nét opa geworden en graag nog een bezoekje kun-
nen brengen aan je kleinzoon? 
Een paar dagen met je vrouw en dochter naar je ge-
liefde vakantiehotel in Winterberg? Of met de hele 
familie een laatste keer naar het strand? WensAm-

bulance Brabant brengt terminaal zieke mensen 
nog één keer naar hun favoriete plek.

Vrijwillig en voor niets
WensAmbulance Brabant vervoert en begeleidt 
mensen uit Noord-Brabant en aangrenzende 
regio’s. Dat gebeurt vanuit hospices, zieken- en ver-
pleeghuizen en vanuit huis. De eerste wensreis vond 
plaats in de zomer van 2011. Momenteel worden er 
honderden wensreizen per jaar gerealiseerd. En al-
lemaal voor niets! 
Ruim 150 vrijwilligers (verpleegkundigen en chauf-
feurs) en vier ambulances staan zeven dagen per 
week dag en nacht klaar voor deze gratis service. En 
íedereen is vrijwilliger!

Kom ook in actie!
Kent u een zieke met een wens? Kunt u deze vanwe-
ge de beperkte mobiliteit niet vervullen? Kom naar 
de informatiebijeenkomst en laat u informeren.
Aanmelden voor de informatiebijeenkomst:
Aanmelden voor deze gratis informatiebijeenkomst 
kan door voor 10 september een mail te sturen naar 
info@mantelzorglvc.nl of via de website.
Datum en tijd: 17 september 2020 van 13.30 – 15.30 
uur.
Locatie: Catharinahof, Koninginnedijk 252 te Grave.Cees Huijben bij een van de WensAmbulances
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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

• Dakinspectie, onderhoud en renovatie
• Platte daken  kunststof en bitumineuze

• Dakgoten  reinigen en renoveren

• (Spoed-)reparatie

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

Frühshoppen in ’t Helder
Zondag 27 september 11.00 tot 13.00 uur

Gratis entree. Reserveren verplicht, 

via info@blaaskapel.nl  of  Tel: 0478 641516  of  06-53206756
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Frühshoppen in ’t Helder

Op zondag 27 september is er gelukkig toch nog het 
traditionele Frühshoppen in ’t Helder. Wel een paar 
maanden later dan u gewend bent, maar we gaan 
ervoor. Freunde Echo nodigt u uit om te komen ge-
nieten van een heerlijk drankje en een gezellig stuk-
je muziek. Het zou dit jaar bijna een, muzikaal ge-
zien, troosteloos jaar worden. Gelukkig hebben wij 
toch een manier gevonden om dit optreden door 
te laten gaan. Er zijn natuurlijk wel enkele regels 
waar eenieder zich aan dient te houden. Wij willen 
graag dat u voordat u naar dit optreden komt, eerst 
contact met ons opneemt. Wij registreren dan vol-
gens de richtlijnen van het RIVM wie er allemaal bij 
dit concert aanwezig zijn. Dit kan door het sturen 

van een e-mail naar info@blaaskapel.nl (naam/tele-
foonnummer/e-mail adres/aantal personen) of tele-
fonisch met John Jacobs 0478-641516. Aanmelden 
kan ook via onze website www.blaaskapel.nl 

Lukt het niet om op deze manier contact te krijgen 
dan kunt u altijd nog bellen naar: 06-53206756

Het Frühshoppen is van 11.00 tot 13.00 uur bij Ont-
moetingscentrum ’t Helder aan de Helderseweg in 
Overloon. Het is een buitenconcert dat bij droog 
weer altijd doorgaat. Helaas kunnen wij deze activi-
teit niet binnen houden. 

De Lónse bieb coronaproof

De afgelopen maan-
den zijn we druk doende geweest om de Lónse 
bieb coronaproof  open te stellen. Begin oktober 
verwachten wij ook de maandag weer toe te kun-
nen voegen aan onze vaste openingsdagen. Mede 
dankzij de tomeloze inzet van onze vrijwilligers, 
die zich in deze onzekere tijd zijn blijven inzetten, 
is dit mogelijk. Daarnaast laten zij zich momen-
teel ook nog scholen om te kunnen werken met 
het nieuwe reserveringssysteem van BiblioPlus. Dit 
brengt voor de vrijwilligers de nodige uitdagingen 
met zich mee om dit onder de knie te krijgen en 
vervolgens tot een goede bezetting van geschool-
de vrijwilligers op elke openingsdag te komen.
De afgelopen tijd is het bestuur tevens bezig ge-

weest om weer op volle sterkte komen. Helaas heb-
ben Angelique Nabuurs en Mieke Abels per 1 juli 
besloten om te stoppen. Angelique en Mieke heel 
erg bedankt voor de bijdrage die jullie hebben ge-
leverd voor de Lónse bieb. Ellen Hurkens en Lotte 
Lemmens zijn het bestuur (bestaande uit Gerty Arts, 
Karin Broeren, Anki Franssen, Martijn von der Hei-
de en José Stevens) vanaf die tijd komen versterken.
Helaas is het momenteel nog niet mogelijk om gro-
te activiteiten te organiseren, maar we blijven jullie 
met plezier ontvangen bij de bieb. We zullen jullie 
in een volgende editie van Ons Eigen Erf opnieuw 
informeren over de actuele openingstijden van de 
Lónse bieb.

Maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje
van de SWOGB zoekt bezorgers 

Een warme- of koel-verse maaltijd, iedere dag of en-
kele dagen in de week thuisgebracht, is een van de 
diensten van de SWOGB (Stichting Welzijn Ouderen 
Gemeente Boxmeer) die het (vaak oudere) mensen 
mogelijk maakt in hun eigen- vertrouwde omgeving 
te kunnen blijven wonen. Soms ook is Tafeltje Dekje 
mogelijk na thuiskomst uit het ziekenhuis, tijdelijk, 
totdat men weer helemaal is opgeknapt.

Bezorgen, iets voor mij?
Onze vrijwilligers/bezorgers doen dit 1 x per ca. 6 
weken een hele week (7 dagen) en hiervoor ont-
vangen ze een onkosten- kilometervergoeding. De 

meeste van onze vrijwilligers rijden met twee per-
sonen, sommigen rijden alleen. Momenteel zijn wij 
op zoek naar vrijwilligers die ons team komen aan-
vullen. Je bent maximaal ca. 1 uur onderweg. Heb je 
geen auto dan kun je altijd met iemand meerijden. 
De maaltijden worden bezorgd in Overloon, Vier-
lingsbeek, Maashees, Holthees, Vortum-Mullem en 
Groeningen.

Voor vragen of voor meer informatie: 
Coördinator: Mevrouw Mia Bloemen
Hoge Akker 32 Overloon. Tel.:  0478-641403
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Heerlijke Hollandse blauwe bessen
en blauwe bessen producten en noten

Ontmoet

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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Puzzelen? Leuk...

Prijs deze keer beschikbaar gesteld door
PLUS Verbeeten

Zie pagina achteraan.

HET  WEER

Augustus de warmste ooit.
Zomer ook warm.

De voorgaande julimaand sloot 
af met normaal Nederlands zomerweer.
Zo begon de laatste meteorologische zomermaand 
ook. De eerste 4 dagen lagen de temperaturen tus-
sen de 23 en 27 graden. Op de 3e augustus bereik-
ten we zelfs de laagste minimumtemperatuur van 
de hele maand. Het kwik daalde naar 8 graden. 
Maar vanaf de 5e ging het roer om en beleefden 
we de langste hittegolf ooit in de augustusmaand 
gemeten. De aanvang van deze periode ging ge-
paard met een aantal heldere dagen. De zon kon 
dan ook ongehinderd schijnen en voor een hoog 
aantal zonuren zorgen. De eerste 10 dagen scheen 
de warmtebron 114 uren.
Op de 8e kon ik de hoogste temperatuur registreren. 
De meetbuis gaf bijna 36 graden aan. Over de hele 
hittegolf heb ik 10 tropische dagen kunnen note-
ren. Dat is ook een augustusrecord. Verder waren er 
19 zomerse dagen en 28 warme dagen
Op de 23e kwam er een einde aan deze toch wel 
bijzondere periode. De laatste negen dagen daal-
den de temperaturen zelfs iets beneden de normale 
waarde. Tijdens de laatste augustusdag kwam de 
waarde niet hoger dan 19 graden en was daarmee 
tevens de laagste temperatuur van de hele maand. 
Een groot verschil met die tijd daarvoor. Niet alleen 
extreem hoge maximumtemperaturen, met enkele 
dagrecords, maar ook 7 dagen, waarbij de minima 
nog nooit zo hoog zijn geweest. Op de 9e had ik 
voor mijn station met 20.6 graden, het hoogste au-
gustusminimum ooit. 
De eerste tien dagen bracht nauwelijks regen. Niet 
verwonderlijk, want de aangevoerde lucht was kurk-

droog. Op de warmste dag daalde de luchtvochtig-
heid naar 17%. De eerste regen van betekenis viel 
op de 13e. Op die dag kon ik 10 mm noteren en dat 
was tevens de hoogste dagsom van de maand. Op 
kermiszondag viel er ook een onweersbui, maar 
de hoeveelheid bleef beperkt tot 7 mm. De laatste 
12 dagen werd het een stuk wisselvalliger en viel 
er elke dag wat regen. Het totaal over deze maand 
komt uit 41 mm. Normaal is 70 mm.
Met al die warmte was er ook veel zon, maar de 
laatste week verliep vrij somber. Het totaal bedraagt 
234 uren. Dat is nog ruim 30 uren meer dan nor-
maal. Het temperatuurgemiddelde bedraagt 21.0 
graden. Het vorige record was 20.5 in 1997.

Over de hele zomer komt het temperatuurgemid-
delde uit op 19.1 graden. Dat betekent een gedeel-
de 4e plaats in de top 10. Samen met de zomer van 
1976. Dat hadden we te danken aan de maanden 
juni en augustus. De julimaand bleef als enige wat 
achter.  De warmste blijft 2018 met gemiddeld 20.0 
graden. Neerslag bleef beperkt tot 138 mm. Bijna 70 
mm beneden normaal. Het aantal zonuren komt uit 
op 675 uren. Dat is ruim 40 uren in de plus.

Inmiddels zijn we aan de meteorologische herfst be-
gonnen. Maar van herfst kunnen we nog niet spre-
ken, al zijn de temperaturen wat gematigd. 
Hoe het verder gaat kun je vernemen als je afstemt 
op 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

Eindelijk is het dan zover! Na het volgen van een va-
kopleiding tot massagetherapeut, en het intensief 
trainen van gevarieerde oefensituaties, heeft Mas-
sage Studio 53 onlangs haar deur voor u geopend. 
Het wegnemen van stress en futloosheid, het los-
maken van spieren, de balans vinden in lichaam en 
geest en een boost geven aan uw geluksgevoel! Tal 
van redenen om te kiezen voor een massage die uw 
klachten aanpakt, zodat u het gevoel heeft dat u 
er weer tegenaan kunt. Kijk eens op mijn website 
en neem vrijblijvend contact op over de mogelijk-

heden. Ik informeer u hier graag over. Wellicht tot 
snel!

Adres studio : Ringoven 53
Telefoonnummer : 06-19604881
Website : www.massage-studio53.nl
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       Elke dag geopend! 
Maandag, dinsdag en donderdag 

     ook ‘s avonds      

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

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

- Therapie aan huis en instelling

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging 
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De gemeente Boxmeer heeft vanaf 1 augustus 2020 
afspraken gemaakt met Onafhankelijke Zorgonder-
steuning Zuid (OZOZ) om een pilot uit te voeren ten 
behoeve van cliëntondersteuning en het bereiken 
van inwoners die nu niet bereikt worden.

Alle cliënten van de gemeente, van jong tot oud, 
hebben wettelijk recht op gratis en onafhankelijke 
cliëntondersteuning. OZOZ is een samenwerkings-
verband van Astrid Schut en Ellen van Steenveldt. 
Astrid en Ellen zijn breed inzetbare professionals 
die de Post-HBO opleiding tot mantelzorgmakelaar 
hebben afgerond.  Zij zijn op de hoogte van wet- en 
regelgeving op het gebied van zorg, welzijn, wo-
nen, arbeid, inkomen en recht.

Ellen en Astrid hebben een groot regionaal netwerk 
en zijn op de hoogte van het actuele ondersteu-
ningsaanbod in de regio. Door hun ervaring, ken-
nis en netwerk te bundelen willen zij mensen met 
een zorg- en of hulpvraag ondersteunen door hen 
te voorzien van informatie, in contact brengen met 
de juiste instanties en het uit handen nemen van 
praktisch regelwerk. Dit doen zij door de cliënt in 

zijn kracht te zetten door te denken in mogelijkhe-
den en waar mogelijk het netwerk van de cliënt te 
gebruiken.

OZOZ richt zich ook op een proactieve benadering. 
Het uitgangspunt is dat inwoners die nu niet wor-
den bereikt, eerder worden bereikt, waardoor er 
sneller en beter hulp geboden kan worden. Zij rich-
ten zich hierbij op kwetsbare inwoners, dit zijn niet 
alleen ouderen, maar ook bijvoorbeeld mensen met 
psychische kwetsbaarheid en mensen met een licha-
melijke of verstandelijke beperking.

Contactgegevens:
• www.onafhankelijkezorgondersteuningzuid.nl
• info@onafhankelijkezorgondersteuningzuid.nl
• Telefoonnummer : 06-42852258

Hospice de Cocon en Thuis: er zijn voor de ander

In hospice de Cocon te St. Anthonis, maar ook bij 
mensen thuis in het Land van Cuijk, begeleidt een 
team van betrokken en gedreven vrijwilligers men-
sen in de laatste fase van hun leven om menswaar-
dig te sterven. De afkorting VPTZ staat voor vrijwil-
ligers palliatieve terminale zorg. 

Na de corona-uitbraak gaat de ondersteuning en 
begeleiding weer van start, en zijn vrijwilligers ‘die 
er willen zijn voor de ander’ meer dan welkom.

Ondersteunende zorg door vrijwilligers
De vrijwilligers zijn gemotiveerde, evenwichtige en 
integere mannen en vrouwen, die een luisterend 
oor en emotionele ondersteuning kunnen bieden. 
Zij hebben in hun begeleiding aandacht voor zowel 
de lichamelijke als geestelijke situatie van mensen 

die voor het afscheid van hun leven staan. De on-
dersteuning sluit zoveel mogelijk aan op de behoef-
ten en wensen van de gast of cliënt en de directe 
naasten. 

Wat houdt het in?
Er is behoefte aan vrijwilligers in de directe zorg, als 
aanvulling op en in samenwerking met de mantel-
zorg en de professionele zorg. Bij directe zorg valt 
te denken aan het helpen bij de lichamelijke ver-
zorging, samen met de thuiszorg, of bij het eten en 
drinken, voorlezen, zorg voor de gastenkamer en 
wat huishoudelijke taken.

Medische zorg
De verpleegkundige zorg wordt geleverd door een 
thuiszorgorganisatie. Voor de medische begeleiding 
blijft in principe de eigen huisarts verantwoordelijk.

Aanmelden of vragen?
Neem contact met ons op: 0485-381927 of kijk op de 
website: www.vptzlandvancuijk.nl 
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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

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

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!

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
M.S.V., MON Motorcrosswed-
strijden jeugd en Veteranen, Cir-
cuit Duivenbos, vanwege corona
geen publiek toegestaan
13 september
M.S.V., MON Motorcrosswedstrij-
den senioren, Circuit Duivenbos,
vanwege corona geen publiek
toegestaan
21 september
KBO, Kijk op Kunst, 20.00 uur
21 t/m 27 september
Samen Sterk, Aangepaste goede
doelen actie
27 september
Freunde Echo, Frühschoppen,
’t Helder, 11.00 - 13.00 uur
28 september
KBO, Schrijf je mee, de Pit, 19.00
-22.00 uur
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
KBO, Schrijf je mee, de Pit, 19.00
- 22.00 uur
12 oktober
Dorpsraad, Openbare vergade-
ring, de Pit, 20.00 uur
18 oktober
TKO, ATB toertocht

18 oktober
M.S.V., 4x4 rijden door Landrover
Club Holland, Circuit Duivenbos
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
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
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 13 september.

De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door
PLUS Verbeeten.

De winnaar van de puzzels in de
uitgave van 26 augustus:

Ivonne Vogelsangs
(DA Drogisterij & Parfumerie)

De woorden zitten hori-
zontaal, verticaal en dia-
gonaal in alle richtingen 
in de puzzel verstopt. 
Ze kunnen elkaar ook 
overlappen. Zoek ze op 
en streep ze af. De over-
blijvende letters vormen 
achter elkaar gelezen de 
oplossing.

BARET
CARRE
ECARD
EENDER
ERFGOED
ERFLEEN
EVENAAR
FICHE
FIXEER
GALEISCHIP
HEIEN
KLEINBEHUISD
NOTOIR
OPENHEID

PARANOIDE
PEREN
POEHA
POKER
PRAAG
RAKETGRANAAT
RUINE
SCHERP
TARWE
TENGER
TOKIO
VERBALISANT
WASHOK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48

49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61

62 63

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

Horizontaal: 1 prijs 6 vleesgerecht 12
verlegen 13 inkomen 15 keukengerei 
17 oosterlengte 19 pers. vnw. 20 insec-
teneter 22 vlaktemaat 23 een zekere 25
jaartelling 26 kreupel 28 enthousiast 30
lof bewijzen 31 verbouw 33 goede ei-
genschap 35 soort hert 36 keg 38 soort 
40 naam 43 bijbelse fi guur 45 drinkge-
rei 47 inwendig orgaan 49 troefkaart 
50 wens 51 honingdrank 52 doelpunt 
54 karaat 55 Japans bordspel 57 geba-
renspel 58 vervoermiddel 60 brandstof 
62 rust 63 middagslaapje.
Verticaal: 2 afwezig 3 hoge berg 4 zang-
noot 5 tweetal 7 Engels bier 8 compag-
non 9 vragend vnw. 10 griezel 11 tra-
gedie 14 toon 16 papegaai 18 pret 19
dienstbode 21 roem 24 nummer 27 vent 
28 vleugel 29 stellig 30 landbewerking 32 lidwoord 
34 voorzetsel 37 kledingstuk 38 gezicht 39 peul-
vrucht 40 nakomeling 41 grens 42 deel v.d. voet 44

vogel 46 onzes inziens 48 water in Utrecht 53 werk-
schuw 54 varkenshok 56 vrouwelijk dier 57 verkeerd 
59 buisverlichting 61 Frans lidwoord.
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Dorien van Dijck
06-30693894
0478-642527

www.doorvandijck.nl

vanuit het hart verbinden bij afscheid

•
•
•

•
•
•

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

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

Persoonlijk en begripvol

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

ifi, onderhoud en reparatie.  
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