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Grote interesse in CPO3

De informatiebijeen-
komst die de Dorps-
raad Overloon op 
dinsdag 29 septem-

ber organiseert zit vol. Sterker nog, zit zelfs 2x vol, want 
zowel om 19 uur als om 21 uur is het maximale aantal 
personen bereikt. Er is meteen een tweede avond in de 
steigers gezet, namelijk maandag 28 september. Maar 
ook de beide bijeenkomsten op deze avond zijn nu vol. 
Vanwege corona moeten we hier een streng protocol 
hanteren en kunnen alleen aangemelde personen die 
van de dorpsraad ook een bevestiging hebben ontvan-
gen hierbij aanwezig zijn.

Op beide avonden is ook wethouder Peter Stevens aan-
wezig. En voor zover nu bekend zal er op beide avon-
den verder iets gezegd worden over hoe het bouwpro-
ces bij CPO1 en CPO2 is verlopen. 

Aan alle mensen die zich opgegeven hebben, wordt 
nog een korte vragenlijst gezonden (per e-mail). De 
antwoorden worden gebruikt om de woonbehoefte 
in beeld te brengen. Wie wil er het liefst onmiddellijk 
gaan bouwen (dat zal in Overloon niet gaan, waar-
schijnlijk) en wie heeft er nog wat méér tijd? En wát 
wil iemand bouwen: klein, groot, vrijstaand? Gezins-
woningen, levensloopbestendig… ? En óók: moet het 
CPO zijn, of zou het ook vrije sector kunnen zijn?

Allemaal vragen die op die avonden naar voren zullen 
komen.

De avonden hebben tot doel om de behoefte te pei-
len. Let op: er is dus nog geen grond beschikbaar! Af-
hankelijk van de uitkomsten van deze avonden kan de 
wethouder bepalen welke rol hier voor hem is wegge-
legd, met het oog op het zien te vinden en kopen van 
bouwgrond.

Belangrijk is ook dat er mensen komen die zich als kar-
trekker voor CPO3 willen opwerpen, want vroeg of 
laat zal er een werkgroep moeten komen die écht aan 
de slag gaat. Mensen die zich hiervoor kandidaat wil-
len stellen melden zich het beste even vooraf aan bij de 
dorpsraad (zie e-mailadres hierna).

Tot slot, voor alle mensen die zich nog niet opgegeven 
hebben, maar wel belangstelling hebben, stuur een 
mailtje naar brievenbus@dorpsraadoverloon.nl want 
dan zetten we jullie op de verzendlijst erbij, zodat we 
bij nieuwe informatie jullie ook gericht op de hoog-
te kunnen houden. Dat kan alleen als je toestemming 
geeft dat we je e-mailadres mogen opslaan (in het ka-
der van de AVG-regelgeving). Bedankt!

Dorpsraad Overloon

(Archief)
foto
Albert Hendriks
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Het mag geen naam hebben

•  Voor de middag drankje doen met dorpsgenoten - wie wil dat niet…?

•  Corona in de grote steden - ik blijf lekker op ons eigen erf…!

•  De Onzichtbaren in ’t Helder - da’s pas helder…!

Rijbewijskeuringen CBR in Boxmeer 

Een medische keuring voor het verlengen van uw 
rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent 
of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat 
halen of vernieuwen, of wanneer u om medische re-
den een arts moet bezoeken van het CBR.

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbe-
wijskeuringen 1 keer per maand bij De Driewiek me-
disch  laten keuren voor de verlenging van hun rij-
bewijs.

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00. 
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het 
tarief € 70,00.

De Procedure
De eerste stap is dat u een Gezondheidsverklaring 
koopt. 
Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet 
u eerst zelf  invullen en opsturen naar het CBR. Als
antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms
meer dan één), die de keuringsarts moet invullen.
Op dat moment kunt u pas een afspraak maken
voor de keuring.

De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn 
aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de formulie-
ren digitaal voor u in en versturen deze direct naar 
het CBR.  Meer informatie over de procedure leest u 
op de website van Regelzorg.

Afspraak maken
Dat kan gemakkelijk zelf via onze website of door 
tijdens kantooruren te bellen naar het landelijke af-
sprakenbureau 088 23 23 300.

Coulanceregeling 75 plus
Senioren die gebruik willen maken van de coulance-
regeling, waardoor u max. 1 jaar met een verlopen 
rijbewijs mag blijven rijden, dienen nog dit jaar een 
Gezondheidsverklaring te kopen en op te sturen 
naar het CBR. Mogelijk wordt deze wel verlengd.  
De doorlooptijden van het CBR zijn echter een stuk 
verbeterd. 
De gezondheidsverklaring koopt u 4 of 5 maanden 
voor de einddatum van uw rijbewijs. In de meeste 
gevallen zult u dan geen gebruik hoeven te maken 
van de coulanceregeling.

Het zal niemand verbazen dat 
de manier waarop we ons als 
vereniging zullen gaan presen-
teren in de nabije toekomst 
anders zal zijn dan we gewend 
zijn. Covid 19 is nog niet onder 
controle en daarom houden wij 
ons aan de richtlijnen van het 

RIVM. Dat betekent onder andere dat we in de gro-
te zaal van de Pit met maximaal 60 personen mo-
gen zitten. De stoelen zullen op anderhalve meter 
afstand worden geplaatst. Ook moet je je voor alle 
activiteiten opgeven, zodat we weten hoeveel men-
sen er komen. Diegenen die zich opgeven nadat de 
zaal vol is, komen op een wachtlijst te staan; mocht 
zich iemand afmelden dan kan de eerstvolgende op 
de wachtlijst haar plaats innemen.

Verder hebben we besloten om de drukbezochte 
openingsavond en de drukbezochte  jaarvergade-
ring over twee dagen te verdelen. De kerstviering 
gaan we dit jaar zo invullen, dat iedereen kan deel-
nemen.

Mocht het zo zijn dat er voor een activiteit veel aan-
meldingen komen, dan gaan wij als bestuur kijken 
of het mogelijk is om een tweede avond te plannen.
Omdat de regels snel kunnen veranderen in posi-
tieve of negatieve zin, willen we jullie de tip geven 
om een paar uur voordat je naar de activiteit van de 
OVO komt onze website te raadplegen. 
Veranderingen in omstandigheden vragen om aan-
passingen van ons allemaal.
We gaan er een mooi seizoen van maken!
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Kerkberichten
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 26 september – 10 oktober

Zaterdag 26 september 19.00 uur
Gebedsviering met als thema: ‘Hoe kijk jij ….’
Koor: Palet

Zondag 27 september 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Joep Smeets

Intenties voor 26 en 27 september: jaargetijde is voor 
Ben Peters, pastoor Henk Tolboom; de intenties zijn 
ook voor Jos de Greef, Frans en To Beckers-Hendriks, 
Karel Beckers, Miny Verberk-Beckers

Zondag 4 oktober 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: nog niet bekend
Acoliet: Gerda Willems

Intenties: pastoor Henk Tolboom

Kosterdienst
20 september – 26 september 
Tiny Willems, tel. 641814

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

27 september – 3 oktober
Jan Hendriks, tel. 641753

4 oktober – 10 oktober
Nelly van Gemert, tel. 642504

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 11 en 
18 oktober  bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf 
vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze 
uiterlijk dinsdag 29 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 uit-
zendingen kijken. De uitzendingen zijn te ontvan-
gen: 
•   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.

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

Uitnodiging informatieavond
1e Heilige Communie

Parochie Maria Moeder van de Kerk 

Deelparochies Sint Anthonis, Ledeacker, Oploo, 
Oeffelt, Beugen, Wanroij, Landhorst, Rijkevoort, 
Overloon, Westerbeek, Stevensbeek, Vierlingsbeek, 
Maashees, Groeningen

Ouders die overwegen om hun kind in groep 4 of 
5 van de basisschool mee te laten doen aan de 1e 
Heilige Communie, nodigen wij uit voor een infor-
matieavond op:

1.  woensdag 7 oktober van 20.00 – 21.00 uur in het
parochiecentrum Maria Moeder van de Kerk, Le-
pelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis of

2.  donderdag 8 oktober van 20.00 – 21.00 uur in de
pastorie, Kerkplein 4, 5441 BE Oeffelt.

Ook als uw kind nog niet gedoopt is, bent u van 
harte welkom.

U krijgt deze avond informatie over het communie-
project, de activiteiten in de voorbereiding en u ont-
vangt het inschrijfformulier. De voorbereiding start 
in november en de 1e Heilige Communiemis vieren 
we in april 2021. Mocht u niet in de gelegenheid zijn 
om op één van deze avonden aanwezig te zijn, dan 
kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@mmvdk.
nl of bellen naar 0485-471246 (op werkdagen van 
9.00 – 12.30 uur behalve donderdags) en zenden wij 
u een formulier toe. Het inschrijfformulier kunt u
uiterlijk vrijdag 16 oktober in leveren bij de com-
muniewerkgroep ter plaatse of opsturen naar/ af te
geven bij het parochiecentrum Maria Moeder van
de Kerk, Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis.

Pastoor Van der Sluis en pastor Tullemans

UITNODIGING PAROCHIE-
BEDEVAART NAAR KEVELAER

ZATERDAG 10 OKTOBER 2020

Zaterdag 10 oktober kunt u weer mee met de pa-
rochie Maria, Moeder van de Kerk op bedevaart 
naar Kevelaer. Kevelaer is al eeuwenlang een be-
kend Mariabedevaartsoord. Al sinds 1642 wordt er 
in deze plaats een wonderbaarlijk genadebeeld van 
de Maagd Maria vereerd. Dit genadebeeld staat be-
kend als de ‘Consolatrix Affl ictorum’: de ‘Troosteres 
der bedroefden’. Jong en oud van harte welkom! 

Programma:

12.30 uur:   Vertrek vanaf de diverse plaatsen rich-
ting Kevelaer (carpoolen) of rechtstreeks 
rijden.
 Parkeren direct achter de Mariabasiliek, 
parking Basilikastraße 2. 

13.30 uur:   Eucharistieviering in de Biechtkapel (in-
gang via pleintje links naast de Mariaba-
siliek). 

14.30 uur:   Bezoek genadebeeld in de Genadeka-
pelle op de Kapellenplatz.

14.45 uur:   Gezamenlijk koffi e drinken met taart in 

het Priesterhuis, Kapellenplatz 35, Keve-
laer.

15.30 uur:   Kruisweg in het Marienpark of rozen-
kransgebed in de Biechtkapel voor de-
gene die minder mobiel zijn.

17.00 uur:  Vertrek huiswaarts.

Kosten: Bijdrage voor Kaffee mit Kuchen 7,00 euro, 
carpoolen verrekenen met chauffeur ter plaatse. 
Bent u wat minder mobiel en neemt u een rollator 
of rolstoel mee, laat dit dan weten.

Aanmelden: Vóór 3 oktober via pastoraal werkster 
Jantje Bax. E: bax@mmvdk.nl 
T: 06 - 30 51 76 29

Mondkapje: Zorg dat u een mondkapje meeneemt 
vanwege de mondkapjesplicht waar de 1,5 meter 
afstand-regel niet hanteerbaar is. In de kerk en in 
het Priesterhuis zijn mondkapjes verplicht als u zich 
verplaatst. Let op: een automobilist mag in Duits-
land geen mondkapje dragen.
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De Gezichten van Overloon War Cemetery

Op het Engels kerkhof, ofwel Overloon War Ceme-
tery liggen 280 soldaten uit het Britse Gemenebest 
en één Nederlander begraven. Van 275 van hen is 
de identiteit bekend. Hoewel het aantal graven een 
stuk bescheidener is dan bijvoorbeeld op het Ameri-
kaanse kerkhof in Margraten, is het een behoorlijke 
uitdaging om de gezichten en verhalen van deze 
militairen te achterhalen. Een deel van de informa-
tie is op te sporen via de digitale kanalen, maar niet 
alle informatie is beschikbaar en openbaar.
Het is ons bekend dat in de naoorlogse jaren graven 
geadopteerd zijn door inwoners uit Overloon en 
omgeving. Mogelijk zijn er in de loop van de jaren 
ook foto’s en correspondentie met nabestaanden 
uitgewisseld. Graag zouden we ook op die manier 
onze database willen uitbreiden.
Heeft u tips of informatie? U kunt mailen naar: 
overloonwarcemetery@gmail.com. 

Dit voorjaar stuiten we op YouTube per toeval op 
de fi lmtrailer, “In the Hour of Victory”. We maken 
hierin kennis met Anthony Frith Smith, roepnaam 
Toby. Deze majoor sneuvelt op 14 oktober 1944, in 
de buurt van de Loobeek, tussen Overloon en Mer-
selo en wordt begraven op Overloon War Cemetery. 
Wie was deze 37-jarige man en hoe komt deze va-
der van 5 jonge kinderen uit Bermuda op het Over-
loonse Britse kerkhof terecht?

300 brieven
Uit de fi lmtrailer blijkt dat Toby vanaf zijn vertrek 
uit Bermuda in 1940 zo’n 300 handgeschreven brie-
ven naar zijn vrouw Faith stuurt. Hij beschrijft wat 
hij dagelijks beleeft en hoe hij zich voelt; zijn hoop, 
zijn vrees en ook zijn vastberadenheid. Maar vooral 
ook hoezeer hij zijn vrouw, vijf kinderen en familie 
mist.
Op 11 oktober 1944, 3 dagen voordat hij sneuvelt, 
schrijft hij zijn laatste brief. Enkele weken nadat 
Faith het verschrikkelijke overlijdensbericht per te-
legram van de legerleiding al heeft ontvangen, valt 
deze laatste opgewekte brief alsnog op haar deur-
mat.
De 300 brieven worden in een doos opgeborgen en 
verdwijnen diep in een kastlade. Door de vele emo-
ties en het grote verdriet bij de familie, wordt er 
niet meer over de brieven gesproken, laat staan in 
gelezen. Zo blijven de brieven ruim 50 jaar onaan-
geroerd.

Bij een familiebijeenkomst tijdens de kerstdagen 
van 1995 komt het gesprek op de brieven van opa. 
De destijds 36-jarige kleinzoon van Toby, Jonathan 
D. Smith haalt de brieven tevoorschijn. Als hij de
eerste brief leest, wordt hij geraakt door de schrijf-
stijl van Toby. Hij voelt zich vereerd dat hij zijn opa
na zoveel jaren alsnog leert kennen.

Jonathan is onder de indruk van de prachtige ver-

halen en besluit om de brieven te bundelen tot 
een boek. In 2011 komt het boek; “In the Hour of 
Victory” uit. In 2012 wordt het boek verfi lmd en 
wint diverse internationale fi lmprijzen. De docufi lm 
wordt omschreven als een waargebeurde en klas-
sieke oorlogs- en liefdesfi lm, die het hartbrekende 
verhaal vertelt van het verlangen van een soldaat 
naar plicht en familie.

Plicht en familie
Toby Smith wordt op 23 november 1907 geboren 
in een groot gezin op Bermuda. Bermuda is een 
groep van ruim 150 kleine eilanden en valt onder 
het Verenigd Koninkrijk. De eilandenarchipel ligt in 
de Atlantische Oceaan, zo’n duizend kilometer van 
de oostkust van de Verenigde Staten, op bijna zes-
duizend kilometer van Overloon. 

Toby ziet als kleine jongen enkele van zijn 11 ou-
dere broers in de eerste wereldoorlog opgeroepen 
worden voor militaire dienst om in Europa voor het 
Britse Koninkrijk te gaan strijden. Als in 1918 WO I 
eindigt, komen zijn oudere broers, tot zijn grote op-
luchting, weer heelhuids thuis. 
Door deze indrukwekkende ervaringen op jonge 
leeftijd is het geen toeval dat Toby ook toetreedt 
tot het “Bermuda Cadet Corps”. Na 5 jaar stapt hij 
over naar het “Bermuda Volunteer Rifl e Corps”. Een 
jaar later houdt hij het daar voor gezien en gaat 
vermoedelijk studeren.  

Major Anthony Frith (Toby) Smith 
(Bermuda, 23-11-1907 – Overloon, 14-10-1944)
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In 1931, (Toby is dan 24 jaar) treedt hij toch weer 
in dienst als “Rifl eman” bij de B-Company van het 
“Bermuda Volunteer Rifl e Corps”, ofwel BVRC. In 
februari 1932 promoveert hij tot Lance Corporal.
Intussen wordt hij verliefd op de Amerikaanse Faith 
Bower uit Pennsylvania. Hij trouwt met haar in 1934 
en ze vestigen zich op Bermuda. Ze krijgen samen 5 
kinderen in de periode 1935 tot 1941; Anthony Jr., 
Patricia, Henry, Sandra en Winston. 
Baby Winston zal zijn vader nooit in levende lijve 
zien, omdat Toby in 1940 vrijwillig meegaat met het 
BVRC. De vijfjarige Anthony Jr. zwaait zijn vader uit 
op de oprijlaan van hun huis, niet wetende dat het 
gezin hun vader nooit meer zal terugzien.

Toby stapt met een grote groep Bermudaanse mi-
litairen op de boot en reist via Amerika naar Enge-
land. Onder begeleiding van enkele torpedojagers 
volbrengt een konvooi van 41 volgepakte en omge-
bouwde koopvaardijschepen de wekenlange tocht 
over de Atlantische Oceaan. Een levensgevaarlijk 
avontuur omdat in deze beginfase van de oorlog 
de zee gecontroleerd wordt door Duitse U-boten en 
overal dreigt het gevaar van zeemijnen. Toby’s schip 
ontsnapt aan de ondergang als het schip náást hen, 
een voltreffer incasseert van een Duitse torpedo. Dit 
schip gaat verloren, maar de bemanning weet zich 
tijdig in veiligheid te brengen op de overige schepen. 
Aangekomen in Engeland wordt Toby met zijn re-
giment van de BVRC toegevoegd aan het 2nd Bat. 
Lincolnshire Regiment. 

Ondertussen probeert Faith met haar 5 jonge kin-
deren het hoofd boven water te houden. Door de 
oorlog komt er aan steeds meer producten een ge-
brek en de fi nanciële problemen nemen voor haar 
en vele anderen toe. Op advies van Toby verhuist zij 
met haar kinderen naar Pennsylvania in Amerika en 
trekt daar bij haar familie in.   
Toby heeft als ervaren midden-dertiger een bijna 
vaderlijke invloed op de jonge soldaten en wordt 
aangesteld als instructeur. Daarnaast is hij verant-
woordelijk voor de fi theid en de trainingsarbeid van 
het bataljon. Door zijn rustige uitstraling, enthousi-
asme en toewijding promoveert Toby al snel van 2e 
Lieutenant naar Lieutenant en vervolgens Captain. 
Door deze promoties en toenemende  verantwoor-
delijkheden neemt ook zijn soldij toe en legt hij zo-
veel mogelijk opzij om zijn gezin te onderhouden. 
Als de armoede ook in Pennsylvania toeneemt, be-
sluit Faith in 1943 om toch weer terug te keren naar 
Bermuda. Toby promoveert intussen tot Kolonel.
In 1944 wijst alles erop dat de grote invasie gaat 
plaatsvinden. Toby is druk bezig om zijn bataljon 
klaar te stomen voor de strijd tegen de Duitse be-
zetter. Als in mei 1944 blijkt dat het Lincolnshire 
Regiment niet bij de eerste aanvalsgolf zit die de 
oversteek naar het vasteland gaat maken, is Toby 
teleurgesteld. Heeft hij zich daarvoor al die jaren 
ingezet? 
Het geduld van Toby en zijn mannen wordt nog tot 
eind september 1944 op de proef gesteld. Ze volgen 
al die maanden het nieuws nauwlettend en zien 

ondanks de grote verliezen van de geallieerden dat 
Frankrijk steeds verder heroverd wordt. De bevrij-
ding van Parijs op 19 augustus 1944 wordt met ge-
juich ontvangen in de Engelse barakken. Toby blijft 
gemotiveerd zijn mannen aansporen en promoveert 
intussen tot Major.

Op 26 september 1944 steekt het Lincolnshire Regi-
ment met Toby en zijn landgenoten eindelijk over 
naar Frankrijk. Daar stappen ze in de trein en gaan 
via Parijs naar het noorden. Op 3 oktober 1944 be-
reiken ze België. Na de trein gaan ze verder in le-
gertrucks. Enkele dagen later bereiken ze Asten en 
Deurne, waarbij ze het moegestreden 3th Bat. Mon-
mouthshires Regiment vervangen. Na enkele rustige 
dagen trekken ze verder richting Bakel en Milheeze. 
Nadat de troepen zich verzameld hebben, wordt 
koers gezet richting de Maas. Het is een gespannen 
periode en de Duitse en geallieerde troepen lijken 
wel verstoppertje voor elkaar te spelen. Het is in-
tussen wel duidelijk dat Operatie Market Garden 
mislukt is en dat er voor een ander tactiek gekozen 
moet worden. De focus wordt verlegd naar Venlo, 
het belangrijke bruggenhoofd van de Duitsers, dat 
ook toegang tot het Ruhrgebied verschaft. Toby en 
zijn mannen houden halt in Oeffelt en Haps en hier 
wachten ze op wat komen gaat.

Operation Aintree
De weersomstandigheden zijn intussen enorm ver-
slechterd door de onophoudelijke regenval. Door 
het slechte weer vertrekken de Lincolnshires pas op 
11 oktober vanuit Haps. In de loop van de middag 
bereiken ze het verzamelpunt, ten oosten van Sint 
Anthonis. Ze worden daar achter de hand gehou-
den voor de slag die inmiddels rondom Overloon 
wordt uitgevochten. Deze slag is onderdeel gewor-
den van wat de Britse bevelhebbers “Operation Ain-
tree” noemen.

De 8ste infanteriebrigade heeft de opdracht om 
Overloon te veroveren en door te stoten naar 
Venray. Deze operatie is al dagen gaande, de vor-
deringen zijn minimaal en de verliezen zijn groot. 
Daardoor zullen de Lincolnshires ook snel genoeg 
ingezet gaan worden. Kort voordat de nacht invalt 
horen Toby en zijn mannen dat het dorp Overloon 
eindelijk gevallen is en dat de bataljons van de 8ste  
divisie moeizaam stand houden.

Op vrijdag 13 oktober trekt de 9de brigade op rich-
ting Merselo, aangevoerd door de Royal Ulster 
Rifl es, gevolgd door de King’s Own Scottish Bor-
derers en als laatste de Lincolnshires, met Toby en 
zijn bataljon. Zij worden ondersteund door enkele 
Churchill-tanks van de 4de Tank Grenadier Guards. 
Ze staan voor de moeilijke taak om het open voor-
terrein van de Loobeek te veroveren en de bosge-
bieden te zuiveren. De Duitsers hebben zich hierin 
verschanst en wachten de geallieerde aanval af.

Behalve het lastig begaanbare terrein zijn er nog 
twee factoren die een belangrijke rol spelen; de 
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Duitsers hebben het hele gebied bezaaid met hun 
gevreesde “Shuhminen”, deze houten mijnen zijn 
moeilijk te detecteren en doden meestal niet direct, 
maar brengen zwaar letsel toe aan de benen van 
het slachtoffer.
Daarnaast hebben de Duitse troepen een strate-
gisch observatiepunt vanuit de kerktoren van Ven-
ray. Elke geallieerde troepenbeweging wordt gade-
geslagen en direct doorgegeven aan hun artillerie, 
die elke geallieerde aanval direct beantwoordt met 
een spervuur aan granaten.

Rond het middaguur komen de Royal Ulster Rifl es 
in actie. Zij vallen het grootste bos aan, meteen ge-
volgd door de King’s Own Scottish Borderers die aan 
de rechterkant eenzelfde soort bos aanvallen. Ach-
ter dit bos is een open, vlak gebied met daarachter 
weer een bosgebied.

De opdracht van de Lincolnshires, met Toby en zijn 
manschappen, is om het eerste bos snel te doorkrui-

sen, zodra het ingenomen is door de bataljons van 
de Royal Ulster Rifl es en de King’s Own Scottish Bor-
derers. Dan het open terrein oversteken, inclusief 
de Loobeek en daarna het laatste bos te zuiveren 
van Duitsers.
Al snel blijkt dat de eerste twee bataljons nauwe-
lijks vorderingen maken, waardoor de Lincolnshi-
res de hele dag niet in de strijd betrokken worden. 
Uiteindelijk besluit men dat de volgende dag een 
nieuwe poging te wagen. De bataljons graven zich 
ter plekke in en proberen zich warm en droog te 
houden. Van nachtrust komt in deze omstandighe-
den niet veel.

14 oktober 1944
Bij het eerste daglicht van 14 oktober stuurt Toby 
zijn mannen ten aanval en de vroege verrassings-
aanval lijkt goed uit te pakken. Ze worden in eerste 
instantie vanuit de verte slechts met lichte munitie 
bestookt vanuit het bos. 
Maar bij het bereiken van het open voorterrein 

Aanvalskaart Britten Slag bij Overloon (bron: Comité Shermantank Overloon)
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Na de vakantieperiode zijn 
we weer van start gegaan 
met de repetities voor onze 
zogenaamde alternatieve 
huiskamertheatertour.

Zoals eerder gezegd zijn we erin geslaagd 4 leuke, 
maar uiteenlopende stukjes te vinden.
Deze willen we heel graag “ten tonele brengen” 
wat ook zeker gaat lukken, met in achtneming van 
de coronamaatregelen.
We willen dit extra benadrukken, zodat u zich daar-
over niet ongerust hoeft te maken.
U kunt zich verheugen op een avondje uit.
De ruimtes die wij ter beschikking hebben zijn groot 

genoeg, om voldoende afstand tot elkaar te hou-
den. Ook logistiek, d.w.z. van het ene naar het an-
dere adres, is goed georganiseerd. Te zijner tijd ko-
men we daar nog op terug.

Over tot de uitvoeringen zelf.
Als toneelliefhebber bent u waarschijnlijk wel geïn-
teresseerd in wat u mag verwachten van ons.
Vanaf nu kunt u iedere twee weken hierover meer 
te weten komen in: spelers vertellen

Van harte uitgenodigd ons te volgen,
met een enthousiaste groet,

van de Loobeek hebben de Duitsers zich inmiddels 
herpakt en worden de Lincolnshires bestookt met 
zware artillerie en mortieren. Daarbij komt nog dat 
het hele terrein bezaaid ligt met mijnen. Binnen een 
paar minuten lijdt de compagnie zoveel verliezen 
dat doorgaan onmogelijk is. Toby besluit als verant-
woordelijke commandant om een rookgordijn te 
leggen en zijn mannen te laten terugtrekken.

Na deze rampzalige start is het duidelijk dat een 
steviger aanvalsplan nodig is om deze slag alsnog 
te winnen. Om 15.30 uur wordt een alles-of-niets 
aanval gepland, met volledige ondersteuning van 
de artillerie-divisie en een extra tankdivisie op de 
rechterfl ank.

Precies op het afgesproken tijdstip barst de barrage 
van de artillerie los en de bataljons starten hun aan-
val. Op dat moment tonen de Lincolnshires zich het 
moedigst en meest vastberaden uit de hele historie 
van het regiment.
Hoewel de omstandigheden nog net zo slecht zijn 
als in de vroege ochtend, laten de mannen zich nu 
niet meer terugdringen. Het bevel is om het bos te 
zuiveren en in te nemen, dus dat moet en zal ge-
beuren! Mannen die sneuvelen of gewond raken in 
de voorhoede worden voorbij gelopen en pas door 
de achterhoede opgevangen. De aanval gaat kost 
wat kost door.
De Lincolnshires stuiten op felle Duitse tegenstand. 
De eenheid kampt dan ook met grote verliezen. 
Ooggetuigen vergelijken de slag met die van de 
WO I, waarin soldaten vanuit hun loopgraven het 
dodelijke niemandsland in werden gestuurd.

Ook Toby gaat voorop in de strijd en gaat het open 
terrein in, zwaar bestookt door de bulderende Duit-
se artillerie. Een ooggetuige verklaart later dat hij in 
de chaos Toby nog rechts van hem ziet. Toby maakt 
een wijds armgebaar om zijn mannen voorwaarts te 
bewegen, waarop dichtbij een mortierinslag volgt. 
Als de kruitdampen optrekken ziet hij Toby dodelijk 
gewond liggen.

Na een jarenlange training en slechts na enkele we-
ken aan het front, sneuvelt Toby in zijn allereerste 

zware veldslag. “A terrible loss for the regiment”, 
vult de ooggetuige aan in zijn verslag.
Toby wordt de volgende dag tijdelijk begraven in 
een veldgraf en later herbegraven op het Overloon 
War Cemetery, nr. I.B.10.

Uiteindelijk bereiken de Lincolnshires het laatste 
bos. Met enkele doorvechtende Duitsers wordt nog 
korte metten gemaakt, maar een groot deel gooit 
hun wapens weg en vluchten het bos uit en trekken 
zicht terug richting Venray. De strijd gaat onvermin-
derd door en het duurt nog 3 dagen voordat ook 
Venray bevrijd is. De Lincolnshires hebben zoveel 
verliezen geleden dat de resterende manschappen 
niet verder ingezet worden en achterblijven in het 
veroverde gebied tussen Overloon en Venray.

Gezichten van Overloon War Cemetery
Deze nauwgezette informatie over de belevenis-
sen én de tragische dood van Major Anthony Frith 
(Toby) Smith kwam toevalligerwijs aan het licht 
door een gevonden fi lmtrailer op YouTube.
We hebben contact gezocht met zijn nabestaanden 
en van kleinzoon Jonathan D. Smith ontvingen we 
een exemplaar van zijn boek en een DVD van de 
volledige fi lm. Ook ontvingen we portretfoto’s van 
4 andere Bermudaanse militairen die in Overloon 
gesneuveld en begraven zijn. Op deze manier krij-
gen ook de graven van John de Silva, Warren Harris, 
Willard Patterson en Richard White een gezicht én 
een verhaal.

We zijn ons ervan bewust dat het waarschijnlijk niet 
haalbaar is om álle 275 namen die begraven zijn op 
Overloon War Cemetery een gezicht te geven. Toch 
willen we graag met uw hulp zoveel mogelijk in-
formatie vastleggen en vele namen een gezicht ge-
ven. Niemand verdient het ten slotte om vergeten 
te worden. 

Werkgroep Gezichten van Overloon War Cemetery
e-mail: overloonwarcemetery@gmail.com
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Boekpresentatie – Muziek – Sprekers

Op zondag 4 oktober is in ontmoetingspunt ‘t Hel-
der te Overloon de boekpresentatie van De Onzicht-
baren, een sprookjesachtige novelle geschreven 
door Marijke Smith. Het belooft een inspirerende 
middag te worden voor iedereen met hart voor het 
welzijn van de Aarde. Marijke Smith vertelt over de 
rol van elementenwezens in de natuur en over de 
ontstaansgeschiedenis van haar boek. Hans Kunne-
man spreekt over de ‘onttovering’ in onze cultuur 
als gevolg van eenzijdig rationeel denken. Babet-
te Holtmann zingt deze middag liederen van Hans 
Kunneman die haar daarbij begeleidt op de gitaar. 
De liedteksten zijn van Marijke Smith. Halverwege 
de middag worden de deelnemers uitgenodigd mee 
naar buiten te gaan om daar samen in stilte wat 
rond te lopen en te kijken wat we zelf kunnen erva-
ren. Achteraf is er gelegenheid om ervaringen met 
elkaar uit te wisselen.

De toegang is vrij, maar reserveren is noodzakelijk 
i.v.m. het protocol. Meer informatie en tickets zijn
te vinden op www.aquariel.nl
Zondag 4 oktober 2020
14.00 – 16.00 uur (inloop 13.45 uur)
Ontmoetingspunt ’t Helder
Helderse weg 31, Overloon

Werkgroep Overloon War Cemetery, bestaande uit: 
Tonnie Ebben, Iwan van Dijk, Arno van Dijk, Piet Pe-
ters, Oscar Huisman en Leo Janssen, is op zoek naar 
mensen en/of families die in de jaren na de Tweede 
Wereldoorlog een graf geadopteerd hebben op het 
CWGC kerkhof (in de volksmond “Engelse kerkhof”)
gelegen aan de Vierlingsbeekseweg in Overloon.
Uw reacties graag naar: Leo Janssen, tel. 0478-
582175 of
leojanssen1954@ziggo.nl

Collectie Piet Peters

Frühschoppen in ’t Helder
Het Frühschoppen is een 

drankje doen met veelal dorpsgenoten net voor het 
middaguur. Meestal is het Frühschoppen op een 
zondag en dan na de heilige mis treffen de mensen 
elkaar om te praten over allerlei zaken zoals de po-
litiek, dorpsproblemen of dorpsactiviteiten. Daarbij 
hoort dan ook natuurlijk volksmuziek. Soms komt 
er nog wat eten bij maar dit is niet noodzakelijk, 
het kan ook gewoon bij een paar drankjes blijven. 
Gezellig samen zijn met vrienden, familie en dorps-
genoten is daarbij het voornaamste.

Blaaskapel Freunde Echo organiseert al enkele jaren 
een Frühschoppen in Ontmoetingscentrum ’t Hel-
der in Overloon. Het is een succesformule gewor-
den maar helaas kon dit evenement in het voorjaar 

door de bekende omstandigheden geen doorgang 
vinden. Nu wij meer duidelijkheid hebben wat de 
RIVM-regels zijn mogen wij, mits iedereen zich 
daaraan houdt, toch nog een Frühschoppen organi-
seren. Hebt u klachten, kom dan a.u.b. niet naar het 
Frühschoppen ook al hebt u een reservering staan.

Wij willen u vragen om, als u wilt komen luisteren 
op zondag 27 september a.s. vanaf 11:00 uur, te wil-
len aanmelden en te reserveren. Dit kan via onze 
website www.blaaskapel.nl of stuur een mailtje met 
uw gegevens naar info@blaaskapel.nl  U kunt ook 
telefonisch reserveren bij John Jacobs 0478-641516 
of bij Ton Keizers 0478-642399. Entree is gratis. 
Graag tot ziens en blijf gezond.
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Gespecialiseerd in: 

* elektrisch ontharen
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de diabetische voet
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de reumatische voet
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* microdermabrasiebehandelingen

* nu IPL-ontharing

Belt u gerust voor informatie 
 of een afspraak!

Ria Arts 
Bergkampweg 8 
5825 AD Overloon 
T  0478 642368 

Haarstudio Tess

0478 2069 70

Bergkampweg 20 

5825 AD Overloon

www.haarstudiotess.nl

Haarstudio Tess

haar nagels visag
ie

anno. 2017

Oproep nomineren voor de Dr. Peelen Cultuurprijs

Voor het vijftiende jaar op rij wordt de Dr. Peelen 
Cultuurprijs uitgereikt in de Gemeente Boxmeer. Tot 
1 oktober kan iedereen een persoon, team of or-
ganisatie voordragen. Dat kan door een 
formulier in te vullen op www.drpeelen.
nl. Binnen 5 minuten heb je al een voor-
dracht gedaan! 

Iedereen kan (bijna) alles voordragen
Een vijfkoppige commissie beoordeelt 
alle ingezonden voordrachten aan de 
hand van een jureringsprotocol. De 
commissie is onafhankelijk en bestaat 
uit burgers uit de gemeente. Voorzitter 
van deze commissie is Wally Bastiaan-
sen. Wally: “We zien heel veel verschil 
in wie de voordracht instuurt. De ene 
voordracht wordt gedaan door de or-
ganisatie zelf of door een lid. Maar ook 
mensen die zien dat er in hun omgeving 
een cultureel initiatief bestaat dat ze waarderen, 
sturen hun voordracht in.” Daarnaast is er volgens 
Wally ook veel diversiteit in de voorgedragen ini-
tiatieven, want elke culturele prestatie die zich af-
speelt in de gemeente mag voorgedragen worden. 
Overigens zijn prestaties op sportgebied wel uitge-
sloten en mag de voordracht geen persoon betref-

fen die de culturele prestatie tijdens het uitoefenen 
van zijn of haar beroep heeft geleverd. 

Oproep
Wally: “We roepen alle inwoners van 
de gemeente Boxmeer op om eens na 
te gaan welke culturele zaken je ziet, 
hoort, voelt, ruikt of proeft in de ge-
meente. Dit hoeft niet persé van afge-
lopen jaar te zijn, maar mag natuurlijk 
verder terug in de tijd. Verdient dit cul-
turele initiatief een extra waardering? 
Zou daarnaast het bijbehorende geld-
bedrag een welkome bijdrage zijn voor 
die persoon, team of organisatie?” De 
commissie beoordeelt aan de hand van 
criteria of er wordt voldaan aan de 
voorwaarden en of een nominatie pas-
send is. Als voordrager word je alleen 
op de hoogte gehouden: je wordt ver-

der niet belast met extra werk en je gegevens zijn 
alleen bekend bij de commissieleden.

Kortom, twijfel niet aan jouw voordracht en vul 
direct het formulier in op www.drpeelen.nl. Dat is 
nog tot 1 oktober mogelijk! De uitreiking is zater-
dagavond 16 januari 2021.
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Speeltuin Gewoon Buiten wint de derde prijs
in de landelijke fi nale van Kern met Pit

Zaterdag 5 september 2020 was het zover, na 6 
maanden was dan eindelijk de landelijke fi nale van 
de wedstrijd Kern met Pit.
Na de overwinning op de projecten in Noord-Bra-
bant waar de speeltuin de eerste prijs behaalde, 
nam de speeltuin het die dag op tegen de 11 andere 
provincies en hun projecten. Vanaf 15:30 moesten 
Theo Weenink en Renuka de Kunder online ver-
schijnen in een zoom-meeting, in de meeting werd 
bekend gemaakt welke 3 provincies een prijs in de 
wacht gesleept hadden. Al vrij snel werd duidelijk 
dat het team van Kern met Pit verstopt zat in het 
Museumpark om de bronzen pit te gaan overhan-
digen aan het bestuur. Speeltuin Gewoon Buiten is 
derde geworden van Nederland en wint daarmee 
een prijs van 1000 euro. Het leuke is dat het fonds 
het gehandicapte kind het bedrag zal ophogen met 
50%. Dit gewonnen bedrag gaat het bestuur opzij 
leggen voor het aanschaffen van een zandwaterta-
fel. Het zou leuk zijn als er ondernemers of service-
clubs ook een bijdrage zouden willen leveren voor 
de aanschaf van dit unieke toestel. Iedere bijdrage 

wordt door het gehandicapte kind verhoogd met 
50%. Geïnteresseerden kunnen bellen met de voor-
zitster, 0619066949

Naast het winnen van deze prijs, stond deze dag 
weer in het teken van verbinden. Er waren vele 
mensen aanwezig waaronder ook vele bewoners 
van het AZC, senioren, gezinnen en mensen met 
een beperking. Het Oorlogsmuseum, Boompjes Res-
taurant en ijssalon Clevers hadden cadeaubonnen 
beschikbaar gesteld. Outdoor Overloon had Oud-
hollandse spelletjes beschikbaar gesteld, waar volop 
mee gespeeld kon worden door jong en oud.

Met dank aan Sam Offi ce was het mogelijk om de 
zoom-meeting in de speeltuin te doen, omdat zij 
speciaal voor deze dag een wifi -punt hebben aan-
gelegd. Met dank aan Beledmar kon er ingelogd 
worden op de zoom-meeting, want een dag van te 
voren was de laptop gecrasht van de voorzitster…

Kortom, iedereen heeft weer zijn/ haar waardevol-
le bijdrage geleverd om deze dag tot een 
succes te maken. Iedereen bedankt en 
ook dank aan alle vrijwilligers.

In de maanden juli en augustus was de 
speeltuin het goede doel van de lege fl es-
senactie van de PLUS Verbeeten in Over-
loon en Vierlingsbeek.  Onlangs mocht 
voorzitter van de stichting Recreatie en 
Meer, Renuka de Kunder een cheque van 
€603,35 in ontvangst nemen van de PLUS. 
Dit was echt een verrassing, want dit is 
heel veel geld en het bijzondere is ook 
nog dat dit bedrag opgehoogd wordt 
door het fonds het gehandicapte kind, 
voorheen bekend als NSGK. NSGK is één 
van de hoofdsponsors van de speeltuin.

Allerzielenviering 2020

Op zondag 1 november 
vindt de jaarlijkse Allerzie-
lenviering plaats in de The-
obalduskerk.
We herdenken dan àlle over-
ledenen. 
Ongeacht achtergrond of 
waar de afscheidsdienst 
heeft plaatsgevonden.

Net zoals in voorgaande jaren willen wij iedereen 
hiervoor van harte uitnodigen. 

De deelparochieraad is druk doende de kerk zo in 
te richten dat er met de 1,5 meter maatregel vol-

doende zitplaatsen beschikbaar zijn. Hoogstwaar-
schijnlijk zult u zich voorafgaand aan de dienst aan 
moeten melden. Hierbij hebben nabestaanden die 
aangegeven hebben dat zij het op prijs stellen dat 
hun dierbare genoemd word in de viering voorrang.
We zullen u tijdig informeren waar, wat en hoe.

Ook zijn we in overleg om deze dienst -net als de 
zondagsdienst- uit te zenden (wat betreft het deel 
ín de kerk).

Wordt vervolgd.
Werkgroep Allerzielenviering
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Puzzelen? Leuk...

Prijs deze keer beschikbaar gesteld door
PLIEN

Zie pagina achteraan.

Frühschoppen 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

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

Een oprecht dankjewel voor alle mooie 
bloemen, kaarten, telefoontjes en persoon-
lijke ontmoetingen tijdens het ziek zijn en 
na het overlijden van mijn man, ons pa en 

allerliefste opa

Chris van Reijmersdal

In het bijzonder bedanken we huisarts van 
den Boom voor de fi jne begeleiding.

Om met de woorden van Chris af te sluiten: 
‘allemaal gruwelijk bedankt’.

Een stille levensgenieter is heengegaan. 

Truus van Reijmersdal,
kinderen en kleinkinderen.
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Aanwezigheidshulp
zoekt vrijwilligers

Wilt u graag iets voor een ander betekenen en hebt 
u nog een uurtje over om met iemand een blokje
om te gaan, een kopje koffi e te drinken of een spel-
letje te doen?

Geef u dan op als vrijwilliger bij de dienst Aanwe-
zigheidshulp!
(een dienst van de SWOGB, georganiseerd door So-
ciom)

We hebben een enthousiaste club vrijwilligers, die 
veel plezier beleven aan de omgang met anderen 
en een belangrijke bijdrage leveren aan zelfstandig 
wonende mensen, die soms niet meer alleen naar 

buiten kunnen of behoefte hebben aan gezelschap.

Wij proberen ook altijd de juiste vrijwilliger aan de 
juiste persoon te koppelen, zodat het voor beiden 
goed werkt.

We werken zodanig dat de coronamaatregelen 
kunnen worden opgevolgd.

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact 
opnemen met Dette Koenders, telnr.
06-10430039 of mailen naar
dettekoenders@sociom.nl

KRO zendt live tv-mis uit vanuit grot in Lourdes
op zondag 27 september

Het is voor het eerst dat een eucharistieviering van-
uit deze Franse bedevaartplaats op de Nederlandse 
televisie wordt uitgezonden.

Hoofdcelebrant in de Nederlandstalige viering is 
hulpbisschop Herman Woorts van het aartsbisdom 
Utrecht geassisteerd door enkele priesters en dia-
kens die verbonden zijn aan de samenwerkende 
Nederlandse bedevaartorganisaties.

09.45 uur: Geloofsgesprek met Leo Fijen hierin ver-
telt Mgr. Woorts wat Lourdes voor hem betekent.
10.00 uur: Live-uitzending van de eucharistieviering 
vanuit de Grot in Lourdes.

Zang: Judith Petra
Orgel: Jean-Paul Lécot

Het is mogelijk om een gebedsintentie op te geven. 
Een aantal zal tijdens de live-uitzending worden 
voorgelezen. Alle intenties worden in Lourdes bij 
de grot achtergelaten. 
Een misintentie opgeven kan door 10 euro over te 
maken op IBAN-nummer NL15 INGB 0001 0586 99 
ten name van Stichting Organisatie Limburgse Be-
devaarten onder vermelding van ‘Lourdes mis 27 
september’. 
De tekst van de intentie of de naam van dege-
ne voor wie u een mis wilt laten lezen, kunt u per 
e-mail doorsturen naar: info@huisvoordepelgrim.nl

Meer info: zie website Stg. Overloonse Bedevaart 
(link Theobaldusparochie)

Het kerstconcert 2020 gaat door!

Op zaterdag 19 december a.s. in de Theobalduskerk in Overloon
Het tijdstip volgt zodra er meer bekend is.
Wij hopen u weer te mogen begroeten!

Met muzikale groet,
Fanfare Vriendenkring Overloon  
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Individuele uitlaatservice met alle aandacht 
voor jouw hond in zijn vertrouwde omgeving. 

 Zoveel meer dan alleen uitlaten! 

 
Bel: 0478-640973 
Info: jouwhond-ik@outlook.com 
Facebook: jouwhondenik 

Heerlijke 100%
blauwe bessen PRODUCTEN en NOTEN

u kunt bij ons
ook online bestellen

0478-641890
www.bloems-overloon.nl
info@bloems-overloon.nl

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

wwwwww..hheellddeerr--oovveerrlloooonn..ccoomm 

23 sept.. BEKKENBODEMZELFTRAINING 
DDoooorr MMaarrggoo RRaaaaiijjmmaakkeerrss 
mmaarrggoo@@bbeeaauuttyy--iissmmaakkooggiiee--mmaarrggoo..nnll 

44 ookktt.. BBOOEEKKPPRREESSEENNTTAATTIIEE ‘‘DDee OOnnzziicchhttbbaarreenn’’ 
MMaarriijjkkee SSmmiitthh –– AAaannmmeellddeenn MMaarriijjkkee@@aaqquuaarriieell..nnll 

55 ookktt.. EENNGGEELLEENNMMIIDDDDAAGG mmeett MMaarriieellllee BBeekkss –– vvooll 

88 ookktt.. HHEEKKSS ZZIIJJNN IINN 22002200 ddoooorr PPeettrrooeessjjkkaa SSpplliinntt 
AAaannmmeellddeenn vviiaa ’’tt HHeellddeerr 

1100 ookktt.. WWOORRKKSSHHOOPP PPAALLLLEETTSSCCHHIILLDDEERREENN 
AAaannmmeellddeenn vviiaa ’’tt HHeellddeerr  

AAaannmmeellddeenn vvoooorr ddee nniieeuuwwssbbrriieeff?? SSttuuuurr eeeenn eemmaaiill!! 

t BEKKKKK EKEEK NBODEMZMZELFTTRTRRRARAIAAINING

Ruimte voor úw ideeën!

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl
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Nieuw in Overloon: 
Kleine stappen leiden tot grote veranderingen

Er is onvoorstelbaar veel informatie te vinden over 
voeding en gewichtsverlies. Toch ervaren mensen 
stress-gerelateerde klachten, overgewicht, een ne-
gatief zelfbeeld of hebben ze weinig energie. Wat 
maakt het toch zo lastig om een gezonde leefstijl 
te ontwikkelen en belangrijker nog; te behouden?

Een snelle oplossing
We leven in een maatschappij waarin we soms ver-
geten stil te staan en bewust te worden van de ge-
woontes die we bezitten en de gevolgen die dit 
met zich meebrengt. Wanneer we bovenstaande 
klachten ervaren, willen we het liefst een middeltje 
dat deze klachten zo snel mogelijk verhelpt. Een be-
langrijke reden waarom er zoveel diëten zijn.

Dieet versus gezond afvallen
Een dieet helpt je zo snel mogelijk overtollig ge-
wicht te verliezen, echter is er geen aandacht voor 
verandering in mind-set en gewoontes; het blijvend 
veranderen van je gedrag. Een vereiste om écht 
goed voor jezelf te kunnen zorgen, om een gezond 
gewicht te kunnen behouden en belangrijker nog: 
om je goed te voelen!

De eerste, gezonde stap
Als voedingsconsulent en Mental Coach begeleid ik 
jou, met mijn bedrijf Roots & Carrots, richting een 
gezond voedingspatroon dat past bij jou. Géén ver-
boden producten, géén strenge maatregelen, maar 
het stap voor stap doorbreken van oude gewoontes 
en het oppakken van positieve, nieuwe gewoontes. 
Gewoontes die jouw klachten verminderen en je vi-
taler in het leven laten staan.

Wil jij:
•  Jouw klachten verminderen?
•  Graag wat gewicht verliezen?
•  Energieker en vitaler in het leven staan?
•  Blijvend jouw gedrag ten goede veranderen?
•  Oftewel, de stap zetten naar een lichamelijke en

mentale gezondheid?

Neem een kijkje op www.rootscarrots.nl of neem 
contact op met Anke Philipsen via anke@rootscar-
rots.nl en laat je vrijblijvend informeren via een gra-
tis kennismakingsgesprek. 

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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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

       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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ELKAAR weer meer ontmoeten

KALENDER VAN ACTIVITEITEN

Agenda 
Vanwege het coronavirus zullen tot 1 november al-
leen die activiteiten doorgaan, die volgens de richt-
lijnen van het RIVM mogen en waarvan het bestuur 
vindt dat het kan. 

•  Op maandagmorgen om 9.45 uur tot 10.30 uur be-
wegen voor ouderen o.l.v. Dhr. Dedde Hoekstra in
De Pit.

•  Op dinsdag en woensdag countrydans o.l.v. Mevr.
Ans Versteegen.

•  Op dinsdagochtend Stoelyoga o.l.v. Camilla Brou-
wer.

•  Op dinsdagmiddag werelddansen o.l.v. Nellie Na-
buurs.

•  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.

•  Op woensdagmorgen starten we binnenkort 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. Vanaf oktober in de Raaijhal
op woensdagmiddag van 13.45 uur tot 16.00 uur.

•  Op vrijdagmiddag buitensporten onder leiding
van de fysiotherapeuten Dhr. W. van Iersel en Dhr.
R. Verschuren. Tijd: 14.00 uur tot 15.00 uur. Vanaf
oktober in de Raaijhal van 14.00 uur tot 15.00 uur.
Op vrijdagmiddag badminton in de Raaijhal van
15.00 uur tot 16.00 uur.

We pakken “de pen” weer op!
We starten eind september 
weer  met de twee Schrijf-bij-
eenkomsten die nog in de 
pen zaten- op maandagavond 
28 september en 12 oktober 
2020. Aanvang 19.00 uur tot 

22.00 uur in de Pit. 
Onze begeleiding, Femke ONTMOET, heeft pen en 
papier voor de schrijvers van weleer, alweer klaar 
liggen.
Bent u de lezer die nog vragen heeft over het aan-
bod “levensverhalen” schrijven, nieuwsgierig is ge-
worden of ook interesse heeft in dit aanbod? Neem 
gerust contact op met ons als bestuur en we bekij-
ken de mogelijkheid.
Bel met Jacqueline Cremers tel. 641444 /
mail: jacquelinecremers@hotmail.com

Winterprogramma   
Vanaf oktober gaan we weer naar binnen en zal 
een aantal activiteiten in de Raaijhal plaatsvinden. 
Het betreft Jeu de Boules en sporten voor senioren 

op vrijdag. De tijden blijven hetzelfde. Het winter-
programma start weer op 1 oktober en duurt tot 
en met de maand maart 2021. Daarnaast is er de 
mogelijkheid om op vrijdagmiddag in het sportca-
fé van de Raaijhal te kaarten, biljarten, rummikub 
te spelen of gewoon gezellig elkaar weer te ont-
moeten. Ook hier volgens de RIVM regels, die in het 
sportcafé gelden.
------------------------------------------------------------------------
Houd de website van KBO Overloon goed in de ga-
ten, voor actueel nieuws, maar ook voor mogelijke 
veranderingen, die onverwacht aangebracht moe-
ten worden. 
De website van KBO Overloon vindt u als u in de 
adresbalk bovenin het volgende typt:
http/www.kbo-overloon.nl (vergeet het tussenlig-
gend streepje niet)
------------------------------------------------------------------------

Steun KBO-Overloon fi nancieel met Rabo ClubSup-
port
Om onze activiteiten te kunnen organiseren is geld 
nodig en vragen wij vaak een kleine bijdrage van de 
deelnemers. De bijdrage willen wij zo laag mogelijk 
houden, zodat iedereen deel kan nemen.

Met Rabo clubsupport investeert de Rabobank in 
de lokale leefomgeving, om al die verenigingen en 
clubs sterker te maken. In plaats van een deel van 
de winst in de vorm van dividend aan de aandeel-
houders uit te keren wordt het besteed aan maat-
schappelijke initiatieven, om zo de leefomgeving 
leefbaarder, aangenamer en eerlijker voor iedereen 
te maken. 

Ben je lid van de Rabobank dan kun je jouw ver-
eniging fi nancieel ondersteunen door je stem uit 
te brengen op Rabo clubsupport. Met jouw stem 
bepaal jij mede waar het geld aan besteed wordt. 
Zo oefen je direct invloed uit op je eigen leefom-
geving. Vanaf 5 oktober tot 25 oktober 2020 kun 
je als Rabobank-lid je stem uitbrengen op je favo-
riete vereniging. Met de code die je ontvangt kun 
je vijf stemmen uitbrengen op een vereniging of 
stichting, waarvan er maximaal twee op dezelfde 
stichting of vereniging mogen zijn. Elke stem is na-
melijk geld waard. Vorig jaar heeft deze actie ons 
ruim € 1.200,00 opgebracht door uw stemmen. 

Hiermee worden, door ons als bestuur samen met 
de leden, weer passende en vernieuwende invullin-
gen gezocht  voor ONTMOETING , ACTIVITEITEN en 
VOORLICHTING, om te voorkomen dat eenzaam-
heid toeslaat en senioren in een isolement terecht 
komen.

Mogen we ook dit jaar weer op uw stem rekenen? 
Onze dank!
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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

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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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!

23 september
OVO, Openingsavond, de Pit, 
20.00 uur
27 september
Freunde Echo, Frühschoppen, ’t 
Helder, 11.00 - 13.00 uur

27 september
St. Joris en Bosruiterkes, clubkam-
pioenschappen, clubterrein aan 
de Vredepeelweg, vanaf 10.00 
uur
28 september
KBO, Schrijf je mee, de Pit, 19.00 
-22.00 uur
28 september
Dorpsraad, Informatiebijeen-
komst CPO3, Partycentrum Bos,
aanvang 19.00 uur en 21.00 uur
29 september
Dorpsraad, Informatiebijeen-
komst CPO3, Partycentrum Bos,
aanvang 19.00 uur en 21.00 uur
30 september
OVO, workshop, de Pit, 20.00 uur

4 oktober
Marijke Smith, Presentatie boek 
De onzichtbaren, ’t Helder, 14.00 
- 16.00 uur
5 t/m 11 oktober
T.P. Loonse Duinen, Herfsttoer-
nooi
7 oktober
Parochie MMK, informatieavond
eerste H. Communie, Parochie-
centrum St. Anthonis, 20.00 -
21.00 uur
10 oktober
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
10 oktober
Parochie MMK, Parochiepelgrim-
stocht naar Kevelaer

Clubkampioenschappen 2020

Van uitstel... komt géén afstel!

De clubkampioenschap-
pen die op 29 maart op 

onze agenda stonden konden helaas niet doorgaan 
en ook onze jaarlijkse dressuurwedstrijd in het eer-
ste weekend van april moest worden afgeblazen. 
De landelijke maatregelen die werden genomen om 
het coronavirus in te dammen hadden gelukkig ef-
fect. Hierdoor konden we de clubactiviteiten lang-
zaam maar zeker weer opstarten. In eerste instantie 
alleen voor onze ponyruiters en gelukkig konden 
daarna ook de  leden boven de 18 jaar weer deel-
nemen aan de clublessen. Wat was het fi jn om weer 
gezellig samen te kunnen 
trainen op het clubterrein!
En nu kunnen dus ook de 
clubkampioenschappen als-
nog doorgaan!

Paard of pony; jong of al 
wat ouder... maakt alle-
maal niets uit, als je maar 
meedoet! Op deze dag 
wordt er dressuur gereden, 
gesprongen en ook wordt 
er samen met de pony of 
het paard meegedaan aan 
een leuk spel. We zullen 
zien wie dit jaar het meest 
behendig en snel is! En we 
gaan ook zien waar de trai-
ningen toe geleid hebben 
en wie zich aan het einde 
van de dag de nieuwe club-

kampioen mag noemen.
Op zondag 27 september vinden deze kampioen-
schappen plaats op het clubterrein aan de Vre-
depeelweg. Om 10.00 uur start de eerste combina-
tie met de dressuurproef. Rond de middag zullen de 
behendigheidsspellen plaatsvinden en aansluitend 
zullen er nog een aantal leden deelnemen aan het 
onderdeel springen.

U bent van harte welkom om een kijkje te komen 
nemen tijdens deze dag. 

Florus Jansen clubkampioen 2018



20

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

ifi, onderhoud en reparatie.  

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

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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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
13 oktober
Bosruiterkes, appelactie, vanaf 
17.00 uur
14 oktober
OVO, lezing ontwerpen en be-
drukken van stoffen, de Pit, 20.00 
uur
18 oktober
TKO, ATB toertocht
18 oktober
M.S.V., 4x4 rijden door Landrover 
Club Holland, Circuit Duivenbos
27+29 oktober
OVO, excursie rondleiding De 
Vers met high tea, Broer en Zus, 
13.00 uur
29 oktober
KBO, Ledenvergadering, de Pit
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
4 november
OVO, workshop, 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
11 november
OVO, thema-avond lifestyle, de 
Pit, 20.00 uur
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
OVO, excursie escape room, ver-
trek vanaf kerkplein, 18.00 uur
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
9 december
OVO, zelf een ontwerp maken 
voor kussen of sjaal, de Pit, 19.00 
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
16 december
OVO, kerstviering, de Pit, 19.00 
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 
6 januari
OVO, nieuwjaarsreceptie, Grand 
Café Effe, 20.00 uur
20 januari
OVO, fi lmavond met lekker eten, 
Museumzicht, 15.00 uur en 20.00 
uur
27 januari
OVO, workshop, de Pit, 20.00 uur
2+3 februari
OVO, jaarvergadering met ton-
prater Hans Verbaarschot, de Pit, 
20.00 uur

18 februari
OVO, excursie Logeerhuis Kap-
stok, vertrek vanaf kerkplein, 
13.30 uur
24 februari
OVO, thema-avond transgender, 
de Pit, 20.00 uur
6 maart
De Pit Theater, The Musical Night, 
20.00 uur
7 maart
OVO, Internationale Vrouwen-
dag: dauwtrappen en ontbijten, 
Raaijhal, 8.30 uur
17 maart
OVO, workshop, de Pit, 20.00 uur
19 en 20 maart
Loën wet ‘t
20 maart
Fanfare, Verhalenconcert met het 
jeugdorkest
24 maart
OVO, thema-avond fi lm “Wei” en 
groepsgesprek, de Pit, 20.00 uur
31 maart
OVO, Paasspelen, de Pit, 20.00 
uur
7 april
OVO, thema-avond pleegkinde-
ren, de Pit, 20.00 uur
20 april
OVO, reisje naar het Veluwszand-
sculpturenfestijn, vertrek vanaf 
kerkplein, 8.00 uur
21 april
OVO, thema-avond opruimcoach, 
de Pit, 20.00 uur
1 mei
De Pit Theater, De Duivelsbrug 
(Mannen van Naam), 20.00 uur
5 mei
OVO, fi etsen met Marjo, vertrek 
vanaf de Pit, 19.00 uur
12 mei
OVO, workshop, de Pit, 20.00 uur
15 mei
Gilde, DSB “Out of the Box” con-
cert
19 mei
OVO, afsluitingsavond: BBQ en 
de Sjanellekes, de Pit, 18.00 uur 
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 27 september.

De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door PLIEN.

De winnaar van de puzzels e
uitgave van 9 september:

Rob Weerts
(PLUS Verbeeten)

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.

BEIGE
EDELEN
EICEL
HONINGKOEK
HOOIZOLDER
JASZAK
JETLAG
KABINETSNOTA
KLANT
KLASSE
KOMEET
KRIEK
KROMPRAAT
LEGATOR
NAVEL

NULNUMMER
PAKJE
PARELCOLLIER
PEGEL
PLUKJE
POEMA
PRIMEUR
PRIVE
REIKEN
SPREI
TRITS
VIOOL

3 4 9
8

6 9 5
2 6 8 1

6
8 3 1

2 9
7 1 2
9 7 3 4

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