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Carnaval 2021
Het zijn roerige tijden waar
we in leven. Dat dit gevolgen
zal hebben voor de activiteiten rondom Carnaval, zal voor
niemand als een verrassing komen. Graag geven we jullie een
update over de laatste ontwikkelingen en wat de gevolgen,
voor zover nu bekend, zullen
zijn.
Geen Prins der Huibuuke 2021
Carnaval 2021 zal anders zijn dan andere jaren. Een
‘volwaardige’ Carnaval, bomvol activiteiten, zal het
sowieso niet worden. Daarom is besloten om voor komende Carnaval geen Prins der Huibuuke te benoemen. Wij willen een Prins, en uiteraard zijn naasten,
een onvergetelijke ervaring bieden op het moment
dat we hem benoemen. Die ervaring kunnen wij nu, in
deze voor ons onzekere tijd, niet bieden.
Vör de Kerk op ’t Plein 2020 afgelast
We hebben lang naar mogelijkheden gezocht om het
pleinfeest op de elfde van d’n elfde, zij het in een aangepaste vorm, toch
plaats te laten vinden.
Gesprekken
met alle betrokken
partijen, waaronder uiteraard de
gemeente, hebben
ertoe geleid dat wij
het op dit moment
niet verantwoord
vinden om een dergelijk evenement
door te laten gaan,
zeker gezien de negatieve ontwikkelingen rondom COVID-19 in de laatste
weken.
Hoe graag we ook
dit jaar weer een
grandioze aftrap
van de Carnaval

hadden willen vieren, de gezondheid van onze bezoekers gaat boven alles. We kunnen ons inziens dus niet
anders dan onze verantwoordelijkheid hierin nemen.
Daarbij komt dat de regelgeving inmiddels ook flink is
aangescherpt.
We gaan kijken hoe we op een andere, ludieke manier
de opening van het Carnavalseizoen op de elfde van
d’n elfde onder de aandacht kunnen brengen. Laten
we hopen en ervan uitgaan dat we volgend jaar weer
een fantastisch Pleinfeest kunnen organiseren!
Liedjesmiddag, Bonte Avonden en Carnaval 2021
De ontwikkelingen rondom COVID-19 op de lange termijn zijn nog hoogst onzeker. Hierdoor is het nu nog
lastig aan te geven welke overige activiteiten plaats
kunnen vinden en, als dat wel kan, in welke vorm. De
diverse commissies zijn bezig met creatieve oplossingen
hiervoor. Deze oplossingen zullen voorgelegd moeten
worden aan de gemeente voor de vereiste toestemming. Daarnaast zullen we als bestuur zelf ook steeds
de afweging moeten maken of we het verantwoord
vinden om een activiteit door te laten gaan.

Geslaagde derde editie van Pleinfeest 11-11-2019

De gemeente heeft overigens wel al aangegeven dat
zij het onwaarschijnlijk acht dat vergunningsplichtige evenementen tijdens de Carnaval, zoals bijvoorbeeld de optocht, doorgang zullen kunnen vinden.
Jeugdcarnaval
Aangezien de jeugd uit Groep 8 maar één keer de
kans heeft om de hoofdrol te vervullen tijdens de
Jeugdcarnaval, willen we voor hen de activiteiten
zoveel mogelijk door laten gaan. Dat deze activiteiten in veel gevallen een iets andere vorm krijgen,
moge duidelijk zijn. Hierin wordt ook de samenwerking gezocht met de andere Carnavalsverenigingen
uit de gemeente Boxmeer. De COVID-19-richtlijnen
voor deze leeftijdsgroep zijn soepeler, waardoor
ook meer mogelijk is. Ook hier zullen we steeds in
overleg blijven met de gemeente en daarnaast onze
eigen afwegingen maken.

Openingstijden:
Met veel plezier kunnen we jullie mededelen dat de
Lónse Bieb weer drie dagen in de week geopend zal
zijn. Onze nieuwe openingstijden zijn:
Maandag 14.30-17.30 uur
Woensdag 15.00-18.00 uur
Vrijdag 14.30-17.30 uur
Kinderboekenweek
Op 30 september is de kinderboekenweek weer van
start gegaan met het thema ‘En toen?’. Tijdens de
kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd.
Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor
de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in de oor-

Tot slot
We hebben geprobeerd zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over hoe Carnaval 2021 er ongeveer uit zal gaan zien, maar we moeten ook concluderen dat er nog heel veel zaken onzeker zijn.
Niemand weet hoe de situatie rondom COVID-19
zich zal gaan ontwikkelen en wat de gevolgen voor
Carnaval daarvan gaan zijn.
We zullen proberen om, ondanks alle beperkingen
en steeds rekening houdend met de richtlijnen en
regels van dat moment, zoveel als mogelijk Carnaval te vieren. Eén ding staat daarbij altijd voorop en
dat is de gezondheid van ons allemaal.
Blijf gezond!

logstijd of kom van alles te weten over de Oudheid.
Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden
te ontdekken. Verken alle werelden van toen door
het lezen van boeken! Zie voor meer informatie
www.kinderboekenweek.nl.
In de bibliotheken in de regio worden verschillende
activiteiten georganiseerd:
• Kinderboekenweekvoorstelling: Hip Hop History,
een reis door de geschiedenis (6-12 jaar)
• Kindercollege: Ridders (vanaf 8 jaar)
• Kindercollege: Ontdek fossielen (vanaf 8 jaar)
• Poppenkastvoorstelling: Jan Klaassen en de TIJDmachine (3-8 jaar)
Voor meer informatie voor locaties, tijden en reserveren: https://biblioplus.op-shop.nl/
Rabo ClubSupport
Vanaf 5 oktober is het ook weer mogelijk om via
Rabo ClubSupport de Lónse Bieb te steunen. Je kunt
je stem uitbrengen via de Rabo app of via Rabo internetbankieren. Stemmen kan onder de knop ‘zelf
regelen’. De stemperiode loopt van 5 oktober tot
en met 25 oktober 2020. Heel erg bedankt namens
Stichting Lónse Bieb.

Het mag geen naam hebben
• Corona laat zich niet regisseren - theatraler hadden wij ’t niet kunnen zeggen…!
• Tennis is maar een spelletje, corona zeker niet - die is ook raak…!
• KBO gaat op de pedalen - met ’n beetje ondersteuning…?
• Na lang zeuren mogen we ’n mondkapje op…
• Hoerá, hoerá… Japie, Japie…!
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Kerkberichten
Vanwege de voorzorgsmaatregelen om besmetting
met het coronavirus te vermijden, vinden de vieringen in onze Theobalduskerk plaats met de nodige
aanpassingen.
• Bij gezondheidsklachten, die mogelijk op een besmetting met het coronavirus duiden, wordt u verzocht thuis te blijven.
• Er zijn, in verband met de 1,5 meter afstand houden, in onze kerk voldoende zitplaatsen aanwezig
voor de kerkgangers.
• Alleen de hoofddeuren en het middenpad worden
gebruikt om de kerk in te gaan.
• Bij binnenkomst dient u uw handen te ontsmetten
met het aanwezige ontsmettingsmiddel. Daarna
kunt u een liturgieboekje meenemen.
• U kunt door het middenpad gaande plaatsnemen
in de linker- en rechtermiddenbeuk in de banken,
die niet afgesloten zijn met rood/wit lint, op de
plaatsen waar de losse kussentjes liggen of de
kaartjes met het logo, op 1,5 m afstand van elkaar.
Personen, die behoren tot hetzelfde gezin of huishouden kunnen bij elkaar gaan zitten.
• Er wordt geen collecte onder de viering zelf gehouden.
• Bij het in- en uitgaan van de kerk kunt u uw bijdrage voor de collecte deponeren in het collectemandje, dat staat op het houten zuiltje in het
middenpad.
• In de wijwatervaten is geen wijwater aanwezig.
• Bij de vredeswens wordt er niet de hand gegeven
aan elkaar.
• Het openen van de kerk op dinsdagmorgen van
10.00 – 11.30 uur gebeurt vanaf 15 september. Het
openen van de pastorie 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. Op 24
oktober zingt Palet bij de gebedsviering.
Vieringen 11 oktober - 24 oktober
Zondag 11 oktober 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acoliet: Jeanne Willems
Intenties: nog niet bekend
Zondag 18 oktober 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Gerda Willems
Intenties: nog niet bekend
Zaterdag 24 oktober 19.00 uur
Gebedsviering
Koor: Palet

Intenties voor de overleden leden van Logeko, in het
bijzonder voor Gerrit Kroon, die in maart is overleden aan het coronavirus, pastoor Henk Tolboom, Jos
de Greef, Toon Janssen.
Kosterdienst
4 oktober – 10 oktober
Nelly van Gemert, tel. 642504
11 oktober – 17 oktober Tiny
Willems, tel. 641814
18 oktober – 24 oktober
Nelly van Gemert, tel. 642504
24 oktober bij de gebedsviering van 19.00 uur
Jos van de Pas, tel. 641268
Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 24 en 25
oktober, en 1 november bij de kerkberichten in Ons
Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk dinsdag 13 oktober op te geven.
U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden:
Met een envelop in de brievenbus naast de voordeur van de pastorie of via het e-mailadres van de
parochie (info@theobaldusparochie.nl). 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
bijzondere feestdagen en op de vierde zaterdag
van de maand, in de maand oktober op 24 oktober,
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 uitzendingen
kijken. De uitzendingen zijn te ontvangen:
• voor Ziggo-abonnees, via kanaal 40;
• voor abonnees van KPN/ Telfort/ XS4ALL/glasvezelproviders, met de witte afstandsbediening, via
kanaal 1475;
• voor abonnees van Telfort met de zwarte afstandsbediening, Edutel, Fiber.nl, Stipte: via kanaal 2186;
• voor abonnees van Trined, via kanaal 521.
De digitale Tv-programma’s zijn, behalve in de gemeente Boxmeer, ook te zien in onder andere de
gemeenten St. Anthonis, Mill en St. Hubert, Cuijk,
Grave, Uden, Veghel en Landerd.
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 parochiesite: www.theobaldusparochie.nl.
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U kunt eveneens contact opnemen met het secretariaat van de parochie Maria, Moeder van de Kerk,
tel. 0485-471246 en bij dringende zaken tel. 06 23
88 78 60.

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

Uitgebreide informatie over de deelparochie H.
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

Hulde aan alle vrijwilligers
De verjaardagenactie is al 65
jjaar een begrip in ons mooie
Overloon. Maar liefst 75%
van de inwoners doet jaarlijks
een bijdrage aan de verjaardagenactie waarmee we
activiteiten voor de Overloonse jeugd steunen en financieel laagdrempelig kunnen houden. Maar wie
zit er achter de verjaardagenactie? Ten eerste onze
dertig collectanten, stuk voor stuk loyale vrijwilligers die in hun wijk langs de deuren gaan als er iemand jarig is geweest. Daarnaast is Annie Vloet een
belangrijke spil, zij verzorgt de ledenadministratie
en voorziet jaarlijks een paar duizend papieren zakjes van naam, adres en verjaardag. Grada Klaassen
vormt het logistieke centrum voor de verdeling van
de zakjes over de dertig vrijwilligers.
Het bestuur bestond uit Theo Cremers (voorzitter),
Martin Derks (penningmeester) en Jessie Vogelsangs. Bestond inderdaad… Want zoals je in Ons Eigen Erf van 24 juni hebt kunnen lezen, geeft Theo
het voorzittersstokje door aan Jessie Vogelsangs.
Ontzettend bedankt Theo, voor jouw 30 jaar inzet
als bestuurslid, waarvan 18 jaar als voorzitter en

schrijver van het ‘Nieuws van de Verjaardagenactie’.
Als nieuw bestuurslid hebben ze Anke gevraagd:
Anke Boumans én Anke van Raaij-Verschuijten gaan
zich inzetten voor dit goede doel. Theo wordt nog
in het zonnetje gezet tijdens de jaarvergadering
van de Verjaardagenactie waar wordt bepaald hoe
groot de bijdrage is voor de verschillende jeugdactiviteiten, -verenigingen en -stichtingen. Zoals jeugdcarnaval, kindervakantieweek, oranjecomité, SJIL,
scouting, Lónse kermis en het Sinterklaascomité.
Mooie activiteiten voor de Overloonse jeugd tot 16
jaar, allemaal mogelijk gemaakt door de inzet van
vrijwilligers. Een dikke dankjewel voor al deze vrijwilligers!
We zijn ook nog op zoek naar een vrijwilliger, namelijk een collectant voor wijk D’n Hof. Wil jij je
steentje bijdragen en de jarigen in jouw buurt persoonlijk feliciteren? Mail dan naar verjaardagenactie@gmail.com. Ook als je vragen hebt of als je nog
niet meedoet aan de Verjaardagenactie en je dit
wel zou willen, mail ons. Je kunt ons ook volgen op
Facebook en Instagram.

Herdenking van de evacuatie bij de kapel op de Weerd
De jaarlijkse herdenking van de evacuatie is dit
jaar op zondag 20 oktober om 15.00 uur bij de
kapel op de Weerd in Maashees.
Op de plek van de kapel verbleven in 1944 vele
mensen van Maashees, Vierlingsbeek en omliggende dorpen nadat ze door de strijdende partijen uit hun huizen waren verdreven.
Na de oorlog werd op de Weerd een kapel gebouwd uit dankbaarheid dat er tijdens de evacuatie geen persoonlijke ongevallen zijn gebeurd.
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Lambert Strijbosch wint de Jan Arts Bokaal
en Henny Verhofstad wegkampioen bij de TKO
Op 27 september jl. werd bij Museumzicht de TKO
seizoenswissel gehouden. Dit betekent dat we weer
allemaal overstappen op de ATB. Tijdens de seizoenswissel (met een veilige corona-afstand) werd
onder het genot van soep en koffie met een worstenbroodje bij Museumzicht de wegkampioen bekend gemaakt. De commissie maakte bekend dat
Henny Verhofstad de wegkampioenprijs heeft gewonnen. De commissie zei over haar: ‘Het is iemand
die haar mannetje staat, kopwerk niet schuwt en de
uitdaging graag aangaat’. Tevens werd de Jan Arts
bokaal uitgereikt. Dit jaar aan Lambert Strijbosch
voor zijn jarenlange inzet voor de club, en tevens
om hem een hart onder riem te steken’. Een drijvende kracht in de club.

Lambert Strijbosch/ winnaar Jan Arts Bokaal
(foto Jo v Gemert)

Natuurlijk is het TKO-fietsen ook beperkt geweest
tijdens afgelopen zomer, maar we mogen gelukkig
weer in groepen fietsen. Ben jij ook zelf gaan fietsen afgelopen zomer en lijkt het je wat om in een
groep mee te fietsen bij hele mooie tochten in de
omgeving?, dan kun je vrijblijvend een paar weken
meefietsen. Komende winter wordt er voornamelijk
ge-ATB’d, maar een kleine groep blijft ook op de
weg fietsen.
Voor meer informatie zie www.toerklub.nl

Henny Verhofstad / winnares Wegkampioenprijs
(foto Jo v Gemert)

Bouwen voor ouderen?

Op maandagavond 12 oktober organiseert de
Dorpsraad ook een informatiebijeenkomst speciaal
voor ouderen. Het is duidelijk dat niet alleen jongeren op zoek zijn naar passende woonruimte, maar
ook ouderen. En collectief bouwen (CPO) is even-

zeer iets voor ouderen als voor jongeren!
Iedereen die overweegt om een levensloopbestendige woning of een seniorenwoning te (laten) bouwen kan zich hiervoor aanmelden. Stuurt u hiervoor
een e-mail naar Hannie Alders, secretaris van de
dorpsraad. Haar email-adres is:
brievenbus@dorpsraadoverloon.nl
De bijeenkomst begint om 19 uur en duurt tot uiterlijk 20.15 uur. Locatie: Partycentrum Café Bos
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Kindervakantieweek
Jij komt toch ook!
Dit jaar hebben we met
z’n allen de Kindervakantieweek
moeten
missen, maar wij laten het er niet bij zitten! Om toch
nog een beetje kindervakantieweek te hebben, organiseren wij binnenkort nog een paar spetterende
activiteiten.

Kosten
€ 2,50 per kind (contant te betalen op dag van de
activiteit)

Vanwege alle geldende regels hebben we er voor
gekozen om de groepen over drie dagdelen te verdelen en is inschrijven vooraf noodzakelijk.

Wij hebben er zin in en hopen jullie dan allemaal
te zien!

Aanmelden
Aanmelden verplicht via de website van SJIL
(sjiloverloon.nl) tot uiterlijk 14 oktober 2020

Dus twijfel niet en geef je snel op!
Of de activiteiten daadwerkelijk door kunnen gaan,
is afhankelijk van de toestemming die de gemeente moet verlenen en de op dat moment geldende
maatregelen.

Met sportieve groet,
Werkgroep kindervakantieweek
Femke, Ilse, Leontien, Marieke en Ralf

Voor wie
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 én de brugklassers
Wanneer
Groep 7 / 8 en brugklas:
zaterdag 31 oktober 2020 van 18:00 tot 22:00
Groep 3 / 4:
zondag 1 november 2020 van 9:00 tot 13:00
Groep 5 / 6:
zondag 1 november 2020 van 14:00 tot 18:00

Woonenquête
Op 28 en 29 september hield de dorpsraad vier bijeenkomsten voor
mensen die interesse hebben om een woning te
bouwen in Overloon en bouwgrond zoeken. Er waren meer dan 100 aanmeldingen binnengekomen
voor deze bijeenkomsten, die daardoor
alle vier vol zaten, rekening houdend
met alle corona-beperkingen. Er komt
overigens een extra informatiebijeenkomst voor mensen die er wegens “helaas: vol” niet bij konden zijn.

de grond die nu in Overloon beschikbaar is (weinig!). De wethouder maakte duidelijk dat hij het als
zijn taak ziet om hiervoor zo snel als mogelijk kleine
of grotere oplossingen aan te dragen. Maar ook is
duidelijk dat de bouw van een groot CPO-project in

Tijdens de bijeenkomsten werd zowel
vanuit CPO1 als vanuit CPO2 een duidelijk praktijkverhaal gegeven over
wat bouwen in Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap eigenlijk inhoudt.
Daarna legden wethouder Peter
Stevens en ambtenaar Joost van Diemen uit wat de grondsituatie momenteel is en welke opgave de Gemeente
heeft om huizen te bouwen. Duidelijk
is dat er grote spanning zit tussen wat
de Gemeente moet bouwen (veel!) en
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Wethouder Peter Stevens

Overloon niet binnen één of twee jaar van start zal
gaan omdat het verwerven van grond en het aanpassen van een bestemmingsplan e.d. de nodige tijd
zal kosten.
Om de wethouder te voeden met informatie over de
woonwensen zoals we die hier in ons dorp hebben, is
door de Dorpsraad onder 91 aangemelde personen
een enquête uitgezet met daarin tien vragen. Hieraan hebben uiteindelijk 82 mensen meegedaan. Dat
is een respons van 90% en de resultaten zijn daarom ook heel betrouwbaar. De resultaten zijn tijdens
de informatiebijeenkomsten gepresenteerd aan de
aanwezigen en aan de wethouder overhandigd. De
complete uitslag van deze enquête is na te lezen op
de website van de Dorpsraad maar hieronder staan
alvast vier van de vragen en de antwoorden daarop.

Duidelijk is dat meer dan 40% nog bij ouders in huis
woont en die groep is dan ook hard op zoek naar
een starterswoning. Toch moet ook niet vergeten
worden dat er een groep mensen is die graag een
seniorenwoning zou willen. En overigens, maar dat
bleek uit één van de andere onderzoeksvragen, wil
bijna 80% alleen in Overloon wonen. En niet in omliggende dorpen, dichtbij of ver weg.
De wethouder weet wat hem te doen staat en we
wensen hem daarbij alle succes. Als Dorpsraad zullen we vinger aan de pols blijven houden en proberen CPO3 zo goed mogelijk te ondersteunen.

LOGEKO
RABO Club Support 2020
gaat van start! Wij doen mee met RABO Club Support! Kunnen wij op jouw stem rekenen? Van maandag 5 tot en met zondag 25 oktober kunt u weer
stemmen. Het zou fijn zijn als LOGEKO op uw stem
mag rekenen. Een extraatje in onze kas is zeker in

het kader van ons 75- jarig jubileum in 2021 van
harte welkom. U kunt ons vinden in de RABO app
of online op rabobank.nl/clubsupport onder ‘LOGEKO Zangvereniging’. Stem op ‘LOGEKO Zangvereniging’ en beveel dit ook aan bij uw kennissen.
Bij voorbaat onze hartelijke dank
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Coronamaatregelen SSS’18
In navolging van de persconferentie van maandag 28 september worden de Coronamaatregelen aangescherpt. Uiteraard is het bestuur van
SSS’18 in afwachting van de herziene protocollen
maar het volgende wijzigt in ieder geval:
• de kantine blijft tot nader orde gesloten;
• er is geen publiek meer welkom bij alle trainingen en wedstrijden. Voor de pupillen betekent
dit dat de trainers de spelers weer ophalen en
terugbrengen naar de ingang;
• het gebruik van de sanitaire voorzieningen (toiletten en douches) adviseren wij tot een minimum te beperken.
Zodra de herziene protocollen beschikbaar zijn
volgt nadere informatie.

Dankbetuiging
Een leven valt stil
Zoals een blad dat valt
En God raapt het op.
Kris Gelaude
Graag willen we iedereen hartelijk bedanken voor de
belangstelling, het medeleven, de mooie bloemen,
kaarten en andere blijken van belangstelling, die we
mochten ontvangen na het overlijden en afscheid
van ons mam, onze schoonmoeder, oma en mijn zus

Christel Keizers-Kleinemeier
Altijd al eens willen beginnen met golf?
10 lessenkaart en 2 lessen GRATIS!
1 persoon € 495
2 personen € 275 p.p.
3 personen € 250 p.p

4 personen € 200 p.p.
5 personen € 170 p.p.
6 personen € 145 p.p.

info@golfbaanoverloon.nl
tel: 06-29444018
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Het geeft ons troost en steun voor de komende tijd.
Ook willen we graag het verplegend personeel
van zorginstelling Aldenhorst Mill bedanken voor
hun liefdevolle verzorging tijdens het verblijf van
Christel.
Kinderen, kleinkinderen, partners en
achterkleinkinderen
Herbert Kleinemeier
Familie Keizers
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Kalender van activiteiten
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Agenda
Vanwege het coronavirus zullen tot 1 november alleen die activiteiten doorgaan, die volgens de richtlijnen van het RIVM mogen en waarvan het bestuur
vindt dat het kan.
• Op dinsdagmiddag 20 oktober ‘Op de Pedalen’.
Vertrek om 13.30 vanaf 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 binnenkort weer met schaken in de foyer van De Pit.
Voor nadere informatie neem contact op met:
Theo Hurkens 06-37307180 of Wil Philipsen 0634992950.
• Op woensdagmiddag Jeu de Boulen in de Raaijhal
van 13.45 uur tot 16.00 uur.
• Op vrijdagmiddag sporten onder leiding van de
fysiotherapeuten dhr. W. van Iersel en dhr. R. Verschuren. Tijd: 14.00 uur tot 15.00 uur. 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.
-----------------------------------------------------------------------Houd de website van KBO Overloon goed in de gaten, voor actueel nieuws, maar ook voor mogelijke
veranderingen, die onverwacht aangebracht moeten worden.
De website van KBO Overloon vindt u als u in de
adresbalk bovenin het volgende typt:
http/www.kbo-overloon.nl (vergeet het tussenliggend streepje niet)
-----------------------------------------------------------------------Steun KBO-Overloon financieel met Rabo ClubSupport
Breng t/m 25 oktober uw stem uit!
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.

als Rabobank-lid je stem uitbrengen op je favoriete
vereniging. Met de code die je ontvangt kun je vijf
stemmen uitbrengen op een vereniging of stichting,
waarvan er maximaal twee op dezelfde stichting of
vereniging mogen zijn. Elke stem is namelijk geld
waard. Vorig jaar heeft deze actie ons ruim € 1200
opgebracht door uw stemmen.
Hiermee worden, door ons als bestuur samen met
de leden, weer passende en vernieuwende invullingen gezocht voor ONTMOETING, ACTIVITEITEN en
VOORLICHTING, om te voorkomen dat eenzaamheid toeslaat en senioren in een isolement terecht
komen.
Mogen we ook dit jaar weer op uw stem rekenen?
Onze dank!

‘Op de Pedalen’
We gaan weer fietsen! Vanaf oktober gaan we op
de dinsdagmiddag weer op pad, samen met ‘kersverse’ begeleiders. Het zijn fietsers met ervaring,
want zij staan geregeld op de pedalen en kennen
daardoor ook mooie routes in de regio.
Onze ‘kersverse’ begeleiders zijn:
Jo van Gemert
Peter Borghs
Wim Nabuurs (Rondweg)
Jan Lamers (reserve)

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 aandeelhouders uit te keren wordt het besteed aan maatschappelijke initiatieven, om zo de leefomgeving
leefbaarder, aangenamer en eerlijker voor iedereen
te maken.

Wij als bestuur hebben hen gevraagd om als nieuwe begeleiders, onze fietsers met hun ervaringen te
laten kennismaken. Ze zijn enthousiast en ze staan
in de komende (winter)maanden om beurten om de
veertien dagen in de startblokken op het plein bij
de Pit, om met fietsliefhebbers van onze vereniging
de regio in te trekken. De tochten zullen variëren
van 25-30 tot 35 km en de ervaring zal leren wat
prettige afstanden zijn. De pauzeplekken zijn voorlopig moeilijk in te plannen door coronaregels in de
horeca. Voorlopig fietsen we de route aan een stuk
en sluiten we af in de Pit met een praatje over de
tocht en met koffie/thee voor wie wil.

Ben je lid van de Rabobank dan kun je jouw vereniging financieel 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 leefomgeving. Vanaf 5 oktober tot 25 oktober 2020 kun je

Hier is ook zeker een woord van dank op zijn plaats
aan Rinus Keijsers en Harrie van der Zanden (†) die
jaren het fietsen bij onze vereniging hebben begeleid.
De nieuwe begeleiders wensen we succes en samen
met de fietsers fijne en gezellige tochten.

9

Wij zijn dagelijks geopend van 12:00 tot
21:00 uur, op dinsdag zijn wij gesloten.

geniet!

Wij willen jullie vragen om zoveel
mogelijk online te bestellen via
www.restarialoon.nl of via de Restaria
bestelapp, hierdoor kunnen we een
lange wachtrij voorkomen.
Wij bezorgen van 16:30 tot 20:00 uur.
Reserveren voor het zitgedeelte kan aan
de deur, telefonisch via: 0478-641480 of per
mail via info@restarialoon.nl. Maximaal 30
personen mogen in de zaak aanwezig zijn.
Let goed op elkaar en blijf gezond.
Graag tot ziens bij Restaria Loon!

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

Puzzelen? Leuk...
Prijs deze keer beschikbaar gesteld door
Warme Bakker Degen
Zie pagina achteraan.

www.fysiovandervliet.nl
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‘Op de Pedalen’
Dinsdag 6 oktober vertrokken we voor het eerst onder begeleiding om 13.30 uur vanaf het plein bij de
Pit. Fiets je ook graag eens mee? Laat je verrassen
en stap mee op de pedalen, want samen maakt het
gezellig. Het fietsrooster met de begeleiders, staat
op de website en komt ook terug in de Nieuwsbrief
en de INFO van KBO-Overloon.
Let op! Als de klok wordt verzet naar de wintertijd,
dan vertrekken we vanaf dinsdag 27 oktober een
half uur eerder, dus om 13.00 uur.

Volg voor recent nieuws over het fietsen onze website:
www.KBO-Overloon.nl
Voor vragen kun je terecht bij het bestuur. Contactpersoon Henk Weerts.

Wij volgen het dringend
advies van het kabinet
om in het hele land vanaf nu een mondkapje te
gaan dragen in publieke binnenruimtes, zoals winkels, horeca en publieke gebouwen. Hiermee willen
wij het winkelen voor jou en voor onze medewerkers zo veilig mogelijk maken. Laten we hopen dat
we, ook op deze manier, met z’n allen ons steentje
bij kunnen dragen en spoedig een vermindering
zien van het aantal besmettingen.

• Wij volgen het dringend advies voor wat betreft
het dragen van een mondkapje.
• Afstand houden 1.5 meter
• Geef onze medewerkers én elkaar de ruimte. Een
praatje maken kun je buiten doen.
• Betaal met de pin
• Betaal indien mogelijk met pin of contactloos.
• Seniorenuurtje
• Dit zal dagelijks zijn van 7:00 tot 8:00 uur (met uitzondering van zondag) én tussen 9:00 en 10:00 uur.
• Blijf vriendelijk en let goed op elkaar
• Wij rekenen op een ieders medewerking en begrip.
Vooropgesteld, iedereen is iedere dag van 8:00 tot
20:00 uur welkom, maar wij willen de senioren die
dat willen de ruimte geven om zo veilig en rustig
mogelijk boodschappen te kunnen doen. Dit zal dagelijks zijn van 8:00 tot 9:00 uur. Wij roepen overige klanten (jonger dan 65 jaar) op om na 9:00 uur
boodschappen te doen. Natuurlijk geven we de
ruimte aan klanten die niet anders kunnen, bijvoorbeeld zij die werkzaam zijn in de cruciale beroepsgroepen.

Voor de volledigheid de punten op een rijtje:
• Winkelwagen verplicht
• Zo kunnen wij volgen hoeveel mensen er in de
winkel zijn en maak je automatisch 1.5 meter
ruimte voor jezelf en anderen.
• Ontsmet je handen en winkelwagen
• Bij onze winkelwagenstalling staat een dispenser
met desinfecterende doekjes.
• Doe je boodschappen alleen
• 1 persoon heeft toegang tot de winkel.
• Mondkapje op? Graag!
Dit jaar hebben we twee keer
een openingsavond gehad, vanwege het maximale aantal van
60 dames per avond die in de
Pit mochten zijn. Via een powerpointpresentatie werd een
quiz gespeeld, in twee delen.

Bestuur KBO-Overloon

Per avond werd er een cadeaubon van twintig euro
voor de winnares aangeboden, te besteden bij de
PLUS.
Woensdag 14 oktober aanstaande zal Ellen Sesink
een lezing geven over het ontwerpen en bedrukken van stoffen. Zie de kalender. Er hebben zich tot
nu toe 30 dames opgegeven
voor de lezing, en aangezien
dit het aantal personen is dat
op het moment van dit schrijven in een zaal bij elkaar mag
zijn, kan dit doorgang vinden. Wij raden jullie wel aan,
om vóórdat jullie naar een
avond/activiteit van de OVO
gaan eerst even onze site te
raadplegen:
www.ovooverloon.nl

Openingsavond OVO
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VRIJDAG,
ZATERDAG
Van borrelhapje
tot
en ZONDAG
compleetopen
van verzorgd
12.00 tot 18.00
feest uur

Persoonlijk en begripvol

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
dϬϲͳϭϮϵϵϭϵϳϵ

0478 588 889

dag en nacht bereikbaar

0485 523 043

www.goemansuitvaartzorg.nl
Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

Gezonde- koelverse maaltijden aan huis!
Bezorging 1 keer per week, geen bezorgkosten.
Heel veel variatie en keuze, ook diëten.

Probeer vrijblijvend 3 maaltijden voor € 14,95
Bel: 06 46276469 Edward Henckens / www.etenmetgemak.nl
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Iedereen heeft behoefte aan gezelligheid of een
goed gesprek op zijn tijd.
Steeds meer mensen wonen langer thuis met beperkingen, waardoor het contact met de mensen om
hen heen minder wordt. Niet iedereen ziet dat de
buurman/buurvrouw minder aanwezig, in beeld is.
De gezinnen zijn kleiner en kinderen kunnen ook
verder weg wonen. Soms is ook de kennissen- of
familiekring erg klein geworden of zelfs niet meer
aanwezig.
De vrijwilligers van de Zonnegroet kunnen uitkomst
bieden. Stichting de Zonnegroet bestaat uit enthousiaste vrijwilligers uit Overloon, Holthees en Smakt.
Zij brengen middels bezoekwerk de buitenwereld
weer een beetje bij u binnen.
Wat is bezoekwerk?
Samen een kopje koffiedrinken, gezellig bijpraten,
een wandeling maken. Het is maar net hoe u beiden, gast en vrijwilliger, aan het bezoekwerk invulling wilt en kunt geven. Wij kijken naar uw beider
wensen en gaan op zoek naar een geschikte vrijwilliger bij een gast.
Wat is mogelijk?
Bezoek vindt plaats op afspraak, soms een keer per
week, soms een keer per twee weken maar het kan
ook eens per maand zijn en de frequentie kan ook
variëren. Dit bepaalt u samen. Tijdens het bezoek
kan er gepraat of gewandeld worden. In overleg
met de vrijwilliger kan er misschien een bezoekje
gebracht worden aan familie of vrienden, bekenden. Zonnegroetgast worden kan vanaf 18 jaar.
Wat is niet mogelijk?
Dagelijks bezoek is niet mogelijk. Ook zijn vaste
tijden niet mogelijk. Zonnegroetvrijwilligers gaan

niet mee naar de dokter of het ziekenhuis. Het gaat
zuiver om een recreatief, ongedwongen en gezellig contact om uw leven wat meer kleur te geven.
Het vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar zeker niet
vrijblijvend. Als er afspraken gemaakt worden moeten deze door vrijwilliger en gast ook nagekomen
worden.
Ook organiseert de Zonnegroet laagdrempelige
activiteiten met de bedoeling mensen bij elkaar te
brengen en te genieten van elkaars aanwezigheid.
In Coronatijd helaas op aangepaste wijze door te
bellen of het sturen van een kaartje. Onze activiteiten worden steeds gepubliceerd in Ons Eigen Erf en
het Krèntje in Holthees Smakt.
Wilt u ook graag een bezoekvrijwilliger thuis
ontvangen, neem dan contact op met de werkgroep ‘Bezoekwerk’ U vindt ons op www.zonnegroet-ohs.nl onder het kopje DOELGROEP.
Ook kinderen, kleinkinderen, familieleden, buren
of kennissen kunnen contact met ons opnemen.
Kom in actie en laat ons u helpen.
Rabo Clubsupport
Van 5 tot 25 oktober a.s. stemmen de leden van de
Rabobank op hun favoriete club. Elke stem is geld
waard! Je mag 2 stemmen op dezelfde club, vereniging, stichting uitbrengen. Natuurlijk hopen wij dat
jullie bij het stemmen ook aan Stichting de Zonnegroet denken en dat wij zo een extra bijdrage kunnen ontvangen.
Kunt u niet zelf uw stem uitbrengen, dan willen we
u wel komen helpen. Ook kunt u uw stemkaart bij
een bestuurslid van de Zonnegroet (Piet Goemans)
in de bus doen met vermelding aan wie u uw stemmen toekent.
Op maandag 2 november wordt de uitslag bekend
gemaakt.

In ‘Spelers vertellen’ is het woord aan,
of liever gezegd vàn alle ‘HOTTERS’
Helaas hebben we moeten besluiten onze voorstellingen te verplaatsen naar een later tijdstip. Heel
jammer, maar het Coronavirus laat zich niet regisseren. Het gedraagt zich zoals het zich gedraagt en
wij moeten ons daaraan aanpassen. Dit betekent
dus ook, dat we voor nu geen andere opvoeringsdata kunnen geven.
Maar we zijn steevast van plan te zijner tijd alsnog
de (alternatieve) huiskamertheatertour door te la-

ten gaan. Wanneer en hoe is op dit moment onzeker; maar we houden u zeker op de hoogte.
In ‘Spelers vertellen’ wordt u dan weer van harte
uitgenodigd ons te volgen.
Voor nu, van ons allemaal het allerbeste gewenst.
Blijf gezond
tot HOT!
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Haarst Tess
sterk in elk merk
2017

anno.

haa

het complete
Onderhoud, Reparatie, APK
voor uw
Auto, Bus, Camper

r n a g els vis a gi

e

Haarstudio Tess
0478 2069 70
Bergkampweg 20

Inkoop / Verkoop
nieuw & occasions

5825 AD Overloon
www.haarstudiotess.nl

vakgarage pechhulp € 39,95 per jaar

Ruimte voor úw ideeën!

Dorien van Dijck
06-30693894
0478-642527

8 oktt.

HEKS ZIJN IN 2020 dooor Petroesjkaa Spliint

www.doorvandijck.nl

14 okt.

lezing ‘OP WEG NAAR HELING’ Hans Kunneman

vanuit het hart verbinden bij afscheid

10 okt.
17 okt.

20 okt.
24 okt.
31 okt.

GEZOND OUDER WORDEN CAFÉ

Voorstelling ER WAS EENS EEN ZIELTJE
Dagworkshop BEELDHOUWEN

Pieter en Annemie v/d Munckhof, tel. 0478-641404 of
06-27007511 email t-helder@ziggo.nl Helderseweg 31, Overloon

www.helder-overloon.com

Bel 24/7
0478-640026

Overloon
www.briensveld.nl
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STILTEDAG

Meer info en aanmelden zie website.

EEN MOOIE
HERINNERING
IS ZOVEEL
WAARD
Briensveld uitvaartverzorging
luistert, denkt mee en verzorgt
de uitvaart die bij de overledene,
familie en vrienden past.

WORKSHOP PALLETSCHILDEREN

Gezellige en spannende
clubkampioenschappen 2020
Op zondag 27 september was
het dan zover....de jaarlijkse clubkampioenschappen
konden van start gaan! Het was nog even spannend
of de bodem begaanbaar zou zijn nadat in de nacht
ervoor meer dan 30 mm regen was gevallen. Nadat
de wedstrijdring was verlegd naar het meest droge
deel van het clubterrein konden de eerste deelnemers van start gaan. Gelukkig bleef het de rest van
de dag droog en konden we in de buitenlucht genieten van een sportieve en gezellige strijd.

Er deden in totaal 31 clubgenoten mee waarvan de
meesten aan meerdere onderdelen deelnamen. De
jongste en minst ervaren ponyruiters konden een
zogenaamde Bixieproef rijden waarbij de eerste
stappen worden gezet richting de officiële dressuuren springwedstrijden. Mooi om de enthousiaste en
bij sommigen ook wat zenuwachtige gezichtjes te
zien. Het is ook niet niks om voor jury, publiek en
andere clubgenoten je verrichtingen te vertonen.
Gelukkig kon iedereen rekenen op een enthousiast
applaus!
Aan het onderdeel springen doen steeds meer clubleden mee; reden om ook hiervoor een wisselbeker
in het leven te roepen. De eerste naam die hierop
vermeld zal worden is Loreen Driessen met Zara. Zij

was degene die het meeste risico nam door met veel
snelheid het barrageparcours af te leggen. Op de
tweede plaats eindigde Florus Janssen met Kantje’s
Tobitho en als derde eindigde de zus van Loreen,
Nell Driessen met Flica.
Nell had sowieso een goede dag; zij won namelijk
het spel! Als tweede eindigde Maud Peeters met
pony Panda en derde werd Noor Nielen met Athos.
Bij de paarden werd het onderdeel dressuur een
verrassend onderonsje tussen
een paar ruiters die gewoonlijk
vooral deelnemen aan springwedstrijden. Eefje Janssen en
Marieke de Bruijn lieten met
een mooie B-proef zien dat ze
ook het onderdeel dressuur (wat
uiteindelijk ook de basis is van
de springsport) goed beheersen.
Het was Eefje Janssen met Grandeur Omnipatent die de meeste
punten scoorde bij beide jury’s
en daarmee unaniem de nieuwe
clubkampioen werd! Marieke de
Bruijn met Kazandra werd tweede en Lonneke de Bruijn met Jelke werd met een M2 proef derde.
Bij de pony’s was het Miriam Rahel met Heero die met een M1
proef de jury’s het meest wist te
overtuigen en de wisselbeker in
ontvangst mocht nemen. Wietse Janssen had twee
troeven en met beide reed hij keurige B-proeven
waardoor hij met Boris de tweede prijs in ontvangst
mocht nemen en met Silver de derde prijs.
Na afloop werd er onder het genot van een hapje
en een drankje nog gezellig nagekletst en konden
we terugkijken op een geslaagde dag!
Appelactie geannuleerd
Vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen hebben we besloten om de appelactie
dit jaar te annuleren. We hopen dat we volgend jaar
weer als vanouds langs de deur kunnen met deze
actie!

Ook in de maand oktober is de opbrengst van de statiegeldbonnen bij
PLUS Verbeeten voor het openluchttheater Overloon.
Draag het openluchttheater een warm hart toe en doe uw statiegeldbon in de brievenbus naast de lege flessen automaat.
Alvast hartelijk dank hiervoor!
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Het is weer druk op het sportpark van TP Loonse Duinen. Er
wordt veel gepadeld en getennist en tegelijkertijd is een
grote groep vrijwilligers de
luifel van de kantine aan het vervangen door een
groter en vooral steviger exemplaar. Waarom steviger? Stond het op instorten dan? Nee hoor, helemaal niet. Op de nieuwe luifel komen de nieuwe
zonnepanelen te liggen. Het dak van de kantine is
te licht van constructie voor het gewicht van de zonnepanelen.

Maar er gebeurt nog meer op het park. Afgelopen
weken is ook de tafeltennistafel geplaatst. Vooral
voor de jeugd die tussen wedstrijden moet wachten
is dit een welkome sportieve aanvulling.
En dan zijn er nog andere activiteiten op de velden.
Er wordt volop getraind en de uitgestelde voorjaarscompetitie is volop bezig. Half september was
het 2e ‘Witte Herders Toernooi’ en op de eerste vrijdag van oktober was er een 60+ toernooi.

Op maandag 28 september kwam er toch een domper op de feestvreugde, in de persconferentie werd
aangekondigd dat, in verband met de Coronacrisis,
er nieuwe maatregelen zijn tot 20 oktober.
Zo mag er geen publiek meer aanwezig zijn op het
park en is de kantine gesloten, sporters moeten
meteen na de wedstrijd of training van het park en
banen moeten gereserveerd worden.
Binnen deze maatregelen is het niet verantwoord
om het Herfsttoernooi door te laten gaan. Dat is
echt jammer, nog
nooit waren er zoveel inschrijvingen
en hadden we het
vooruitzicht op een
mooie
sportieve
week. We hopen
dat de inzet van de
Toernooicommissie
niet voor niets is
geweest en we volgend jaar wel een
mooi toernooi kunnen organiseren.
Vanaf eind oktober zal de Wintercompetitie
weer
opgestart worden.
Het is voor de 21e
keer dat er onder soms bizarre weersomstandigheden gevochten wordt om de titel van Winterkoning
of Koningin. Het zou fijn zijn als deze wedstrijden
afgesloten kunnen worden met een drankje in de
kantine. Mag dat niet, dan is daar zeker een reden
voor. Tennis is maar een spelletje, en Corona zeker
niet!
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Heerlijke 100%
blauwe bessen PRODUCTEN en NOTEN

Elke dag geopend!
Maandag, dinsdag en donderdag
ook ‘s avonds

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

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

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging

• Dakinspectie, onderhoud en renovatie
• Platte daken kunststof en bitumineuze
• Dakgoten reinigen en renoveren
• (Spoed-)reparatie
Tel.
E-mail
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06-41861929
janssendakwerkenoverloon@outlook.com

Het weer
September zeer zonnig, maar wel
met grote verschillen
Deze eerste meteorologische herfstmaand begon
met wat gematigde temperaturen en een licht wisselvallig weerbeeld. Maar de regen stelde weinig
voor. Tot de laatste week kunnen we van een kurkdroge september spreken. Vanaf de tiende werd
het lange tijd stralend nazomerweer. Er volgden 9
heldere dagen, en dat was een evenaring van het
record uit het jaar 2016. Ditmaal was de 2e september decade record zonnig. De warmtebron scheen
in 10 dagen maar liefst 104 uren. In deze periode
viel geen drup regen.
Daarmee daalde het grondwaterpeil ook aanzienlijk. Het kwam bijna uit op het record lage stand
van 5.16 m. De laagste stand was vorig jaar, toen ik
op het meetpunt aan de Merseloseweg 5.28 m kon
noteren. Ongekende lage waarden.
In de voornoemde periode met die vele heldere dagen
liep de temperatuur flink op. Er kwamen nog twee
tropische dagen voor en op de 14e bereikten we nog
een dagrecord. Op die dag steeg de waarde naar 33.6
graden. Over de hele maand had ik ook nog zes ‘zomerse’ dagen en op 20 dagen werd het nog ‘warm’.
Dat is zeker niets bijzonders voor september. Tijdens
dat fraaie nazomerweer hadden we wel vaak vrij frisse nachten. Oorzaak was het eerder voornoemde heldere weer. De laagste nachttemperatuur kon ik op de
18e noteren. Het kwik daalde naar 5.2 graden, maar
door de kurkdroge grond werd het 10 cm boven het
maaiveld, maar amper 2 graden.

De laatste week veranderde het weerbeeld totaal.
Tot die tijd was de barometer altijd vrij hoog, maar
plotseling namen depressies het heft in handen en
werd het een stuk wisselvalliger. Plots waren we
in de herfst aanbeland. De zon kreeg het een stuk
moeilijker en de regenhoeveelheden liepen flink
op. Vooral tijdens het laatste septemberweekend.
Toen viel er ruim 30 mm en daardoor is het totaal
nog opgelopen tot 52 mm. Normaal valt er 67 mm.
De laatste twee dagen liepen de temperaturen wat
op en zijn we redelijk afgesloten. Het gemiddelde
over de maand komt uit op 15.7 graden en dat is
nog altijd ruim 1 graad boven normaal. Zoals eerder
aangegeven was de laatste week wat somberder,
toch is het totaal aan zonuren flink hoog uitgekomen. Op mijn station scheen de warmtebron 208
uren, tegen 148 uren normaal. Dat betekent plaats
4 in de top 10. Het zonnigste blijft 1959 met 244
uren. Ik weet het nog goed. Dat was ook een zeer
droge en zonnige zomer en ook de herfst.
Inmiddels zijn we in oktober aanbeland, maar de
wisselvalligheid kent nog geen einde en de temperaturen zijn ook zeer gematigd.
Hoe het verder gaat kun je vernemen als je afstemt
op radio MAASLAND FM 89.6. Mijn weerpraatje
hoor je om 12.30. 13.30 en ook in de avonduren.
Ook via radio VENRAY FM 90.2 zowel in de ochtendals in de avonduren.
Weerman Bert Vloet.

Nieuw in Overloon:

Hoi, ik ben Loes Meijer en wie weet ben je me al
tegengekomen op social media. Na 41 jaar op deze
aardbol, durf ik het aan om volledig JA te zeggen
tegen mijn passie, JA te zeggen tegen mijn hart. Om
te doen waar ik echt blij van word. Hoe gaaf is dat?
Afgelopen augustus heb ik bij L.O.E.S. gelanceerd.
Een plek voor kinderyoga, (kinder)coaching, training & advies. Vanuit een holistische visie begeleid
ik jong & oud in hun persoonlijke ontwikkeling,
waarbij het verbinden van hoofd, hart en lijf vaak
centraal staat.
Ik verzorg allerlei trainingen, workshops, lessen en
nog veel meer. Eenmalige activiteiten of met een
langere doorloop. Van luchtig en ontspannen tot

diepgaand en intenser.
Dit alles vanuit de pijlers (èn de letters van mijn eigen naam): Leren Ontwikkelen En Spelen.
Dit doe ik vanuit thuis, maar ook voor- en bij bedrijven, scholen en instellingen. Is dit iets wat
je aanspreekt? Kijk dan eens op mijn website
www.bij-loes.nl en heb je er een goed gevoel bij,
neem dan gewoon contact met me op. Ik word blij
van wat ik doe en doe het graag ook voor jou!
E-mail bijloes@gmail.com Telefoon 06-41893104
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Rabo ClubSupport
Goed voor jouw club &
geweldig voor de buurt

ns in
Stem op oApp
o
b
a
de R
of op
bank.nl/
o
b
a
r
ort
clubsupp

de coöperatieve Rabobank

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

u kunt bij ons
ook online bestellen

meer info op www.debossenhoek.nl
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Agenda
2020

Vanwege het Coronavirus zijn
- of worden - veel activiteiten
afgelast. Daarom moeten wij bij
onderstaand overzicht enig voorbehoud maken. Kijk eventueel op
de website van de betreffende organisaties. Geef ook aan ons door
wanneer uw activiteit verplaatst
of geannuleerd wordt!
7 oktober
Parochie MMK, informatieavond
eerste H. Communie, Parochiecentrum St. Anthonis, 20.00 - 21.00
uur
10 oktober
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
10 oktober
Parochie MMK, Parochiepelgrimstocht naar Kevelaer
12 oktober
KBO, Schrijf je mee, de Pit, 19.00 22.00 uur
14 oktober
OVO, lezing ontwerpen en bedrukken van stoffen, de Pit, 20.00
uur
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
31 oktober
Fanfare,
Halloweenoptreden
Jeugdorkest
31 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, de Pit
31 oktober en 1 november
Kindervakantieweek, spetterende
activiteiten
1 november
Zonnegroet, statiegeldactie
1 november
Allerzielenviering, kerk, 14.30 uur
2 november
Dorpsraad, Openbare vergadering, 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, opening carnavalsseizoen

11 november
OVO, thema-avond lifestyle, de
Pit, 20.00 uur
14 november
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
15 november
Sinterklaascomité, Sinterklaasintocht, 14.30 uur en programma in
de Pit, 15.00 uur
16 november
KBO, Kijk op Kunst, 19.30 uur
22 november
Jubileumreceptie 66 jaar Keieschieters, Vierlingsbeek
25 november
OVO, excursie escape room, vertrek vanaf kerkplein, 18.00 uur
27 november
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
7 december
Dorpsraad, Openbare vergadering, 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, Liedjesmiddag, de Pit
6 januari
OVO, nieuwjaarsreceptie, Grand
Café Effe, 20.00 uur
20 januari
OVO, filmavond 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 tonprater Hans Verbaarschot, de Pit,
20.00 uur
18 februari
OVO, excursie Logeerhuis Kapstok, 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 Vrouwendag: 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 film “Wei” en
groepsgesprek, de Pit, 20.00 uur
31 maart
OVO, Paasspelen, de Pit, 20.00 uur
7 april
OVO, thema-avond pleegkinderen, de Pit, 20.00 uur
20 april
OVO, reisje naar het Veluwszandsculpturenfestijn, 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, fietsen 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” concert
19 mei
OVO, afsluitingsavond: BBQ en de
Sjanellekes, de Pit, 18.00 uur
2 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond
31 oktober
Dutchbricks, LEGO Show Bricktopia 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 11 oktober.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door Warme Bakker Degen.
1

De winnaar van de puzzels in de
uitgave van 23 september:
Francien Janssen
(PLIEN)
Horizontaal: 1 schroeflijn 6 ontzag 12
voeg 13 levenloos 14 titel 16 watertje 18
Europeaan 19 onmeetbaar getal 20 been
22 vrouwelijk dier 24 keurig 25 familielid
27 laan 29 grappenmaker 30 kosten koper
31 water in Utrecht 33 jong dier 35 meervoud 37 wees gegroet 38 dra 39 Chinese
deegwaar 40 namelijk 41 pl. in Gelderland 42 mak 44 de oudste 45 roem 47 riv.
in Frankrijk 50 noodsein 52 watering 54
op de wijze van 56 gezet 58 trekdier 59
meetkundige term 61 stuk hout 64 en omstreken 65 uitroep van vreugde 66 overal
68 orkaan 69 sieraad.

2

14

15

20

22

5

6

16

25

17
22

26

30

7

8

9

31

18
23

24

27

28

32

33

29
34

35

42

46

47

52

53
59

58

36

39

41
45

11

19

38

37
40

10

13

21

48

43

49

50

54

55

60

61

65

62

44
51
56

63

66

68

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de
puzzel verstopt. Ze kunnen
elkaar ook overlappen.
Zoek ze op en streep ze
af. De overblijvende letters
vormen achter elkaar gelezen de oplossing.
KRIBBIG
LELIE
OOIEVAAR
SLUIK
SOEPEL
TAKEL
TIMBRE
VERHUREN
VERLOOFDE
WETEN
ZEELT
ZENUW
ZONNESTELSEL

4

12

Verticaal: 1 bagger 2 voorzetsel 3 vlug 4 mestvocht
5 gravin van Holland 7 pl. in Gelderland 8 gebakje 9 nachthemd 10 en dergelijke 11 schenkmond 15
vleesgerecht 17 zangnoot 18 aanwijzend vnw. 19
toestemming 21 tegenover 23 lekkernij 24 achter 26
pers. vnw. 27 nauwelijks 28 selecte groep 29 namiddag 30 vaas 32 ratelpopulier 34 Turks bevelhebber

ATLEET
AUDIO
BOKSPRINGEN
DEBUUT
FARMACOLOGIE
FLIRT
FLITSEN
GEHALTE
HUWEN
KERKVORST
KLAPBES
KNOESTIG
KOGEL
KOMAF

3

57
64

67

69

36 op grote afstand 41 water in Friesland 43 motorschip 46 zangnoot 48 deel v.e. schoen 49 drinkbakje
51 of dergelijke 52 aansteekkoord 53 heldere ster
55 treuzel 57 fris 59 vrouwelijk dier 60 plechtige gelofte 62 bloeiwijze 63 boogbal 65 lage rivierstand
67 familielid.
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Jolande Segers geeft op haar trainingslocatie in Overloon
puppy stuif-in, basiscursus en diverse vervolgtrainingen.

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl
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Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl
Voor computers, Maptops, printers, cartridges,

3/Ȕ.5#1
#-Ȕ*1()%
ǫȔƐƉȔ!"#4Ǣ

.//(2ȔƩȔ14()2#-Ȕ2241-3(#Ȕ"5(2#412ȔƠƠƠ

ǢȔ++##-Ȕ(-Ȕ!., (-3(#Ȕ,#3Ȕ##-Ȕ#%(.-*Ȕ/11#*#-(-%ƠȔȔ-1Ȕ1#%(. -*Ơ-+Ǉ!3(#5..161"#-Ơ

Xifi, onderhoud en reparatie.

3#5#-2 ##*2#6#%ȔƋ
ƐƓƋƐȔ Ȕ 
 ǍƉƎƒƓǎȔƑƎȔƊƌȔƉƊ
 (-$.Ǚ!.//(2ǃ!14()2#-Ơ-+
666Ơ!.//(2ǃ!14()2#-Ơ-+

23

 



  
 

  


   
    

    



     



'         
       
!!"
(  &/&&..**
    "
#
)    &.&&-&&&
#    
&/&&...&  
 '-&&!&.&&
$    &..&(&.(&.
,     
&*.+.*+&&&
%         
•        
&*.++.+/''  &,+)-)+)+)
      
•  &*.++.+.,+

2

Redactie:
redactie@onseigenerf.nl

T 641641

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

T 202664
06-11424617

www.onseigenerf.nl
Abonnement 2020:

€ 15,00

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

21 oktober
14 oktober 20.00 uur

Wel abonnee, maar geen
“Ons Eigen Erf” ontvangen?
Dan kunt u bij ‘Maurix Tweewielers’
(Vierlingsbeekseweg 7a) tijdens
openingstijden een exemplaar ophalen!

