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Jeanne en Tiny Willems al vijftig jaar goed aan elkaar gewaagd…
Tiny Willems kennen we natuurlijk allemaal? Maar, wie is Jeanne
Willems? Die kennen - wij Overloners niet - we kennen wel Sjan
Vloet, waarbij door ons - op z’n
Lóns - de oe van Vloet flink wordt
opgerekt: Vlóééét. Wie wá bewaart schrijft ’t zo: Vloêt. Zij is de
jongste en op een na knapste dochter van Toon Vloet
en Dora Welbers.
Met Vortumse kermis in de danstent bij café Fransen
aan het spoor maken Sjan en Tiny een onuitwisbare
indruk op elkaar. Jan Hofmans, die Sjan en haar vriendinnen komt ophalen, dreigt zonder Sjan naar huis te
rijden. Ze moet rennen voor haar leven om de ‘taxi’
naar Overloon niet te missen.
Tiny is geboren en getogen in Sambeek, tussen café
De Stip en de oudste en dikste Lindeboom van Nederland. Met het MULO-diploma op zak vindt hij het mooi
geweest met dat studeren en gaat werken. Hij wordt
aangenomen als procesoperator bij Papierfabriek Gennep (Page). Popla kennen we allemaal, maar volgens
Tiny is Page zachter!
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’n Paar jaar na die gedenkwaardige ontmoeting in Vortum, op 22 oktober 1970, wordt er getrouwd, Sjan is
dan 21 en Tiny al 22 jaar oud. Het jonge stel betrekt ’n
huurwoning in Gennep, vlak bij Tiny’s werk. Sjan laat
haar geliefde Overloon achter zich en bouwt samen

met Tiny aan de overkant van de Maas een nieuwe toekomst op. Zij gaat in Gennep werken bij de Thuiszorg,
dat dan nog Gezinszorg heet. Daarnaast is ze er gezinsvoogdes. In Gennep worden ook hun kinderen Mayke
en Bram geboren.
Als ze voor hun gezinnetje op zoek gaan naar een grotere woning komt vader Vloet met het idee om hun
huis te kopen, dan gaan zij wel naar ’n bejaardenwoning. Zo geschiedt en is Overloon in 1977 vier inwoners
rijker. Sjan nam bij het huwelijk, zoals in die tijd gebruikelijk, de naam van haar man aan. Maar eenmaal
terug in Overloon wordt Jeanne Willems - of ze wil of
niet - weer Sjan Vloêt. Ze kan er prima mee leven - het
levert haar geen trauma op!
Tiny blijft bij Page werken, leert in de praktijk alle facetten van papier maken. Vijfendertig jaar blijft hij
Page trouw en als het aan hem gelegen had nog wel
langer. Papier maken zit inmiddels in al z’n vezels.
Echter, Page houdt in 1999 op te bestaan. Zijn nieuwe
werkgever wordt Voith in Duitsland, fabrikant van papiermachines. Die vraagt hem klanten te adviseren bij
de productie van papier. Dat is even andere koek; veel
reizen en langere tijd van huis, maar hij
gaat de uitdaging aan. Zijn nieuwe functie brengt hem over de hele wereld: “achteraf de mooiste tijd van mijn arbeidzaam
leven”.
Sjan is actief in het Overloonse verenigingsleven: o.a. Oranje Comité, Sinterklaas Comité, kerk enz. enz. Overloon
weet dat er zelden tevergeefs ’n beroep
op haar wordt gedaan. Daarvoor wordt
ze in 1996 uitgeroepen tot Huibuuk van
’t Jaor én het heeft ook de Koning behaagd… Tijdens Tiny’s reislustige leven
zet ze zich in als nachtwacht bij VPTZ (Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg). “Mooi
en dankbaar werk”. Zij doet dat nu op
haar 71-ste nog steeds, maar alleen nog
overdag. Wijzend naar Tiny:“’s nachts lig
ik lekker achter die brede rug!”
Na zijn pensionering gaat Tiny zich ook meer op Overloon richten. Hij sluit zich aan bij de boswerkgroep,
verzorgt als Groeter rondleidingen door ons mooie
dorp en is koster in de kerk.

Hobby’s zullen zo’n druk bezette mensen wel niet
hebben? Jawel, hoor! Sjan houdt van breien. Liefst
in groepsverband in de Pit, want de stembanden
moeten getraind blijven.
Tiny houdt zich bezig met fotografie (waar Ons Eigen Erf regelmatig dankbaar gebruik van maakt). In
zijn functie als Groeter heeft hij veel gehoord en gelezen over de geschiedenis van Overloon. Hij vindt
het heerlijk om op een druilerige dag in de boeken
op zoek te gaan naar de parallellen met de vaderlandse geschiedenis. Natuurlijk krijgen ook hun zes
kleinkinderen de nodige aandacht van opa en oma.

Om het lichaam soepel te houden volleyen en golfen ze allebei.
En nu vijftig jaar getrouwd! Door de omstandigheden zit een groot feest er niet in, maar het jubileum
krijgt zeker met kinderen en kleinkinderen z’n aandacht. Tot slot zegt Jeanne: “we zijn al vijftig jaar
goed aan elkaar gewaagd” en dat wordt door Tiny
niet ontkend. De redactie feliciteert hen van harte
met dit jubileum en wenst hen een mooie dag, samen met kinderen en kleinkinderen.

Koninklijke onderscheiding voor Fons van Mil
Fons van Mil heeft op zondag 11 oktober de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt gekregen. Burgemeester Van
Soest reikte de onderscheiding uit tijdens een bijeenkomst in ‘De Pit’ in Overloon waar het bestuur
formeel afscheid nam van Fons als bestuursvoorzitter. In verband met alle coronamaatregelen waarbij
de 1,5 meter afstand in acht moest worden genomen viel Marijke de eer te beurt om Fons de onderscheiding op te spelden.

de nieuwbouw en renovatie van het gemeenschapshuis waar verschillende verenigingen en stichtingen
hun thuisbasis hebben, waaronder Fanfare Vriendenkring Overloon, Carnavalsvereniging De Huibuuke en SJIL (Stichting Jeugdhuus Iën Loën).
Fons is buiten de Pit ook actief geweest als vicevoorzitter van ponyclub De Bosruiterkes, lid van het
schoolbestuur en lid van de werkgroep renovatie 14
Oktoberplein.
Daarnaast is Fons ook politiek actief. Sinds
2014 is hij lid van de lokale partij VDB/LO
(Vijf Dorpen Belang Lijst Overloon) en vanaf 2018 als fractievoorzitter. Ook is hij oprichter van Stichting Beheer Sporthal in de
functie van secretaris en penningmeester.
In 1997 was Fons prins van de Huibuuke
en in 2014 onderscheiden met de titel Huibuuk van het jaar.

Sinds 1992 was Fons bestuurslid van de Stichting Gemeenschapshuis Overloon ‘De Pit’. Vanuit zijn rol als
penningmeester en sinds 2007 als voorzitter heeft
hij altijd het sociaal, maatschappelijk en cultureel
belang van het dorp Overloon een warm hart toegedragen. Fons was ook de drijvende kracht achter

Het bestuur van De Pit had Fons graag een
groter afscheid willen geven waarbij alle
verenigingen en vrijwilligers en belangstellenden ook aanwezig hadden kunnen zijn.
Helaas was dit niet mogelijk met de huidige wetgeving rondom corona waardoor
we maar maximaal 30 personen mochten uitnodigen.
Fons zal gelukkig niet helemaal uit beeld verdwijnen bij de Pit omdat hij als vrijwilliger verbonden
blijft met de Pit waar we hopen nog vele jaren van
zijn diensten gebruik te mogen maken.

Het mag geen naam hebben
• Marijke waarnemend burgemeester…?
• Loop je op je tandvlees - dan snel naar de mondhygiënist…!
• Blijf gezond - was je handen stuk - maar niet in onschuld…!
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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.
• Alleen de hoofddeuren en het middenpad worden
gebruikt om de kerk in te gaan.
Draag een mondkapje.
• Er mogen maximaal 30 personen bij een viering
aanwezig zijn.
• 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 kaartjes met het logo, op 1,5 m
afstand van elkaar, zijn aangebracht. 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.
• Of de gebedsviering op 24 oktober en de Allerzielenviering in de kerk op 1 november wel of
niet plaatsvinden zullen we kenbaar maken via de
site www.theobaldusparochie.nl onder het kopje
‘kerkberichten’.
• Als de Allerzielenviering in de kerk niet mocht
doorgaan, zal de zegening van de graven op ons
kerkhof wel plaatsvinden.

ruggesnoeid. U zult begrijpen dat er zodoende heel
veel afval van het kerkhof komt. De afvalcontainer
bij de ingang kan dit niet altijd volledig verwerken.
Indien u uw afval niet meer kwijt kunt in de container, vragen wij u vriendelijk dit mee naar huis te nemen, zodat er, zeker met Allerzielen, geen storend
afval naast de afvalcontainer komt te liggen.

Vieringen 24 oktober – 7 november
Zaterdag 24 oktober 19.00 uur
Gebedsviering
Het thema van deze viering is: Er zijn voor elkaar.
Hoe doen we dat? Zeker in de coronatijd stemt dat
tot extra nadenken en handelen. We hebben veel
regels, resulterend in wetten om beter rekening te
houden met elkaar.
Het gaat om een wij-gevoel. Ik kan niet zonder jou
en jij niet zonder mij.
Ik moet jou het goede wensen en geven waar mogelijk.
Jij moet mij het goede gunnen en waar mogelijk
geven.
Dit zijn de allerbelangrijkste regels in je leven.
Als die regel op de achtergrond komt, staat het er
bij ons niet goed voor,
in ieder geval niet voor de zwakken (kwetsbaren) in
onze omgeving.
Paus Franciscus heeft een Encycliek geschreven genaamd ‘Fratelli tutti.’
Dat betekent: “Allemaal broeders.”
Dit heeft te maken met het thema van deze viering:
‘Er zijn voor elkaar.’
In het bijzonder voor alle kwetsbaren in onze samenleving.

Oproep in verband met het afval op ons kerkhof

Iedereen van harte welkom in deze viering.

In de weken en dagen vóór Allerzielen wordt ons
kerkhof extra mooi gemaakt door onze vrijwilligers,
die gedurende het hele jaar ons kerkhof zo zorgvuldig onderhouden. Er wordt geschoffeld, gemaaid,
gesnoeid en opgeruimd. Zodat alles er keurig uitziet. Ook de oude bloemen op de graven zelf worden door de nabestaanden meestal vervangen door
verse bloemen en de planten en struiken worden te-

In verband met de coronaregels zijn er helaas enkele beperkingen:
• de zitplaatsen zijn verdeeld volgens de afstandsnorm
• Dit keer geen koor maar wel muzikale opluistering van een organisatie.
Namens de leden van de gebedsdienstgroep
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Of deze gebedsviering wel of niet doorgaat weten
we op het moment van kopij aanleveren nog niet.
Via de site www.theobaldusparochie.nl onder het
kopje ‘kerkberichten’ zullen we dit kenbaar maken.
Als de viering doorgaat, wordt deze uitgezonden
via het TV-kanaal Land van Cuijk.
Zondag 25 oktober 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acoliet: Joep Smeets
Intenties voor 24 en 25 oktober: 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.
Zondag 1 november 10.30 uur
Allerheiligen
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acoliet: Gerda Willems en Jeanne Willems
Intenties: nog niet bekend
Zondag 1 november 14.30 uur
Allerzielen
Allerzielenviering, waarin wij onze overledenen
herdenken, in het bijzonder de overledenen vanaf
Allerzielen 2019.
Of deze Allerzielenviering wel of niet doorgaat weten we op het moment van kopij aanleveren nog
niet. Via de site www.theobaldusparochie.nl onder
het kopje ‘kerkberichten’ zullen we dit kenbaar maken. Als de viering doorgaat, wordt deze uitgezonden via het tv-kanaal Land van Cuijk.
Ook als de viering in de kerk niet mocht doorgaan,
zal de zegening van de graven op ons kerkhof zeker wel plaatsvinden. Met medewerking van het St.
Theobaldusgilde en de werkgroep Allerzielenviering.
Kosterdienst
18 oktober – 24 oktober
Nelly van Gemert, tel. 642504
24 oktober bij de gebedsviering van 19.00 uur
Jos van de Pas, tel. 641268
25 oktober – 31 oktober
Tiny Willems, tel. 641814
1 november – 7 november
Nelly van Gemert, tel. 642504
Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 8 en 15
november bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze
uiterlijk dinsdag 27 oktober op te geven. U hebt
daarvoor de volgende mogelijkheden:
Met een envelop in de brievenbus naast de voor-
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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
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. Op
1 november ook de Allerzielenviering. 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.
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.
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.n
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 bereiken onder telefoon 06 23 88 78 60.
E-mail: secretariaat@mmvdk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de
Kerk: www.mmvdk.nl

Nieuwe expositie
“De dienstfiets van de Wehrmacht”
in Oorlogsmuseum Overloon
Verruimde openingstijden tijdens de herfstvakantie
Er is genoeg te beleven tijdens de herfstvakantie
in Oorlogsmuseum Overloon. Zo is er afgelopen
week een nieuwe expositie geopend, genaamd ‘De
dienstfiets van de Wehrmacht’. Voor kinderen is er
een interactieve speurtocht ontwikkeld en ook de
openingstijden zijn met twee uren verruimd voor
een verantwoord, veilig en dus Corona-proof bezoek.
De dienstfiets van de Wehrmacht
Wat veel mensen niet weten is dat de gewone alledaagse fiets veelvuldig door Duitse soldaten is
gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Waarvoor werden ze gebruikt dan? Nou zoals wij nu nog
doen, als vervoermiddel. Alleen vervoerden soldaten toentertijd o.a. bewapening en medische hulpmiddelen. Oorlogsmuseum Overloon heeft negentien originele Wehrmacht-fietsen aan haar collectie
toegevoegd. Deze nieuwe tentoonstelling is uniek
te noemen. Alle fietsen zijn origineel, authentiek en
in een zeer goede staat met veel reserveonderdelen
en wapens erbij. De fietsen zijn gemaakt in de jaren

‘30 en ‘40. Eén van de fietsen is door een voormalig
militair zelfs nog tot in de jaren ‘70 gebruikt! De
fietsen komen uit een privécollectie en zijn nog niet
eerder op deze manier aan publiek getoond. Ze zijn
vanaf heden blijvend te bewonderen in Oorlogsmuseum Overloon.
Anderhalve meter museum - Corona-maatregelen
Met man en macht is er maandenlang hard gewerkt
om het museum Corona-proof te maken. Nu nog
wordt er dagelijks op bijgestuurd. Het museum is
groot, daarom is er een vaste looproute gemaakt
(eenrichtingsverkeer), waarbij alle paden 3 meter
breed zijn om elkaar ook veilig te passeren. De shop
heeft een make-over gekregen en het museumcafé
is een ‘Koffie & Snack To Go’ gelegenheid geworden
zonder zitplaatsen.
De vaste routing die speciaal hiervoor gemaakt is, is
volgens bezoekers erg prettig en handig, want dan
kun je ook zeker niets missen! Kortom: een bezoekje meer dan waard.

Het zijn onzekere tijden. Wij als Tennis en Padel vereniging Loonse Duinen zijn blij dat we kunnen blijven sporten. Om iedereen de kans te geven om ook
in deze herfst en wintermaanden te kunnen meedoen bestaat er de mogelijkheid om een Winterlidmaatschap te nemen.
Vanaf nu tot eind februari, kun je voor € 50.- (junioren € 40.-) zoveel tennissen en padellen als je wilt.
Laat deze kans niet voorbij gaan en neem contact
op met: ledenadministratie@tploonseduinen.nl.
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In gesprek met… Marjon Cremers
Op een frisse herfstmorgen ontmoeten we Marjon Cremers, de auteur
van het boek ‘Grip en
Groei voor ondernemersteams’. Marjon is zeker niet
de eerste boekenschrijver van Overloon, maar ze is
waarschijnlijk wel de enige die een praktisch werkboek schreef. Een boek gericht op groei en ontwikkeling in het MKB, het Midden en Klein Bedrijf.
Marjon die bedrijfseconomie en
bedrijfskunde heeft gestudeerd is
al jaren werkzaam als bedrijfsadviseur en heeft in het verleden o.a.
bedrijfsfusies begeleid. Ook heeft
ze bij een investeringsfonds gewerkt, bedrijven geanalyseerd en
geadviseerd hoe het optimale uit
hun vermogen te halen. Kortom, ze
weet waar ze het over heeft.
Hoewel ze het werk inhoudelijk
leuk vond, gingen de reistijd (op
en neer naar Maastricht) en de relatief korte begeleidingstrajecten
haar meer en meer tegenstaan. Ze
besloot voor zichzelf te beginnen
en zich met name te gaan richten
op ondernemersteams. Mensen die
samen met een ander een bedrijf hebben zoals vader-dochter, broer-zus, oud-studiegenoten of andere compagnons. In 2019 startte ze GOOLS, doelgericht ondernemen. De naam komt van het Engelse
goal, wat doel betekent en een doel heeft Marjon
met haar bedrijf! Haar missie is ondernemers inzichten en handvatten geven zodat ze loskomen van de

waan van de dag en met een duidelijke koers een
groeistap maken en trots zijn op hun bedrijf.
Marjon die we natuurlijk allemaal kennen van de
fanfare vergelijkt haar werk als MKB-begeleider
met het muziek maken in het orkest. In een fanfare
heb je altijd een andere rol, net als bij een bedrijf.
De ene keer ben je solist en de andere keer speel
je een ondersteunende rol. Beide rollen zijn even
belangrijk. Ook trekt ze een parallel met het trainen
van haar jachthond Tommy. Of ik nu
een ondernemer of mijn hond in zijn
kracht zet: het maakt me allebei gelukkig. Ik ondersteun en geef richting,
maar wil niet blind gevolgd worden.
Mijn jachthond moet leren voor zichzelf te denken, maar de ondernemers
die ik adviseer natuurlijk ook, aldus
Marjon.
In de loop van de tijd ontstond het
idee om haar werkwijze op papier te
zetten. De uitvoering liet echter op
zich wachten. ‘Het is eigenlijk net als
met ondernemers die grip willen krijgen op hun groei en ontwikkeling’,
zegt Marjon. ‘Je weet dat het goed
voor je is, maar je moet ervoor gaan
zitten, tijd vrijmaken en beginnen, terwijl je nog
niet weet wat je kunt verwachten.’ Door de lockdown vanwege corona had ze tijd over en dat gaf
haar het laatste zetje.
Ze zocht contact met een uitgeverij, die vakexperts
begeleidt bij het schrijven van een boek. Ze startte met een groep van 12 collega-schrijvers,
die allen op hun eigen vakgebied een boek
schreven en kreeg zes weken de tijd om haar
gedachten te verwoorden. Ze werd hierbij
wekelijks gecoacht door een redacteur, maar
kon ook sparren met haar collega-schrijvers.
De termijn van zes weken heeft ze niet gehaald, maar met een weekje extra, zag afgelopen juli ‘in 10 stappen grip en groei voor
ondernemersteams’ het levenslicht. De verkoop loopt goed, dus als je belangstelling
hebt ga dan snel naar haar site www.gools.
nl waar je het boek kunt bestellen. Uit eigen
ervaring kunnen we zeggen dat het lekker
wegleest en heel praktisch is.
Werkt Marjon tot nu toe voornamelijk op
locatie bij haar klanten, vanaf januari is ze
te vinden in het bedrijvenverzamelgebouw
Eigenloon en zit ze met meerdere jonge ondernemers onder één dak.
Ze maakt daarmee meteen haar slogan waar:
‘if you want to go fast, go alone, if you want
to go far, go together!’
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Bouwen aan het Paradijs
Op L1mburg is momenteel de documentaire Bouwen
aan het Paradijs te zien. Een zesdelige documentaire over mensen in Noord-Limburg en Brabant die
geheel duurzaam en zelfvoorzienend willen leven
van één hectare grond, op het gebied van wonen,
water, voedsel en energie. Vier jaar lang volgde L1
het wel en wee van een groep idealisten die hun
droom gestalte proberen te geven door op de landgoederen van Stichting Phien in Venray en Horst
a/d Maas voedselbossen aan te leggen, ecologische
huisjes te bouwen en allerlei slimme oplossingen te
bedenken om ‘de voetafdruk’ op onze planeet niet
groter te maken dan de hectare waarop men leeft’.

De serie wordt wekelijks uitgezonden op zaterdag
en zondag, vanaf 17 oktober tot begin december.
De afleveringen zijn ook terug te zien op ‘L1 gemist’.

Ook Overloner Maarten Vogelsangs streeft zijn
droom na en is te zien in deze documentaire.



REGIODEAL-PROGRAMMAPLAN
VOOR LEEFBAARHEID IN DE DORPEN
‘Kernen veerkrachtig en vitaal houden;
iedereen laten participeren’
Enkele maanden geleden werd bekend dat Rijk,
provincie, regio en bedrijfsleven de komende twee
jaren meer dan € 40 miljoen extra investeren in de
leefbaarheid en welvaart in Noordoost-Brabant. De
drie pijlers ‘goed leven’, ‘fijn wonen’ en ‘anders werken’ zijn daarbij leidend. Binnen deze zogenaamde
Regio Deal Noordoost Brabant zetten overheden,
ondernemers, kennisinstellingen en inwoners samen de schouders onder 17 regionale projecten.
Eén van de belangrijkste projecten binnen de Regio
Deal is ‘Leefbaarheid in de dorpen’. Deze week presenteerden de deelnemende partners een concreet
programmaplan voor dit project. Wethouder Maarten
Jilisen (bestuurlijk aanspreekpunt voor dit Regio
Deal-project): “We willen onze kernen veerkrachtig
en vitaal houden. Iedereen die dat wil en kan moet
kunnen participeren”.
Binnen het project ‘Leefbaarheid in de dorpen’ trekken de samenwerkende gemeenten in de spilregio
Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint
Hubert en Sint Anthonis) en de partnergemeenten
Heusden, Landerd en Meierijstad, samen op om de
leefbaarheid in dorpen verder te verbeteren. De
focus hierbij ligt op het versnellen, verbinden en
vermenigvuldigen van alle initiatieven. Wethouder

Maarten Jilisen: “We willen vooral de goede initiatieven die er al zijn een extra zetje geven. Daardoor
wordt de kans groter dat ze ook echt van de grond
komen. We willen mensen met elkaar in contact
brengen en van elkaar leren.
De afgelopen maanden is door alle partners hard
gewerkt aan het programmaplan ‘Leefbaarheid in
de dorpen’, aan de hand waarvan de komende twee
jaren initiatieven worden ondersteund en doorontwikkeld. Niet alleen de acht gemeenten, maar ook
provincie en andere partijen hebben hieraan bijgedragen (bijvoorbeeld de Vereniging Kleine Kernen,
het Klimaatplein Heusden en de Stichting Een Goei
Leven). In het programmaplan staat concreet benoemd wat er wordt opgepakt en hoe dat gebeurt.
Met het project ‘Leefbaarheid in de dorpen’ kan
een start worden gemaakt om dorpen in de regio
ook in de toekomst aantrekkelijk te laten zijn voor
hun inwoners. Centraal in dit project staat de uitdaging om als ‘streekholders’ samen – dus inwoners,
ondernemers en overheid – dorpen aantrekkelijk te
houden. Voor verdere informatie: www.regiodealnoordoostbrabant.nl
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Loën àn zee
Als je de Oplosedijk afgaat richting het bos en dan
meteen in het bos links de ATB route opgaat, dan
zie ja na een meter of 25 links een paar forse dennen staan. Ook verderop zie je ze staan en er liggen
flinke dennenkegels onder; zo groot als 2 vuisten.
Deze bomen vallen niet meteen op omdat ze veel
lijken op de grove den die overal rond Overloon
staat. Maar deze zijn een stuk forser en hebben
geen oranje gekleurde schors zoals de grove den
wel heeft hoger in de stam. Dit zijn zeedennen!
Zeedennen? Ja, uit het Middellandse zeegebied,
van de westkust van Spanje en Portugal.
In de jaren van de ontginning van de heide rond
Overloon en de aanplant van de bossen in 1910 werden er allerlei boomsoorten geprobeerd. Ook deze
soort werd geprobeerd. Er was tot die tijd weinig
ervaring mee, maar er was wel bekend dat de hars
een goede grondstof was voor terpentijn en voor
linoleum. Mogelijk zijn ze ook wel aangeplant met
dat in gedachten.
Tot de jaren ‘70 en ‘80 stond de zeeden hier maar
wat te kwakkelen. Het was te koud en vochtig.
Onder het huidige klimaat staan ze er vitaal bij en
groeien als nooit te voren. Er is duidelijk iets aan het
veranderen in het klimaat en de zeeden profiteert
hiervan. Bij de huidige klimaatdiscussies lijkt het wel
eens alsof de zeespiegel al vlak bij Overloon staat.
Dat zal zo’n vaart nog niet lopen, maar deze boompjes zijn er in ieder geval klaar voor. Laten we hopen
dat het geen echte ‘dennen aan zee’ worden.
Gert-Jan Nabuurs

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

u kunt bij ons
ook online bestellen

Ruimte voor úw ideeën!
24 okktt.
31 okt.

VVooorstelllliing ‘ER WA
WAS
AS EENS EEN ZIELTJ
AS
ZIELTJE’
JE’
Dagworkshop BEELDHOUWEN

1 en 15 nov. 2-daagse workshop ‘OP WEG NAAR HELING’
Door Hans Kunneman
9 nov.

17 nov.

ENGELENMIDDAG - Marielle Beks (vol)
GEZOND OUDER WORDEN CAFÉ
Mariet Verheijen en Christa van Drie
Meer info en aanmelden zie website.

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

www.helder-overloon.com
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Angels Rule – Goed en minder goed nieuws
Op 19 september was de première van onze theatershow ‘Wings’ in Cuijk. En dat was wel even
spannend! Wat gaat het publiek ervan vinden? Is
het podium niet te groot voor ons? Hoe worden
alle veiligheidsmaatregelen gehandhaafd in zo’n
theater? Maar wat een feest was het en wat een
geweldige reacties kregen we: “Met jullie vleugels
een grote hoogte bereikt! Dank jullie wel voor een
mooie avond uit!!”, ‘van de eerste tot en met de
laatste seconde was jullie voorstelling heerlijk om te
luisteren en te zien’.
Inmiddels hebben we nog twee shows in Someren
gehad en één in Uden. We zijn dankbaar voor de
enthousiaste reacties en dat we überhaupt nog
konden optreden na de vrijstelling van theater Markant. Op 24 oktober zou ‘Wings’ nog twee keer in
schouwburg Venray te zien zijn. Maar vanwege de
aangescherpte maatregelen zijn deze optredens he-

laas gecanceld en verzet naar 6 februari (19 uur en
21 uur). Zo zijn we genoodzaakt om ook het concert
op 31 oktober in de kerk van Overloon te annuleren. Zodra er een nieuwe datum is hoort u van ons.
Het is een spannende en onzekere tijd. Desondanks
houden wij de moed erin en gaan we uit van betere tijden. Daarom hebben we toch de kaartverkoop
van onze jaarlijkse kerstconcerten vrijgegeven:
• 19 december – Schouwburg Cuijk (19:15 uur en
21:15 uur)
• 20 december – Schouwburg Venray (16 uur)
• 23 december – Schouwburg Venray (19 uur en 21
uur)
We hopen deze kerst toch op een warme en gezellige manier, samen met u, in te mogen luiden en
begroeten u dan ook graag in goede gezondheid in
Cuijk of Venray!

Angels Rule in actie tijdens de première van Wings in schouwburg Cuijk.

Foto: Marcel Hakvoort


Met hulp van Erfgoed Brabant zijn we erin geslaagd
onze site aan te passen. We melden met trots dat
onze site de eerste is bij Erfgoed Brabant in de
nieuwe setting. De zoekmogelijkheid van de site
is sterk verbeterd. Het is voornamelijk te danken
aan het vele werk van Loed Rongen dat dit bereikt
is. Vanaf nu is het is het gebruik van onze website

www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl nog beter.
We raden u aan als eerste uw eigen naam in te toetsen en te zien welke foto’s tevoorschijn komen. Ook
de straatnaam of vereniging etc. etc. Vragen kunt u
via mail stellen. Het adres staat op de site
Veel kijk en speurplezier.
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Inloop / Open dagen
BiBBi

Loop gerust even binnen

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

en maak kennis met

31 oktober

de microvezel producten

Open van

van BiBBi

10.00 – 16.00 uur
************************************

1 november
Open van
10.00 – 15.00 uur

Susanne Ermens – vd Velden

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

Rondweg 7

2 en 4 november

5825 HT Overloon

Open van

Tel: 06 – 22 50 47 13

10.00 – 16.00 uur
************************************

Mail: bibbi@ermens-overloon.nl
www.bibbi-susanne.nl

Koffie of thee staat klaar

Puzzelen? Leuk...
Prijs deze keer beschikbaar gesteld door
RESTARIA LOON
Zie pagina achteraan.

VRIJDAG,
ZATERDAG
Van borrelhapje
tot
en ZONDAG
open
compleet
van verzorgd
12.00 tot 18.00
feest uur
WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
dϬϲͳϭϮϵϵϭϵϳϵ

Persoonlijk en begripvol
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

0478 588 889

dag en nacht bereikbaar

0485 523 043

www.goemansuitvaartzorg.nl
Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid
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4 personen € 200 p.p.
5 personen € 170 p.p.
6 personen € 145 p.p.

info@golfbaanoverloon.nl
tel: 06-29444018

Grote Baan Kampioenschappen
Moyland International
Op 6 september was het zover.
Vijfenvijftig leden van golfclub
Overloon togen naar Moyland
in de hoop als kampioen weer huiswaarts te keren.
In de golftassen niet alleen de clubs, drinken, versnaperingen e.d., maar deze keer ook een mondkapje.
Want in Duitsland mag je niet naar binnen zonder
mondkapje. Een tot dusver onbekende nieuwe dimensie van Overloonse clubkampioenschappen.
Het verzoek was om drie kwartier van tevoren aanwezig te zijn, maar velen waren er al eerder. Even
lekker inslaan en de snelheid van de ballen ‘aanvoelen’ op de puttinggreen. De ‘Kaffee mit Kuchen’
vond gretig aftrek en om half 2 startten de eerste
flights. Het zou flink aanpoten worden om iedereen
voor het donker binnen te krijgen. Een zaklampje
stond namelijk niet vermeld in de briefing. Maar om
de snelheid in het spel te houden werd verzocht een
provisional te spelen wanneer gedacht werd dat de
bal in de rough zou liggen. Verder niet langer zoeken dan 3 minuten en dan zou het goed moeten
komen. En uiteindelijk was iedereen tegen achten,
dus net voor het donker, weer op het terras van het
clubhuis van Moyland te vinden.
Het toernooi verliep zonder noemenswaardige problemen. Muskusratten hielden de zaak sterk in de
gaten en 1 flight onder aanvoering van EL speelde
twee keer hole 10. Het totaal aantal zoekgeraakte
ballen is niet geregistreerd, maar er zou zomaar een
prijs voor beschikbaar gesteld kunnen worden. Nadat iedereen de bitterbal verorberd had werd door
de voorzitter bekend gemaakt dat Harry van Dijk en
Wim Hendrix gelijk geëindigd zijn met 96 slagen.
Op hole 18 zou de playoff gespeeld gaan worden.
Een groot deel van de aanwezigen toog naar hole
18, toch weer 10 minuten lopen. Op hole 18 kwamen Dick, Agnes, Joop en Martin M. aan en speelden een keurige hole. Met de laatste flight, Karel,
Diny en Bernard in het vizier werd er al bijna afgeslagen door Harry en Wim. Maar helaas, nadat het
aantal slagen van genoemde flight gecheckt was
konden Harry en Wim hun tas weer opbergen. Karel
van der Velden was namelijk onderweg naar hole 18
en daar zou hij nog 7 slagen over mogen doen. Onder druk van het toegestroomde publiek sloeg Karel
zijn eerste bal in de rough, maar kampioenswaardig
als hij was bleef zijn totaal aantal slagen steken op
een totaal van 92, een geweldige prestatie! Onder
luid applaus werd Karel ontvangen van hole 18 en
alle aanwezige supporters begeleidden hem naar
het terras. Een prachtige ontknoping waar niemand
rekening mee had gehouden.

Karel van der Velden

Snel werd overgegaan tot de prijsuitreiking, want
inmiddels was het wel donker. Karel kreeg de kampioenstrofee uitgereikt. Bij de hoge handicap categorie ging Anja van der Velden er vandoor met de
eerste prijs. Bij de lage handicappers werd René van
der Vleuten de winnaar. Wim Hendrix eindigde nog
als vierde, maar Harry ging helaas met lege handen
naar huis.
Het was een geweldig mooie dag waar het weer ons
goed gezind was! We kijken weer uit naar volgend
jaar.
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Gezonde- koelverse maaltijden aan huis!
Bezorging 1 keer per week, geen bezorgkosten.
Heel veel variatie en keuze, ook diëten.

Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl
Probeer vrijblijvend 3 maaltijden voor € 14,95
Bel: 06 46276469 Edward Henckens / www.etenmetgemak.nl
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Voor computers, Maptops, printers, cartridges,
Xifi, onderhoud en reparatie.

10 november 2020 is het weer Dag van de Mantelzorg

Neem een moment voor jezelf,
bestel een borrelplank
Dinsdag 10 november 2020 is het weer de Dag van
de Mantelzorg. Eens per jaar staat Nederland stil bij
de grote zorg die mantelzorgers dragen en uitvoeren. In verband met de coronacrisis viert Centrum
Mantelzorg Land van Cuijk de Dag van de Mantelzorg 2020 dit jaar op een andere manier. Met een
overheerlijke borrelplank voor alle mantelzorgers
in het Land van Cuijk.
Marjo Mooren, coördinator van het Centrum Mantelzorg, vertelt: ‘We willen deze dag niet zomaar
voorbij laten gaan. Daarom vragen we alle mantelzorgers om een moment voor zichzelf te nemen.
Nodig iemand uit om samen te genieten van een
overheerlijke borrelplank. Omdat je het verdient!’
Bestel de borrelplank
Mantelzorgers bestellen de borrelplank via het Centrum Mantelzorg Land van Cuijk. Dat kan door het
aanmeldformulier in te vullen op de website

www.mantelzorglvc.nl. Of bel naar: 0485 - 846739.
Doe dit uiterlijk voor 1 november 2020. De borrelplanken zijn alleen verkrijgbaar voor mantelzorgers
die in het Land van Cuijk wonen.
Deel je zorg
Centrum Mantelzorg Land van Cuijk neemt deel aan
de campagne ‘Deel je zorg’. Deze campagne is gestart door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG), MantelzorgNL en de landelijke
Alliantie jonge mantelzorg. De campagne ‘Deel je
zorg’ stimuleert (jonge) mantelzorgers om over hun
zorgen te praten of hulp te zoeken. Want goed
zorgen voor een ander is iets moois, maar blijf ook
goed voor jezelf zorgen. Praat over je zorgen, geef
grenzen aan en zoek hulp als het nodig is. Kortom
deel je zorg! Neem voor meer informatie contact op
via info@mantelzorglvc.nl.

Allerzielenviering 2020
Alles ligt klaar…
Omroep Land van Cuijk heeft
toegezegd de viering uit te zullen zenden…
Wat ons betreft kan de Allerzielenviering, waarin we álle overledenen van het
afgelopen jaar willen herdenken -ongeacht achtergrond of waar de afscheidsdienst heeft plaatsgevonden-, gewoon doorgaan op 1 november om
14:30 uur in de Theobalduskerk.
Bij het schrijven van dit stukje weten we echter nog
niet wat de allerlaatste nieuwe maatregelen zullen
zijn om Covid-19 in te dammen. Het aantal kerkbezoekers is al teruggebracht naar 30 personen per
dienst.

Of de dienst wel of niet plaatsvindt zullen we kenbaar maken via de site www.theobaldusparochie.nl
onder het kopje ‘kerkberichten’.
Mocht de dienst doorgaan dan is die te volgen via
Omroep Land van Cuijk. Die vindt u via de volgende
kanalen:
• Ziggo digitaal – kanaal 40, analoog – 22+
• KPN, XS4ALL, Telfort (witte a.b.) – 1475
• Edutel, Fiber.nl, Stipte – 2196
• Telfort (zwarte a.b.) – 2196
• TriNed – 521
• T-Mobile – 859
Werkgroep Allerzielenviering
(Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen
met Dorien van Dijck 06-30693894)

Fietsverlichtingsactie (middelbare) scholen

Dit najaar kunnen leerlingen van Metameer, Elzendaalcollege en PROCollege op school hun fiets-

verlichting laten controleren. Naast de genoemde
scholen is de actie ook een initiatief van de gemeente Boxmeer, politie en diverse fietsenmakers uit de
regio (waaronder Maurix Tweewielers).
Op de verschillende scholen worden leerlingen bewust gemaakt van de kwetsbaarheid in het donker.
De actie loopt van 27 oktober tot en met 19 november. De leerlingen worden door de betreffende
school geïnformeerd.
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Heeft u vragen
of wilt u een
afspraak? Bel:
(0478) 64 24 75
www.fysiovandervliet.nl

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

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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De Tandarts in Overloon groeit door!
Sinds de opening 2 jaar geleden, is onze praktijk flink gegroeid en mogen we steeds
meer patiënten ontvangen en behandelen in onze
mooie praktijk. We hadden ons team in de tussentijd al uitgebreid tot een tandarts, een balieassistente en 2 preventieassistenten. Daar is sinds kort een
mondhygiëniste bijgekomen!
Haar naam is Manal Rubio en ze is in 2019 afgestudeerd als mondhygiënist. Gedurende de opleiding is
haar liefde voor het vak ontzettend gegroeid. Haar
passie uit zich in het behalen van positieve resultaten met betrekking tot de mondhygiëne en de algemene gezondheid bij haar patiënten. Het verbeteren van de mondsituatie, die leidt tot een gezonde
lach is één van haar belangrijkste doelen! Met haar
stralende lach en warme persoonlijkheid is ze een
zeer welkome aanvulling op het team. Ook patiënten uit andere praktijken (zonder mondhygiënist)
kunnen hier met haar een afspraak maken voor
mondhygiëne behandelingen.
Manal: Ik als mondhygiënist heb verschillende werkzaamheden binnen de mondzorg, zoals het behan-

delen van het tandvlees, het uitvoeren van controles, het maken van röntgenfoto’s, maar centraal
staat het uitvoeren van preventieve mondzorg zoals bijvoorbeeld een gebitsreiniging en het geven
van heldere adviezen en instructies. Ik vind het als
professional belangrijk om eerst een goed beeld te
schetsen van de situatie zodat ik een passend advies
kan geven aan mijn patiënten. Middels een behandelplan en daarbij de nodige behandelingen, kan er
samengewerkt worden aan een gezondere mondsituatie. Met behulp van deze aanpak gaan wij (de
tandarts, de mondhygiënist en preventieassistent)
als team, met de patiënt voor het behoud van een
gezonde mond.
Ik hoop u te mogen ontmoeten in mijn behandelstoel en samen met u te kijken naar de meest passende behandeling! Voor meer informatie of interesse kunt u zich aanmelden bij: De Tandarts in
Overloon.
Hopelijk tot ziens!
T: 0478-450505
E: praktijk@detandartsinoverloon.nl

Afscheid Fons, Marian en Patricia
Op zondagmiddag 11 oktober namen we als Bestuur officieel afscheid van twee personeelsleden en
van voorzitter van het bestuur Fons van Mil.
Fons was sinds 1992 bestuurslid van de Stichting
Gemeenschapshuis Overloon ‘De Pit’. Vele jaren als
penningmeester en sinds 2007 als voorzitter. Fons
heeft het sociaal, maatschappelijk en cultureel belang van het dorp Overloon altijd een warm hart
toegedragen. Ook was hij
de drijvende kracht achter
de nieuwbouw en renovatie van het gemeenschapshuis.
Marian is ruim 15 jaar
werkzaam geweest bij De
Pit. Eerst als personeelslid,
en na het vertrek van Riek
Nabuurs in de functie van
beheerder. Met veel passie en toewijding heeft
Marian zich altijd zeer betrokken gevoeld bij het

reilen en zeilen in De Pit
en zij was voor vele verenigingen en gebruikers
het aanspreekpunt van
De Pit.
Patricia was ruim een jaar
in dienst als personeelslid
voornamelijk op de werkvloer en ondersteunend
als vervangend beheerder
bij afwezigheid van Marian.
Zowel Marian als Patricia
werken inmiddels beiden
in de zorg waar ze hun plekje hebben gevonden.
Het bestuur bedankt Fons (die ook een Koninklijke
onderscheiding uitgereikt kreeg), Marian en Patricia voor hun inzet voor De Pit en voor de Overloonse gemeenschap.
Bestuur De Pit
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wij zijn open

VOOR AFHAAL
EN BEZORGING
Wij zijn geopend voor afhaal van
maandag t/m zondag van 12:00 tot 20:30 uur
Wij bezorgen tussen 16:30 en 20:00 uur
Op dinsdag zijn wij gesloten!
Bezorgen is mogelijk in de
volgende postcodegebieden:
5445 - 5764 - 5804 - 5815 - 5817 - 5821 - 5823 5824 - 5825 - 5826 - 5827 - 5836 - 5841 - 5844 - 5845
Mogen wij jullie vragen om je bestelling zoveel mogelijk
online te plaatsen via www.restarialoon.nl
of via de Restaria bestelapp,
telefonisch kan ook via 0478 - 641480

Restaria Loon | Hof
H f van
v Loon 2 | 5825
58 DZ Overloon
0478 - 641480 | info@restarialoon.nl | www.restarialoon.nl
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Met pensioen
Vrijdag 9 oktober heeft
de Josefschool afscheid
genomen van Bertie Simons en Ine Koenders. Dit werd gevierd met een
feestelijke dag voor alle kinderen. Ook vierden wij
een feest voor het onderwijsjubileum van juf Bernadet van Lankveld (40 jaar) en juf Linda Verberkt
(25 jaar). Het was voor kinderen en collega’s een erg
leuke dag!

Ine is per 1 september met pensioen gegaan en
Bertie gaat per 1 november met pensioen. Tevens
nemen wij wegens pensioen afscheid van Jane Philipsen, die sinds jaar en dag heeft gezorgd voor een
frisse, schone school. Alle drie heel veel dank voor
de inzet voor de kinderen van de Josefschool. Geniet van het pensioen!

Harry Beckers – Evacution of Overloon
76 Jaar geleden heeft Overloner Harry Beckers als
9-jarig jongetje de evacuatie van Overloon meegemaakt. Met steun van de gemeente Boxmeer en de
Rabobank is, in samenwerking met Wesley Spruit
en Jonathan Breijer van het Grafisch Lyceum Rotterdam, hierover een korte documentaire gemaakt,
welke vanaf 14 oktober 2020 te bekijken is op You
tube.

Als ooggetuige wil Harry zijn verhaal van deze ingrijpende gebeurtenis graag persoonlijk delen met
alle (jonge) mensen. De vluchtelingenproblematiek
speelt niet alleen ver van ons bed maar trof op het
einde van WO II alle mensen in deze regio.
http://bitly.ws/aac8
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Uit de notulen Dorpsraad vergadering 7-9-2020:
Op 11 juni heeft de gemeenteraad goedkeuring
gegeven voor de nieuwbouw van de basisschool.
De gymzaal die SKOV wenste, krijgt geen goedkeuring. SKOV is bouwheer en bepaalt binnen de
regels van de wetten wat er gebouwd wordt. Het
nieuwe schoolterrein wordt ca 5.000 m2. Dit is nu
12.000 m2. Er is echter bij onderzoek een grootoor-

.%229(5/221

vleermuis ontdekt en de start is nu minimaal een
jaar opgeschort tot 21 juni 2021; minimaal aangezien de provincie nog de mogelijkheid heeft deze
periode met nog 20 maanden te verlengen! SKOV
gaat nu een projectmanager en een architect zoeken. Er wordt tweehoog gebouwd om binnen de
beperkte vierkante meters voldoende ruimte te
creëren. De grootte is o.b.v. de telling (aantal leerlingen) op 1 oktober 2018. Ecologisch onderzoek
zal uitwijzen of/hoeveel stikstof er gecompenseerd
moet worden. Gestreefd wordt om energieneutraal
te bouwen. Hiervoor is een gedeelte van het budget
geoormerkt. Er is aan gedacht om oude elementen
terug te laten komen in de nieuwbouw.

Kalender van activiteiten

%HODQJHQYHUHQLJLQJYDQ VHQLRUHQ

Agenda
Vanwege het coronavirus zullen tot 1 december alleen die activiteiten doorgaan, die volgens de richtlijnen van het RIVM mogen en waarvan het bestuur
vindt dat het kan.
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-Afdeling Overloon financieel met Rabo
Clubsupport.
Nog tot en met zondag 25 oktober kun je als Rabobank-lid je stem uitbrengen op je favoriete vereniging. Met de code die je ontvangen hebt 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.
Mocht je niet weten hoe dit stemmen in zijn werking gaat, dan kunnen wij u hierbij helpen.
Wij vertrouwen erop dat onze leden ons in groten
getale hebben ondersteund.

Zang & theatergroep Oker doet ook mee
aan de Rabo ClubSupport actie
Als u lid bent van de Rabobank Land van Cuijk en
Maasduinen kunt u nog een paar dagen – tot 25
oktober - op ons stemmen! Uw stem is geld waard!
U kunt uw stem uitbrengen door in te loggen via
de Rabo-app of op de website van de Rabobank.
Via ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’
klikt u op Rabo ClubSupport. Laat uw stem niet verloren gaan!
Meer informatie vindt u op
www.rabobank.nl/clubsupport.
Alvast bedankt namens alle leden van Oker!
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Rabobank
ClubSupport
2020

udio
Haarst Tess
2017

anno.

haa

r n a g els vis

De Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen organiseert dit jaar Rabobank ClubSupport 2020. Met deze campagne wil de
Rabobank verenigingen/stichtingen in de
regio nancieel ondersteunen.
Alle leden van de Rabobank Land van Cuijk
& Maasduinen kunnen tussen 5 oktober en
25 oktober 5 stemmen uitbrengen, maximaal 2 per vereniging, via de Rabo App of
Rabo Internetbankieren.

a gie

Haarstudio Tess
0478 2069 70
Bergkampweg 20
5825 AD Overloon
www.haarstudiotess.nl

Op de volgende verenigingen kunt u
stemmen:
• CV de Huibuuke
• Fanfare Vriendenkring
• Het Overloons Toneel
• KBO
• LOGEKO
• St. Theobaldusgilde
• Overloonse Bridgeclub
• Overloonse Vrouwen Organisatie
• Scouting
• Sportivo
• De Oude Schoenendoos
• SJIL
• De Zonnegroet
• Freunde Echo
• Lónse Bieb
• Tennis en Padel Loonse Duinen
• SSS’18
• OKER
• BC de Raaymeppers Badminton

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

Bel 24/7
0478-640026

Overloon
www.briensveld.nl
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LET OP… Er is wel wat veranderd wat betreft het uitbrengen van je stem. Dit jaar ontvang je n.l. geen stemkaart meer, maar kun
je rechtstreeks via de Rabo app of Rabo
telebankieren inloggen op Rabo ClubSupport. Ben je met 2 personen uit een huishouden lid, dan ontvangt een persoon wel
een code.

Stemmen kan nog tot 25 oktober.

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!
31 oktober en 1 november
Kindervakantieweek, spetterende activiteiten
1 november
Zonnegroet, statiegeldactie
1 november
Allerzielenviering, kerk en op
Omroep Land van Cuijk, 14.30 uur
2 november
Dorpsraad, vergadering, de Pit,
20.00 uur
4 november
OVO, workshop, de Pit, 20.00 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
27 november
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
7 december
Dorpsraad, 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

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

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

31 maart
OVO, Paasspelen, de Pit, 20.00
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 25 oktober.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door RESTARIA LOON.

De winnaar van de puzzel
uitgave 7 oktober:
Pleun Noijen
(Warme Bakker Degen)
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.
HEETHOOFD
HETZE
INSIDER
INTEGREREN
LOGISCH
MESJE
NAJAAR
NUANCE
SNERT
TEPEL
THEMA
VITESSE
VOLUME

AANRECHT
ACHTERBALKON
BITTER
BREIEN
CANADA
CEDER
CLAIM
COMFORT
EIROND
EMBRYO
EUREKA
FRAME
HANDCREME
HAVIK

In elk vakje moet een cijfer van 1 tot en met 9 ingevuld 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.

67

23

8 91

45

22

S
H
H
R
E
D
E
C
N
A
U
N

N
A
N
C
F
R
A
M
E
H
T
E

E
N
A
R
S
N
E
I
E
R
B
E

2
1 5

R
D
J
N
A
I
D
D
O
S
M
S

7

2 6
6

8

E
C
A
D
R
N
G
F
I
U
J
S

R
R
A
K
O
E
M
O
L
S
N
E

G
E
R
R
E
O
C
O
L
E
N
T

6
9
1 5

E
M
I
R
C
R
V
H
R
N
E
I

T
E
P
E
L
E
U
T
T
Z
E
V

1
8
5

N
O
K
L
A
B
R
E
T
H
C
A

I
T
E
B
I
T
T
E
R
H
M
L

O
Y
R
B
M
E
H
H
A
V
I
K

9 3

1 6
4
5
2 9
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Met Zilvervloot Sparen en JongWijs regelt u het in
één keer goed voor uw kind. Met Zilvervloot Sparen
spaart u een mooi startkapitaal voor uw (klein)kind
bij elkaar. JongWijs is voor uw kind zélf. U bent
welkom op ons kantoor.



Coppis & Cruijsen Assurantie Adviseurs V.O.F.
Stevensbeekseweg 2
5825 JC OVERLOON
T (0478) 64 13 01
E info@coppis-cruijsen.nl
I www.coppis-cruijsen.nl
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* Onze actie loopt van 14-10-2020 tot 26-10-2020. Vraag ons naar de voorwaarden.

Het zijn
weer Kinderspaarweken


•
•
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•
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Redactie:
redactie@onseigenerf.nl

T 641641

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

T 202664
06-11424617

www.onseigenerf.nl
Abonnement 2020:

€ 15,00

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

4 november
28 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!

