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Leentje leerde Lotje lopen…
Leny vindt het een mooi versje: “Leentje leerde Lotje lopen
langs de lange Lindelaan. En
toen Lotje goed kon lopen is ze
weer naar huis gegaan”. Het
versje slaat natuurlijk niet op
hen, want Lotje kon al lopen
en Leentje is bij Lotje gebleven. Nu al zestig jaar! We zijn
op bezoek bij het diamanten bruidspaar Leny en Louis
Hendriks.

meid o.a. in Well. Overal komt haar kennis en kunde
voor het vervaardigen en herstellen van kleding goed
van pas. Zelfs voor een trouwjurk draait ze haar hand
niet om.
Leny en Louis krijgen vier kinderen: Twan, Anita, John
en de nakomeling is René. Erg verdrietig is dat Twan
acht jaar geleden is overleden: “veel te jong”. Leny en
Louis proberen het verlies een plaats te geven. Ze hebben acht kleinkinderen en drie achterkleinkinderen,
waar ze maar wat trots op zijn.

Op 8 november is het zestig jaar geleden dat Louis Hendriks (85) Leny
Weijmans (84) in een door haarzelf
gemaakte trouwjurk naar het altaar begeleidt. Voor het burgerlijk
huwelijk zijn ze drie weken eerder
naar Vierlingsbeek gefietst. Ze bouwen een huis op een stuk grond van
vader Toon Hendriks (Toën van ’t
zwart pedje) aan wat toen Museumlaan was en nu Haarlemmermeerlaan heet. Ter overbrugging wonen ze eerst nog enkele maanden
in bij Louis’ zus Truus en haar man
Jos Nellen in Smakt. Ze blijven maar
liefst zevenenvijftig jaar wonen aan
de Haarlemmermeerlaan.
Louis is thuis de eerste zoon (na drie
dochters). Na hem worden er nog
acht kinderen geboren in het gezin van Toon Hendriks en Paulien
van Kessel. Leny is de oudste van de elf kinderen van
Koos Weijmans en Anna Schaminé van de Kuluutweg.
Beiden zijn dus rasechte Lónders. De bruiloft wordt
gevierd bij Fren en Miet Deriet, de overburen van de
familie Hendriks. Hotel Restaurant Deriet is de vaste
feestgelegenheid voor de familie Hendriks. Met twaalf
kinderen rollen ze - zo gezegd - van de ene bruiloft in
de andere!
Na 15 jaar bij Havens in Maashees te hebben gewerkt,
is Louis het grootste gedeelte van zijn arbeidzaam leven in dienst van Rank Xerox in Venray. De eerste 15
jaar in de productie. Nadat door een hartaanval het
productiewerk te zwaar wordt, werkt hij nog 10 jaar
op kantoor. Leny maakt zich verdienstelijk als dienst-

Drie jaar geleden verhuisden ze van de Haarlemmermeerlaan naar een appartement aan de Bergkampweg. Recht boven bloemenwinkel Bloems - dat brengt
altijd de geur van verse bloemen in huis zonder onkruid wieden of schoffelen - wat wil je nog meer. Ze
voelen zich er helemaal thuis.
Na zijn pensionering stort Louis zich o.a. op modelbouw, alles op schaal 1:12 gebouwd. Met de opleiding
machinebankwerker weet hij wat secuur werken is. In
de ruime woonkamer pronkt een van zijn werken, ’n
prachtig poppenhuis, secuur afgewerkt tot in de kleinste details en door Leny pico bello ingericht. ’n Schaalmodel boerderij van zijn hand, waarvan hij ’n foto laat
zien, staat nu te glimmen in Museum voor nostalgie

en techniek van Wim van Schayik in Langenboom
omdat er in hun nieuwe woon geen plaats voor is.
Leny heeft het kleding maken nog lang volgehouden, maar nu blijft het bij wat kleine werkjes voor
haarzelf.
Nu Louis niet meer naar de moestuin of z’n werkplaats kan, houdt hij zich vooral bezig met computeren, puzzelen én zingen natuurlijk! Zingen bij het
Dames- en Herenkoor doet hij al vanaf zijn trouwen
met veel plezier. En volgend jaar is hij bovendien 40
jaar lid van Logeko. Alweer feest!? Nu mag er vanwege corona in de kerk niet gezongen worden en
is er in de mis alleen orgelmuziek. ‘Als ik dan in de
kerk zit, kan ik het haast niet laten om mee te zingen. Dan neurie ik maar mee’, zegt hij, ons vragend
Ellen Sesink heeft voor onze
vereniging op woensdag 14 oktober een lezing gegeven over
stoffen ontwerpen en bedrukken.
Ellen heeft al 25 jaar ervaring
met het digitaal printen. In
1994 is door Stork het digitaal printen ontwikkeld.
Het begon met het printen van 1 meter stof per uur! Ze vertelde over de geschiedenis van het bedrukken van stof;
van blokprint via zeefdruk naar digitaal
printen. Ook het productieproces van
het digitaal printen werd besproken en
bekeken aan de hand van een kleurrijke
powerpoint-presentatie. Het ging onder meer over het wassen van geprinte
stoffen, de fixatie van de kleuren en de
krimp van de verschillende stoffen.

aankijkend. Ook wij hebben niet in de protocollen
gelezen dat je in de kerk niet mag neuriën of dat
neuriën aerosolen zou verspreiden. Dus, wat ons betreft: doen…!
Burgemeester Van Soest zou vanwege dit bijzondere jubileum op de koffie komen. Hij heeft spijtig genoeg vanwege de beperkende coronamaatregelen
af moeten bellen. Al een jaar geleden hebben ze
het Pelgrimshuis in Smakt besproken, maar ze verwachten niet dat het door kan gaan. Dan maar een
klein feestje met kinderen, kleinkinderen én achterkleinkinderen. Ze dénken dat de kinderen al met de
voorbereidingen bezig zijn? De redactie feliciteert
het diamanten paar van harte en wenst hen een
mooie dag.
Ze liet nog diverse showcases zien waaraan ze gewerkt heeft: een jurk van Maxima, een bankje van
Beatrix, kostuums voor de musical Cats, kostuums
voor de Efteling enzovoorts.
Het was een leuke, leerzame en boeiend kleurrijke
lezing. Bedankt Ellen!

Boeiend en vlot werd verteld over bezochte modeshows in Londen en Parijs.
Ook laat ze een jurk zien die gemaakt
is van gerecyclede petflessen waar “garen” van gesponnen is zodat er een jurk
van gemaakt kon worden. Een ander
jurkje van een bijzondere drukwijze en
stof dat ze bij zich had kostte maar duizend euro….

Het mag geen naam hebben
• Vertrouw in het donker niet op Corry…!
• Oorlogsmuseum wapent zich tegen inbraak - wapens zat…!
• De Plecotus auritus is een vleermuis uit de familie van de gladneuzen
(Vespertilionidae)
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Kerkberichten
Allerzielen
Op het moment dat wij dit schrijven zal de Allerzielenviering nog gaan plaatsvinden. Omdat deze
viering helaas alleen voor genodigden toegankelijk
was, brengen wij het volgende onder uw aandacht:
• Van de Allerzielenviering is een opname gemaakt.
Indien u belangstelling hebt hiervoor, tegen vergoeding van de kosten, kunt u dit kenbaar maken
bij:
- het e-mailadres van de parochie: info@theobaldusparochie.nl.
- Als dit voor u niet mogelijk is via Dorien van
Dijck 06-30693894.
• Net als alle voorgaande jaren zijn er Allerzielenprentjes gemaakt. Met de namen van de overledenen vanaf Allerzielen 2019. Deze prentjes zijn
op te halen op de zondagmorgen na de viering
van 10.30 uur en op de dinsdagmorgen van 10.00
tot 11.30 uur in de kerk vanaf de leestafel, of in
de pastorie. Eventueel ook in overleg met Ans de
Greef 0478 - 641690.
• De kaarsen met de namen van onze overledenen
van het afgelopen jaar zullen in alle vieringen van
de maand november branden. Daarna kunnen de
nabestaanden deze kaarsen ophalen, als herinnering. Dit kan op dezelfde momenten als het ophalen van een Allerzielenprentje.
Voorzorgsmaatregelen
Vanwege de voorzorgsmaatregelen om besmetting
met het coronavirus te vermijden, vinden de vieringen in onze Theobalduskerk plaats met de nodige
aanpassingen. Raadpleegt u s.v.p. ook de website van onze parochie www.theobaldusparochie.nl
voor de meest actuele informatie.
• Bij gezondheidsklachten, die mogelijk op een besmetting met het coronavirus duiden, wordt u verzocht thuis te blijven.
• Er mogen maximaal 30 personen bij een viering
aanwezig zijn.
• Alleen de hoofddeuren en het middenpad worden
gebruikt om de kerk in te gaan.
• Draag een mondkapje.
• 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, of een los kussentje, 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.
• De kerk is op dinsdagmorgen open van 10.00 –
11.30 uur. In de pastorie zal dan ook een gastvrouw aanwezig zijn.
• De kindernevendienst, in de regel op de eerste
zondag van de maand, wordt voorlopig nog niet
gehouden.
• In plaats van koorzang is er orgelmuziek.
Vieringen 8 november – 21 november
Zondag 8 november 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Gerda Willems
Intenties: uit dankbaarheid bij het 60-jarig huwelijksjubileum van Louis en Leny Hendriks-Weijmans;
wij gedenken tevens Twan Hendriks
Zondag 15 november 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acoliet: Joep Smeets
Intenties: Bert en Nelly Derks vanwege de verjaardag van Bert
Kosterdienst
1 november – 7 november
Nelly van Gemert, tel. 642504
8 november – 14 november
Tiny Willems, tel. 641814
15 november – 21 november
Nelly van Gemert, tel. 642504
Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 22, 28
en 29 november bij de kerkberichten in Ons Eigen
Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht
deze uiterlijk dinsdag 10 november 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 pastorie.
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
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de maand, in de maand november op 28 november,
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.
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.nl

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-

SWOGB Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer:
• Ondersteunt alle 55-plussers, door diensten zoals
huisbezoek en advies, een maatje voor de gezelligheid of samen iets te ondernemen, vervoer,
maaltijdvoorziening en administratie.
• Creëert voor alle 55-plussers in ieder kerkdorp met
een docent bewegingsactiviteiten, zoals fitness,
dans en yoga en brengt mensen bij elkaar die samen naar muziek luisteren of muziek maken.

Speeltuin Gewoon Buiten
Overloon (Noord-Brabant)
maakt kans op € 10.000,- van
het ANWB Fonds om het toegankelijkheidsaspect te realiseren in Noord-Brabant.
De campagne ‘ANWB Fonds helpt je op weg’ geeft
€ 10.000,- per provincie aan het meest inspirerende
maatschappelijke project. De stemperiode loopt van
26 oktober tot 24 november.
Speeltuin Gewoon Buiten Meer doet mee aan deze
wedstrijd omdat zij wil blijven werken aan de toe-
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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
• Creëert en organiseert voor alle 55-plussers in ieder kerkdorp samen met KBO/KOV ontmoetingsactiviteiten, zoals kaarten, biljarten en creatieve
bezigheden, fietsen en wandelen of jeu de boules
en koersballen.
• Geeft cursussen aan alle 55-plussers op het gebied
van verkeersveiligheid en individueel op het gebied van computers.
Dit alles realiseert SWOGB door de inzet van plm.
300 vrijwilligers en in goede samenwerking met
KBO/KOV en Sociom.
Wilt u meer weten kijk dan op onze website: www.
swogb.nl
Of stuur een mailtje naar: secretaris.swogb@gmail.
com
Of bel naar: 0485-792020.

gankelijkheid voor mensen met een beperking. Het
geld kunnen zij goed gebruiken voor het aanvullen
van de rolstoelvriendelijke valondergronden (dekowood) bij de toestellen én voor een uniek speelelement bij de ingang van de speeltuin. Het hoe of
wat blijft nog een verrassing.
Op de stemsite anwb.nl/stem staan 70 maatschappelijke projecten waarop gestemd kan worden.
Help jij ons mee aan dit waanzinnige geldbedrag?
Alvast bedankt!

Sinterklaas
komt naar Overloon!
Het comité had de klus bijna weten te klaren...
Wetende dat de komst van Sinterklaas naar Overloon niet zou zijn als andere jaren!

Er is contact met de basisschool hoe we dit voor de
kinderen tot een groot feest kunnen maken…
Dit zal zónder ouders gebeuren en ook helaas blijven de meeste pieten buiten op de daken!

Vele evenementen kunnen door Corona niet doorgaan...
Helaas geldt dat ook voor de intocht van Sinterklaas
waar veel mensen langs de kant staan!

We hopen dat ons plan dán nog steeds, binnen de
regels, uitvoerbaar is...
Want anders is dit niet alleen voor Sinterklaas maar
ook voor de kinderen een heel gemis!

Daarop is getracht een programma in “de Pit” te
organiseren...
Een hele klus en dat zat ons niet in de koude kleren!

Het is spijtig dat we het niet groots kunnen vieren
en allemaal samen zijn…
Maar voor de kinderen doet het comité er alles aan,
dan maar een iets kleiner festijn!

Bij de gemeente is hiervoor ingediend, een goed en
uitgebreid plan…
Maar met de huidige maatregelen is dit helaas ook
iets wat niet meer plaatsvinden kan!
Gelukkig staan de neuzen van zowel: Het comité,
Sinterklaas en Pieten dezelfde kant op gericht...
Iets te moeten organiseren voor de kinderen van
Overloon voelt voor ons als een plicht!
Sinterklaas zegt namelijk, de kinderen van Overloon, graag persoonlijk gedag...
Een bezoek aan de basisschool, is dan ook het enige
wat binnen de regels nog veilig is en mag!

Ondanks dat het evenement op 15 Nov. niet door
kan gaan, laten wij ons niet uit de weg slaan...
Sinterklaas komt naar Overloon, daar kun je vanuit
gaan!
Want wie gaat er dit jaar anders iets in de schoenen
doen...
Het zijn toch de pieten die dat in Overloon doen!
Stichting Sinterklaas Comité Overloon

Dag liev Kndere  Oveo ,
Omat Snekaas dus weer mt nar Oveo ...
Is het oic at d brievenbus er weer hngt, oftewel heel
geo !!!
Dat d “Pot Piet ” d brievenbus weer heft pgehnge ,
wil ik niet ver zwjge ...
Ik kk er alweer nar it,  julli vengljtjes, ekenge e brieve  moge krjge !!!
Pak ar julli otode , tifte
e verfpensele dus ...
Zoat Snekaas heel veel pot krjgt
 zj brievenbus !
Wnt ik vnd julli pot, jit  d
Crnatjd , ntttend j ...
E ik ho julli snel  knne zie ook al is at mmentj ,
dit jar, misschie at kle !!!
Dag horrrr…. Lies  Snekaas
Psst….
O d ogend pana taat ee klerpaat speiaal
or all kndere  Oveo!
Kler d , me met j broer/zus, ppa/mma, pa/ma,  e hng he 
or het ra.
Zo zie Snekaas e all Piee at  bj julli wel zj!
Groetjes Crna-proof Piet
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Deze kleurplaat is van: .......................................................................

6

Plecotus auritus en de gebouwen van de basisschool
Waarom lezen we zo weinig in Ons Eigen Erf over
corona? Alle media staan er bol van. Het antwoord
is simpel. Wij hebben binnen de redactie geen virologen. We hebben wel een vinoloog en iemand
met een scherp oog, zelfs een redactielid
met een loensoog, maar de viroloog ontbreekt. Dus moeten we op zoek naar ander nieuws voor de lezer.

muisje te baren. Zes weken borstvoeding en dan zijn
er weer twintig vleermuisjes meer op de Theobaldusweg.” Dat alles vertelt hij onomwonden en met
opgestoken borst.

Hoe vind je dat in deze tijden van corona?
Het is herfst, de terrassen zijn leeg en de
kroegen gesloten. Over een verlaten parkeerterrein slenteren we zoekend naar
opwekkend nieuws richting het sportpark. We komen een man tegen met een
klein huishoudtrapje onder de arm. “Goedemiddag”. Een chagrijnig antwoord.
“Trapje is te klein”. Aangekomen bij het
hermetisch voor het publiek gesloten
voetbalveld snappen we het pas. Zeven
mannen staan keurig op gepaste afstand
van elkaar op een hoge keukentrap. Ze
kijken reikhalzend over de erfbeplanting
naar een wedstrijd van SSS’18. Bij het vierde doelpunt van de tegenpartij springen
twee van hen zonder aarzelen van de bovenste tree, krabbelen overeind, en vouwen hun trapje op. We lopen een eindje
met ze mee. Je weet nooit wat ze in hun
hoofd halen. Het zijn immers rare tijden.
Onderweg komen we nog een buurvrouw tegen
met alleen een mondkapje op. “Ik snap het niet”
zegt ze, “Rutte zei, dat ik alleen naar de Plus mocht
met een mondkapje op. Heb ik gedaan, maar iedereen bleek daarbij ook nog zijn gewone kleren aan
te hebben.” Moeilijk al die regeltjes. Nee, voor ons
geen coronaverhalen meer.
We belanden op de Theobaldusweg en gaan op
zoek naar vleermuizen. Huh? Inderdaad, vleermuizen. In de notulen van de vergadering van de Dorpsraad hebben we gelezen, dat die rond zouden fladderen bij de gebouwen van de basisschool? En dat
die gebouwen daardoor niet gesloopt mogen worden? Misschien zelfs de eerste twee jaar nog niet?
Tijd voor een indringend interview met die machtige vleermuis. Al snel vinden we hem, ondersteboven
hangend tegen een boomstam. Met gepast ontzag
maken we hem voorzichtig wakker en stellen ons
voor. Dat doet hij ook. Plecotus Auritus blijkt zijn
naam. Hij is moe, vertelt hij met een vreemde tongval. “Jullie vallen mij lastig midden in de paartijd en
dat is een tijd van hard werken. Niet leuk meer. In
juni moeten onze vrouwtjes er weer helemaal klaar
voor zijn. Dan vliegen ze met wel twintig tegelijk
naar kun kraamkolonie om daar hun jonge vleer-

We zijn onder de indruk, maar gaan onverschrokken
de diepte in met onze vragen. “Zijn alle vleermuizen hetzelfde?” “Nee, nee” zegt Plecotus verontwaardigd. Mijn familie hier aan de Theobaldusweg
behoort tot de grootoorvleermuizen. Als je goed
kijkt kun je het ook zien, toch? Heel lastig, om een
grootoorvleermuis te zijn. We zien al bijna niets en
kunnen geen bril dragen met die grote oren. Wij
komen oorspronkelijk uit China, maar zijn daar
verbannen. Onterecht natuurlijk. Men ging zelfs
verbanden leggen tussen corona en Chinese vleermuizen. Belachelijk. Maar wij zijn altijd al de zwarte
vleermuis van de familie geweest in China.’
Plecotus valt even stil en staart wezenloos naar de
in verval rakende gebouwen van de oude basisschool. Dan klaart zijn kleine snuitje op en gaat hij
verder met zijn verhaal. ‘Toen ontdekten we, dat wij
in Nederland beschermd worden door de wet. Dat
wij bijvoorbeeld zonder vergunning legaal een gebouw mogen kraken. Dat wij daar dan onze kraamkamers vrijelijk in kunnen richten en dat niemand
dat gebouw dan mag slopen. Wij hebben ons slap
gelachen in China en geloofden niet, dat zoiets bestond.’ Verbijsterd bijten we op onze tong. We hebben geen vragen meer. Wat een fantast, die Plecotus. Of toch niet?
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Ontwikkelingen
omtrent het AZC Overloon
Benutten aantal capaciteitsplaatsen binnen de bestuursovereenkomst met het COA.
In de bestuursovereenkomst met het COA, die tot
20 mei 2022 is afgesloten, is overeengekomen dat er
maximaal 875 capaciteitsplaatsen kunnen worden
gerealiseerd. Op dit moment verblijven er ongeveer
500 bewoners. Vanwege de toestroom wil het COA
de capaciteit die binnen de bestuursovereenkomst
is afgesproken “volmaken” tot 875. De toestroom
is veroorzaakt door opstroping van procedures
vanwege corona en problemen bij de IND. Voor de
huisvesting van de beschikbare capaciteitsplaatsen,
is het noodzakelijk dat er units/flexibele woningen

op het terrein worden bijgeplaatst. Deze kwalitatief
hoogwaardige units worden voornamelijk ingezet
voor de huisvesting van gezinnen met (jonge) kinderen. Het gaat om de huisvesting van reguliere gezinnen met een gegronde vluchtelingenstatus.
Om deze huisvesting te bewerkstelligen zal een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Na het
doorlopen van deze procedure is de verwachting
dat omstreeks mei 2021 deze uitbreiding is gerealiseerd.
Noot van de redactie:
In de Gelderlander van 28 oktober jl. stond een paginagroot artikel over genoemde kwestie.

Oorlogsmuseum Overloon
wapent zich tegen inbraak
Oorlogsmuseum Overloon brengt het Dodenboek
uit Auschwitz en het boek ‘die Niederlande und
das Reich’ terug naar het NIOD in Amsterdam. In
korte tijd is er bij twee collega-musea in Beek en
Ossendrecht ingebroken en zijn er uiterst zeldzame en kostbare stukken gestolen. Deze inbraken
zorgen voor veel onrust en vragen om het treffen
van nog scherpere maatregelen. Het retour brengen van deze twee topstukken is er daar één van.
Eerder werden er al bouwkundige aanpassingen
getroffen en ook deze worden verder uitgebreid.

acht personages. Arthur Seyss-Inquart en de joodse Hélène Egger zijn er daar twee van. Het is treurig en triest dat het museum zich genoodzaakt zag
om deze maatregelen te treffen. Maar het museum
moet in deze tijden alert zijn én blijven. Daarom
wordt het zekere voor het onzekere genomen en
zijn deze boeken inmiddels terug naar Amsterdam.

De twee boeken zijn door het Nederlands Instituut
voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) jaren geleden in
bruikleen gegeven aan Oorlogsmuseum Overloon.
Deze twee unieke stukken complementeerden de
collectie in het museum perfect. Het vijftien kilo
wegende boek ‘die Niederlande und das Reich’
werd op 11 mei 1942 door Rijkscommissaris Arthur
Seyss-Inquart geschonken aan Anton Mussert voor
zijn verjaardag. Mussert was op dat moment de leider van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB)
in Nederland. Het boek zou de eeuwenoude verwantschap tussen Duitsland en Nederland moeten
benadrukken, zo luidde het indertijd.
Het Dodenboek (Sterbebuch) van Auschwitz is zeker
net zo bijzonder, want het is een onderdeel van de
officiële boekhouding van vernietigingskamp Auschwitz. Het boek werd door een overlevende meegenomen naar Nederland zodat het als bewijs kon
gelden van de wreedheden die daar begaan waren.
Dit boek is als enige uit een reeks van tientallen
boeken in West-Europa terechtgekomen. De overige delen bevinden zich vermoedelijk in gebieden
van de voormalige Sovjet Unie.
De tentoonstelling ‘Nederland in de Tweede Wereldoorlog’ laat de bezetting van Nederland tijdens
de Tweede Wereldoorlog zien door de ogen van
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De directeur van Oorlogsmuseum (Erik van den Dungen)
Overloon met het Sterbebuch.

Een model
Modelhoeve ‘Lactaria’ rond 1912

Als je nu door Stevensbeek richting Overloon rijdt
dan zie je dat er rechts in de kern van Stevensbeek
flink gesnoeid is. Ineens komt het oude nonnenklooster weer tevoorschijn. Maar eigenlijk is dit
geen nonnenklooster, maar een Modelboerderij!
Een model? Ja, uit 1911.
De term ‘model’ komt heel veel voor en staat eigenlijk voor een afspiegeling van de werkelijkheid en
ook wel als ‘voorbeeld’. Computermodellen worden
tegenwoordig veelvuldig gemaakt. Maar ook in de
modewereld kennen we de term ‘model’; ook daar
is het een afspiegeling van vaak een bleke werkelijkheid als we zelf in de spiegel kijken.
Maar goed, terug naar Stevensbeek. Rond 1910 ten
tijde van de grote heideontginningen in ‘t Vlak en
de Peel, ontstond het idee dat de landbouw enorm
snel zou gaan veranderen en ook moest veranderen om te voldoen aan de toenemende vraag naar
voedsel. Nog altijd kwam ondervoeding veel voor
en de kleine familiekeuterijen veranderden te langzaam. Daarom werden in de ontginningen grote
voorbeeldboerderijen gesticht. Deze in Stevensbeek
is één van de weinigen nog bestaande. Alleen in Elsendorp staat er nog één.

en, honderd varkens, 20 werkpaarden en honderden
hectares grond. Het aantal koeien zou tegenwoordig nog niet misstaan. De boerderij werd bestuurd
door een N.V. Lactaria ‘melk’. Maar al na 3 jaar werd
de boerderij verkocht aan Jonkheer Blocq van Scheltinga uit Arnhem; een protestant! En dat zinde het
katholieke gemeentebestuur niet. Het werd Blocq
van Scheltinga dan ook niet gemakkelijk gemaakt.
Maar de boerderij trok wel veel bekijks van heinde
en verre. Zelfs Prins Hendrik kwam in 1915 de boerderij bekijken.
Maar toen de grote landbouwcrisis in de jaren ’30
Nederland overviel, was het voor deze grote boerderijen (met pachtkosten) onmogelijk om te overleven. De keuters overleefden juist wel. De boerderij
werd in 1933 teruggekocht door de Gemeente en
weer doorverkocht aan de nonnen die er tot in de
jaren ’80 een boerderij runden.
We weten dat mijn opa en oma (Nabuurs kant van
Westerbeek) erg geïnteresseerd waren in deze grote boerderijen in voornamelijk Elsendorp. Maar nee,
oma vond Elsendorp te ver weg. En daarom emigreerden ze in ’55 naar Canada…….
Gert-Jan Nabuurs

Na de bouw had de boerderij plaats voor 280 koei-

Statiegeld actie van Plus Verbeeten Overloon en Vierlingsbeek
in november en december is voor de Zonnegroet Overloon
Holthees Smakt
Voor het organiseren van de rolstoel-3daagse en kleinschalige evenementen.
Uw medewerking wordt zeer gewaardeerd.
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Gouden jubileum voor
Corry Vloet-Arts bij LOGEKO
Op 3 november 2020 is het 50 jaar geleden dat Corry
als 22-jarige haar debuut maakte bij zangvereniging
LOGEKO. Corry werd geïnspireerd door zus Betsy en
Gerrit Vloet (toen nog haar verloofde) die beiden al
enkele jaren lid waren van het koor. In 1971 trouwt
Corry met Gerrit en zodra in huize Vloet kinderen
werden geboren besluiten ze dat Corry bij LOGEKO blijft zingen en dat Gerrit een andere uitdaging
aangaat en gaat musiceren bij Freunde Echo.

De eerste dirigent van Corry was Sjang Henckens,
de repetities waren bij Museum Restaurant De Riet
en er werden vooral kerkelijke en Nederlandse liederen gezongen. Een keer per maand werd er een
Gregoriaanse Hoogmis gezongen in de kerk. Intussen verhuisden de repetities van LOGEKO naar het
Gemeenschapshuis. Met de komst van de volgende
dirigent Jos Ardts veranderde ook het repertoire.
Kerkliederen werden minder gezongen, er kwam
meer Frans- en Engelstalige koormuziek op de lessenaar. Na Jos Ardts kwam dirigent Wim Reijnders
die vooral de koorzang van operastukken introduceerde en dat is het helemaal voor Corry. Na enkele snelle wisselingen van dirigenten was het Geert
Verhallen die het stokje over nam en waarmee LOGEKO 10 jaar gemusiceerd heeft. Vanaf 2010 staat
LOGEKO onder leiding van de uit Rusland afkomstige Oksana Bos-Baljva. Oksana werkt heel precies, is gedreven, enthousiast en inspirerend.
De koorstukken zijn nu heel divers, zowel qua
taal (Nederlands, Duits, Engels, Russisch, Italiaans
etc.) alsook het genre opera, klassiek en modern.
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Hoogtepunten voor Corry in deze 50 jaar zijn onder
andere de vele gezellige uitwisselingen met andere koren, de concerten zoals het Loyd Webber concert, het Opera koren concert, de concerten met het
Russische Neva Ensemble en het concert samen met
Flamenco zangeres Luna Zegers oorspronkelijk afkomstig uit Overloon.
Maar ook het bezoek van de High School Band and
Choir uit Toronto Canada, waar ook een nichtje
van Corry en Gerrit aan deelnam, maakte het voor
hen dus heel speciaal. Ook niet te vergeten zijn
de uitstapjes naar Antwerpen waar LOGEKO de H.
Mis zong in Onze Lieve Vrouwe kathedraal en het
‘s avonds heel gezellig was, naar Brussel waar we
zongen op het plein en weggestuurd werden door
de politie en waar de buschauffeur een boete kreeg
voor verkeerd parkeren, maar ook Luxemburg waar
we een uitwisseling hadden met een koor waarin
aanverwante familie meezong en waar we uitbundig verwend werden met drank en spijs. De dropping in de bossen van Overloon nabij de Holthesedijk waar Corry is opgegroeid. In het donker is
het moeilijk oriënteren ook in bekende omgeving
zo blijkt, met als gevolg dat de groep van Corry
als laatste binnenkwam. Een minpunt in al die jaren was in 2018 toen Corry door problemen met de
stembanden tijdelijk niet mocht zingen, waardoor
ze aan de zijlijn stond tijdens het concert met het
Neva Ensemble, wat voor haar niet meeviel.
Van 1980 tot 1992 vervulde Corry een taak in het
bestuur, ook houdt Corry al meer dan 25 jaar met
veel plezier het plakboek bij en verzorgt zij de PR
voor de vereniging. Corry is begonnen bij de Alten
maar is ze een aantal jaren geleden samen met Annie Weijmans overgestapt naar de Tenoren. Zij werden de eerste vrouwelijke Tenoren bij LOGEKO. Nu,
50 jaar later, zingt Corry nog steeds met heel veel
passie en plezier en ook alweer 35 jaar zingt ze samen met Gerrit bij LOGEKO.
In deze coronatijd kan Corry het zingen dan ook

node missen, maar samen met Gerrit, die ook de
tenor partij zingt, oefenen ze thuis, ook mist Corry
de derde helft na de repetitie in de Foyer van de Pit.
LOGEKO had speciaal voor Corry een concert gepland op 11 oktober jl. maar dat werd om bekende reden afgelast. Een andere geplande optie om
aan haar jubileum speciale aandacht te schenken
met alleen familie en koorleden moest ook worden
geschrapt. Omdat de vooruitzichten om in grotere
setting iets te ondernemen, nog even uitblijven,
heeft het bestuur in onderling overleg de versierselen thuis uitgereikt. Op zaterdag 24 oktober hebben voorzitster Ine Hofmans en secretaris Tiny van

der Linden de gouden speld, de oorkonde, en een
ruiker bloemen bij Corry thuis overhandigd. Gerrit
heeft toen bij Corry de speld opgestoken zodat de
bestuursleden afstand konden houden.
LOGEKO hoopt dat volgend jaar 2021, dus in het
75-jarig jubileumjaar van Logeko, alsnog een officiele huldiging met concert kan plaatsvinden, afhankelijk van een verbetering rondom Covid-19.
Zingen verbindt, zingen maakt de mensen blij.
Geniet er nog vele jaren van Corry, samen met Gerrit en LOGEKO

Achtste Groepers Huilen Niet de musical! Doe jij mee?

Het bekende verhaal van Akkie, het meisje dat van
voetbal houdt maar plotseling ziek wordt….erg
ziek. Maar haar klasgenoten bedenken een plan
om haar op te vrolijken! Lizzy Schraven, zelf momenteel bezig met de musicalopleiding in Arnhem,
geeft musicallessen in Overloon. Vanuit haar opleiding kan zij jou dus de kneepjes van het vak bijbrengen! Vanaf 6 jaar kun je terecht bij deze superleuke

lessen georganiseerd door Desdemona Dance! En
uiteraard werken we naar een avondvullende theatervoorstelling toe. Wil je meer weten of je opgeven voor een proefles? Bel 06-51034019 of mail naar
info@desdemonadance.nl


Ook dit jaar brengt de Sint een bezoek aan onze
dorpen. Zij het in een andere vorm, hij komt. Hetzelfde blijven de verrassingen die hij voor ons meebrengt, geholpen door familieleden die hem een
ideetje aan de hand kunnen doen.
De Oude Schoenendoos heeft ook ideetjes om door
de schoorsteen te laten zakken.
Als eerste het boek “Verboden Gebied”, heel toepasselijk in deze tijd van 75 jaar die wij in vrijheid
mogen leven. Het boek gaat over de tijd van september 1944 tot april 1945. De tijd waarin de bevolking
moest evacueren vanwege de oorlogshandelingen
in ons woongebied. Een geschiedenis, verteld door
mensen uit deze omgeving.
Dit boek is verkrijgbaar bij de Oude Schoenendoos,
de Plus en van Dinter in Boxmeer. Prijs 14.75 euro

deau te doen. De inhoud is een geschiedschrijving
van de oude gemeente Vierlingsbeek van het begin
der tijden tot de opheffing van de gemeente Vierlingsbeek in 1998. Dus nu weer actueel met de nieuwe herindeling in zicht. Ook zijn er mooie (en minder mooie) verhalen te lezen over uw dorp. Moord
op een wethouder, de hoofdonderwijzer die wordt
ontslagen omdat de lijfstraffen die hij gaf, in die tijd
gebruikelijk, alle perken te buiten gingen. Of Emigratie in de jaren vijftig.
Verkrijgbaar bij de Oude Schoenendoos. Prijs € 25,-.
Veel leesplezier.
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl

Grenzen Verlegd
Het boek Grenzen Verlegd is voor De Oude Schoenendoos een bestseller geweest met een verkoop
van 2400 stuks. Bent u nog niet in het bezit van dit
boek met 544 pagina’s en honderden foto’s, dan is
het de moeit waard het nu aan te schaffen. Of ca-
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Ruimte voor úw ideeën!
9 nov.

17 nov.
15 dec.
15 dec.

16 dec.

ENGELENMIDDAG - Maarieellllee Beeks
ks ((vvol)
GEZOND OUDER WORDEN CAFÉ
Mariet Verheijen en Christa van Drie

Meisje van 12 jaar (lengte 1,58 m)
en 6,5 jaar rijervaring

Tel.: 06 15597217

ENGELENMIDDAG - Marielle Beks
ENGELENAVOND – Marielle Beks
Gezond Ouder Worden Café

Alles onder voorbehoud van de maatregelen!
Houd de website in de gaten!

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

www.helder-overloon.com

Puzzelen? Leuk...
Prijs deze keer beschikbaar gesteld door
Hubo Overloon
Zie pagina achteraan.

sterk in elk merk

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

Inkoop / Verkoop
nieuw & occasions
vakgarage pechhulp € 39,95 per jaar
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Gezocht: pony/paard
om op te rijden en te verzorgen

Ondanks corona is 22 oktober
voor ons een onvergetelijke
dag geworden.
De vele gelukwensen en bloemen
die we ter gelegenheid van ons
gouden huwelijksjubileum
mochten ontvangen, hebben
ons heel erg goed gedaan.
Iedereen heel hartelijk bedankt.
Tiny en Jeanne Willems.

GGD Hart voor Brabant is begonnen
met testen op de weersbestendige
nieuwe testlocatie in Cuijk
De testlocatie begint met vier straten en is vanaf
23 oktober volledig in gebruik. De straat is zeven
dagen per week open van 8.30 uur tot 17.00 uur.
De locatie is geschikt voor zowel koude, natte als
warme weersomstandigheden. In de testlocatie kan
iedereen met milde klachten worden getest op het
coronavirus na het maken van een afspraak. Indien
de testvraag stijgt, de capaciteit van de laboratoria
het toelaat en er genoeg materiaal en personeel is,
kan GGD Hart voor Brabant de komende maanden
de testlocatie in Cuijk opschalen naar zes tot acht
teststraten. In dat geval kan de GGD in Cuijk maximaal 1200 tot 1600 testen per dag doen. Eventuele verdere opschaling is nog mogelijk door in de
avonduren open te gaan.
Na Rosmalen, Tilburg en Uden is Cuijk de vierde
plaats in de regio van GGD Hart voor Brabant waar
mensen met klachten terecht kunnen om zich te laten testen. Een dergelijke voorziening was er nog
Ook onze droom om er
een bijzonder en verbindend kerstconcert 2020
van te maken, is als een
zeepbel uit elkaar gespat!

niet in dit deel van Brabant. Mensen in de regio
Cuijk moesten uitwijken naar bijvoorbeeld Uden,
Helmond, Eindhoven of Nijmegen.
Testen
Vanaf 1 juni kan iedereen in Nederland met milde
klachten die passen bij het coronavirus zich laten
testen. Dit zijn verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten,
verhoging of plotseling verlies van smaak of reuk.
De GGD controleert met deze testen het verspreiden van het virus waardoor we elkaar nog beter
kunnen beschermen. Gratis laten testen via de GGD
is op afspraak. Dat kan via het landelijke telefoonnummer 0800 1202 of online via www.coronatest.nl.
Voor meer informatie over het testen, kun je terecht
op de website van GGD Hart voor Brabant (www.
ggdhvb.nl) of via de website van de Rijksoverheid
(www.rijksoverheid.nl).

Fanfare Vriendenkring Overloon

Natuurlijk hebben we gekeken naar goede alternatieven, maar nu corona meer grip op ons heeft gekregen durven we het niet aan.
Het kerstconcert van
fanfare Vriendenkring op
zaterdag 19 december 2020 is afgelast!

Pré-mantelzorgwoning?
De laatste weken
hebben we vanuit de
dorpsraad regelmatig iets gemeld over een eventueel, nieuw CPO-bouwproject in Overloon. Dat proces gaat natuurlijk gewoon verder, ook al valt daar
niet elke week wat nieuws over te melden.
De Gemeente attendeerde ons erop dat er voor
sommige mensen misschien ook nog wel andere
mogelijkheden zijn voor woonruimte. Eén van die
mogelijkheden komt voort uit de zgn. “Beleidsregel
Pré-mantelzorgwoningen”. Deze regeling werd in
september 2019 van kracht.
In feite gaat het erom dat iemand op zijn/haar
grond een tweede woning zou kunnen bouwen,
of een schuur of garage als zodanig in gebruik zou
kunnen nemen, mits aan een aantal voorwaarden is
voldaan die in de Beleidsregel staan genoemd. De

belangrijkste ervan zijn deze:
• De pré-mantelzorg woning mag niet meer dan
100 m2 bedragen.
• Het gaat om een woning voor één persoon of één
huishouden.
• Degene die er gaat/gaan wonen moet verwant
zijn met degene van wie de hoofdwoning is, dus
in de regel gaat het dan om familie.
Het mooie is dat hier vrij snel toestemming (omgevingsvergunning) voor verleend kan worden en er
hoeft geen mantelzorg-indicatie te zijn. Maar let
op: het gaat om een tijdelijke toestemming, voor de
duur van maximaal tien jaar.
Daarom, niet voor iedereen geschikt misschien,
maar misschien kan het hier of daar toch voor een
snel en acceptabel woonalternatief zorgen.
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Heeft u vragen
of wilt u een
afspraak? Bel:
(0478) 64 24 75
www.fysiovandervliet.nl
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0478-641890
www.bloems-overloon.nl
info@bloems-overloon.nl

u kunt bij ons
ook online bestellen

Vul jij de enquête van gemeente
Land van Cuijk ook in?
Half november start een online enquête voor inwoners van de toekomstige gemeente Land van Cuijk.
Gevraagd wordt onder andere wat inwoners belangrijk vinden in hun dorp en hoe zij met de gemeente willen samenwerken. Voor deze enquête ga
je over twee weken naar www.gemeentelandvancuijk.nl.
Dit is een van de activiteiten om inwoners te betrekken bij het zo goed mogelijk inrichten van de
gemeente Land van Cuijk. Burgemeester Antoine
Walraven van de gemeente Mill en Sint Hubert: ‘We
hebben gekozen om samen een grotere gemeente
te vormen, omdat deze grootte ons meer slagkracht
geeft. Maar vanaf het begin hebben we ook gezegd: we doen het op zo’n manier, dat de 29 dorpen centraal staan en we dicht bij onze inwoners
blijven.’
Wethouder Bouke de Bruin, gemeente Boxmeer: ‘En
dat betekent ook ruimte geven aan alle goede energie die er in dorpen en inwoners zit. We willen de
nieuwe gemeente zo inrichten, dat er een goed kli-

maat is voor initiatieven van dorpen, verenigingen
en individuele inwoners.’
De enquête wordt aangekondigd met een campagne waarin inwoners van een groot aantal dorpen
van de gemeente Land van Cuijk vertellen waarom
zij het belangrijk vinden mee te praten, te denken en
te doen. Dorpsraad Overloon heeft Anke van Raaij
hiervoor gevraagd: ‘Ik vind het een eer om namens
Overloon een gezicht te zijn voor deze campagne.
De gemeente wordt een stuk groter. Juist daarom
is het goed dat we de kans krijgen en pakken om
onze ideeën en meningen te delen met de gemeente. Want wat vind jij belangrijk voor ons dorp?’
De informatie die met de enquête wordt opgehaald, is onderdeel van het advies over het inrichten
van de nieuwe organisatie aan de gemeenteraad en
het management. Ook wordt deze ingezet om te
kijken op welke manier inwoners hier verder over
mee willen praten, denken en doen. Onder andere
tijdens bijeenkomsten, als de coronamaatregelen
dit weer toelaten.
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Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl
Voor computers, Maptops, printers, cartridges,
Xifi, onderhoud en reparatie.

Heerlijke 100%
blauwe bessen PRODUCTEN en NOTEN

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

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
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Het weer
Oktober met een vrij constant
temperatuurverloop
Vrijwel alle maanden van dit jaar zijn warmer verlopen dan normaal. Ook deze wijnmaand had nog
een klein overschot, als was dat wel beperkt. Toch
begonnen we met iets te lage waarden en flink
wisselvallig weer. Na al die droogte van voorheen,
waren er nu meer regendagen. Maar echte grote
neerslaghoeveelheden bleven achterwege. Op de 7e
oktober kon ik de hoogste dagsom noteren. Over
de hele dag viel er 11 mm neerslag. Tot aan de 13e
regende het elke dag, met tussenpozen. Daarna
volgde een week lang droog weer, maar het was
wel kouder. Zeker de nachten, maar echt koud kunnen we dat niet noemen. De laagste waarde komt
in de boeken op de 14e toen de meetbuis vier graden aanwees. Vanaf de 19e keerde de wisselvalligheid weer terug en kreeg het weerbeeld een buiig
karakter. Wel kwamen de temperaturen in stijgende lijn. Zo kon ik op de 21e nog een warme dag aan
het bestand toevoegen waarop de waarde opliep
naar 20.5 graden. Overigens niets bijzonders voor
de oktobermaand. Op 13 oktober 2018 kon ik de
hoogste temperatuur ooit noteren het werd toen
28.3 graden. Dus de laatste periode van deze maand
was ruim zachter dan normaal, maar in het midden
van de maand was het juist wat te koud. Toch is het
totaal gemiddelde nog bijna één graad boven normaal uitgekomen. Mijn gemiddelde over oktober
bedraagt 11.4 graden. Dat houdt in dat tot nu toe

de julimaand de enige maand is waarbij het gemiddelde onder normaal is gebleven. Al was dat maar
met 0.6 graden. Naar alle waarschijnlijkheid wordt
het weer een warm jaar. Nog even afwachten.
Door al die wisselvalligheid hebben we wel een zeer
sombere maand beleefd. Alleen in het jaar 1998
scheen de zon nog minder. Toen 48 uren, nu 65 uren.
Opvallend is dat er niet één zonloze dag is voorgekomen afgelopen maand. Er was wel een aantal
dagen waarbij de warmtebron maar kortstondig tevoorschijn is gekomen. De zonnigste oktobermaand
was die van 2005 met 188 uren. Normaal is 116 uren.
De laatste dagen viel er toch nog flink wat regen en
daardoor is het maandtotaal opgelopen naar bijna
80 mm. Maar deze hoeveelheid valt in het niet ten
opzichte van de kustprovincies Noord- en Zuid-Holland, waar plaatselijk tussen de 150 en 200 mm is
gevallen. Over het hele jaar komen we nog altijd
ruim 100 mm te kort. Daardoor is het grondwaterpeil nog altijd erg laag. Dat peil kan alleen bij
komen als we een natte winter krijgen. In oktober
valt normaal 67 mm. De maand zijn we zeer zacht
afgesloten en zo is ook de nieuwe maand november
begonnen. Ruim boven normaal, maar geen dagrecords.
Hoe het verder gaat kun je vernemen als je afstemt
op radio MAASLAND 89.6 FM en wel om 12.30,
13.30 en ook later op de dag. Ook via radio VENRAY
FM 90.2, zowel in de ochtend- als in de avonduren.
Weerman Bert Vloet

Cyril van den Bosch
nieuwe wijkagent voor Overloon
De wijkagent is vaak in de wijk te vinden. Hij is aanspreekbaar voor u als wijkbewoner, want u weet als
geen ander wat er speelt en leeft in
uw wijk.
U kunt met structurele problemen
en wijkgerelateerde vragen bij hem
terecht. Hij voert zijn werkzaamheden uit vanuit het team Cuijk en is
te bereiken via het telefoonnummer
0900-8844 en via www.politie.nl (Mijn
Buurt). Als de wijkagent niet aanwezig is, kunt u een bericht voor hem
achterlaten. Bel voor spoedgevallen
met 112.
De wijkagent is verantwoordelijk
voor de totale politiezorg binnen zijn
wijk. Hij of zij richt zich op de aanpak
van sociale problemen, maar ook op

zaken als overlast, criminaliteit, milieu en verkeer.
In samenwerking met collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd
werkt de wijkagent voortdurend aan
het verbeteren en vergroten van de
veiligheid in uw wijk of buurt. De
wijkagent onderhoudt contact met
externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties.
Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd
hoe deze adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. Ook dan is
informatie uit de buurt van essentieel
belang. Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw
buurt of wijk, neem dan gerust contact op met uw wijkagent Groeningen
| Vierlingsbeek | Maashees | Holthees |
Overloon.
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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

Persoonlijk en begripvol

salon

Carolina

beauty & health

0478 588 889

dag en nacht bereikbaar

0485 523 043

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

18

Het Lingo-avontuur van Lieke en Patrick op TV
en 28 oktober. Wij gaan nog even nagenieten, met
aan onze voeten de befaamde Lingo sokken.
De uitzendingen zijn nog terug te zien via UITZENDINGGEMIST.NET (SBS 6)

‘Mam, ik kijk bij papa ook altijd Lingo en papa is net
zo goed als jij’, zei onze zoon Luuk. En zo ontstond
het idee om ons samen op te geven. Om geselecteerd te worden moesten we een kort filmpje maken
over onszelf en onze motivatie om mee te doen. Een
week na het insturen van het filmpje stonden we al
in de studio en begon ons Lingo-avontuur. Zonder
groen-roepend publiek vanwege Corona, maar ondanks dat toch heel succesvol. We behaalden 2x de
finale en grabbelden de gouden bal! De derde keer
verloren we na een heel spannende strijd waarin 2x
het 7-letterwoord gespeeld moest worden om te
bepalen wie de finale mocht spelen.
Luuk en Jolijn zijn super trots op hun ouders en het
is ook heel leuk om te zien hoe het dorp meeleeft
en genoten heeft van de tv-uitzendingen op 26, 27


Collectief collecteren
Namens alle doelen heel
hartelijk bedankt

Met grote tevredenheid kijken wij als werkgroep terug op de aangepaste collecte van 2020. Deze manier van collecteren
heeft boven onze verwachting het mooie bedrag
opgeleverd van € 18.995,40. De verdeling ziet u in
nevenstaand schema. Vorig jaar hadden we een opbrengst van € 21.889,82.
Naast positieve reacties zijn we ook geattendeerd
op het feit dat geld storten op de bank niet anoniem is. Daar zijn wij het mee eens. Nogmaals willen
wij benadrukken dat wij als werkgroep zorgvuldig
met uw gegevens omgaan.
Voor de collecte van 2021 gaan we onderzoeken of
we een combinatie kunnen maken van beide manieren van collecteren: 1. het geld overmaken via
de bank met inleveren van de envelop en 2. het inleveren of ophalen van de envelop met geld door
collectanten. Hierover zullen wij u begin 2021 informeren.
Wij wensen u allen een goede gezondheid en hopen
dat we het volgend jaar weer op u mogen rekenen.
Via deze weg willen wij als werkgroep iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan deze
collecte.

Nationaal Epilepsie Fonds

€ 1.014,77

Nationaal MS Fonds

€ 1.191,77

Hartstichting

€ 2.066,27

Prinses Beatrix Spier Fonds

€ 1.147,77

Nederlandse brandwonden stich- € 1.143,27
ting
HandicapNL

€ 1.122,77

Long Fonds

€ 1.272,77

Diabetes Fonds

€ 1.176,27

KWF Kanker Bestrijding

€ 2.334,27

Nierstichting

€ 1.366,27

Vastenaktie

€ 1.254,82

Maag Lever Darm Stichting

€ 1.321,27

Prins Bernard cultuurfonds

€ 1.322,89

ReumaNederland

€ 1.238,77
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• Dakinspectie, onderhoud en renovatie
• Platte daken kunststof en bitumineuze
• Dakgoten reinigen en renoveren
• (Spoed-)reparatie
Tel.
E-mail

06-41861929
janssendakwerkenoverloon@outlook.com

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

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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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

ken allemaal uit naar die sfeer en naar de gezelligheid. Maar uw en onze gezondheid gaat voor alles,
vandaar ons besluit.
We hopen dat u dat zult begrijpen, maar we hopen
vooral dat u er een volgende keer weer bij zult zijn.
We doen er alles aan om volgend jaar zomer (juni),
maar zeker ook weer voor de Kerst (december) de
volgende editie van LEKKER LOËN doorgang te laten vinden.
Beste inwoners van Overloon en deelnemers aan
LEKKER LOËN,
We hebben ons besluit zo lang mogelijk uitgesteld. Maar nu er door de overheid wederom strenge maatregelen zijn getroffen om het nog steeds
aanwezige Coronavirus te bestrijden voelen wij ons
genoodzaakt ook de decemberversie van LEKKER
LOËN te annuleren. Dat vinden we natuurlijk heel
jammer want de organisatie was zo goed als rond.
Er waren veel deelnemers en we zouden het mooie
Museumpark geheel in kerstsfeer brengen. We ke-

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!
14 november
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
7 december
Dorpsraad, vergadering, de Pit,
20.00 uur
12 december
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
31 december
SJIL, Oliebollenactie, huis aan
huis, 10.00 - 13.00 uur

2021
3 januari
Fanfare en Huibuuke, Liedjesmiddag, de Pit
20 januari
OVO, filmavond met lekker eten,
Museumzicht, 15.00 uur en 20.00
uur

Zet u alvast de optie voor zondag 20 juni en zondag
19 december 2021 in uw agenda? U hoort tijdig van
ons. Heeft u nog een tip of reactie, een goed idee
of een collega die er volgende keer bij wil zijn?, dan
kijken we uit naar uw bericht.
Namens de organisatie,
PLIEN Overloon, Museumzicht, Het Oorlogsmuseum
en de Papegaai
Peter Brouwer, tel 06-12123419

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
19 juni
Fanfare, Avond van de Filmmuziek
20 juni
Lekker Loën, Museumpark
2 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond
31 oktober
Dutchbricks, LEGO Show Bricktopia Overloon 2021, de Pit, 10.00
- 17.00 uur
14 november
Jubileumreceptie 66 jaar Keieschieters, Vierlingsbeek
19 december
Lekker Loën, Museumpark
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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 8 november.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door Hubo Overloon.
De winnaar van de puzzels
in de uitgave van 21 oktober:
Marieke Hendriks
(RESTARIA LOON)
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.
APART
BAARDJE
BESCHERMHEER
BEWUST
CAMPUS
CLOSET
DRIEST
FABEL
FLINK
GEIGERTELLER
INZAGE
KAPOK
KETEL
KLANK

LOGOPEDIST
MEEDELEN
MERGEL
NOTITIE
PALET
PATENT
SMARTLAP
STAANDER
STEEK
TENOR
THEMA
TRAJECT
VAARTOCHT

Horizontaal: 1 slotstuk 6
muzikale hulde 11 dierengeluid 12 mestvocht
13 vers 14 de lezer heil
16 monster 18 pasvorm
20 pl. in Zuid-Holland 22
karakter 23 flard
1
25 larve 26 populaire groet 27 11
bijbelse figuur 28 16
eikenschors
30
kleine ruimte 31 toevluchtsoord 33 bijbelse 22
figuur 35 en andere 36 numero 38 staaf 41
26
Europese taal 45 zangstem 47 troefkaart
48 snelle loop 49 pl. in België 51 vergrootglas 53 graan 55 drinkgelegenheid 56 deel
van Oostenrijk 58 computergeheugen 59
graansoort 60 bijwoord 61 Chinees gerecht 37
63 hetzelfde 65 in orde 66 land in Afrika 67
45
46
door water omgeven land.
Verticaal: 1 koningstitel 2 voeg 3 vaartuig 51
4 laatstleden 5 deel v.e. week 6 uitsluitend
7 bolgewas 8 slaapplaats 9 levenslucht 10 56
rangtelwoord 11 staat in Amerika 15 loop60
stok 17 zangstuk 19 gereed 21 uiting van
vreugde 23 soort hert 24 pausennaam 27
66
slingerplant 29 vuurmond 32 tennisterm
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P
K
L
A
N
K
N
I
L
F
O
D

V
A
T
H
C
O
T
R
A
A
V
R

B
C
L
O
S
E
T
B
O
K
T
I

P
A
T
E
N
T
E
I
O
N
N
E

S
M
A
R
T
L
A
P
T
Z
E
S

E
P
A
R
R
E
A
A
A
I
L
T

M
U
G
P
D
K
K
G
N
O
E
L

E
S
T
R
A
J
E
C
T
D
D
A

R
E
E
H
M
R
E
H
C
S
E
B

G
E
I
G
E
R
T
E
L
L
E
R

E
R
B
E
W
U
S
T
H
E
M
A

L
O
G
O
P
E
D
I
S
T
G
S

34 bergpas 37 stopplaats 38 hemellichaam 39 deel
v.h. hoofd 40 hulde 41 bonus 42 domoor 43 rookgerei 44 pl. in Friesland 46 riv. in Frankrijk 50 idool
52 klein paard 54 rondhout 55 bewusteloosheid 57
stuk stof 59 opstootje 62 heilige 64 dat is.
2

3

4

5

6

12
18

9

10
14

19

20

23

24

27

28

32

15

21
25

29

33

30
34

35

36

38

39

40

41

47

42

43

48
53

52

49

54

62

44
50

55

58

57
61

8

13

17

31

7

59
63
67

64

65
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Haarst Tess
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Haarstudio Tess
0478 2069 70
Bergkampweg 20
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5825 AD Overloon
www.haarstudiotess.nl
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Belangrijke telefoonnummers:
1

Als elke seconde telt, bij levensgevaar
of heterdaad bel dan onmiddellijk 112

2 Politie: 0900 8844

Redactie:
redactie@onseigenerf.nl

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

T 202664
06-11424617

Wijkagent Cyril van den Bosch, via
politie.nl (Mijn Buurt)

T 641641

www.onseigenerf.nl

3 Anoniem bellen: 0800 7000

Abonnement 2020:

4 Huisartsenpost Boxmeer

Bankrekening: NL36RABO0141410469

0900 8880 spoed op ma t/m vr tussen
17:00 - 08:00 uur.
5 Brandweer: 088 0208208
6 Maasziekenhuis Boxmeer:

€ 15,00

Kopij en/of advertenties voor
de uitgave van
aanleveren uiterlijk

18 november
11 november 20.00 uur

0485 845000
7 Meldingen bij Gemeente Boxmeer:
• Groen, plein, stoep, fietspad, weg
0485 585911 of bij spoed 06 53735353
www.boxmeer.nl tab melding doen
• Zorgloket: 0485 585865

2

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

