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Toon Verrijdt en Mia van der Zanden, 50 jaar op De Bergkamp
In de tijd dat Prinsenhof in Venray hoogtij vierde, eind 1960, leerden Toon Verrijdt en Mia van der Zanden elkaar beter
kennen. Mia, een echte Lónse, kwam uit
het gezin van Hendrik van der Zanden
en Anna Verhoeven, die afkomstig was
uit Elsendorp. Hendrik en Anna kregen
10 kinderen, 6 meisjes en 4 jongens. Mia was de vijfde in
de rij. Toon werd geboren in het gezin van Mathieu Verrijdt en Marie Franssen die 6 kinderen kregen, 4 jongens
en 2 meisjes. Toon was op een na de oudste en woonde in
Sambeek. Voor en tijdens hun huwelijk was Toon timmerman en Mia is 42 jaar lid van Scouting Overloon geweest!
Mia werkte in diverse gezinnen als hulp in de huishouding
o.a. in een winkel in Oirlo en bij kinderarts dr. Baal in Venray. Dat heeft zij heel lang gedaan totdat zij naar huis gehaald werd omdat een andere zus van Mia ging trouwen
en er iemand thuis de touwtjes in handen moest nemen.
Na een periode als timmerman gewerkt te hebben ging
Toon als vakantiehulp werken bij Rank Xerox. Toen ze
daar ontdekten dat Toon feitelijk timmerman was, hadden ze hem juist nodig! Mallen maken om de producten
te versturen, werk dat Toon goed beviel! Toen hij 56 jaar
oud was mocht hij ophouden met werken omdat er een
grote reorganisatie was. Ook Mia heeft in die periode bij
‘de Rank’ gewerkt.

gen zodat het voor het nageslacht bewaard blijft. Het
gebied van onderzoek en vastlegging, strekt zich uit van
Nijmegen tot Venlo en van Grave tot Kleef in Duitsland.

Ze trouwden in 1970 en in die tijd was het zo dat de man
werkte en de vrouw thuis bleef bij de kinderen. Toon
en Mia kregen twee kinderen. Een dochter Daniëlle, getrouwd en zij woont in Alphen aan den Rijn. Daniëlle
heeft 3 kinderen waarvan Toon en Mia trotse grootouders zijn. Zoon Martijn is Overloon trouw gebleven.

Op 12 december 2020 zijn Toon en Mia 50 jaar getrouwd,
maar in deze Coronatijd kun je dat feest niet vieren zoals
je dat graag zou willen doen. Ook het vrijwilligerswerk
is nu niet mogelijk! Jammer! Zij hopen, net zoals vele
anderen, dat er snel een passend vaccin komt. Wij wensen Toon en Mia met kinderen en kleinkinderen toch een
fijne dag toe! Proficiat!

Wie kent Toon niet als de man, die alles van
de natuur afweet en ook vaak gevraagd is om
met die kennis allerlei organisaties mee te helpen oprichten. Zo is hij al heel lang actief in de
bosgroep van Coen Hofmans, een heel prettige
groep waarvan het fijn is om daarin opgenomen
te zijn. Toon weet van zichzelf dat hij geen leiderschapskwaliteiten in zich heeft en daarom
heeft hij Coen gevraagd, die deze capaciteit wel
bezit. Zo is hij ook op dezelfde manier actief in
de Staatsbossen van St. Anthonis. Ook is hij al jarenlang op de dinsdag op het kerkhof actief. Je
komt hem in feite altijd wel weer ergens tegen
in de bossen in en rond Overloon. Al ongeveer
40 jaar is hij erg actief, samen met de vroegere
huisarts Fons Rijerse, om alles wat met bloemen
en planten te maken heeft goed in kaart te bren-

In hun vrije tijd hebben ze vaak mooie reizen gemaakt,
en heel veel van de wereld gezien. Ze zijn in Zuid-Afrika
geweest, in Brazilië, Indonesië en ook in Mexico. Vanaf
2001 zijn ze ook met de fiets erop uit gegaan. Mia werd
ernstig ziek en toen ze hersteld en opgeknapt was besloten ze per fiets naar Santiago de Compostella in Spanje te gaan. Terwijl ze daar aan het fietsen waren kwam
11 september in beeld. De wereld was in shock door de
gebeurtenissen in Amerika, waar naast materiële schade
ook duizenden doden vielen. “Wat voelden wij ons toen
klein!” aldus Toon en Mia.
Ze fietsten naar Rome en naar veel andere plekken in
Europa om ook zo maar even bij zussen in Praag en München op bezoek te gaan. “Wij komen er aan”, vertelden
zij hun familie en een aantal dagen later waren zij er
met de fiets!!
In de keuken hangt een landkaart aan de muur waarop
alles vermeld staat: routes en plaatsen waar ze overnacht
hebben! Indrukwekkend! En zo kunnen zij nog wel uren
doorgaan met vertellen.

Foto: Tiny Willems

4 generaties
Op 23 oktober 2020 is Steffie Vloet
geboren, dochter van
Maik en Hilde Vloet-Abels.
Op de foto van links naar rechts:
To Hubers - van Kempen (98),
Ans Abels - Hubers (64),
Hilde Vloet - Abels (35) en
Steffie.

Waterpompstation wordt ontmanteld
Dit waterproductiebedrijf in Vierlingsbeek is al enige tijd buiten bedrijf. Het drinkwater dat geleverd
wordt in Overloon komt van andere waterproductiebedrijven (combinatie Veghel, Lieshout en Helmond) van Brabant Water. Wel is op het terrein een
aanjager aanwezig. Dat is een pomp die het water,
afkomstig van andere waterproductiebedrijven,
doorpompt/aanjaagt naar het land
van Cuijk.

Voor de alpenwatersalamanders creëren we een
meer natuurlijke vijver.
De werkzaamheden zullen half december afgerond
worden. Daarna onderzoeken we hoe we het gebied verder in kunnen passen in de omgeving.

De oude winputten en leidingen
zijn inmiddels verwijderd. Momenteel worden de oude gebouwen
afgebroken volgens het principe
‘duurzame sloop’. Dit betekent
onder andere dat alle materialen
zoveel mogelijk een tweede leven
krijgen. Zo wordt bijvoorbeeld constructiebeton hergebruikt in nieuw
beton.
In het oude gebouw zaten zomerverblijven van kleine dwergvleermuizen. Om te zorgen dat zij ook na
de sloop een veilige plek hebben, is
er een vleermuishotel gebouwd.

Het mag geen naam hebben
• Tennissen is niet duur - nu de kantine op slot is. Net als voetballen, golfen,
volleyen, biljarten, fietsen, mountainbiken, wandelen, enz…!
• Wiêzer mit d’n Huiwiêzer - carnaval ok nie duur…!
• Help, we houden geld over…!
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Kerkberichten
Voorzorgsmaatregelen in verband met het Coronavirus
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. Noteer
uw naam en tel. nr. op de lijst van kerkgangers.
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.
Mededeling
• Van de Allerzielenviering op 1 november is een
dvd-opname gemaakt. Indien u hiervoor, tegen
vergoeding van de kosten, belangstelling hebt,
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 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 hebben in alle vieringen
van de maand november gebrand. Daarna kunnen
de nabestaanden deze kaarsen ophalen, als herinnering. Dit kan op dezelfde momenten als het
ophalen van een Allerzielenprentje.
Vieringen 6 december - 19 december
Zondag 6 december 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acoliet: Gerda Willems
Intenties: nog niet bekend
Zondag 13 december 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Jeanne Willems
Intenties: Elisabeth Heemskerk-Raspe vanwege haar
sterfdag, de overleden familie van den Berg-Boekhold.
Kosterdienst
29 november – 5 december
Nelly van Gemert, tel. 642504
6 december – 12 december
Tiny Willems, tel. 641814
13 december – 19 december
Nelly van Gemert, tel. 642504
Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 20 december, de kerstvieringen op 24 en 25 december, 27
december, 3 en 10 januari bij de kerkberichten in
Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk dinsdag 8 december 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
de maand worden de vieringen uitgezonden vanuit
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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.

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.

Voor het melden van een overlijden
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij
de dienstdoende koster, die vermeld staat bij deze

Voor vragen of andere zaken kunt u zich richten
naar het e-mailadres : info@theobaldusparochie.nl

Uitgebreide informatie over de deelparochie H.
Theobaldus kunt u vinden op de website:
www.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-

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

Adventsactie 2020

Delen smaakt naar meer

Akkers voor ontheemde gezinnen in DR Congo
Adventsactie is een jaarlijkse campagne van de
Rooms-Katholieke Kerk waarbij in de vier weken voor
Kerstmis, de adventsperiode, geld wordt ingezameld voor mensen in nood. Dit jaar staat de adventsactiecampagne in het teken van voedselzekerheid.
De parochie Maria, Moeder van de Kerk steunt dit
jaar het project ‘Akkers voor ontheemde gezinnen
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in DR Congo’. In het Masisi-gebied in de Democratische Republiek Congo leven 20.000 ontheemden
die zijn gevlucht voor extreem geweld. Zij hebben
dringend gebrek aan voedsel. Wij willen de levensomstandigheden verbeteren van minimaal 250 kinderen en jongeren uit 50 meest kwetsbare gezinnen. Zo krijgen deze gezinnen de beschikking over
gemeenschappelijke akkers, materialen en zaai-

goed. De lokale parochie heeft daarvoor grond beschikbaar gesteld.
De opbrengst is bestemd voor extra voeding voor
de kinderen, de aankoop van zaden voor het volgende seizoen en om voor de kinderen de gezondheidszorg te bekostigen in het lokale ziekenhuis. De deelnemers krijgen les in agrarische
technieken en leren van elkaars ervaringen. Ze
krijgen ook les in verkooptechniek, zodat ze hun
producten op de lokale markten goed kunnen
verkopen. Ze werken onder leiding van een comi-

té van boeren, die training krijgen in leiderschap,
ondernemerschap en vreedzaam samenleven.
U kunt dit project steunen door een gift over te maken op: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie,
Den Haag o.v.v. Adventsactie 2020 parochie Maria
Moeder van de Kerk St Anthonis.
U kunt uw gift ook deponeren in de daarvoor bestemde bussen in onze kerken te Sint Anthonis, Beugen, Oeffelt, Oploo, Overloon, Wanroij en Westerbeek. De Actie loopt van 28 november tot en met 26
december. Alvast dank voor uw bijdrage.

Enquête nieuwe gemeente Land van Cuijk is online
Het is zover! De enquête over de nieuwe gemeente
Land van Cuijk is online. Alle inwoners van de toekomstige gemeente Land van Cuijk kunnen meepraten. Wat vind jij belangrijk in jouw dorp? En hoe wil
je met de gemeente samenwerken om jouw ideeën
te realiseren? Doe mee en laat het ons weten! De
enquête is te vinden op www.gemeentelandvancuijk.nl
Zodra het weer mogelijk is, zetten we het gesprek
voort tijdens bijeenkomsten. De input die je nu via

deze enquête levert, is hier een belangrijk onderdeel van. Ook worden de resultaten gebruikt voor
het inrichten van de nieuwe gemeentelijke organisatie.
De afgelopen tijd hebben veel inwoners verteld
waarom zij het belangrijk vinden mee te praten. En
dat is mooi, want we zijn straks met z’n allen inwoners van de gemeente Land van Cuijk, dus ieders
mening telt!
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
klimaat is voor initiatieven van dorpen, verenigingen en individuele inwoners”.
Als je meedoet aan deze enquête maak je natuurlijk ook kans op mooie gemeente Land van
Cuijk-prijzen. Eind december worden de prijswinnaars bekend gemaakt. Voor nu: bedankt dat je
meepraat via deze enquête, we zetten het gesprek
graag snel voort!

Duofiets Overloon bedankt
alle mensen hartelijk die op
hen gestemd hebben!
De totaalopbrengst was
€ 727,20. Met dit mooie
bedrag kunnen veel leuke
uitstapjes verzorgd worden
voor mensen die gebruik
willen maken van de Duofiets.

Reserveren kan via website http://zonnegroet-ohs.
nl/duofiets-tandem/duofiets/. Een deel van het opgehaalde bedrag is ook bestemd voor een nieuwe
website mèt reserveringsagenda. Reserveren gaat
dan in de toekomst nog makkelijker door deze handige overzichtelijke agenda.
Namens Duofiets Overloon nogmaals hartelijk bedankt!
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Sparkling Christmas
2020

19 dec. 21:00 u
Thuis Genieten
Samen met de lokale ondernemers maken we de
feestdagen van 2020 overheerlijk, gezellig en warm.
Angels Rule is een enthousiaste groep muzikanten die regionaal en daarbuiten vele optredens op
hun naam hebben staan. Hun jaarlijks terugkerende kerstconcert ‘Sparkling Christmas’ bezorgt
meer dan 1000 gasten een ultiem kerstgevoel.
Dit jaar mogen ze in Schouwburg Cuijk tijdens de 6 concerten niet meer dan 30 bezoekers per show
ontvangen. Om meer mensen te bereiken zal het concert ook via een live-stream uitgezonden
worden. Voor alle inwoners uit Overloon, Sambeek, Vortum-Mullem, Groeningen, Vierlingsbeek,
Maashees en Holthees zal deze live-stream GRATIS aangeboden worden door de leden van de
OVRV (Ondernemers Vereniging Regio Overloon-Vierlingsbeek). Een vereniging met ca. 150 leden,
ondernemers uit alle mogelijke branches.

Wij, de horeca-ondernemers van Overloon,

Sambeek, Vortum-Mullem, Groeningen, Vierlingsbeek,
Maashees en Holthees, willen u graag tijdens het
concert, maar uiteraard ook tijdens alle gezellige
momenten die de komende weken gaan komen,
voorzien van een lekker hapje en drankje. Neem
contact op met het lokale horecabedrijf dat u de omzet
gunt, en zij gaan het voor u regelen.
U kunt de live-stream van Angels Rule op zaterdag
19-12 om 21.00 uur GRATIS beleven. U dient zich
daarvoor aan te melden via de link:
www.angelsrule.nl/livestream

Heeft u vragen over dit initiatief van de Ondernemersvereniging Regio Overloon-Vierlingsbeek, stuur dan
even een berichtje aan pverbeeten@plusverbeeten.nl
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Kindervakantieweek 2020
We lezen dit jaar vooral over evenementen
en activiteiten die niet
door kunnen gaan.
Gelukkig kunnen wij daar nu even verandering in
brengen want kindervakantieweek ging wél door!
Al was het in een aangepaste vorm en was de naam
kindervakantieweekend beter van toepassing geweest, maar dat mocht de pret niet drukken. Als
organisatie hebben wij er alles aan gedaan om binnen alle geldende maatregelen toch een geweldig
programma in elkaar te zetten voor de Overloonse
jeugd. Tevreden kijken we nu terug op een zeer geslaagd weekend.
Op zaterdag 31 oktober waren de groepen 7, 8 en
de brugklas aan de beurt. Om 18.00 uur kwamen
zij in de kelder van de Pit bij elkaar. Daar kregen
ze uitleg over het spel wat we die avond zouden
gaan spelen: een smokkeltocht. Er werden groepen
gemaakt en elke groep kreeg dezelfde hoeveelheid
smokkelwaar, waaronder vloeibare zeep, een volle fles frisdrank (zonder dop), een zakje punaises,
een zak chips en nog veel meer. De groepen hadden
de opdracht om alle smokkelwaar ongezien door
Overloon te smokkelen via verschillende adressen.
Maar opgepast: er was die avond ook veel douane
actief in het dorp! Die waren te voet, op de fiets of
zelfs op de brommer aan het controleren of er niets
gesmokkeld werd. En om het nog verwarrender te
maken waren er ongure figuren in het dorp waar
je extra smokkelwaar kon krijgen. Gelukkig is het
in deze tijd van het jaar vroeg donker, waardoor de
smokkelaars zich een beetje gemakkelijker konden
verstoppen. Na een spannende tocht kon iedereen
even bijkomen onder het genot van een broodje frikandel, wat te drinken en een marshmallow boven
het vuur. Voldaan ging iedereen terug naar de Pit

om nog een uurtje een feestje te bouwen in de kelder.
Om 9.00 uur op zondag 1 november kwamen de kinderen van groep 3 en 4 naar de Pit. Toen iedereen
aanwezig was, zijn we te voet naar het gildeterrein
gegaan. Voor alle kinderen lag er een cadeautje
verstopt in de bossen. Na een fanatieke zoektocht
had iedereen de buit binnen en wist iedereen bij
wie die in het groepje zat. Elke groep ging op weg
naar verschillende locaties in het dorp om daar spelletjes te spelen en opdrachten te maken. Bij elk onderdeel kon je een cijfer verdienen, maar je moest
wel goed opletten, want als de opdracht niet lukte
kreeg je misschien wel een verkeerd cijfer. Tussendoor konden de kinderen nog wat spelen op de
veldjes waar ze langs kwamen, wat ranja drinken
en marshmallows roosteren. Aan het einde van de
ochtend was er voor iedereen een broodje knak
voor de laatste energie. Dat was wel nodig, want
met alle cijfers van de opdrachten moest er nog een
schat gevonden worden. Eenmaal bij de schat aangekomen, bleek dat de cijfers nodig waren om een
paar koffers open te krijgen. Dat lukte heel goed bij
iedereen en de schat met gouden munten werd zo
veroverd. Iedereen ging tevreden terug naar de Pit
waar we nog een uurtje spelletjes gespeeld hebben.
In de middag, om 14.00 uur, was het de beurt aan
groep 5 en 6. Ook zij mochten een cadeautje zoeken
in de bossen bij het Gildeterrein en gingen daarna
op pad om cijfers te verzamelen bij verschillende
opdrachten. Maar in groep 5 en 6 zijn ze natuurlijk
al een beetje ouder, dus er moest ook wat verder
gelopen worden. Als extraatje kwam er ook nog
bij dat er tussendoor kaarten gezocht konden worden om een extra prijs te winnen; die wilde iedereen wel hebben! Het was een flinke tocht, dus wat
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Bezorging Eindejaarsuitgave:

: e v a g ti u s r a a j e d ni E

poErf
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vreih gnigroiszede
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d si ,negnahiervan
vtno frEop
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Omdat alle bewoners de Eindejaarsuitgave van Ons Eigen
.0202-21-71 gadrednod po sleed gon kj
woensdag 16-12 en mogelijk nog deels op donderdag 17-12-2020.

Kopij en Advertenties voor de
Eindejaarsuitgave van 16-12-2020:
Indien mogelijk, aanleveren graag
uiterlijk dinsdag 8-12.

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

salon

Carolina
Carolina
salon

beauty & health
beauty & health

Ook adverteren in de KerstEindejaarsuitgave? (16-12)
Iedereen in Overloon ontvangt dan deze
uitgave, dus 100 % bereik !
Geïnteresseerd ?
Stuur een bericht naar:
advertentie@onseigenerf.nl
PS Uiteraard niet bedoeld voor onze vaste
adverteerders.

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: 0478 – 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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drinken tussendoor ging er wel in. Aan het einde
van de middag was er voor iedereen een frietje met
een snack; dat was natuurlijk erg lekker, maar iedereen wilde nog zo graag de laatste cijfers vinden om
nigrozeB zo de schat te kunnen openen, dat er na het eten
nog snel een paar opdrachten werden gedaan. Ook
evagtiusraahier
jednvonden
iE ed srealle
nowkinderen
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de schat met
legom ne 21gouden
-61 gadmunten.
sneow Goed gedaan allemaal!

genieten van een complete kindervakantieweek in
de eerste week van de zomervakantie. Wij kijken er
naar uit, jullie ook?!
Met sportieve groet,
Werkgroep kindervakantieweek
Femke, Ilse, Leontien, Marieke en Ralf

Het was een geweldig weekend waarin alle kinderen actief hebben genoten van alle spellen. Als organisatie bedanken wij graag alle ouders en andere
vrijwilligers die op wat voor manier ook hebben geholpen. We hebben er samen weer een mooie activiteit van gemaakt!
Hopelijk kunnen we komende zomer weer gaan

Bewegen blijft belangrijk
In deze tijd kan of wil
niet iedereen gebruik
maken van het regulier
bewegingsaanbod bij de SWOGB. Er worden door
de overheid maatregelen getroffen, soms treft het
bestuur maatregelen én er zijn ook senioren die de
drukte liever niet opzoeken. Zij kiezen liever voor
alternatieve activiteiten. Belangrijk is dat u kiest wat
bij u past én dat u in beweging blijft.
Alternatieve bewegingsactiviteiten in en rondom
het huis
• “Nederland in Beweging” voor als u redelijk goed
mobiel bent: iedere dag op TV NPO 1 om 10.15
• “Beweeg mee” op TV bij Omroep Land van Cuijk:
iedere dag om 10.30 en 15.30.
• Het aanbod is gericht op mensen die wat rustiger
willen bewegen. En het kan ook op de stoel.

• “De Ommetje app” van de hersenstichting, ontwikkeld met Erik Scherder. Elke dag een wandeling
maken is goed voor je mentale en fysieke gezondheid. Je kunt er individueel gebruik van maken
maar ook in groepsverband. Sommige docenten
gebruiken het bijvoorbeeld met de groep. Wilma
Huijbers, een bewegingsdocent: “Het gaat om
de tijd die je aan een wandeling besteedt en niet
om de afstand. En dat maakt het voor meer mensen toegankelijk. Met een groep geeft natuurlijk
meer motivatie en beweegplezier.” Nieuwsgierig
naar hoe het werkt? Googel maar eens naar www.
hersenstichting.nl/ommetje. Heeft u hierbij hulp
nodig, er is vast wel iemand in uw netwerk, die u
hierbij kan helpen.
“Samen bewegen is ook elkaar ontmoeten”

Mooi bedrag voor Openluchttheater!
De
statiegeldactie van PLUS Verbeeten heeft in maanden september en oktober het geweldige bedrag van
€ 412,95 opgeleverd voor het Openluchttheater.
Op donderdag 19 november ontving Peter Brouwer, voorzitter openluchttheater, de cheque uit
handen van Ton van Lieshout.
Namens het Openluchttheater hartelijk dank
aan PLUS Verbeeten, en natuurlijk aan al diegenen die gedoneerd hebben!
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Dankbetuiging
Bedankt voor de vele kaarten en bloemen die
ik heb mogen ontvangen voor mijn vader

Teng Raaijmakers
Hij is onverwacht en snel komen te overlijden
na een korte ziekenhuis opname.
Dat hij zo geliefd was bij iedereen,
geeft mij heel veel steun.
Dank je,
Margo Raaijmakers

IN VERBAND MET VAKANTIE IS HUISARTSENPRAKTIJK MOOIJ GESLOTEN OP:
maandag 7 december t/m vrijdag 11 december
Voor waarneming bij uiterste Spoedgevallen kunt u bellen van 8.00-17.00 uur met onderstaande arts
Achternaam letters A t/m J
Dokter vd Boom
Tel. 0478-641202
Achternaam K t/m Z
Dokter Mosch-van de Born
Tel.0478-631315

Voor uitsluitend spoedwaarneming tijdens avond, nacht/weekend en feestdagen
mag u bellen met de Centrale huisartsenpost: 0900-8880

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

ROOTS & CARROTS
B A L A N S

M E T

V O E D I N G

B A L A N S

M E T

V O E D I N G

ROOTS & CARROTS
Voor een duurzaam & gezond voedingspatroon

www.fysiovandervliet.nl
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www.rootscarrots.nl
06 301 791 65
Peter Zuidstraat 14, Overloon

Voor een duurzaam & gezond voedingspatroon
www.rootscarrots.nl
06 301 791 65
Peter Zuidstraat 14, Overloon

In gesprek met Hester en Paul van
‘Hester Vonk Noordegraaf jewellery’
Weer zo’n verrassende activiteit in ons dorp. Tegenover ons,
uiteraard op 1,5 meter afstand
maar zonder mondkapje, zitten Hester Vonk Noordegraaf en Paul de Haas , eigenaren van ‘Hester Vonk
Noordegraaf jewellery’ gevestigd aan de Schootshof
in Overloon. Ooit van gehoord? Hester, geboren in
Geffen, opgegroeid in St. Anthonis, en Paul geboren
en getogen in Hoofddorp. Tien jaar geleden zijn ze in
Overloon neergestreken om hun droom uit te laten
komen; een eigen bedrijf, een eigen sieradenlijn.

thuis. Hiervoor neemt ze rustig de tijd. ‘Tijdens het
gesprek wordt duidelijk wat iemand belangrijk vindt.
Dit ga ik dan verwerken in het sieraad. Dit hoeft niet
altijd direct op te vallen, het kan ook heel subtiel zijn.
Sieraden hebben bijna altijd te maken met emotie, en
daarom is het belangrijk om je zo goed mogelijk in te
leven in de klant’, licht Hester haar werkwijze toe.
“Kijk naar een trouwring; die draag je – als het goed
is – je hele leven. Maar ook herinneringssieraden zijn
ontzettend waardevol. Wist je dat je eigenlijk overal
wel een assieraad van kunt maken? Net als dat we een
vingerafdruk heel subtiel kunnen verwerken. Zo ontstaat een – volledig bij jou passend - juweel met heel
persoonlijk verhaal.”
De ontwerpen worden uitwerkt in de vorm van een
handmatige schets of een 3D-tekening in de computer.
Dit laatste is het specialisme van Paul, hierdoor kun je
precies zien hoe het sieraad gaat worden. Paul is een
van de weinige edelsmeden in Nederland die in het
bezit is van een 3D-printer speciaal voor sieraden. Dit
is een nieuwe generatie printers, die in staat is ieder
willekeurig ontwerp door middel van hele dunne laagjes was op te bouwen tot een 3-dimensionaal sieraad.
Het sieraad wordt gegoten en dan begint Hester met
vijlen, zagen en polijsten. ‘Wij hebben ieder onze taken in het proces’, vertelt Paul. ‘Ik hou van de technische mogelijkheden die ingezet kunnen worden en
zoek graag de grenzen op van wat technisch haalbaar
is. Hester houdt van het ontwerpen, afwerken en verfijnen van het sieraad.’ Nee, al dat vijlen en polijsten
daar ben ik niet zo van’, zegt Paul. ‘Dat laat ik graag
aan Hester over.’

Hester volgde een goud- en zilversmidopleiding in
Schoonhoven, Paul in Amsterdam. Beiden hadden een
voorliefde voor edelstenen. Samen kozen ze voor de
Hochshule in het Duitse Idar-Oberstein waar ze de
HBO-opleiding ‘Edelstein- und Schmuckdesign’ afronden.
Na een tijd in Duitsland gewoond en
gewerkt te hebben, besloten ze terug
te keren naar Nederland en samen
een bedrijf op te starten. De plaats
Overloon voldeed aan hun wensen,
en ze vonden een geschikt huis aan
de Schootshof. De taken werden
verdeeld. Hester ontwerpt voor particuliere klanten en Paul bedient de
zakelijke markt. Taken die los staan
van elkaar, maar die elkaar ook vaak
overlappen en een intensieve samenwerking vragen.
De passie van Hester is het ontwerpen
en het maken van sieraden. Het hele
proces begint met een afspraak met
de klant, in het atelier, of bij de klant

Ondertussen staan we bij de 3D-printer die druk bezig
is met een ontwerp. Paul ontwerpt veel voor de zakelijke mark. De klant geeft aan wat hij wil en ik maak
de 3D-tekening in de computer en print het model in
was. Ook veel andere edelsmeden maken gebruik van
zijn kennis en kunde op dit gebied. ‘
Inmiddels is hun bedrijf uit zijn jasje gegroeid. Reden
waarom er nu een nieuw huis
met atelier gebouwd wordt
naast hun huidige woning.
‘Heerlijk om dadelijk alles in
één ruimte te kunnen doen.
Nu is ons hele huis atelier, kantoor, ontvangstruimte en onze
leefruimte. We hebben nog een
zoon van acht jaar, dus het vergt
heel wat logistieke capaciteiten
om alles geregeld te krijgen’,
lacht Hester, ‘Maar,’ vult Paul
aan, ‘vanaf januari zitten we in
ons nieuwe pand en gaan we
verder bouwen aan de droom
waaraan we tien jaar geleden
begonnen zijn’.
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BEN JIJ OP ZOEK NAAR
EEN LEUKE BIJBAAN ALS:

ALLROUND
CAFETARIA MEDEWERKER
En ben jij 15 jaar of ouder? Dan is werken bij
Restaria Loon zeker iets voor jou!
Stuur dan een mailtje naar info@restarialoon.nl
of loop gerust eens binnen!

el!
reageer sn

WIJ BEZORGEN OOK HEERLIJKE
SCHOTELS (COMPLETE MENU’S)
BIJ U THUIS. BEKIJK ONS AANBOD
VIA WWW.RESTARIALOON.NL

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

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

Ruimte voor úw ideeën!
Onze activiteiten zijn momenteel helaas beperkt mogelijk.
Wij hopen voor 2021 weer een interessant programma te
kunnen samenstellen.
Natuurlijk kunt u ons contacteren met uw eigen ideeën!

Als groep kunt u altijd een workshop plannen in overleg
(beeldhouwen, vrij schilderen of pallet schilderen).

Tip: geef eens een workshop cadeau!

Uiteraard zijn ook onze ruimtes te huur.
Aanmelden voor de nieuwsbrief: stuur een email.

Kijkt u op de website voor meer informatie en agenda.
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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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

Klimaat
Verwarming

Sanitair
Elektra

Bezoek ook onze installatievakwinkels!

Overloon - Mill

0478 - 507171 • www.vangemertbv.nl

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

14

06-41861929
janssendakwerkenoverloon@outlook.com

Tennissen of Padel duur? Kom nou!
Veelal is de gedachte dat
je voor tennis en padel
veel kosten moet maken.
Dat valt echt wel mee, kijk maar eens op de site van
T.P. Loonse Duinen (www.tploonseduinen.nl). Onder
het kopje lidmaatschappen vind je de prijzen van
een lidmaatschap. Voor het genoemde bedrag mag
je zoveel padel of tennis spelen als je wilt. Omdat dit
zo ongeveer de enige sporten zijn die we nu mogen
beoefenen, is er ook nog een leuk Winterabonnement.

Wintercompetitie organiseren. Om het thema van
de carnaval te gebruiken; Det zuj moi zien!

Voor zowel de jeugd als voor volwassenen is het,
ook nu, mogelijk om (beginners)trainingen te volgen voor Tennis en Padel. Bij T.P. Loonse Duinen
staan daar 3 professionele trainers voor op de baan.
Ricky, Gé en Stan brengen je graag de kneepjes van
het vak (hobby) bij.

Het mag nu even niet maar we nodigen je uit om
straks, als het wel weer mag, eens langs te komen
om te kijken naar wat er allemaal op het park gebeurt. Voor degenen die geen idee hebben wat Padel is, ook een mooie gelegenheid om daar kennis
mee te maken.

De KNLTB heeft aangegeven dat ze volop bezig is
met de voorjaarscompetitie voor jeugd en senioren.
Binnenkort kunnen onze leden zich hier weer voor
opgeven. Nu maar hopen dat het door kan gaan.
Al met al staat de wereld voor tennis- en padel-liefhebbers zeker niet stil. Het is jammer dat de kantine
voorlopig nog gesloten blijft maar tenslotte weten
we waarom dat is.

Om te zorgen voor prima speelmogelijkheden zijn er vaak werkzaamheden op het park. Is het niet voor
het wekelijkse onderhoud, dan is
het wel voor grote klussen zoals het
vervangen van de mat van baan 1 en
2. Na 20 jaar waren ze echt toe aan
vervanging, ze kunnen nu weer een
hele tijd mee. Ook het vervangen
van de overkapping met alle bijkomende werkzaamheden is een flink
karwei geweest. De zonnepanelen
kunnen er nu op!
Normaal gesproken zouden we nu
midden in de interne Wintercompetitie zitten maar dat is door de maatregelen niet doorgegaan. Als de
maatregelen het straks weer toelaten, willen we toch nog iets van een

Vervangingswerkzaamheden op baan 1 en 2

Videotour in Oorlogsmuseum Overloon
Donderdag 19 november
is Oorlogsmuseum Overloon weer opengegaan. De
twee weken van gedwongen pauze zijn gebruikt
om, aan de hand van de zestien vlogs die het Oorlogsmuseum in de afgelopen maanden heeft gemaakt én gepubliceerd, een videotour te maken.
Door bij relevante onderdelen van de collectie een
QR-code te scannen kunnen de bezoekers vanaf nu
ook kennisnemen van de achterliggende, niet zelden intrigerende en/of spannende, verhalen.
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Persoonlijk en begripvol

0478 588 889

dag en nacht bereikbaar

0485 523 043

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

Heerlijke 100%
blauwe bessen PRODUCTEN en NOTEN
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KBO-OVERLOON

Kalender van activiteiten

Belangenvereniging van senioren

Agenda
Vanwege het coronavirus zullen tot 1 februari 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)
Kerstviering
Door de gevolgen van corona hebben we als bestuur moeten besluiten dat onze kerstviering niet
door kan gaan. De werkgroep is druk doende met
de uitvoering van een alternatief idee om aandacht
te geven aan Kerst 2020.
Bewaarbijlage zingeving bij decembernummer Ons
In ledenmagazine Ons van december zit een bijzondere special over zingeving. Zingeving gaat allang

niet meer (alleen) over
geloof of over de laatste levensfase. En doordat we met zijn allen
langer thuis wonen, is
er ook meer behoefte aan zingeving in de thuissituatie. Daarom heeft KBO-Brabant vrijwilligers opgeleid die met senioren (thuis) in gesprek gaan over
levensvragen. Hoe dit allemaal precies zit, leest u in
de bewaarbijlage die u deze maand bij ledenmagazine Ons aantreft.
Rabobank Clubsupport actie 2020
De opbrengst van de Rabo Clubsupport actie is bekend. Voor onze vereniging heeft het een bedrag
van € 674,44 opgeleverd. Door de wijze waarop dit
jaar de stemmen uitgebracht konden worden en
wellicht door de Coronapandemie, waardoor de
winst bij de Rabobank organisatie ook minder zal
zijn dan in 2019, was het bedrag dit jaar beduidend
lager dan voorafgaande jaren.
Al met al toch een heel mooi bedrag wat aan ons is
toegekend. We willen dan ook graag alle mensen
die een stem op onze KBO hebben uitgebracht hiervoor hartelijk danken!

J.V.V. / Muzikaal talent uit Overloon
Omroep Venray heeft onlangs opnamen gemaakt
in de kerk van Oirlo van het muzikale duo J.V.V.
(Jeugd Van Vroeger) bestaande uit Sef Nabben
(85) uit Overloon en Henk Schoenmakers uit Merselo. In een ‘uitverkochte’ kerk (30 personen) werd
er genoten van deze muzikanten met hun prachtige muziek, waarvan ook diverse door Sef zelf geschreven liedjes met een knipoog naar vroeger.
Eerder dit jaar, op 9 februari, stond ook een optreden van hen gepland in de Pit (Uit op Zondag).
Dit kon toen helaas niet doorgaan, niet vanwege
Corona, maar vanwege de storm.
Heeft u zin om ook hiervan te genieten? Drie delen
zijn nu al te zien en te horen via Omroep Venray >
video’s of via de Link https://www.youtube.com/c/
omroepvenray/videos en/of via you tube sef nab-

ben. De opnamen worden in 8 delen uitgezonden.
Op de foto links Sef en rechts Henk

Ook dit jaar komt SJIL op 31 december weer langs de deuren voor
de jaarlijkse oliebollenverkoop! Tussen 10:00 uur en 13:00 uur
kunt u ons bij u aan de deur verwachten!
Hopelijk treffen we jullie allemaal op 31 december!
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Haarst Tess
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Onderhoud, Reparatie, APK
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Auto, Bus, Camper
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Haarstudio Tess

Inkoop / Verkoop
nieuw & occasions

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

vakgarage pechhulp € 39,95 per jaar
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Het Weer
November zeer droog en zeer
zonnig.Herfst zeer zacht.
Deze op een na laatste maand van het jaar zijn we
zeer zacht van start gegaan. Op de 2e hadden we
zelfs een warme dag, van ruim 20 graden. Dat komt
maar zelden voor. Alleen op de 1e novemberdag
van het jaar 2014 was het met 20.6 graden nog wat
warmer. Doch de start was vrij somber en er viel op
de tweede ruim 5 mm regen. Dat is de hoogste dagsom van de hele maand. Maar door een zuidelijke
stroming werd er zeer zachte lucht aangevoerd. Al
snel bouwde zich een krachtig hogedrukgebied op
en volgden er 4 fraaie heldere herfstdagen. Daarbij
ging de temperatuur, vooral in de nacht flink onderuit. Zo kon ik op de 2e mijn laagste waarde noteren.
In de weerhut kwam het tot lichte vorst. -0.2 graden.
Vrij snel daarna werd het wat wisselvalliger, maar
de hoeveelheid aan neerslag stelde weinig voor. Het
bleef altijd erg zacht. Ook de nachten. Mijn hoogste
minima bereikte ik op de 14e, toen het niet kouder
werd dan 11.0 graden. De laatste 2 weken ging de
barometer weer in stijgende lijn en volgde opnieuw
droog en vrij zonnig weer. Af en toe waren mist en
lage wolken spelbreker.
Dat had ook gevolgen voor de temperatuur. De
laatste dagen draaide de wind naar oostelijke richtingen en stroomde er koude lucht onze regio binnen. Toch bleef het temperatuurgemiddelde ver
boven normaal uitkomen. Met 9.0 graden hadden
we een overschot van 2.7 graden. Daarmee komt
deze maand op plaats 4 in de top 10. Het warmste
was het in 1994 met 10.0 graden. Een groot deel
van dit jaar was erg droog en deze maand was dat

niet anders. Er viel maar 20 mm neerslag, terwijl 69
mm normaal is. De droogste november is echter die
van 2011 toen slechts 9 mm neerslag viel. Nu plaats
3 in de top 10. Ook op plaats 3 komt het aantal zonuren, dat op 116 uitkwam. Op nummer 1 staat 2011
met 123 zonuren en op plek 2 vinden we 1989 met
121 zonuren. Normaal schijnt de warmtebron in de
slachtmaand 70 uren.
Over de hele herfstperiode is het flink warm gebleken. Ook hier is plaats 3 in de top 10 van belang. Het
werd namelijk 12.1 graden, normaal is 10.7 graden.
Het warmste was het in 2006 met 13.7 en 2014 noteerde 12.6 graden. Alleen de maand oktober was
aan de natte kant. Maar de maanden september
en november waren juist erg droog. Het totaal aan
neerslag in die drie maanden bedraagt 153 mm, terwijl er normaal 196 mm valt. Ondanks de extreem
sombere oktobermaand is het totaal aan zonuren
nog ruim boven normaal uitgekomen. Met bijna
390 uren hebben we nog een overschot van 30 uren.
Inmiddels zijn we aan de laatste maand van het jaar
begonnen. Een beetje aan de frisse kant, maar het
moet al gek lopen als dit jaar niet tot een van de
warmste jaren ooit zal worden. Eind van het jaar
weten we meer.
Hoe het verder gaat kun je vernemen als je afstemt
op radio Maasland FM 89.6. Mijn dagelijkse weerpraatje komt om 12.30, 13.30 uur en in de avonduren. Ook via radio Venray FM 90.2 en wel in de
ochtend- en avonduren.
Weerman Bert Vloet

Wij hebben gelukkig weer positief nieuws te melden. De Lónse Bieb is vanaf maandag 23 november
weer geopend. Wij ontvangen jullie graag weer tijdens onze reguliere openingstijden:
Maandag 14:30-17:30
Woensdag 15:00-18:00
Vrijdag 14:30-17:30
We hebben de afgelopen periode, wel geheel Corona-proof, afscheid genomen van twee van onze
bestuursleden. Wij willen Mieke Abels en Angelique
Nabuurs nogmaals bedanken voor hun inzet voor
De Lónse Bieb.

19

Praktijk voor fysiotherapie
W.M. van Iersel, I.H.G. Schreurs, R. Verschuren
K. Peeters diëtist
Kerkpad 1 5825 BA OVERLOON

0478 – 641942

Bent u besmet geweest met het coronavirus?
Dan kunnen fysieke klachten langdurig gaan opspelen.
Voor goed en snel herstel is een adequate en
deskundige begeleiding gewenst.
Met onze expertise hartlongfysiotherapie
en diëtiste, ondersteunen wij het zorgplan
opgesteld door Radboudumc-onderzoekers.
Wij werken daarbij nauw samen met de
specialisten, HA en ziekenhuis collegae.
Meer weten over de therapeutische mogelijkheden,
neem contact op voor overleg.

Wij helpen u graag een
treetje hoger op.

Dorien van Dijck
06-30693894
0478-642527
www.doorvandijck.nl

vanuit het hart verbinden bij afscheid

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

info@golfbaanoverloon.nl
tel: 06-29444018

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

Agenda
2020

Vanwege het Coronavirus zijn - of
worden - veel activiteiten afgelast.
Daarom moeten wij bij onderstaand
overzicht enig voorbehoud maken.
Kijk eventueel op de website van de
betreffende organisaties. Geef ook
aan ons door wanneer uw activiteit
verplaatst of geannuleerd wordt!
7 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

20 januari
OVO, filmavond met lekker eten,
Museumzicht, 15.00 uur en 20.00 uur
27 januari
OVO, workshop, de Pit, 20.00 uur
30 januari
Huibuuke, Livestream Bonte Aovend
2+3 februari
OVO, jaarvergadering met tonprater
Hans Verbaarschot, de Pit, 20.00 uur
10 februari
KBO, Koken voor ouderen, de Pit,
12.00 uur
14 februari
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30 uur
15 februari
KBO, Kijk op Kunst, 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
26 februari
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
4 maart
KBO, Bedevaart Smakt
6 maart
De Pit Theater, The Musical Night,
20.00 uur
7 maart
OVO, Internationale Vrouwendag:
dauwtrappen en ontbijten, Raaijhal,
8.30 uur
10 maart
KBO, Koken voor ouderen, de Pit,
12.00 uur
14 maart
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30 uur
17 maart
OVO, workshop, de Pit, 20.00 uur
18 maart
KBO, Algemene Leden Vergadering,
de Pit

20 maart
Fanfare, Verhalenconcert met het
jeugdorkest
24 maart
OVO, thema-avond film “Wei” en
groepsgesprek, de Pit, 20.00 uur
26 maart
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
31 maart
OVO, Paasspelen, de Pit, 20.00 uur
7 april
OVO, thema-avond pleegkinderen,
de Pit, 20.00 uur
11 april
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30 uur
12 april
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00 uur
12 t/m 15 april
KBO, Oosterse dagen
14 april
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit,
12.00 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
30 april
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 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
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit,
12.00 uur
12 mei
OVO, workshop, de Pit, 20.00 uur
15 mei
KBO, Vrijwilligersdag
15 mei
Gilde, DSB “Out of the Box” concert
16 mei
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30 uur
19 mei
OVO, afsluitingsavond: BBQ en de
Sjanellekes, de Pit, 18.00 uur
28 mei
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
1 juni
KBO, Bedevaart Kevelaer
9 juni
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit,
12.00 uur
13 juni
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30 uur
14 juni
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00 uur
19 juni
Fanfare, Avond van de Filmmuziek

20 juni
Lekker Loën, Plein Museumpark,
11.00 - ca. 17.00 uur
25 juni
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
29 juni
KBO, Fietspicknick
14 juli
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit,
12.00 uur
30 juli
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
11 augustus
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit,
12.00 uur
14 t/m 18 augustus
Kermis
17 augustus
KBO, Kermislunch voor Ouderen
27 augustus
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
8 september
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit,
12.00 uur
11 september
KBO, Jeu de Boules Toernooi
12 september
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30 uur
13 september
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00 uur
24 september
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
24 en 25 september
Loën wet ‘t
2 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond
7 oktober
KBO, Dag van Ouderen
10 oktober
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30 uur
13 oktober
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit,
12.00 uur
29 oktober
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
31 oktober
Dutchbricks, LEGO Show Bricktopia
Overloon 2021, de Pit, 10.00 - 17.00
uur
10 november
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit,
12.00 uur
11 november
Huibuuke, Vör de kerk óp ‘t plein
14 november
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30 uur
14 november
Jubileumreceptie 66 jaar Keieschieters, Vierlingsbeek

Voor de volledige agenda verwijzen we u naar:
www.onseigenerf.nl
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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 6 december
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door PLIEN.
De winnaar van de puzzels in
de uitgave 18 november:
Gonny van Deijnen
(PLUS Verbeeten)
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.
AANLEVERING
ACTIEF
AFGRENDELING
APPLAUS
CELLO
GASTLES
GRAVIN
GUATEMALA
ISLAM
KASCOMMISSIE
KOPDUEL
LAMEL
LAURIER
MENTAAL

MOKKA
NESTOR
PICKNICKMAND
RETORT
SCHANS
SNEEK
STROT
TABEL
TEKORT
TRIEST
VENRAY
VLOEI
VRAAT

K
V
R
N
V
L
E
U
D
P
O
K

A
F
G
R
E
N
D
E
L
I
N
G

S
E
R
B
N
S
N
A
H
C
S
S

C
I
A
U
R
U
T
S
E
K
E
T

O
T
V
I
A
A
E
O
R
N
R
R

M
C
I
S
Y
L
K
T
R
I
R
O

M
A
N
S
T
P
O
K
E
C
E
T

I
T
O
S
L
P
R
S
O
K
I
E

S
E
A
L
A
A
T
N
E
M
R
R

S
G
D
A
L
A
M
E
T
A
U
G

I
G
N
I
R
E
V
E
L
N
A
A

E
I
E
O
L
V
C
K
L
D
L
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Horizontaal: 1 puinhoop 6 kosmos 12
12
13
14
voorgerecht
13
16
17
18
19
werktuig 15 grote 15
bijl 16 bergweide 18
21
22
23
24
25
20
dwaas 19 ik 20 pers.
vnw. 22 zuurdeeg 25 26
29
30
31
27
28
en omstreken 26 ge32
33
34
35
laatskleur 29 naaldboom 30 windrichting 32 aardbol 34 enig
36
37
36 Engels bier 37 water in Utrecht 39 on39
40
41
42
43
gehoorzaam 41 plant 44 vergissing 46 et- 38
Nieuw
in Ons Eigen Erf / Puzzelen maar:
cetera 48 tuinkamer 50 titel 51 reusachtig
46
47
48
49
44
45
53 onze
en dergelijke
54 schel
56 die
voorschrift
Vanaf
eerstvolgende
uitgave,
verschijnt57
op woensdag 10 oktober aanstaande, gaan we
vangwerktuig
pl.afwisselend
in Gelderland
60 scho- 50 sudocupuzzels of woordzoekers.
51
52
53
puzzels
plaatsen. Dit59zijn
kruiswoordpuzzels,
ne jongeling 62 coureur 64 sportvrouw 65
56
57
58
59
54
55
De windrichting.
juiste oplossing kan gemaild worden naar een mailadres, of ingeleverd worden bij een van de
62
63
60
61 elke keer één of meerdere
redactieleden (zie volgende uitgave). Uit de goede inzendingen
worden
Verticaal:
1
pook
2
indien
3
vanaf
4
graprijsjes verloot.
64
65
vin van Holland 5 betaalmiddel 7 pl. in
8 grond gesteld
om boerderij
9
De Noord-Holland
prijzen worden beschikbaar
door DA Drogisterij
& Parfumerie, Restaria Loon, Warme
Frans
lidwoord
10 wees
gegroet 11
strijdjet-Unie 40 kampeergerei 41 Ned. omroep 42 lage
Bakker
Degen,
de Hubo,
PLUS Verbeeten
en BLOEMS.
macht 12 dans 14 keet 17 honingdrank 18 spijskaart rivierstand 43 elk 45 pl. in Noord-Brabant 47 tegenDe 21
winnaars
en de oplossing
worden
gepubliceerd
in de daarop
volgende
betrekking
23 selenium
24telkens
Europeaan
27 landover 49
motiefuitgave.
51 droogvloer 52 tijding 55 loterijbouwwerktuig 28 gevaarte 30 niemendal 31 in orde briefje 56 vragend vnw. 58 onderricht 59 een zekere
Wij33
wensen
iedereen
veel puzzelplezier
toe! garnaal 39 Sov- 61 namelijk 63 deel v.d. bijbel.
spuugzat
35 ontkenning
38 grote
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Warme Bakker Degen

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

u kunt bij ons
ook online bestellen

Reclame: 7 t/m 12 december
• ¾ Appelkruimelvlaai € 6,45
• Pompoenpitbrood
€ 2,65
• 4 Rozijnenbollen + 1 gratis
Reclame: 14 t/m 19 december
• ¾ abrikozenvlaai
€ 6,45
• Extra-/dubbeldonker € 2,65
• 4 Winterbolletjes + 1 gratis
Irenestraat 2 Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl
Voor computers, laptops, printers, cartridges,
wifi, onderhoud en reparatie.
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Top Aanhangwagens
door een

Top Werkgever
www.henra.nl
Verkoop via: Janssen aanhangwagens, Baansestraat 5a te Overloon



Belangrijke telefoonnummers:

Belangrijke telefoonnummers:
11. Als
Alselke
elkeseconde
secondetelt,
telt,bijbijlevensgevaar
of
heterdaad bel
onmiddellijk 112
levensgevaar
ofdan
heterdaad,
2 Politie:
0900
8844
bel dan
onmiddellijk
112
Wijkagent
Cyril
van
den
Bosch, via
2. Politie: 0900 8844
Wijkagent
janne.blom@politie.nl
politie.nl
(Mijn
Buurt)
Anoniem
bellen:
33.Anoniem
bellen:
08000800
70007000
Huisartsenpost
Boxmeer
44.Huisartsenpost
Boxmeer
09008880
8880spoed
spoed
0900
opop
mama
t/mt/m
vr vr
tussen
tussen
17.00
08.00
uur,
in
het
17:00 - 08:00 uur.
weekend en op feestdagen, voor
5 Brandweer: 088 0208208
dringende medische vragen die
6 Maasziekenhuis Boxmeer:
niet kunnen wachten tot het
0485 845000
eerstvolgende spreekuur van uw
7 Meldingen bij Gemeente Boxmeer:
eigen huisarts
•
Groen, plein, stoep,
fietspad, weg
5. Brandweer:
088 0208208
585911 of bij spoed
06 53735353
6.0485
Maasziekenhuis
Boxmeer:
www.boxmeer.nl
0485 845000 tab melding doen
Zorgloket: 0485
585865 0485 585911
7.• Gemeente
Boxmeer:

2

Redactie:
redactie@onseigenerf.nl

T 641641

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

T 202664
06-11424617

www.onseigenerf.nl
Abonnement 2020:

€ 15,00

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

16 december
8 december 20.00 uur

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

