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Schijt aan de Grens opent met tweedaags najaarsprogramma
Schijt aan de Grens overschrijdt
niet alleen grenzen, maar ook de
kalender. Het grensoverschrijdend
cultuurfestival vindt in 2021 én
in 2022 plaats. Zaterdag 23 en
zondag 24 oktober 2021 opent
Schijt aan de Grens met een najaarseditie, die de opmaat vormt
voor het grote festival op 3 en 4
september volgend jaar. Het thema van de vierde Schijt
aan de Grens is ‘Grenzeloos Verlangen’.
In Overloon is het zaterdag 23 oktober te doen. Op
de vertrouwde locatie ’t Helder wordt tussen 13.00 en
17.00 uur het thema ‘Grenzeloos Verlangen’ in al z’n
facetten vertaald. Zondag 24 oktober staat in de foyer
van de Venrayse schouwburg de live praatshow ‘Schijt
draait doorrr!’ op het programma.

Knuffelen, muziek en LimBra-snacks
Het thema van Schijt aan de Grens 2021-2022 heeft
natuurlijk een link met de covid-pandemie. Iedereen
heeft zijn verlangens, vóór, tijdens en na corona. Wie
smacht naar lichamelijk contact kan zaterdag terecht
op de binnenplaats van ’t Helder bij de grenzeloze
knuffelwand en bij twee speciaal daarvoor opgeleide
en ingehuurde knuffeldames. Andere verlangens?

Maak ze bekend bij de tekenaar die de wensen van
bezoekers op panelen in beeld brengt.
Culinaire verlangens kunnen worden bevredigd bij de
Snackmasters. Koks van beide zijden van de provinciegrens, Bernie Gommans uit Overloon en Roel Linssen
uit Venray, ontwikkelen ter plekke een grenzeloze
Brabants-Limburgse snack. Worstenbrood meets zoervleis. Volgend jaar ook verkrijgbaar tijdens Schijt aan
de Grens?
Beschilderde stenen
In de zaal van ‘t Helder is het muzikaal genieten zonder grenzen met Jos van Rens, Luuk Lenders en de Golden Liesjes en natuurlijk is er gelegenheid om elkaar
te ontmoeten met een drankje. Kunst is er ook te zien.
Buiten staan fraai beschilderde torso’s die door deelnemers aan Schijt aan de Grens 2019 zijn gemaakt. Of
leef jezelf met verf en penseel uit op stenen en keien net zoals de kinderen van de Overloonse
basisschool
hebben gedaan. De
Boxmeerse
kunstenaar Janny Hurkmans
heeft veel ervaring
met het beschilderen van stenen. Zij is
aanwezig in ’t Helder
om deelnemers te
begeleiden en toont
eigen werk. Janny
Hurkmans werd landelijk bekend nadat
zij een steen met de
beeltenis van Peter R.
de Vries had gemaakt
die voor het goede
doel werd geveild.
Stef Classens zingt en vertelt
Zondag 24 oktober verwelkomt Stan Verhaag in de
Schouwburg van Venray voor de derde keer gasten
voor interessante en spraakmakende gesprekken.
‘Schijt draait doorrr!’ ontstond in 2019 als succesvolle
spin off van Schijt aan de Grens. Het programma van 24
oktober is deels nog een verrassing, maar in ieder geval
is Stef Classens te gast. De Veulense singer-songwriter

zingt niet alleen een aantal nummers, maar spreekt
met Stan Verhaag ook openhartig over de mentale
problemen waarmee hij heeft geworsteld.
Wat doet een professionele wereldreiziger als hij
door corona gedwongen thuis zit? Sjaak Lucassen,
die normaliter met zijn motor onderweg is ergens

op deze planeet, zit nu thuis en vertelt hoe hij daarmee omgaat. Natuurlijk zijn ook Rob Poels en Bert
Albers van de partij met een gesproken column.
Schijt draait doorrr! begint om 13.30 uur. De entree
is gratis, maar de Covid-maatregelen gelden, dus
het aantal plaatsen is mogelijk beperkt.

Leefbaarheidsfonds
Hebt u een goed, leuk
idee wat voor of ten dienste staat voor inwoners in
Overloon en hebt u hierbij nog een kleine financiele ondersteuning nodig, dan kunt u een aanvraag
indienen bij de Dorpsraad voor het leefbaarheidsfonds.

Wij hebben de aanvraagperiode verlengd. U kunt
nog t/m 31 oktober 2021 een aanvraag indienen bij
de Dorpsraad.
Het formulier en voorwaarden (die zijn bijgesteld)
zijn te vinden op de site van Dorpsraad:
www.dorpsraadoverloon.nl

Kern met pit
Droom voor je buurt? Kern met Pit Helpt!
Heb je een goed idee voor de buurt bedacht? Dan
is het tijd voor actie! Kern met Pit is een initiatief
van KNHM foundation en helpt al meer dan 40 jaar
burgerinitiatieven door heel Nederland, van een beweegroute in de wijk tot buurtmusical. Deelname is
gratis. Je krijgt een eigen adviseur, kunt workshops
volgen, hebt de mogelijkheid om je (online) netwerk uit te breiden of de expertise van ingenieursbureau Arcadis in te zetten. Lukt het je om samen
met je buurtgenoten het project binnen een jaar uit

te voeren? Dan krijgen jullie 1.000 Euro en het predicaat Kern met Pit.
Inschrijven kan tot en met 31 oktober 2021. Per provincie is er een maximaal aantal projecten dat mee
kan doen. Je krijgt in december te horen of je geselecteerd bent voor Kern met Pit. Op 22 januari 2022
komen alle projecten samen op de provinciale Kern
met Pit-dag. Daarna ga je aan de slag om samen
met je buurt je droomproject waar te maken.
Je kunt je inschrijven op: www.kernmetpit.nl.
Folders zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat van de dorpsraad.
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Kerkberichten
Voorzorgsmaatregelen in verband met het Coronavirus
De maatregelen die worden getroffen in verband
met corona worden steeds meer versoepeld. Er gelden dan ook steeds minder beperkingen. Toch worden alle bezoekers verzocht om in het kerkgebouw
voorzichtig te blijven, de nodige afstand te betrachten en rekening met elkaar te houden.
Vieringen 12 september-19 september
Zondag 12 september 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van der Sluis
Acoliet: Ans Abels
Koor: Theobalduskoor
Zondag 19 september 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan Donders
Acoliet: Joep Smeets
Theobalduskoor
Kosterdienst
Zondag 12 september – 19 september
Jeanne Peeters, tel.: 641835
Zondag 19 september- 26 september
Nellie van Gemert. tel.: 642504
Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 26 september en 3 oktober bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk voor 14 september 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).
De kosten voor een intentie bedragen € 12,-.

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. 0485471246 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
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Tv-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bijzondere feestdagen en op de vierde zaterdag van
de maand, iin de maand september op zaterdag 25
september, 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.

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
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Hoe zou het met Pieter Verstraaten zijn?
De berichten in “Ons Eigen Erf” gaan normaliter
over “Ons Eigen Overloon”. In een serie artikelen wil
de redactie aandacht besteden aan oud-Overloners,
die niet alleen hun geboortedorp maar ook hun vaderland verlaten hebben om een bestaan elders in
de wereld op te bouwen. Hoe is het hen vergaan?
Deze keer een verhaal over Pieter Verstraaten, die
40 jaar geleden naar het verre Australië vertrok.

“Het was niet moeilijk om een vergunning voor
emigratie naar Australië te krijgen, maar het duurde een hele tijd. Ik geloof dat ik in februari 1981
begonnen ben met het invullen van de eerste papieren. Een paar maanden later kon ik naar Den Haag
voor een gesprek en een medische keuring. Ik geloof dat het ongeveer 9 maanden duurde voordat ik
goedkeuring kreeg. Ondertussen was mijn moeder
ook nog overleden aan kanker. Het waren natuurlijk moeilijke momenten, maar mijn vader zei dat de
plannen door moesten gaan”.
Het was december 1981 toen Pieter in het vliegtuig
stapte voor de verre reis naar zijn nieuwe thuisland.
Op dit moment, met Covid, zijn de grenzen dicht en
komen er geen emigranten binnen. Maar er is behoefte aan geschoolde arbeiders, dokters, verplegers,
I.T’ers , leraren, ingenieurs, etc. Een goed begrip van
de Engelse taal is natuurlijk een van de eisen, maar
ook een erkende opleiding en ervaring zijn heel belangrijk. De grootste groep emigranten in de laatste
jaren kwamen uit Engeland, daarna India en China,
maar ook komen er veel emigranten uit Nieuw-Zeeland, Filippijnen, Zuid-Afrika en Vietnam.

Pieter was de oudste zoon van Harry Verstraaten en
Truus Willems. Veel lezers van Ons Eigen Erf zullen
zich hun winkel aan de Vierlingsbeekseweg 17 herinneren. Harry en Truus verkochten er tv’s, wasmachines en alles wat met elektriciteit te maken had.
De wat ouderen onder de lezers herinneren zich
ook de kou in de diepvriesruimte. Veel Overloonse
gezinnen huurden hier een la of vak om daarin bevroren vlees en groentes te bewaren.
Pieter had een jongere broer Geert en een nog jongere zus Ine. Als je Pieter een kaart wilt sturen voor
zijn verjaardag kun je er overigens ook meteen een
schrijven voor Geert, want ze zijn op precies dezelfde datum jarig.
Pieter werd nooit moe van een lange tocht naar de
Lagere school want binnen 2 minuten kon hij er op
zijn gemak naar toe wandelen. Alleen als hij bij de
bakker “hard brood” ging halen, moest hij een eind
om lopen. “Juffrouw Manders, en de meesters Verschuren, van Dijck en Mooren kan ik me nog goed
herinneren”. Het laatste jaar van de lagere school
volgde hij op de Petrus Banden in Venray. Daarna
ging Pieter naar het Boschveldcollege en Jerusalem
in Venray en maakte daar de Havo af. Zijn keuze voor
de pedagogische academie bleek al snel een vergissing en op de MTS in Helmond begon voor Pieter
een carrière als technisch tekenaar. Met dit diploma
op zak werkte hij in 1981 nog een half jaar bij een
Cuijkse architect, maar Pieter had andere plannen.
Al tijdens zijn werkzaamheden vroeg hij emigratiepapieren aan om naar Australië te emigreren.
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Pieter vertrok niet naar Australië omdat hij zich in
Overloon verveelde. Integendeel… Velen zullen zich
Pieter herinneren als een trouw lid van de verkenners en het Jongerenkoor van pater Ludovicus van
de Karmelieten uit de Smakt. Of als muzikant bij de
Hillcamp City Band, een in de regio wereldberoemd
orkest. Pieter herinnert zich Piet Vloet, Theo en
Ans Hofmans, Pieter en Theo Klaasen, Pierre Hendriks, Eddie Krens en Toon van Opbergen als collega
bandleden. De permanente fan van deze jazz – en
Dixieland band was Harrieke Goossens – Gos – waar
Pieter zoals zoveel anderen leerde wat “Jonge Klare” betekende (nou ja, niet het woord alleen ...).
In de tijd die er dan nog over was, werkte Pieter in
het museum, maar hij herinnert zich ook het (illegaal) jongeren café “de Bar” bij Piet Cruijsen aan
de Merseloseweg. Een oud varkenshok werd door
Pieter en zijn vrienden omgebouwd tot een ruimte
voor wat gezelliger activiteiten. “Als tieners waren
we daar bijna elk weekend. Muziek, een beetje bier
en veel plezier”.
Nee, verveling was niet de reden voor zijn emigratie… het was zijn liefje Gini. Gini is de dochter van
Martien Martens (uit Rijkevoort) en Berta Vloet (uit
Overloon). “Zij waren in 1969 naar Australië geëmigreerd, nadat ze enkele jaren onze buren aan de
Vierlingsbeekseweg waren. In 1979 kwam Gini terug in Nederland voor een bezoek aan haar familie,
en bij toeval ontmoette ze haar oude buurjongen.
“The rest is history” zeggen ze hier in Australië. In
1983 zijn we getrouwd, en we hebben 3 kinderen
en 2 kleinkinderen”.

En werk? “Ik kan jullie geruststellen, ook in Australië
hoort werken erbij…” “Ik kreeg al snel werk als tekenaar bij een Ingenieursbureau hier in mijn woonplaats Melbourne. Mijn Engels was niet slecht maar
de technische termen waren toch wel vreemd voor
mij. Het bedrijf was een van de grootste in Melbourne in die tijd, met kantoren in Australië, Singapore
en Hong Kong. Na 3 jaar ben ik vertrokken naar een
ander bedrijf waar ik nu al 36 jaar werk”.
“Wij wonen in een Suburb in het Zuidoosten van
Melbourne, ongeveer 40 km van het centrum van
de stad. Ik werk in het centrum, en ik reis daar met
de trein naar toe, ongeveer anderhalf uur van deur
tot deur”.
Pieter heeft nog steeds een Nederlands paspoort,
“en ik ben daar trots op. Veel emigranten komen
hier voor een beter leven, en ze willen zo gauw mogelijk hun “Australian paspoort” krijgen, maar daar
heb ik geen behoefte aan. Ik wil mijn Nederlandse nationaliteit niet verliezen. Vele landen hebben
een overeenkomst voor een dubbele nationaliteit,
maar Nederland niet. Daarom blijf ik Nederlander.
Er zijn niet veel nadelen. Ik mag niet stemmen voor
de staat of federale verkiezingen, en als ik langer
dan 12 maanden in de gevangenis heb gezeten kunnen ze mij terugsturen naar Nederland. Dus ik moet
mijzelf goed gedragen”.
Op de vraag wat er in Australië allemaal anders is en
wat te vergelijken is, vertelt Pieter:
“Er zijn heel wat verschillen tussen Australië en Nederland, maar ook veel overeenkomsten. Australië
is een groot land met veel verschillende landschappen, klimaten, flora en fauna. Er zijn hier emigranten uit bijna alle landen van de wereld. Bijna 30%
van de bevolking is in het buitenland geboren.
Australië heeft een populatie van 25 miljoen inwoners. In Melbourne wonen 5 miljoen en in Sydney
5,3 miljoen mensen. Dat is wel een verschil met de
4000 inwoners van Overloon”. “Het leven in zo’n
grote stad is wel wat anders dan in een klein dorp.
Wij wonen in een gebied waar heel erg wordt uitgebreid. Elke week worden hier 30-40 huizen opgeleverd, dus komen er elke week evenveel gezinnen
bij. Dat betekent ook meer scholen, ziekenhuizen
en natuurlijk wegen om al dat verkeer te verwerken. Ik ga met de trein naar de het centrum van de
stad, maar er zijn hier heel veel mensen die met de
auto reizen.
Je bent hier meer anoniem dan in een klein dorp en
je hoeft niet iedereen te groeten. Ook ben je hier
meer afhankelijk van de auto. Even naar de winkel
met de fiets doe je dan ook niet zo gauw”.

De humor van de Australiër is dezelfde als die van
de Nederlander. Ze lachen veel met iemand maar
ook om iemand. Ze nemen zichzelf niet al te serieus.
Met zoveel immigranten is de keuken erg gevarieerd. Iedere immigrantengroep introduceerde zijn
eigen recepten: Italiaans, Spaans, Chinees, Indisch
etc. We hebben soms zelfs nog wel eens Hollandse
kost: Zondagse soep met beschuit, Stamppot met
rookworst, Nasi Goreng. Maar helaas …. “De frikandel speciaal van Lej Noy ontbreekt hier op de
menukaart”.
Ook na 40 jaar heeft Pieter nog regelmatig contact
over zijn geboortedorp met zijn broer Geert en zus
Ine. “Ine woont dan wel in Spanje, maar weet vaak
beter wat er in Overloon gebeurt dan onze Geert!”.
Ook kijkt Pieter nog geregeld naar het nieuws van
Overloonnieuws.nl en leest hij Ons Eigen Erf. Telefoontjes met zijn oude vrienden brengen Overloon
nog steeds onder de aandacht. “Dat is nu veel makkelijker dan 40 jaar geleden, toen een telefoongesprek naar Nederland bijna 3 gulden per minuut
kostte!”.

Over 2 jaar hoopt Pieter met pensioen te gaan. Samen met Gini hoopt hij dat alle grenzen dan weer
open zijn. Ze willen dan wat meer gaan reizen en
een bezoek aan zijn oude geboortedorp staat dan
zeer zeker op de planning.
“Als je ons dan rond ziet lopen, kom dan even een
praatje maken… Dan buurten we even bij …“.

Sport is heel belangrijk in Australië. Australian Rules football, cricket, tennis en paarden racen, maar
nu ook wielrennen en voetballen. Voetballen was
toen Pieter in 1981 arriveerde helemaal niet populair, maar dat is de laatste jaren wel wat veranderd.
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Indrukwekkende Wil van der Burgt-dag door
Stichting Overloon War Chronicles
Op initiatief van Stichting
Overloon War Chronicles,
voorheen Werkgroep Overloon War Cemetery, vond op
zaterdag 28 augustus een
herdenkingsdag plaats voor Wil van der Burgt.

gelijking van oude landkaarten en foto’s op de meter
nauwkeurig vast te stellen waar die tijdelijke graven
zich hebben bevonden. Nu bij deze fase van de herdenkingsdag hebben we om die locatie te markeren 7
replica-kruizen geplaatst en vond daar een kort emotioneel herdenkingsmoment plaats.”

Van der Burgt is de enige Nederlander die begraven
ligt op de Commonwealth War Graves Commission-begraafplaats in Overloon, in de volksmond het Engels
kerkhof genoemd.

De volgende stop van het gezelschap was bij de CWGC-begraafplaats aan de Vierlingsbeekseweg.
Na de bloem- en kransleggingen bij het graf van Van
der Burgt door de familie, de Prinses Irenebrigade en
de stichting werd de Last Post geblazen en werden 2
minuten stilte in acht genomen.
Na de lunch gaf Wils neef Maarten van der Burgt een
presentatie over de familiegeschiedenis en vertrok het
hele gezelschap naar Museum Van Postzegel tot Tank
in Groeningen waar eigenaar en stichtingslid Tonnie
Ebben beschikt over een Wil van der Burgt-collectie.

Stichtingsvoorzitter Leo Janssen: “Van der Burgt werd
geboren op West-Terschelling in 1923, studeerde af als
waterbouwkundige, werkte o.a. voor Rijkswaterstaat
Arrondissement Maas en meldde zich op 5 oktober
1944 bij de Prinses Irene Brigade. Omdat hij verschillende talen sprak en deze omgeving kende werd hij
door de Brigade direct als tolk-vertaler gestationeerd
bij het Britse 2e Bataljon Royal Ulster Rifles. Zijn taak
was het om Duitse krijgsgevangenen te verhoren en
in die functie bevond hij zich direct aan het front. 10
dagen later, op 15 oktober 1944 tijdens de strijd tussen
Overloon en Venray, raakte Van der Burgt zwaar gewond door een Duitse mortieraanval. Hij werd overgebracht naar het Britse noodhospitaal in de toenmalige
boerderij De Bloem aan de Bossenhoek en overleed
daar de volgende dag.”
Van der Burgt werd tijdelijk begraven aan de bosrand,
samen met nog 6 andere gesneuvelde Britten. Op 29
mei 1947 werden de stoffelijke resten van Van der
Burgt en de 6 Britten herbegraven op de CWGC-begraafplaats in Overloon.
Stichting Overloon War Chronicles, die o.a. de herinnering aan de Slag om Overloon levend wil houden
en wil uitdragen, organiseerde speciaal voor de familie
Van der Burgt een herdenkingsdag. Familieleden uit
o.a. Putte, Uitgeest en Amsterdam kwamen daartoe
naar Overloon.
Na het welkomstwoord door stichtingssecretaris Piet
Peters gaf Richard van de Velde, onderzoeker van de
Prinses Irene Brigade, een presentatie over de geschiedenis van de Brigade.
Daarna werd het hele gezelschap,
30 mensen, opgehaald met Dodges
en Jeeps, militaire voertuigen uit de
Tweede Wereldoorlog, voor een battlefieldtour, het exacte laatste stuk
van de route die Wil van der Burgt en
de Royal Ulster Rifles aflegden naar
Overloon en Venray in 1944.
De battlefieldtour, met onderweg
uitleg op diverse locaties, eindigde
met een korte wandeltocht naar de
bosrand waar Van der Burgt en de
6 Britten tijdelijk begraven zijn geweest.
Janssen: “Leden van de stichting zijn
er een aantal maanden geleden in
geslaagd via gps-bepalingen en ver-
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Een geslaagde herdenkingsdag die door de familie
Van der Burgt zeer werd gewaardeerd.
Janssen: “We moeten daarbij ook iedereen hartelijk
danken die heeft bijgedragen aan deze succesvolle
dag: de dames en heren met hun militaire voertuigen,
de militaire re-enactors bij de graven, de trompettiste
van de Last Post, bloemenzaak Bloems die prachtige
boeketten en kransen leverde en Café Partycentrum
Bos. En ook de fotografen, Overloon Nieuws en het camerateam van Omroep Land van Cuijk die ons de hele
dag hebben gevolgd. “
Bedoeling is dat dit soort herdenkingsdagen in de
toekomst vaker zullen worden georganiseerd door de
stichting.
Janssen: “We merken vanuit de contacten die wij hebben met nabestaanden van de Britse gesneuvelden dat
er behoefte is aan zulke herdenkingen. Dat nabestaanden willen weten wat er exact is gebeurd met hun vader, opa, overgrootvader of oom en ook die locaties
willen bezoeken om zo het complete verhaal te horen.
Die informatie bieden wij door onze uitgebreide research, maar willen wij ook bieden door een herdenkingsdag als deze te organiseren.”

Bekroond met GOUD !!
0478-641890
www.bloems-overloon.nl
info@bloems-overloon.nl
Yes,
we hebben goud gehaald, ons harde werken
is beloond. Supertrots zijn we dat we samen met
ons team de SGS-certificering voor duurzaam
bloemist hebben gehaald. Direct naar de top!
Geen half werk, geen Brons, geen Zilver , maar
meteen Goud.

u kunt bij ons
ook online bestellen

Wat is er veranderd voor onze klanten? Er is
niks veranderd, we zijn al vanaf de opening van
BLOEMS bezig zo verantwoord mogelijk te werken.
Wat maakt ons duurzaam?
We werken met dagverse producten die een
milieukeurmerk hebben, ze zijn verantwoord
geteeld. Wij kopen onze bloemen elke dag vers
in bij Babstar in Rijnsburg. De inkoop gaat online, via hun webshop. Ze leveren de bloemen ‘s
nachts. Het mooie is dat ze dat bij veel bloemisten doen waardoor ze hun ritten efficiënt kunnen plannen. Babstar is een van de voorlopers op
het gebied van duurzame producten. Wat het voor
ons een stukje makkelijker maakt. Wij zijn blij dat
we mogen werken met de mooiste materialen!
Naast de inkoop van bloemen, kopen we ook planten in die vriendelijk geteeld zijn. Ook letten we op
het scheiden van afval, afbreekbaar steekschuim,
eco-schoonmaakmiddelen, verantwoord verpakkingsmateriaal, vervoer, transport, en bijproducten
die een eco keurmerk hebben.

houden. En blijven streven naar een nog duurzamere toekomst.
Als lid van de bekende verzendorganisatie FLEUROP
waar duurzaamheid ook hoog in het vaandel staat,
voldoen we nu ruim aan de door hen gestelde eisen.
Via FLEUROP bezorgen en verzenden wij bloemen.
Na 2021 is ieder FLEUROP-lid verplicht een certificering brons, zilver of goud te hebben. Natuurlijk kunt
ook via onze eigen webshop uw bloemen bestellen,
om te laten bezorgen of af te halen. Neem een kijkje via onze website www.bloems-overloon.nl.

Om het keurmerk te kunnen halen, moesten we
bewijzen dat we ons aan de voorgeschreven regels

Geniet met ons mee, van al het moois …
Tot BLOEMS !

Maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje
van de SWOGB zoekt bezorgers
de 3 routes. Hiervoor ontvangen ze een auto-onkosten- kilometervergoeding. De meesten van onze
vrijwilligers rijden met twee personen, sommigen
rijden alleen. Je bent totaal ca. 1,5 uur onderweg.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons team komen aanvullen. Heb je geen auto dan kun je altijd
met iemand meerijden.
voor Overloon, Vierlingsbeek, Maashees, Holthees,
Vortum-Mullem en Groeningen.
Bezorgen, iets voor mij?
Onze vrijwilligers/bezorgers doen dit 1 x per ca. 6/7
weken een hele week (7 dagen) en rijden dan 1 van

Voor vragen of voor meer informatie:
Greet Buunen-van Dijk Tel.: 0478852114
of Elly Verdijk-Verbeeten Tel.: 0478631235 of
0641307051
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Stichting Gemeenschapshuis “de Pit” te Overloon
heeft per 1 oktober 2021 een vacature voor:

Stichting Gemeenschapshuis “de Pit” te Overloon heeft per 1 oktober 2021 een vacature voor:

Allround
medewerker
(M/V) voor
voor 20
perper
weekweek
Allround
medewerker
(M/V)
20uur
uur
Voor onze mooie locatie “de Pit” in Overloon zijn wij op zoek naar een allround medewerker(ster).

Voor onze mooie locatie
“de
in Overloon
zijn medewerker(ster)
• Je bent communicatief
sterk;
Wij zoeken
een Pit”
enthousiaste,
flexibele, energieke
die van aanpakken
houdt. Je
wij op zoek naar eenbent
allround
medewerker(ster).
Wij
•
Je
bent
een
inspiratie
voor
collega vrijwilligers en
een teamplayer en bent ook beschikbaar in weekenden en avonden. Daarnaast ben je bereid
zoeken een enthousiaste,
flexibele,
om een stapje
meer teenergieke
zetten tijdens medepiekmomenten.omgeving;
Voldoe jij aan het juiste profiel en herken jij
in onderstaande
punten,
ben jijeen
de persoon
diebent
we zoeken!
• Je
punctueel en komt je afspraken na;
werker(ster) die vanjezelf
aanpakken
houdt.
Jedan
bent
teamplayer en bent ook beschikbaar in weekenden • Je bent creatief en oplossingsgericht;
Wat mag jij van ons verwachten:
en avonden. Daarnaast ben je bereid om een stapje • Je bent flexibel en ook beschikbaar in weekenden
meer te zetten tijdens piekmomenten.
Voldoe jij
aanbinnen en
avonden;
• Een veelzijdige en uitdagende
functie
het Gemeenschapshuis;
het juiste profiel en herken
jij jezelf
in onderstaande
• Ruimte
voor persoonlijke
ontwikkeling; • Je bent in het bezit van sociale hygiëne of wil deze
• Marktconforme
en secundaire arbeidsvoorwaarden;
behalen;
punten, dan ben jij de persoon
die weprimaire
zoeken!
• Een tijdelijk contract met mogelijkheid tot een
vaste aanstelling;
• Kennis
van richtlijnen ten aanzien van hygiëne en
veiligheid;
Wat mag jij van ons verwachten:
• Een veelzijdige enWat
uitdagende
breng jijfunctie
mee: binnen het • Computervaardig;
• Ondersteunend bij administratieve taken;
Gemeenschapshuis;
• Onderkent het belang van het verenigingsleven.
• Minimaal
MBO werk- en denkniveau;
• Ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling;
•
Je
bent
communicatief
sterk;
• Marktconforme primaire en secundaire arbeids• Je bent een inspiratie voor collega vrijwilligers
en jij
omgeving;
Doe
er alles aan om onze gasten in de watten te
voorwaarden;
• Je mogelijkheid
bent punctueel en komt
je afspraken
• Een tijdelijk contract met
tot een
vas- na;leggen?
• Je bent creatief en oplossingsgericht;
te aanstelling;
Stuur dan je CV met motivatiebrief voor 01 oktober
• Je bent flexibel en ook beschikbaar in weekenden en avonden;
2021 naar sollicitatie@depitoverloon.nl o.v.v. vacatu• Je bent in het bezit van sociale hygiëne of wil deze behalen;
re allround medewerker de Pit, t.a.v. Bestuur SGO de
Wat breng jij mee:
• Kennis van richtlijnen ten aanzien van hygiëne en veiligheid;
Pit.
• Minimaal MBO werk-•enComputervaardig;
denkniveau;
•
•

Ondersteunend bij administratieve taken;
Onderkent het belang van het verenigingsleven.

Stichting Gemeenschapshuis “de Pit” te Overloon
is per direct ook op zoek naar een:

Penningmeester (M/V)
Binnen het bestuur van “de Pit” zijn wij op zoek naar
een penningmeester (M/V). De Pit vervult een zeer
belangrijke sociale rol in Overloon. Het is de thuisplaats voor vele verenigingen en groeperingen. Gemeenschapshuis de Pit wil het verenigingsleven faciliteren en stimuleren om de sociale cohesie binnen het
dorp verder te versterken.
Functie
• De penningmeester is samen met de overige (6)
bestuursleden verantwoordelijk voor het beleid en
bestuur van Stichting Gemeenschapshuis “de Pit” te
Overloon.
• De penningmeester is primair verantwoordelijk
voor het financiële beleid van de stichting, en alle
financiële transacties die plaatsvinden.
• De penningmeester stelt maandelijks de bestuurs-
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leden op de hoogte van de financiële situatie van
de stichting.
Wie zoeken wij?
• Wij zijn op zoek naar iemand met een financieel/administratieve achtergrond, die enige affiniteit met
het verenigingsleven en omgeving heeft.
Wat is leuk?
• Je maakt deel uit van een team vrijwilligers (ook
de bestuursleden) die allemaal vanuit de sociale betrokkenheid tijd en moeite in het Gemeenschapshuis willen steken. Iedere vrijwilliger en bestuurslid
heeft zijn/haar verantwoordelijkheden.
Interesse of meer weten?
Stuur je mail naar sollicitatie@depitoverloon.nl o.v.v.
penningmeester de Pit, t.a.v. Bestuur SGO de Pit.

Rode pandatweeling Billy en Bobby ter
wereld gekomen in ZooParc Overloon
In ZooParc Overloon is onlangs een rode panda- tweeling ter wereld gekomen. Het gaat om een mannetje
en een vrouwtje, die de verzorgers de namen Billy en
Bobby hebben gegeven.
De tweeling maakt
het goed. “Billy en
Bobby zijn in juni geboren in een nestje,
waar ze momenteel
ook nog verblijven.
We laten de jongen,
vader Bangbang en
moeder Bahini zoveel mogelijk met
rust. Over een tijdje
zullen Billy en Bobby
hun buitenverblijf gaan ontdekken”, zegt hoofd dierverzorger Steven van den Heuvel.
Ontbossing
De populatie van de rode panda in het wild neemt
snel af, waardoor deze diersoort bedreigd is. Dit komt
onder meer door verdwijning van het leefgebied,
waardoor deze dieren op zoek moeten naar andere
gebieden en ze kwetsbaar zijn voor gevaar. Daarnaast
verdwijnt door ontbossing ook veel voedsel. “Er wordt
ook op de rode panda gejaagd vanwege hun vacht.
Om te zorgen voor een gezonde populatie van deze
dieren in dierentuinen in Europa, is er een managementprogramma, ook wel fokprogramma genoemd.

Met de geboorte van Billy en Bobby leveren we hier
een bijdrage aan”, vertelt Van den Heuvel.
Red Panda Network
ZooParc Overloon zet zich niet alleen middels het managementprogramma in voor het behoud van de rode
panda. Het park is verbonden aan Stichting Wildlife,
een stichting die diverse natuurbeschermingsprojecten
ondersteunt. Eén van die projecten is het Red Panda
Network. Het Red Panda Network beschermt de rode
panda en hun leefgebied in het Himalayagebergte
door middel van educatie en samenwerking met de
lokale bevolking. Stichting Wildlife sponsort de RPN
Forest Guardians, lokale mensen die worden betaald
om binnen hun gemeenschappen een netwerk op te
zetten om het leefgebied van de rode panda te beschermen.
Bergbossen
De rode panda komt voor in het oosten van het Himalayagebergte en in het zuidwesten van China. Daar
leven deze dieren in bergbossen. Rode panda’s verblijven het liefst bij een stromende rivier, waar ze uit
kunnen drinken. Ze voeden zich met bamboe, fruit en
bloemen. Deze diersoort is te herkennen aan zijn rodeof kastanjebruine vacht, afgezien van witte randjes
aan de oren en witte vlekken op de wangen, boven de
ogen en rond de snuit. Vanaf de ogen loopt een brede,
donkere streep omlaag. De staart van de rode panda
heeft lichte en donkere ringen, en dient als camouflage en om de dieren in balans te houden.

Kruisboogschutters organiseren
Wintercompetitie 2021- 2022
Hierbij wordt u uitgenodigd om
deel te nemen aan onze wintercompetitie 2021 – 2022 kruisboogschieten op de baan (vlak).
Deze wedstrijd gaat over 26 ronden (series van 2
proefpijlen en 10 tellende pijlen).
U hoeft niet iedere week aanwezig te zijn, u kunt
op 1 avond meerdere series schieten.
Er zijn ook dagprijzen te winnen. Deze kunt u winnen door op de avond dat u aanwezig bent boven
uw gemiddelde te schieten. Als u nog geen gemiddelde heeft wordt dit na vier series berekend, dit
geldt dan voor de verdere competitie.
Als u nog niet bekend bent met het kruisboogschieten. Geen nood wij helpen u graag verder.
Hebt u geen kruisboog, ze liggen voor u klaar.
Komt u gerust eens binnen lopen voor meer informatie of mail naar:
kruisboog@sinttheobaldusgilde.nl
Men kan vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur inschrijven.

Men kan deelnemen vanaf 12 jaar.
Het inschrijven kost voor de jeugd € 0,65 en voor de
volwassenen € 1,30 per serie.
De datums zijn:
06-sep
04-okt
13-sep
11-okt
20-sep
18-okt
25-okt

01-nov
08-nov
15-nov
22-nov
29-nov

06-dec
13-dec
20-dec
27-dec

03-jan
07-feb
07-mrt
10-jan
14-feb
14-mrt
17-jan
21-feb
24-jan
31-jan
Wij wensen u een plezierige en goede wintercompetitie toe.
De schietcommissie van het St. Theobaldusgilde.
Namens deze Geert Arts.
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Succes voor Bosruiterkes
op de Hippiade
Ieder jaar vinden in Ermelo
de Nederlandse Kampioenschappen plaats van de
hippische basissport. Het valt niet mee om je hiervoor te kwalificeren. Eerst moet je selecties rijden in
de kring; voor onze ponyclub en rijvereniging is dit
kring Noord-Oost Brabant. Via een aantal wedstrijden kun je je kwalificeren voor de Brabantse Kampioenschappen. Hier worden vervolgens in iedere
klasse een klein aantal combinaties geselecteerd die
naar de Hippiade mogen. En dit jaar lukte dat Wietse Jansen met zijn pony Boris in de klasse C-B!
Nadat hij via de selecties in de kring op een tweede plaats was geëindigd mocht hij onze club vertegenwoordigen op de Brabantse Kampioenschappen
op 17 juli in Schijndel. Hier zette hij in een groot
deelnemersveld van ruim 30 combinaties een mooie
proef neer wat hem een zesde prijs èn een ticket
voor de Hippiade opleverde.
Dat werd dus flink doortrainen voor Wietse en Bo-

ris want rijden op de Hippiade….dat is toch echt wel
iets bijzonders!
Op 21 augustus was het dan eindelijk zover! Er waren voor zijn rubriek ruim 30 combinaties uit het
gehele land naar Ermelo gekomen. Best wel spannend maar….het lukte Wietse om het hoofd “cool”
te houden en hij reed met Boris op een overtuigende manier en wist daarmee heel goede punten te
scoren, ruim 67%! Na zenuwslopende uren van
wachten kwam de definitieve uitslag; 7e van Nederland! Een resultaat om heel trots op te zijn! Wietse
gefeliciteerd!!
Na een aantal weken vakantie zijn we op 30 augustus weer begonnen met de dressuurlessen voor de
paarden en de pony’s en ook de springles gaat weer
van start. De eerstvolgende clubactiviteit worden de
clubkampioenschappen op zondag 19 september.
Dat gaat vast weer een gezellige dag worden met
mooie sport!

Puzzelen? Leuk...
Prijs deze keer beschikbaar gesteld door

RESTARIA LOON
Zie pagina achteraan.
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Collecte 2021
Vorig jaar hebben wij de collecte moeten aanpassen vanwege het Coronavirus.
Toch heeft dat een mooie opbrengst opgeleverd. Het Coronavirus is nog niet
verdwenen en daarom hebben wij besloten om ook dit jaar de collecte aan te
passen en niet bij u aan de deur te komen.
De gang van zaken is als volgt:









Op maandag 13 of dinsdag 14 september krijgt u de bijdragelijst in de
brievenbus.
Op de bijdragelijst noteert u achter het goede doel het bedrag dat u wil
geven. Nadat u alles ingevuld heeft, telt u de bedragen op en zet u de
uitkomst in het vak “Totaal”.
U kunt het geld overmaken op onderstaand bankrekeningnummer of met
de QR code. Deze vindt u op de bijdragelijst.
Wilt u het geld niet overmaken, dan kunt u het in de envelop doen samen
met de bijdragelijst.
Wij komen de envelop niet ophalen, maar wij vragen u deze, met de
ingevulde bijdragelijst en eventueel het geld, in de brievenbus op één van
onderstaande adressen te doen.
Indien u geen formulier inlevert en u wel geld overmaakt of in de envelop
inlevert, wordt dat geld evenredig onder alle goede doelen verdeeld.

Er zijn nu dus drie mogelijkheden om geld te doneren:
1. U kunt het geld overmaken op onderstaand bankrekeningnummer,
2. U maakt het geld over door gebruik te maken van de QR-code,
3. U betaalt contant en voegt het geld toe in de envelop samen met het
bijdrageformulier.
Het rekeningnummer is: NL34 RABO 0120 1534 40
t.n.v.: Stichting SSCCGD
Het geld moet uiterlijk 1 oktober 2021 op de rekening staan.
Wij rekenen op uw welwillende medewerking en zien graag uw donatie tegemoet.
Anja Voesten
Riny van
Schalkwijk
Mieke Nabuurs
Paulien Brauer
Barry van
Opbergen
Mieke Weerts
Peter Loonen
Ans Abels
Tiny Strien
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Hoge Akker 11
Kuluutsheuvel 20
Harry van Daalplein 43
Peter Zuidstraat 10
D’n Hof 22
De Bergkamp ?
Irenestraat 23
Pastoor Cremersstraat 1
Helderse Duinen 44

DOEL:

www.epilepsie.nl

www.nationaalmsfonds.nl

www.hartstichting.nl

www.prinsesbeatrixspierfonds.nl

BEDRAG:

Tienduizenden mensen hebben last van aanvallen, een tijdelijke
functiestoornis in de hersenen. Epilepsiefonds.nl is heel erg blij
met uw financiële bijdrage voor onderzoek en voorlichting.

€

,

MS is een ongeneeslijke ziekte, die ook jonge mensen treft.
Het MS-fonds helpt mee om onderzoeken te financieren en begeleidt
en helpt mensen met MS om zo de kwaliteit van leven te verbeteren.

€

,

LD

FONDS/STICHTING:

1 op de 3 Nederlanders overlijdt aan een hart- of vaatziekte.
Daar moeten we wat aan doen! Help mee!

€

,

Het Prinses Beatrix Spier Fonds bestrijdt spierziekten door het
financieren van wetenschappelijk onderzoek en zet zich in om de
kwaliteit van leven van patiënten en hun familie te verbeteren.

€

,

De Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het
leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum beperken.

€

,

Handicap.NL is dé organisatie die mensen met een handicap in
Nederland helpt sterker te staan en zorgt dat zij eerlijke kansen krijgen.

€

,

Het Longfonds helpt mensen met ademhalingsproblemen,
zoals astma en de longziekte COPD.

€

,

1 miljoen mensen hebben diabetes. Aan de gevolgen overlijden
jaarlijks 10.000 mensen. Op naar een toekomst zonder diabetes!

€

,

KWF Kankerbestrijding zet zich in op het gebied
van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting,
patiëntenondersteuning en fondsenwerving.

€

,

De Nier Stichting zet zich in voor een toekomst met
zo min mogelijk nierziekten en een betere toekomst
voor nierpatiënten.

€

,

‘Het belang van doorleren’. De vastenaktie wil er voor zorgen
dat meer jongeren een vakopleiding krijgen en zo meer kans
hebben op een goede toekomst.

€

,

Steun deze stichting in hun strijd tegen ziekten van het
spijsverteringsstelsel. 2 miljoen mensen in Nederland
ondervinden dagelijks last van deze aandoeningen.

€

,

De deelnemende verenigingen mogen ook dit jaar de gehele
opbrengst houden. Dit zijn: Fanfara Vriendenkring, Theobaldusgilde,
Oker, HOT en LOGEKO.

€

,

ReumaNederland werkt keihard aan een beter leven voor ruim
2 miljoen Nederlanders met reuma.

€

,

TOTAAL BEDRAG:

€

,

GECONTROLEERDE BEDRAG:

€

,

www.handicap.nl

EE

www.brandwonden.nl

www.longfonds.nl

RB

www.diabetesfonds.nl

www.kwfkankerbestrijding.nl

O

www.nierstichting.nl

www.vastenaktie.nl

VO

www.mlds.nl

www.cultuurfonds.nl

www.reumanederland.nl

MEER INFO? ZIE OMMEZIJDE. BEDANKT VOOR UW BIJDRAGE.

In te vullen door Samen Sterk werkgroep
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sterk in elk merk

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

Inkoop / Verkoop
nieuw & occasions

Het was een dag met
een diamanten randje!
Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor alle kaarten,
bloemen, de serenade en
felicitaties bij ons
60-jarige huwelijksfeest.
Het was een onvergetelijke dag.

vakgarage pechhulp € 39,95 per jaar

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

Jan en Nellie Bosgoed-den Boer

Gezocht:
Poetshulp voor 2 halve dagen
per week in Overloon.
Dagen/tijdstippen zijn in overleg te bepalen.

Mocht je interesse hebben bel dan
06-51230431 of 06-55771174

PEUTERDANS KLASSIEK BALLET BREAKDANCE JAZZ/STREETDANCE
DANCE4KIDS MODERN KLEUTERDANS JAZZ HIPHOP/STREETDANCE

MEER INFO: WWW.10DANCE.NL
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INFOO10DANCE.NL

HET WEER
Augustus droog, koel en somber.
Zomer vrijwel normaal.
Deze laatste meteorologische zomermaand is vrij koel en ook wisselvallig van start
gegaan. Toch bleven de neerslaghoeveelheden
beperkt. Deze situatie duurde tot aan de 10e. Nadien volgde een lichte weersverbetering, met een
aantal droge en wat warmere dagen. Zo kon ik op
kermiszondag de hoogste temperatuur van deze
maand noteren. De meetbuis gaf 27.3 graden aan.
Maar 2 dagen later moest ik juist de koudste augustusdag in het bestand aanbrengen. Tijdens een
vrijwel zonloze dag, wat regen en een enkele bui
bleef de temperatuur steken bij 16.5 graden. Al vrij
snel liepen de waardes weer wat op, maar het onstabiele weerbeeld bleef voortduren. Op zondag de
22e viel tijdens een onweersbui ruim 11 mm regen
en dat was deze maand tevens de hoogst gemeten
hoeveelheid. Daardoor bleef het totaal op 42 mm
steken. Ruim 30 mm minder dan normaal. Wat de
temperatuur betreft waren de verschillen vrij klein.
Zo waren er maar 3 zomerse dagen en 24 warme
dagen. Niet verwonderlijk dat het gemiddelde over
deze maand met 17.3 graden bijna 1 graad te laag
is uitgekomen. Dat had ook met het ruimschoots te
somber weer van doen. Het aantal zonuren bleef
beperkt tot 164. Terwijl ruim 200 uren normaal is.
Vorig jaar haalden we nog de warmste en een van
de zonnigste augustusmaanden ooit. Doch hadden
we maar een totaal zonloze dag.

In de aanhef heb ik aangegeven dat de zomer normaal is verlopen. Gevoelsmatig komt dat anders
over. Maar de junimaand was een van de warmste ooit en had dus een flink overschot. Juli kwam
slechts een paar tiende tekort en augustus bleef
ruim achter. Daardoor is het gemiddelde op 18.4
graden uitgekomen. Dat betekent 0,5 graden nog
boven normaal. En valt maar net buiten de top 10.
Ook het aantal mm regen is op mijn station met
200 nog iets onder normaal gebleven. Juni was zeer
zonnig. In die maand beleefden we nog een hittegolf in onze regio. Juli en augustus waren een stuk
somberder dan normaal. Dat verklaart ook dat de
meeste mensen het als een matige zomer hebben
betiteld. Zeker omdat we de laatste jaren van zoveel warmte en zoveel zonuren hebben kunnen genieten. Ook zeker voor de vakantiegangers. In het
algemeen mogen we zeker niet klagen over een vrij
normale zomer.
Inmiddels zijn we aan de meteorologische herfst
begonnen. De aanvang was veelbelovend. Hoe
het verder gaat kun je vernemen als je afstemt en
luistert naar mijn dagelijkse weerpraatje via radio
MAASLAND FM 89.6. om 12.30 , 13.30 en verder nog
in de avonduren.
Weerman Bert Vloet

Gratis proeflessen tieneryoga
Op 9, 16 of 23 september kunnen kinderen van
groep 7/8 en jongeren van de 1e t/m 3e klas een gratis proefles Tieneryoga volgen. Bij Tieneryoga staat
de ontspanning en het plezier voorop! De tiener
leert in zijn eigen kracht te staan, te ontspannen,
samen te werken en te groeien in zijn eigen zijn.
De lessen zorgen voor rust, ontspanning, concentratie, souplesse, evenwicht, kracht en vertrouwen
bij de tiener en zijn daardoor ondersteunend bij
onrust, concentratieproblemen, stress, spanning en
slapeloosheid e.d.

is dat de tieners met gemak en plezier het geleerde
bij de lessen mee gaan nemen in het dagelijks leven; thuis, op school en in contact met vrienden en
vriendinnen.
Ook jouw zoon/dochter is van harte welkom voor
een proefles!
Neem daarvoor contact met mij op door een mail te
sturen naar: info@ankevanleeuwen.nl
Meer informatie:
www.ankevanleeuwen.nl

Aansluitend op de belevingswereld van de tieners
gaan we aan de slag met (dier)yogahoudingen,
ademhalingsoefeningen, beweegmomenten, korte
meditatieoefeningen en rustmomenten. We dansen/bewegen soms, doen een visualisatieoefening,
kleuren een mandala of we luisteren naar een verhaal, waar een mooie boodschap in zit. De insteek
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0478-641890
www.bloems-overloon.nl
info@bloems-overloon.nl

Persoonlijk en begripvol

u kunt bij ons
ook online bestellen

0478 588 889

dag en nacht bereikbaar

0485 523 043

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

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

Ruimte voor úw ideeën!
15 sept.

Workshop palletschilderen

13.30 uur

24 sept.

Dagworkshop beeldhouwen

09.30 uur

18 sept.

25 sept.
1 okt.

Dagworkshop beeldhouwen

09.30 uur

Start opleiding Luisterkindwerker door
Anke van Leeuwen

Klankschaalsessie Gwendy vd Laar 19.00 uur

Meer informatie en aanmelden kijk op onze website!
Nieuwsbrief ontvangen? Stuur een email!

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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Op de laatste augustuswoensdag de 2e vrije bridgeavond.
Door de beperkingen opnieuw met een lijn gespeeld.
De 3 hoogst geplaatsten paren waren:
1 Paul Vloet & Leo Crompvoets
2 Truus Kusters & Bert Vloet
3 Corrie Hartong & Math Keulards

66.58%
63.01%
62.59%

In de daaropvolgende week zijn we aan de competitie begonnen.
De 3 paren met de hoogste score in de A lijn:
1 Corrie Hartong & Math Keulards
70.14%
2 Truus Kusters & Bert Vloet
67.71%
3 Mien Kuenen & Thom Kuijpers
63.54%

♣ ♦♠ ♥

Adrie van de Pas verkozen tot
SSS’er van het jaar!!
Voetbalscheidsrechters gezocht voor de senioren
en junioren.
Ieder weekend zijn er op
onze prachtige voetbalvelden
op Zondag Heren- en Dames
teams en op Zaterdag Veteranen- Junioren- en Pupillen
teams actief.
Iedere wedstrijd wordt geleid door een scheidsrechter.
Met uitzondering van Heren
1 moeten deze wedstrijden gefloten worden door
onze eigen clubscheidsrechters.
Om de bezetting van al deze wedstrijden rond
te krijgen zijn wij dringend op zoek naar nieuwe
scheidsrechters (M/V). Je hoeft niet ieder weekend
beschikbaar te zijn.
Tijdens een gezellige vrijwilligersmiddag is Adrie
van de Pas benoemd tot SSS’er van het jaar 2021.
Naast dat Adrie bijna 10 jaar voorzitter is geweest
van voetbalvereniging SSS’18 heeft Adrie zich onder
meer ingezet voor SSS’18 als elftalleider en als lid
van de sponsorcommissie. Wij feliciteren Adrie van
harte met deze benoeming!

Voor meer informatie en/of aanmelden:
Senioren: Henk de Vlam, Tel.: 06 45025119 of
E-mail: henkdevlam@hotmail.com
Junioren en Pupillen:
Perry van Vegchel Tel.: 06 52529557 of E-mail:
wedstrijdsecretariaatjeugd@sss18.nl

Na ALLO ALLO de Dinnershow komt er een nieuwe
voor 19 november zijn nog maar een paar stoelen
vrij dus reserveer snel.
Na 3 x een uitverkochte dinnershow in 2019 komt
er nu eindelijk een vervolg. Zet het in uw agenda!
Grand Café Effe verzorgt namelijk 5 heerlijke gangen voor de nieuwe dinnershow ’T SCHAEP MET
DE 5 GANGEN. Een show vol meezingers, humor
en lekker eten! Gebaseerd op de populaire tv-serie
ontvangen o.a. Alice van Gaal, Toine Teunissen, Elly
Verstraaten, Joop van Heulen en Diny van der Kroon
u op de camping in de Pit.
De dinnershows zijn te zien op 19 en 20 november;

Een tafel
Logoboeken
Desdemona dancekan via: info@desdemonadance.nl
of bel 06-51034019.

Na ALLO ALLO de Dinnershow komt er een nieuwe
Na 3 x een uitverkochte dinnershow in 2019 komt er nu eindelijk een vervolg.
Zet het in uw agenda! Grand Café Effe verzorgt namelijk 5 heerlijke gangen
voor de nieuwe dinnershow ’T SCHAEP MET DE 5 GANGEN. Een show vol
meezingers, humor en lekker eten! Gebaseerd op de populaire tv-serie
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Voor als jij jouw
gezondheid op
nummer één wilt zetten!

Joyce van der Vorst
Leefstijl en
Vitaliteit coach en
personal trainer

Start Opleiding tot
Luisterkindwerker
In september start de opleiding tot

mail
info@joycevandervorst.nl

Luisterkindwerker in t elder in

website
www.joycevandervorst.nl

Overloon.
Kijk voor meer informatie op:

www.ankevanleeuwen.nl

•
•
•
•

Dakinspectie, onderhoud en renovatie
Platte daken kunststof en bitumineuze
Dakgoten reinigen en renoveren
(Spoed-)reparatie

Tel.: 06-41861929

E-mail:

janssendakwerkenoverloon@outlook.com

Klimaat
Verwarming

Sanitair
Elektra

Bezoek ook onze installatievakwinkels!

Overloon - Mill

0478 - 507171 • www.vangemertbv.nl
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Kermisgolfwedstrijd
Op kermiszaterdag 14 augustus
vond de jaarlijkse kermisgolfwedstrijd plaats. Totaal 31 deelnemers
hadden zich ingeschreven. In de
golf-app stond de flightindeling, evenals op welke
hole gestart werd

Iedereen wil natuurlijk met zo weinig mogelijk slagen, chips en puts de bal de hole insturen. Menigeen
kon het niet nalaten om eens de bal in de bunker of
in het water te laten belanden; maar dit hoort ook
bij golf! Golf is ook: de ene keer gaat het goed, dan
wat minder en soms ook wel eens slecht.

Om half 1 was iedereen aanwezig zodat de wedstrijdleiding Ans Arts en Nel Scholten iedereen van
harte welkom konden heten. Om het kermisgevoel
te versterken werden heerlijke kaneelstokken uitgedeeld. Na een korte briefing kon iedereen om
13:00 uur bij de toegewezen hole starten!

Rond half 5 was iedereen weer terug bij de Brasserie, waar meteen het aantal slagen op de telefoons
ingevoerd werd, en aansluitend onder het genot
van ’n biertje, wijntje, spekje en dropveter nagepraat werd.

De zon bleef hoog aan de hemel staan, en in combinatie met ’n fris windje, was het heerlijk golfweer!

Nadat alle uitslagen waren ingevoerd, konden Ans
en Nel de uitslagen bekend maken. Eerst werden de
“birdie”mensen genoemd, (totaal 17). De longest
Heren mocht Arnoud Habing uit Ledeacker in ontvangst nemen. Bij de dames was het José van der
Vleuten uit Overloon en de Neary ging naar Rob vd
Berk uit Venray. Zij kregen allen een heerlijke fles
wijn.
Uitslag hoge handicappers: categorie 20,9 t/m 36:
1e Eddy Lugtenberg - Overloon
2e Martin de Boer - Venray
3e Martien Manders - Overloon
Uitslag lage handicappers: categorie 9,0 t/m 20,8:
1e Rob v.d. Berk - Venray
2e Ineke Maassen - Boxmeer
3e Ans Arts - Overloon

Ans Arts reikt de prijs uit aan Eddy Lugtenberg

Tot slot bedankten de twee winnaars de organisatie hartelijk voor de geweldige organisatie, evenals
de greenkeepers voor het maaien van de fairways,
de gladde greens en de geharkte bunkers. Maar het
belangrijkste van deze dag was: met z’n allen weer
heerlijk sportief en gezellig bezig geweest! Dit alles
werd bevestigd met een hartelijk applaus en aansluitend kon de 3e helft in alle gezelligheid voortgezet worden.

Spaaractie PLUS Verbeeten Overloon.

Beste mensen van Overloon.
Zoals U weet start op 5 september t/m 13 november een sponsor actie bij PLUS Verbeeten om de

verenigingen in Overloon een extra steuntje in de
rug te geven. Hoe meer sponsorpunten een club
verzamelt hoe meer euro’s een club of vereniging
ontvangt. Wij als LOGEKO willen dit gebruiken
voor ons 75 jarig jubileum. Mocht U ons willen
steunen, en is het voor U niet haalbaar per telefoon, dan kunt u uw sponsorpunten inleveren
Riet v Raay 14 Oktoberplein 3, of bij een van de leden van LOGEKO. Bij voorbaat hartelijk dank voor
uw steun.
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Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl

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

Voor computers, laptops, printers, cartridges,
wifi, onderhoud en reparatie.
Bel 24/7
0478-640026

Overloon
www.briensveld.nl

BOOMPJES VOOR THUIS

elke 2 weken een ander 4/5 gangen menu
helemaal voorbereid, alleen nog even
opwarmen volgens de instructies!

www.boompjes-restaurant.nl
0478-642227

Verse sushi op bestelling
gemaakt, om de hele avond
van te genieten!
www.doorvandijck.nl

06-30693894 / 0478-642527

vanuit het hart verbinden bij afscheid
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Do t/m Zo
www.bonsai-sushi.nl
0478-700518

Agenda
9 september
KBO/SWOGB, Fietsinformatiedag,
de Pit, 9.45 - 15.30 uur
10 t/m 12 september
Jeugdfanfare, kamp
11 september
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
11 en 12 september
Kunstcollectief, Kunskolkroute
13 september
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00
uur
13 september t/m 1 oktober
Samen Sterk voor goede doelen
16 september
EHBO les Partycentrum Bos 20.00
uur
19 september
Rijvereniging en ponyclub, Clubkampioenschappen
19 september
Fanfare, Tuintreffen
22 september
Gezond ouder worden, ’t Helder,
19.30 tot 21.30 uur
23 september
KBO, algemene ledenvergadering,
de Pit
29 september
OVO, Openingsavond
1 oktober
Loonse Duinen, Tennis 60+
9 oktober
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
10 oktober
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30
uur
11 t/m 17 oktober
TP Loonse Duinen, Herfsttoernooi
13 oktober
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit,
12.00 uur
14 oktober
EHBO les Partycentrum Bos 19.00
uur
19 oktober
Gezond ouder worden, ’t Helder,
19.30 tot 21.30 uur
22 t/m 24 oktober
Tentfeest
23 oktober
Festival Schijt aan de Grens, ’t Helder, 13.00 - 17.00 uur
29 oktober
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
30 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, de Pit
31 oktober
Jeugdorkest Fanfare, Halloweenconcert
10 november
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit,
12.00 uur

11 november
Huibuuke, Vör de kerk óp ’t plein
13 november
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
14 november
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30
uur
14 november
Jubileumreceptie 66 jaar Keieschieters, Vierlingsbeek
15 november
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00
uur
18 november
EHBO les bij Partycentrum Bos,
20.00 uur
19 en 20 november
Dinnershow “’t Schaop met de 5
gangen”, de Pit
25 november
KBO, Algemene Leden Vergadering, de Pit
26 november
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
8 december
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit,
12.00 uur
9 december
EHBO les PartycentrumBos 20.00
uur
11 december
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
12 december
Huibuuke, Kaartverkoop Bonte
Avonden, de Pit
12 december
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30
uur
12 december
Palet, Concert in Kerstsfeer, Kloosterhuis Sambeek, 14.30 en 19.00
uur
16 december
KBO, Kerstviering
17 december
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
18 en 19 december
Fanfare, Kerstconcert
19 december
Lekker Loën, Plein Museumpark,
11.00 - ca. 17.00 uur
31 december
SJIL, Oliebollenactie, huis aan huis,
10.00 - 13.00 uur

2022

9 januari
Huibuuke, Liedjesmiddag en uitkomen jeugdcarnaval, de Pit
13 januari
EHBO les Partycentrum Bos 20.00
uur

20 januari
EHBO les partycentrum Bos 20.00
uur
22 januari
Huibuuke, Bonte Avond I, de Pit
23 januari
Huibuuke, Bonte Avond II, de Pit
28 januari
Huibuuke, Bonte Avond III, de Pit
29 januari
Huibuuke, Bonte Avond IV, de Pit
10 februari
EHBO les partycentrum Bos 20.00
uur
12 februari
Huibuuke, Ánwaerk Make, de Pit
25 februari
Huibuuke, Carnaval Basisschool, Josefschool
27 februari t/m 1 maart
Huibuuke, Carnaval, zie programma
2 maart
Huibuuke, Herringschelle, zie programma
17 maart
EHBO les partycentrum Bos 20.00
uur
27 maart
Fanfare, Première compositieopdracht
2 april
Fanfare, Loën’s got talent
6 april
Freunde Echo, Paaszaterdag Muziekavond, de Pit
14 april
EHBO les partycentrum Bos 29.00
uur
23 april
Gilde, drumshowband “Out of the
box”
14 en 15 mei
Militracks, Oorlogsmuseum
21 mei
Fanfare, Instrumentendag
3 t/m 5 juni
Fanfare, Concertreis
11 juni
Jeugdorkest Fanfare, Concert
16 juli
Fanfare, Avond van de filmmuziek
3 en 4 september
Festival Schijt aan de Grens, ’t Helder
18 september
Fanfare, Fanfaredag
23 en 24 september
Loën wet ‘t
1 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond
25 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, de Pit
18 december
Fanfare, Kerstconcert
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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, met vermelding van jouw naam en telefoonnummer.
Inleverdatum uiterlijk zondag 12 september.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door Restaria Loon.

De winnaar van de puzzels in
de uitgave van 25 augustus:
Myra Martens
(prijs beschikbaar gesteld door PLIEN)

E
G
I
N
N
E
K
N
E
E
T
O

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.
ADEPT
NIVEAU
BEUKEN
PAAIGEBIED
DICHT
PEGEL
DONATIE
RAMEN
RONDE
DUINPLANT
SESAM
EENKENNIG
SLEEPKETTING
ELITE
SPRINT
GALEI
TEGOED
HAATCAMPAGNE
TENANT
IVOOR
TRIPTIEK
LANDWEG
TROON
LESBRIEF
WOORD
MOTOR
NATAAL
1

2

3

L
D
E
I
B
E
G
I
A
A
P
K

4

I
L
L
E
S
B
R
I
E
F
E
R

T
N
A
L
P
N
I
U
D
I
D
E

E
N
G
A
P
M
A
C
T
A
A
H

5

Horizontaal: 1 lastig
12
vraagstuk 6 weerjaarboek 12 plan
14
15
16
17
13 eens 14 met
dank 16 profeet 18 20
22
23
21
putemmer 19 insect
25
26
27
20 ijzerhoudende
grond 22 kleine rui- 30
31
32
mte 24 schaakterm 25 sneu 27 insect 29
38
deksel 30 rooms-katholiek 31 opstootje 37
33 een
weinig
35 Erf
met/ name
37 bejaard
Nieuw
in Ons
Eigen
Puzzelen
maar:
41
40
38 teken 39 projectieplaatje 40 voegVanaf
onze
eerstvolgende
uitgave,
die
verschijnt
op
woensdag
10
oktober
aanstaande,
gaan we
woord 41 pl. in Gelderland 42 muurholte
45
46
47
48
puzzels
plaatsen.
Dit
zijn
afwisselend
kruiswoordpuzzels,
sudocupuzzels
of
woordzoekers.
44 normaal profiel 45 duinvallei 47 cliënt
52
53
54
voorzetsel
52 gemaild
vordering
54 naar
vlaktemaat
De50
juiste
oplossing kan
worden
een mailadres, of ingeleverd worden bij een van de
56 handwarmer
58 soortelijk
59 58 worden elke
redactieleden
(zie volgende
uitgave). Uit gewicht
de goede inzendingen
of meerdere
59 keer één60
venster
61 reisje 64 achter 65 natie 66 pl.
prijsjes
verloot.
65
in Limburg 68 brandstof 69 Europeaan.
De prijzen worden beschikbaar gesteld door DA Drogisterij & Parfumerie, Restaria Loon, Warme
68
Bakker
Degen, 1
deproefopname
Hubo, PLUS Verbeeten
en BLOEMS.
Verticaal:
2 Chinese
munt

pl. inenGelderland
4 zuivelproduct
5 in de daarop volgende uitgave.
De3winnaars
de oplossing worden
telkens gepubliceerd
maand 7 haarkrul 8 lef 9 houding 10 deel v.d. bijbel

Wij11
wensen
veel puzzelplezier
toe!
zoekiedereen
15 bekwaam
17 tennisterm
18 Engels bier

19 sport 21 Romanum Imperium 23 linie 24 mijns
inziens 26 public relations 27 etensrest 28 vrolijk en
bekoorlijk 29 luitenant 30 strafwerktuig 32 ratelpopulier 34 profeet 36 drinkbakje 41 oude lengte-
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G
N
I
T
T
E
K
P
E
E
L
S

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

E
M
O
I
P
R
N
T
N
S
I
T

D
O
N
T
T
S
A
D
A
T
V
H

N
T
D
R
O
O
W
M
N
N
O
C

6

7

8

9

10

K
O
E
E
B
E
U
K
E
N
O
I

A
R
L
E
G
E
P
L
T
N
R
D

11

13
18

19
24
28
33

29
34

35

36

39
42

43

49

50
55

61

62
66

44
51
56

63

57
64

67

69

maat 43 Sovjet-Unie 46 boom 48 jong dier 49 keurig
51 in memoriam 52 riv. in Spanje 53 uitgestrekt 55
indianentent 57 eerlijk 59 wiel 60 gravin van Holland 62 mannelijk dier 63 hoofddeksel 65 lage rivierstand 67 Nederlandse Spoorwegen.

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

Warme Bakker Degen

Probeer vrijblijvend 3 maaltijden voor € 14,95
Bel: 06 46276469 Edward Henckens / www.etenmetgemak.nl

Reclame: 13 t/m 18 september
• Appel speciaal vlaai
• Wit meergranen V-korn
• Waldkornbroodje zacht
Reclame: 20 t/m 25 september
• Peer karamelvlaai
• Waldkornbrood
• Kaiserbroodje

€ 12,50
€ 2,75
€ 0,35
€ 12,50
€ 2,75
€ 0,30

Irenestraat 2 Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

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.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

Klaar voor de
brugklas?
Wij helpen graag bij
het regelen van de
bankzaken.

Coppis & Cruijsen Assurantie Adviseurs V.O.F.
Stevensbeekseweg 2
5825 JC OVERLOON
T (0478) 64 13 01
E info@coppis-cruijsen.nl
I www.coppis-cruijsen.nl
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Rabo
ClubSupport

Doe mee!
Rabo ClubSupport

Goed voor jouw club & geweldig voor de buurt
Iedereen verdient een plek waar je altijd welkom bent. Waar je
jezelf kunt zijn en elkaar sterker maakt. Clubs en verenigingen
zijn zulke plekken. En dat moet zo blijven.
Daarom helpt Rabo ClubSupport verenigingen met kennis,
netwerken en geld.
Wil je meer weten? Kijk dan op rabobank.nl/clubsupport



Belangrijke telefoonnummers:

Belangrijke telefoonnummers:
11. Als
Alselke
elkeseconde
secondetelt,
telt,bij
bijlevensgevaar
of
heterdaad bel
onmiddellijk 112
levensgevaar
of dan
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, 088
stoep,
fietspad, weg
5. Brandweer:
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 2021:

€ 15,00

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

22 september
15 september 20.00 uur

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

