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Van Redactiewege

Het jaar 2021 ligt alweer bijna achter 
ons en we kunnen weer vooruitkijken 
naar het jaar 2022. Wat zal het ons 
brengen? Maar eerst sluiten wij het 
huidige jaar af. De laatste uitgave, de 
kerstuitgave, heeft u nu voor u liggen 

en hij ziet er weer heel anders uit. Kijk maar eens naar 
de omslag! De omslag is ontworpen door Ellen Sesink. 
Hetty Coppis en Germien Martens hebben een gesprek 
gehad met haar en het interview kunt u elders in deze 
uitgave lezen. Karin Broeren heeft dit jaar het kerstver-
haal geschreven. Aan het kerstverhaal mag iedereen 
zijn of haar eigen invulling geven. Ook Karin heeft dat 
gedaan. Verhaaltjes vertellen staat bij haar hoog in het 
vaandel. Het is ook goed om te weten dat wij telkens 
op zoek gaan naar iemand die de omslag van de kerst-
uitgave wil maken en iemand die zijn of haar eigen 
verhaal wil schrijven. Als u mensen kent die dit kunnen 
en willen doen, laat het ons dan weten.

Ook dit jaar bedanken wij al die mensen die copy 
aanleveren vanuit hun betrokkenheid bij Overloonse 
verenigingen hartelijk voor hun bijdragen. Het is een 
prima aanvulling voor Ons Eigen Erf. Zo bedanken wij 
ook Jan van Lith die op zijn eigen manier met humor 

bepaalde thema’s onder de aandacht wist te brengen, 
Gert-Jan Nabuurs die ons regelmatig wat bijbrengt 
over de Overloonse natuur en Bert Bardoel, die Lón-
ders die geëmigreerd zijn opspoort en hun verhalen 
optekent. Ook op Hetty Coppis, die allerlei hand- en 
spandiensten verricht, doen we nooit tevergeefs een 
beroep. De foto's die het afgelopen jaar geplaatst wer-
den zijn gemaakt door Albert Hendriks en Tiny Wil-
lems. Allemaal geen redactieleden, maar wel mensen 
die hun hart voor Overloon op de juiste plaats hebben 
zitten. Bedankt daarvoor!

Verder natuurlijk onze dank aan de adverteerders die 
met hun advertenties ook bijdragen aan de lage abon-
nementsprijs van Ons Eigen Erf. Ook bedanken wij weer 
Ton Janssen die vanuit Engeland telkens het dorpsblad 
voor ons maakt en vervolgens naar de drukker stuurt. 
Multicopy is verantwoordelijk voor het drukken voor-
dat het door u gelezen kan worden. Auke Numan en 
zijn team zorgen er steeds maar weer voor dat alles 
netjes klaar ligt voor de bezorgers. En voordat u het 
kunt lezen is er een groep bezorgers die Ons Eigen Erf 
bij u in de bus doet. Ook hen bedanken wij heel harte-
lijk. Met z’n allen werken wij aan een goed blad voor 
en door Overloon!

De redactie van Ons Eigen Erf wenst u fi jne feestdagen 
en een voorspoedig en gezond nieuwjaar toe.

Germien Martens, Henk de Vlam, Sjaak Verbeek,
Theo Cremers en Piet Jeuken
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Het mag geen naam hebben
•  Schokkend nieuws - Zooparc is een leeuw kwijt - als hij is gevonden is dit
nepnieuws…!

•  Dat was Mooij…

• Is "Het mag geen naam hebben" iets, of "Huizen Weltevree"?

Er was eens…

Ik neem je graag mee naar mijn wereld rondom ver-
halen. Er was eens een vrouw van net 40 jaar (pff.. 
aan die leeftijd moet ik nog even wennen). 
Een vrouw midden in het leven. Twee kinderen van 9 
jaar en leerkracht in het basisonderwijs. Ik werk met 
een hele bijzondere doelgroep. Namelijk nieuwko-
mers. Een klas vol met kinderen die uit het buiten-
land komen en binnen een jaar de Nederlands taal 
leren. Kinderen met een rugzak vol verhalen. Zij die 
een veilige of zelfs onveilige thuissituatie hebben 
moeten verlaten…, waarvoor? Omdat ouders werk 
vinden in Nederland, voor de liefde of omdat het 
gewoon niet veilig is in hun land. Al jaren in verdriet 
en onzekerheid. Allemaal hebben ze vriendjes ach-
ter moeten laten. En dan kom je bij mij in de klas. 
Niet de taal kennen, niet de normen en waarden 
kennen van een land. Alles nieuw. Ik zie de onzeker-
heid in de gezichten en voel soms ook angst bij ze. Ik 
zie kinderen groeien in hun taalontwikkeling. Maar 
vooral groeien ze in de persoon die ze zijn. Elke dag 
komen ze met een lach naar school. Ze willen geen 
weekend, ze willen geen vakantie. Ze willen praten 
en verhalen vertellen. Maakt niet uit wat het thema 
in de klas is. Elke keer maken we de koppeling naar 
hoe het was in het land waar ze vandaan komen. 
Dan komen we tot verschillen maar vooral ook tot 
overeenkomsten. Hoe bijzonder is dat! 

Wat verhalen met mensen kunnen doen… 
Je krijgt verhalen te horen waar je kippenvel van 
krijgt. De oorlog wordt in de klas gehaald. Kinderen 
maken afschuwelijke dingen mee. Fijn dat ze het 
gesprek aan durven te gaan. Het vertrouwen in ons 
hebben om dit te delen, zonder dat er iemand een 
oordeel velt of dat er een gevolg aan zit. Deze ver-
halen zoeken we niet op. Er komt vaak een moment 
dat kinderen zich veilig voelen om hun verhaal te 
vertellen in de klas. Ik zou er een boek over kunnen 
schrijven. Een jongen die een tijd in de grotten van 
Irak heeft geleefd. Eten werd gebracht door politie 
per helikopter. Maar ook een meisje terwijl ze les 
kreeg haar school werd gebombardeerd. Zo kan ik 
nog wel even door blijven gaan. Met tranen in mijn 
ogen hoor ik de verhalen aan.
En als ik dan ‘s avonds thuis ben, vertel ik mijn kin-
deren hoe dankbaar wij voor ons leven mogen zijn. 
De kinderen in mijn klas genieten van kleine din-

gen. Alleen al van een compliment of een boks bij 
het geven van een goed antwoord.
We zorgen voor zoveel mogelijk succesmomenten 
in de klas. We lezen veel prentenboeken. Zoals de 
mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft. 
Hilarisch. Echt een topper. Het maakt dan helemaal 
niet uit waar je vandaan komt en wat er in je rugzak 
zit. Als het over poep gaat, lacht ieder kind!!

En toen…. 
En toen werd ik gevraagd om bij het bestuur te ko-
men van de Lónse bieb. Dat besluit was snel geno-
men. Ik, als deler van verhalen. Minibieb in de tuin. 
Wil alleen maar dat kinderen verhalen te horen krij-
gen. 
Mijn passie kan ik op deze manier nog beter delen. 
Kinderen zoveel mogelijk laten opgroeien met ver-
halen. Of dit nou hun eigen verhaal is of dat vanuit 
een prachtig prentenboek. 
Ik wens u mooie feestdagen met liefdevolle mensen 
om u heen. Dat de rugzak maar mooi gevuld mag 
worden met vele goede verhalen.

Groeten Karin Broere
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Kerkberichten

Maatregelen worden aangescherpt

De maatregelen die noodzakelijk zijn in verband 
met corona worden op advies van de Nederlandse 
bisschoppen weer wat aangescherpt.
•  Het dringende advies: draag een mondkapje bij

het binnenkomen, het zich verplaatsen, en bij het
verlaten van het kerkgebouw.

•  Neem de 1,5 meter afstand wederom in acht en ga
zitten bij de stickers die op de banken zijn geplakt.

•  Volkszang is toegestaan.
•  Koren mogen blijven zingen mits ook zij onderling

de 1,5 meter afstand in acht nemen
•  Na 17.00 uur mogen er geen vieringen noch bij-

eenkomsten in kerk, sacristie of pastorie gehou-
den worden

Blijf voorzichtig en houdt rekening met elkaar;

Allerzielenprentjes en Allerzielenkaarsen 
Net als alle voorgaande jaren zijn er 
Allerzielenprentjes gemaakt en heb-
ben er in november kaarsen gebrand. 
Met de namen van de overledenen 
vanaf Allerzielen 2020. Deze prentjes 
en kaarsen zijn op te halen op zon-

dagmorgen na de vieringen van 10:30 uur en op 
dinsdagmorgen tussen 10:00 en 11:30 uur in de kerk 
vanaf de leestafel.

Vieringen 19 december – 9 januari

Zondag 19 december 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Jeanne en Ella Manders
Geen koor, alleen orgelspel

Zaterdag 25 december 10:30 uur
Eerste kerstdag, eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Joep Smeets en Ans Abels
Theobalduskoor

Intenties voor 1e en 2e kerstdag: voor motivatie en 
inspiratie voor de vrijwilligers van onze parochie; de 
intenties zijn ook voor:
Jo Albers en overleden familie

Harrie en Marie Bardoel-van Duynhoven
Paul, Bets en Erik-Jan Cornelissen
Fons Derks
Jos en Ans de Greef
Ouders Hendriks-Daverveld
Koos van der Hoff
To Hubers-van Kempen
Verjaardag Harrie Kroef
Bets van de Pas-Versmissen

Zondag 26 december 10:30 uur
Tweede kerstdag, eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acoliet: Ans Abels
Geen koor, alleen orgelspel

Intentie:
To Hubers-van Kempen

Zondag 2 januari 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan Donders
Acoliet: Ans Abels
Geen koor, alleen orgelspel

Misintenties:
Bets van de Pas-Versmissen
Jan Hendriks vanwege zijn verjaardag

Zondag 9 januari 10:30 uur
Eucharistieviering
Acoliet: Jeanne Willems
Geen koor, alleen orgelspel

Kosterdienst

Zondag 19 december –  25 december
Tiny Willems, tel.: 641814

Zondag 26 december – 1 januari
Jeanne Peeters, tel.: 641835

Zondag 2 januari – 8 januari
Nelly van Gemert, tel.: 642504

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 2 en 9 ja-
nuari bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld 
wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiter-
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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

lijk dinsdag 4 januari 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@theobaldus-
parochie.nl). De kosten voor een intentie bedragen 
€ 12,-.

Tv-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10:30 – 11:30 uur, bij bij-
zondere feestdagen en op de vierde zaterdag van 
de maand 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 uitzen-
dingen kijken. De uitzendingen zijn in onze regio 
via vrijwel alle tv-aanbieders te ontvangen.

Vanuit de H. Theobalduskerk worden rondom Kerst-
mis de volgende vieringen uitgezonden:
Zondag 19 december 10:30 uur
Eerste kerstdag 25 december 10:30 uur 
Zondag 26 december 10:30 uur

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 eerstvolgen-
de mogelijkheid om 18:00 uur de kerkklokken wor-
den geluid en zal melding worden gedaan op de 
parochiesite: www.theobaldusparochie.nl. U kunt 
eveneens contact opnemen met het secretariaat van 
de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel. 0485-
471246 en bij dringende zaken tel. 06 23 88 78 60. 

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

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

Adventsactie 2021 

Voor de Adventsactie 
2021 is dit jaar gekozen 
voor het project ‘Kip-
penren voor Safehouse 

Rijkevoort’. Zo krijgen 20 vrouwen die uit een ver-
slavingskliniek komen de zorg over een kippenren. 
Zij wonen in het voormalig klooster van Onze Lieve 
Vrouw van Lourdes in Rijkevoort en krijgen profes-
sionele begeleiding om een nieuw leven op te bou-
wen. Het verbreken van een verslaving is bijzonder 
moeilijk. Daarom is de ondersteuning van geliefden 
maar ook van dieren belangrijk. De verzorging van 
de kippen draagt bij aan het nemen van dagelijkse 
verantwoordelijkheden, respect tonen en zorg dra-
gen. 
U kunt dit project steunen door uw gift te depone-
ren in de collectebus achter in de kerk. U kunt uw 
gift ook overmaken op het rekeningnummer van 

de parochie. Dit staat in het kerstnummer van het 
parochieblad Binding. De Actie loopt van 28 novem-
ber tot en met 24 december. 
Namens de vrouwen van Safehouse Rijkevoort al-
vast hartelijk dank voor uw gift. 

De H. Theobalduskerk, de kerststal en de kerstgroep

De H. Theobalduskerk is ontworpen door architect 
Strik uit Boxmeer. Samen met de toenmalige pas-
toor Van Boxtel bezocht hij vele kerken en werd 
hij geïnspireerd door een Zwitserse kerk. De Eer-
ste Steenlegging vond plaats op 8 december 1955. 
Kerstmis 1956 werd de kerk in gebruik genomen. 

Alle lijnen van het gebouw lopen naar het priester-
koor. Het front is breder, terwijl de vloer helt, zodat 
het zicht op het altaar goed is. 

De voorstellingen in metselwerk, uitgevoerd aan 
de buitenkant van de kerk, beelden de Schepping 
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en de Allerheiligste Drie-eenheid uit. De drie klok-
ken in de klokkentoren hangen in weer en wind. 
De kleine klok, een geschenk van een echtpaar uit 
onze parochie, weegt 350 kg, de grote klok heeft 
een gewicht van 850 kg De middelste klok is, na de 
klokkenroof in de oorlogsjaren, teruggebracht. Ook 
het H. Hartbeeld buiten naast de doopkapel en het 
doopbekken in de doopkapel ofwel de St. Theo-
balduskapel hebben de verwoesting van Overloon 
in 1944 overleefd. Dit doopbekken - oorspronke-
lijk een wijwatervat - is volgens kenners uit de 15e 
eeuw. 

In de kerk ziet u meerdere beelden. Allereerst in de 
genoemde kapel het neogotische beeld van onze 
patroonheilige, de H. Theobaldus. Theobaldus is in 
1017 geboren uit adellijke ouders in Provins in de 
Champagnestreek en werkte in de Luxemburgse 
Ardennen bij het kolenbranden. Het hoofdaltaar 
is geschonken door de R.K. Kolenhandelarenbond, 
die de H. Theobaldus als patroon had. Hij stierf als 
kluizenaar in Frankrijk in 1066. Theobaldus wordt 
aangeroepen tegen kinkhoest, koorts, zweren en 
eczeem. Vele wonderen en gunsten zijn op zijn 
voorspraak verkregen.

Vervolgens kunt u vier gepolychromeerde beelden 
van Leo Geurtjens uit Berlicum bewonderen voor-
stellende de H. Maria, de H. Jozef, de H. Antonius 
van Padua (eveneens een van onze patroonheili-
gen) en de H. Theobaldus.
Eveneens treft u in onze kerk de beelden, in blank 
hout, aan van H. Hart, H. Theresia van Lisieux en H. 
Donatus, de beschermheilige tegen bliksem, donder 
en onweer en andere natuurrampen. P. van Dongen 
uit Oostrum is de maker van deze beelden. Hij is 
tevens de maker van onze kerstgroep. In 2008 zijn 
twee beelden aan onze kerk geschonken, voorstel-
lende Franciscus van Assisi en Clara van Assisi.

Om de Overloners, gevallen in de oorlog van 1940-
1945, te gedenken, is bij metaalfabriek “Holland” 
in Amsterdam een gedenkplaat vervaardigd, die is 
aangebracht achter in de kerk. Het eerste slachtof-

fer was Arnold Willems. Het Arnold Willemsplein is 
naar hem genoemd. In 2021 is voor de kerk bij het 
oorlogsmonument een gedenksteen met dezelfde 
namen van de slachtoffers geplaatst.

De gebrandschilderde ramen zijn ontworpen door 
de glazenier Marius de Leeuw uit ’s-Hertogen-
bosch, die vooral bekend is door zijn grote raam 
in het noordertransept van de Sint-Janskathedraal 
in ’s-Hertogenbosch. In 2007 is er, ter gelegenheid 
van het vijftigjarig jubileum van het kerkgebouw 
een nieuwe kruisweg gekomen. Deze kruisweg is 
vervaardigd door P. Engels, die daarvoor de Haver-
manprijs heeft gekregen. Het orgel dat we in de 
kerk aantreffen is gebouwd door Verschueren Or-
gelbouw uit Heythuysen.

De H. Theobalduskerk is in 2009 een rijksmonument 
geworden.

De kerststal en de kerstgroep
In de jaren 1963 tot 1965 is onze kerstgroep tot 
stand gekomen door de vrijwillige, spontane me-
dewerking van de parochianen. Zoals pastoor Van 
Boxtel meerdere malen in zijn dagboek optekent 
"geen collecte in de kerk, geen collecte aan de deur 
van de kerk, geen collecte huis aan huis, maar door 
giften die bij gelegenheid aan de pastoor overhan-
digd worden."

Stond er vorig jaar nog een "sobere" kerststal, dit 
jaar staan er slechts een paar beelden voor in de 
kerk en twee bomen voor het kerkgebouw.

Bovenstaande foto’s zijn van de kerststal van vorig jaar.

Actie kerkbalans 2022

In januari aanstaande wordt de actie Kerkbalans 
2022 gehouden met als thema: “Geef vandaag voor 
de kerk van morgen”. De deelparochie Overloon 
sluit zich aan bij de landelijke actie. Zoals u wellicht 
bekend is, krijgt de kerk geen subsidie en voor de 
inkomsten is men dan ook volledig afhankelijk van 
de fi nanciële bijdragen van betrokken inwoners uit 
onze dorpsgemeenschap. Dit jaar is er weer voor ge-
kozen om alle inwoners via een huis aan huis brief 
te benaderen.

Deze brief zal helaas niet altijd bezorgd worden bij 
de inwoners die een “nee sticker” op hun brieven-
bus hebben.
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Daarom plaatsen wij deze brief eveneens in dit 
kerstnummer. Als u aan de Kerkbalans 2022 mee 
wilt doen, dan kunt u onderstaand formulier invul-

len en bezorgen in de brievenbus van de pastorie 
naast de voordeur of in de daartoe bestemde bus 
achter in de kerk.

Op kerkelijk gebied zijn in de deelparochie Overloon 
nog steeds vele vrijwilligers en werkgroepen actief en 
er is elke zondag en in de regel elke vierde zaterdag 
van de maand een viering in onze mooie Theobaldus-
kerk. Onze kerk biedt ook een uitstekende ruimte voor 
het geven van concerten. De coördinatie vindt plaats 
via de deelparochieraad, ondersteund door enkele vrij-
willigers.

Wij hebben er vertrouwen in dat we op de goede weg 
zijn en vanuit dat vertrouwen vragen wij uw aandacht 
voor de actie Kerkbalans 2022.
In onze huidige samenleving lijkt de kerk een steeds 
minder grote rol te spelen in ons dagelijks leven. Het 
kerkbezoek neemt af, tradities, gebaseerd op onze 
christelijke achtergrond, lijken van steeds minder be-
lang. Het is echter belangrijk ons te realiseren dat ook 
onze kerkelijke gewoontes en gebruiken aan verande-
ring onderhevig zijn. Een samenleving die zo sterk ver-
andert, zal ook op het vlak van religie en spiritualiteit 
veranderen. 

Als mensen de kerk niet meer bezoeken betekent dat 
nog niet dat zij hun geloof aan de kant hebben gezet. 
Op tal van momenten in ons leven realiseren wij ons 
het nog aanwezige geloof. Natuurlijk bij ingrijpende 
gebeurtenissen als geboorte, huwelijk en dood, maar 
juist ook bij gewone dagelijkse zaken die onze aan-
dacht vragen. Vaak brengen deze momenten in ons le-
ven ons terug naar die kerk, naar het gebouw, naar de 
rust en sereniteit die erin huist. Dan realiseren wij ons 
hoe belangrijk deze plek is, dichtbij onszelf. Om deze 
plek te kunnen blijven bieden, voor iedereen op zijn 

of haar eigen moment in het leven, is er geld nodig. 
Geld om het gebouw te kunnen blijven onderhouden, 
waar wij bij elkaar kunnen komen, om te vieren en te 
rouwen. Wij krijgen geen subsidies van overheid of bis-
dom, maar zijn zelf verantwoordelijk voor het kerkge-
bouw en alle activiteiten die door de vele vrijwilligers 
ontplooid worden, elk moment weer dat iemand erom 
vraagt.
Daarom is het voortbestaan afhankelijk van de inkom-
sten uit de actie Kerkbalans.

Met het onderstaande strookje kunt u aangeven op 
welke wijze u wilt bijdragen aan Kerkbalans 2022: 
door middel van een doorlopende machtiging, een 
eenmalige machtiging of een eigen opdracht aan de 
bank. 

De enveloppen worden niet opgehaald.
Wij vragen u vriendelijk het formulier in te vullen en 

op korte termijn te bezorgen
in de brievenbus van de pastorie naast de
voordeur of in de daartoe bestemde bus

achter in de kerk.

Degenen die in 2021 een doorlopende machtiging 
hebben afgegeven hoeven dit jaar niets in te vullen. 

Deze machtiging loopt namelijk gewoon door.

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, kunt 
u contact opnemen met info@theobaldusparochie.nl
of met Germien Derks, (tel.0478- 641595).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toezegging kerkbijdrage Overloon

Naam:   ……………………………………………………………………………………………………………………

Adres:   ……………………………………………………………………………………………………………………

Postcode : ………………….. Plaats: ………………………………………………………………………………………

Ik kies uit een van de volgende drie mogelijkheden om mijn kerkbijdrage voor 2022 aan de deelparochie H. 
Theobaldus Overloon te voldoen (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is):

o  Doorlopende machtiging: Ik geef toestemming aan de parochie om vanaf het jaar 2022 ieder jaar
een bedrag van € ……….. van mijn bankrekening IBAN ……………………………….… af te schrijven.

o  Ik geef toestemming aan de parochie om in het jaar 2022 een bedrag van € ……….. van mijn bank-
rekening IBAN ……………………………………… af te schrijven.

o  Eigen opdracht aan de bank: Ik geef zelf opdracht aan mijn bank om op IBAN: NL14 RABO 0141
4029 11 van de parochie Maria, Moeder van de Kerk t.n.v. deelparochie H. Theobaldus Overloon
o.v.v. kerkbijdrage een bedrag van € ………………….. over te maken aan de deelparochie.

Datum: ………………… Handtekening: ……………..…………………………………………..………………………
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Dopen

Weinig ervaringen zijn zo overweldigend als het 
krijgen van een kind.
Ergens komt een kind vandaan
Geboren maar nog zonder naam
Het is nog niemand, spreekt geen woord
Heeft van het kwaad nog nooit gehoord
Het huilt nog van geboortepijn
En weet niet wie het ooit zal zijn

Ziet nog niet waartoe het leeft
Waartoe het hart en handen heeft
Is enkel adem, vlees en bloed
Geen notie hoe het leven moet
Een klein en kwetsbaar mensenkind
Dat nu zijn levensreis begint

Niemand weet wat komen gaat
Geluk en liefde, vroeg of laat
En ook verdriet en tegenslag
Is wat een mens verwachten mag
Het leven is vaak ongewis
Geen enkel mens die zeker is

Ergens moet een kind toch heen
Het gaat zijn eigen weg alleen
En zoekt of in de wildernis
Een bron van levend water is
En luistert of een woord bestaat
Waarin zijn toekomst opengaat

Als jullie je kindje willen laten dopen, kun je con-
tact opnemen met het parochiecentrum Maria Moe-
der van de Kerk via telefoonnummer 0485-471246. 
Omdat er weinig dopelingen zijn zal de doopvoor-
bereiding en kennismaking tijdens een huisbezoek 
plaatsvinden. In dit bezoek krijg je ook uitleg over 
de doopviering.

‘‘Vergeet niet, de kracht van de liefde zit in onszelf. 
Geloof is liefde!’’
Wij wensen jullie sfeer- en liefdevolle dagen toe.
Doopwerkgroep Overloon
Astrid Weerts 06-21273968
Ria Beckers 06-12091288
Marian Hofmans 0478-642526

De overledenen vanaf december 2020 tot december 2021

† 29 dec To Hubers-van Kempen  98 jaar
† 31 dec Louw Hollanders  85 jaar
† 21 jan Anna Hofmans-Rutten 96 jaar
† 31 jan Jan Goemans  80 jaar
† 31 jan Annie Spreeuwenberg  68 jaar
† 22 feb  Willie Lamers  62 jaar
† 7 maart  Frans Pingen  76 jaar
† 19 maart  Marietje Cornelissen-
 van Oyen  89 jaar
† 20 maart  Harrie Kroef  79 jaar
† 22 maart  Koos van der Hoff  79 jaar
† 2 april  Gerrit Vogelsangs  81 jaa
† 6 april  Ria Vogelsangs-Daverveld  80 jaar
† 16 april  Han de Lange  32 jaar
† 16 mei  Jan Hendriks  79 jaar
† 1 juni  Ans de Greef  79 jaar

† 8 juni  Tom Velthuizen  93 jaar
† 24 juni  Jos Nissen  58 jaar
† 27 juni  Sjaak Vogelsangs  77 jaar
† 27 juni  Bets van de Pas-

Versmissen  87 jaar
† 28 juni  Piet Bloemen  87 jaar
† 17 aug  Leo Heldens  81 jaar
† 19 aug  Nelly Ewals-Peeters  85 jaar
† 2 okt  Jeu Drabbels  84 jaar
† 19 okt  Huub Caris  89 jaar
† 25 okt  Bets Cornelissen  93 jaar
† 30 okt  Gerrit Janssen  93 jaar
† 3 nov  Anneke Hofmans-Bussers  71 jaar
† 15 nov Gina van den Heuvel-

Willems 93 jaar

Kaarsen Allerzielenviering 2020-2021

De kaarsen die in de Allerzielenviering 
aangestoken zijn voor de overledenen 

hebben de afgelopen weken ook in de weekendvie-
ringen gebrand. Nabestaanden kunnen de kaarsen 
ophalen in de kerk na iedere viering of op dinsdag-
ochtend tussen 10:00 en 11:30 uur.

Ook kunt u achter in de kerk nog een Allerzielen-
prentje meenemen van de leestafel, zolang de voor-
raad strekt.
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Kerkhofregelement voor
de parochie Overloon

Het kerkhofreglement kunt u vinden op de website 
van de parochie (www.theobaldusparochie.nl onder 
kerkhofreglement)

Tarieven 2022
De tarieven voor 2022 zijn nog niet bekendgemaakt.
Als deze bekend zijn, worden zij geplaatst op de web-
site van de parochie (www.theobaldusparochie.nl)

In gesprek met …. Ellen Sesink

Ook dit jaar hebben we 
traditiegetrouw voor het 
ontwerp van de voorpa-
gina van de Kerstuitgave 

een Lónse kunstenaar gestrikt. Niets nieuws zult u 
denken, want dat doen we al jaren, maar wat deze 
uitgave uniek maakt is dat elk exemplaar van Ons 
Eigen Erf met de hand is gemaakt. 
Laten we eerst de kunstenaar maar eens voorstel-
len: Ellen Sesink, geboren als kasteleinsdochter in 
Rijkevoort, maar al 25 jaar woonachtig in Overloon 
en getrouwd met Mark Vloet. Ellen herken je niet 
alleen aan haar vlammende krullen, maar is ook be-
kend als een van de tranentrekkers bij het afscheid 
van Burgemeester Karel van Soest en als lid van de 
werkgroep en deelnemer aan Schijt aan de Grens. 
Kortom een creatieve geest met een passie voor 
vormgeving en daar willen wij graag meer van we-
ten.

Ellen heeft in Maastricht de kunstacademie gedaan 
met als studierichting TeHaTex (Tekenen, Handenar-
beid, Textiel). Na haar opleiding is ze begonnen op 
de printafdeling van Stork Boxmeer. Stork verkocht 

digitale printmachines voor de textielindustrie en El-
len maakte o.a. handleidingen en lesmateriaal waar-
mee wereldwijd mensen opgeleid werden om deze 
machines te bedienen. Het duurde lang voordat de 
digitale printtechniek echt voet aan de grond kreeg, 
maar het proces biedt enorm veel voordelen, aldus 
Ellen. Zo print je alleen de hoeveelheid die je echt 
nodig hebt en dat kan al vanaf één meter. In 2003 
is ze voor Print-unlimited gaan werken. Een bedrijf 
dat de digitale printtechniek verder verfi jnd heeft 
en waar stoffen bedrukt worden. Dit kan zowel een 
dessin zijn dat door de klant wordt aangeleverd als 
een dessin dat door Ellen ontworpen is.

Een half jaar geleden is ze 
voor zichzelf begonnen 
en sinds juli 2021 is LN-
prints een feit. 
In Gemert heeft ze een 
ruimte waar een digitale 
printer, stomer, wasser en 
droger staan, want deze vier bewerkingen zijn es-
sentieel voor het beste resultaat. De procesbewaking 
doet ze zelf, zodat ze snel in kan grijpen indien dat 

nodig is. Ze print alleen op poly-
amide en haalt de te bedrukken 
stof in Italië. We hebben de stof 
natuurlijk even goed besnuffeld 
en gevoeld en kunnen niet an-
ders zeggen dan dat het soepel 
valt, lekker aanvoelt en prachti-
ge kleuren heeft.

Ellen is voor duurzaamheid. Het 
digitale printproces is sowieso al 
duurzaam, want je print alleen 
dat wat je nodig hebt, maar 
daarnaast is ze voorstander van 
het recyclen van stof. Technie-
ken om van bv. oude visnetten 
nieuwe stoffen te maken juicht 
ze van harte toe. Daarnaast is 
ze ervan overtuigd dat samen-
werking met anderen nodig is 
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om gebruik te maken van elkaars kennis, minder te 
consumeren en zodoende ook doelmatiger gebruik 
te maken van grondstoffen. De stof die gebruikt is 
voor de kaft van Ons Eigen Erf is gesneden uit restjes 
en dat is natuurlijk niet toevallig.

De klantenkring van Ellen is divers en indrukwek-
kend. Ze ontwerpt prints voor MOQ, een exclusief 
kledingmerk uit Nederland, maar ze print ook stof-
fen voor Walter von Beirendonk, een kunstenaar uit 
België.
Als we wat verder doorvragen komen er nog veel 
meer beroemdheden voorbij en blijkt dat Ellen 
stoffen heeft geprint voor de jurk van Miss Univer-
se (van Goghprint), Michelle Obama en zelfs voor 
Jan Taminiau, die deze gebruikte voor een jurk voor 
Koningin Maxima! Ook de restauratie van de stof 
van het bankje in de Chinese kamer van Paleis Huis 
ten Bosch komt voorbij in de verhalen. Maar met 
net zoveel plezier vertelt ze over een lezing voor de 

OVO. Die krijgt nog een vervolg in de vorm van een 
workshop waarin de aanwezigen zelf een ontwerp 
voor een shawl kunnen maken, die vervolgens door 
Ellen ook geprint gaat worden.

In haar vrije tijd doet Ellen aan basketbal, maar ook 
rijdt ze graag motor. Samen met Mark heeft ze per 
motor rondgereisd door Vietnam, Peru en India. Net 
als in haar werk gaat ze een uitdaging niet uit de 
weg, want ze vertelt dat er daar o.a. geitenbloed-
gelei op het menu stond. Door het gezicht dat ze 
daarbij trekt, schatten we in dat het Kerstdiner dit 
jaar waarschijnlijk minder exotisch zal zijn. 

Wij hebben in ieder geval kennis gemaakt met een 
veelzijdige kunstenares, die haar hand niet om-
draait voor 1600 met de hand beplakte exemplaren 
van Ons Eigen Erf. 
Sowieso al een applaus waard!

Het bestuur en leden van de
Overloonse Vrouwen Organisatie
wensen u fi jne kerstdagen en een

goed en vooral gezond 2022

Wij wensen jullie een Kerstmis vol warmte en licht
en een nieuw jaar vol geluk.

Overloonse Bedevaart, Wilmie, Jeannette, Riet

De bedevaartseizoenen 2020 en 2021 zijn in alle 
opzichten anders verlopen dan andere jaren. Het 
betekende ook het einde van bedevaart organisatie 
VNB te 's-Hertogenbosch. Na 138 jaar hebben zij de 
deuren moeten sluiten. 
In mei 2021 begon het Huis voor de Pelgrim voor-
zichtig met pelgrimini’s naar bekende en onbeken-
de Nederlandse bedevaartsoorden. 
Het Lourdesprogramma voor het bedevaartseizoen 
2022 van het Huis voor de Pelgrim is nu defi nitief 
vastgesteld. 
Er zijn zeven periodes gepland waarin het Huis voor 
de Pelgrim bedevaarten aanbiedt. Deze zijn ver-
deeld in twee blokken: drie opeenvolgende bede-
vaarten in mei en een keten van vier reizen in sep-
tember. Er wordt per bedevaart met twee (aparte) 
vliegtuigen gevlogen. Pelgrims en groepen kunnen 
intekenen op de data die zij zelf verkiezen. 

Overloonse Bedevaart organiseert voorlopig geen 
bedevaart naar Lourdes in 2022.

Wilt u in 2022 naar Lourdes neem contact op met 
Huis voor de Pelgrim
Raadhuisplein 1
6226 GN Maastricht
043-3215715
info@huisvoordepelgrim.nl

Overloonse Bedevaart, website: 
parochiesite, bedevaart Over-
loon
Wilmie Bongers,
Jeannette Cremers en
Riet van Raaij.
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Beste inwoners van Overloon,

Na een ongeloofl ijk mooi afscheid van de gemeente 
Boxmeer op vrijdag 17 en zaterdag 18 september jl. 
zijn mijn vrouw en ik begonnen aan onze afscheid-
stournee langs de 11 kernen.
Helaas is dat in verband met nieuwe aangescherpte 
coronamaatregelen niet bij alle kernen gelukt. Ons 
bezoek aan Overloon kon gelukkig wel doorgaan.
Op zaterdag 6 november werden we om 13:00 uur 
thuis opgehaald met een prachtige Amerikaanse 
oldtimer, een rode Plymouth Cabrio van de inmiddels 
befaamde eigenaar/chauffeur Loet van Dijk. Voor 
ons een grote verrassing en hele eer! Lisette Alders 
bood Mieke een kleurrijk biedermeier handboeketje 
aan en samen met ceremoniemeester Toon Hendriks, 
die optrad namens de organisatie van deze middag, 
gingen we op weg naar Overloon. Omdat we aan de 
vroege kant waren, maakten we nog een mooie rit 
door het buitengebied van Overloon, waarbij we ge-
noten van de prachtige herfstkleuren.
Aan het eind van de Venrayseweg ging de kap 
van de Plymouth naar beneden en reden we het 
14 Oktoberplein op, waar we welkom werden ge-
heten door het musicerende Sint Theobaldusgilde 
versterkt met 3 doedelzakspelers en een ontvangst-
comité van 4 lieftallige jongedames. Met hen, de 
drumband en de overige gildeleden met comman-
dant Ton Meijer voorop, liepen we naar gemeen-
schapshuis De Pit. Daar werden we voor de laatste 
keer overvendeld door Geert Jacobs, voor ons een 
ontroerend afscheidsmoment. Mieke is immers van 
16 januari 2004 tot 5 oktober 2021 beschermvrouwe 
van het Gilde geweest.

Binnen werden we ontvangen door een afvaardi-
ging van een aantal verenigingen. Nadat iedereen 
zich coronaproof had geïnstalleerd werd het een 
feestelijke middag met toespraken van o.a. de voor-
zitter van de dorpsraad Erik van den Dungen, de 
voorzitter van Fanfare Vriendenkring Martin Derks, 
en de voorzitter van het Sint Theobaldusgilde Wille-
ke Boom, die mij een oorkonde overhandigde voor 

mijn dienstbetoon als chauffeur van hun bescherm-
vrouwe. De voorzitter van het bestuur van De Pit, 
Fons Derks, nodigde mij uit om symbolisch de opge-
knapte Blauwe Zaal van De Pit te openen met het 
voor de laatste keer doorknippen van een lint.

Er waren diverse optredens, waaronder van Fanfare 
Vriendenkring onder leiding van de jonge, talent-
volle Myrthe van der Burgt, van de ons welbeken-
de troubadour Mia Dekkers met een persoonlijk 
afscheidslied, van ‘Tôntje de Snéjer’, die met de 
aanwezigen o.a. het Lónse volkslied zong en van de 
veteranen sportgroep waaraan ik even deel mocht 
nemen… (chapeau mannen, om een goed voor-
beeld aan te nemen!). 
Tussen de sprekers en optredens door  liepen twee 
vrolijk uitgedoste dames (‘de tranentrekkers’) met 
zakdoekjes rond om de afscheidstranen te deppen. 
Ook konden we dan even circuleren langs de tafels 
in de zaal en ontmoetten we o.a. een afvaardiging 
van Tourclub Overloon, Voetbalvereniging SSS ’18 
(onze voetballende kleinzonen maken dankbaar 
gebruik van de mooie bal!), De Huibuuke en Zang-
vereniging Logeko.

Ceremoniemeester Toon Hendriks verraste mij met 
een prachtig geschenk namens de gemeenschap 
van Overloon: een wintergroene steeneik (Quercus 
ilex). Deze boom had hij eerder in de week in sa-
menspraak met Mieke uitgezocht. Mieke ziet hier-
in een metafoor voor mijn burgemeestersperiode: 
goed geworteld (zich verbonden voelen en vol ver-
trouwen stappen maken), een sterke stam (even-
wichtig zijn en zijn mannetje staan), ruimte voor de 
kroon (eigenheid tot bloei gekomen en verder vol-
uit leven, genieten en geven). Natuurlijk krijgt deze 
boom een hele mooie plek in onze tuin!
Erik van den Dungen overhandigde mij namens de 
dorpsraad, behalve een mooi pakket streekproduc-
ten van de Zuivelhoeve, een cheque met het mooie 
bedrag van € 250,- voor het goede doel verbonden 
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aan mijn afscheid: de Stichting Leergeld Land van 
Cuijk.

Deze heeft als missie het voorkomen van sociale 
uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale 
fi nanciële middelen. Leergeld Land van Cuijk biedt 
kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar 
om te kunnen deelnemen aan binnen- en buiten-
schoolse activiteiten. Eind deze maand zal het be-
drag bekend gemaakt worden wat in totaal op de 
rekening van de Stichting is gestort. Heel hartelijk 
dank voor deze royale bijdrage!
Aan het einde van de middag sprak ik nog een dank-
woord en memoreerde ik aan een aantal hoogte-
punten die wij in de afgelopen 18 jaar deelden met 
het mooie dorp Overloon.

Hartelijk dank aan al degenen die aan onze af-

scheidsmiddag hebben meegewerkt en daarbij aan-
wezig waren. Speciaal dank aan ceremoniemeester 
Toon Hendriks en aan mevrouw Annie Peeters voor 
haar attente verzorging van de inwendige mens. 
Maar ook degenen die niet bij de afscheidsmiddag 
konden zijn dank ik voor de 18 mooie jaren dat ik 
uw burgemeester heb mogen zijn. We hopen ve-
len van u nog eens te ontmoeten in onze nieuwe 
levensfase. Daarom geen vaarwel, maar graag tot 
ziens in de nieuwe gemeente Land van Cuijk!

Wij wensen u tenslotte sfeervolle kerstdagen en een 
gelukkig en gezond 2022.
Zorg goed voor elkaar en stay safe!

Karel en Mieke van Soest 

Foto: Albert Hendriks

We zijn blij met het vertrouwen wat we van onze 
kiezers hebben gekregen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 24 november jl. 

Samen gaan we bouwen aan een mooie nieuwe 
gemeente Land van Cuijk. 

Team Lokaal wenst U gezellige feestdagen en 
vooral een gezond en lokaal politiek 
voorspoedig 2022 

d
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Christine en Coen Hofmans 50 jaar getrouwd

Er komt een taxi uit Horst 
voorrijden. Vijf lieftallige 
mátjes stappen een voor 
een, tergend langzaam en 
uitbundig giechelend uit. 
Dit oogstrelende tafereel 

wordt door een Overloonse jongeling gadegesla-
gen, terwijl hij zijn tweedehands Sparta bromfi ets 
met dikke tank stalt bij dancing De Ruif in Oirlo. Dat 
is het begin.

Op de zachte maar regenachtige 22ste december 
van 1971 wordt er getrouwd. De dan 25-jarige 
Christine Coppus zegt “ja” tegen de 24-jarige Coen 
Hofmans in het monumentale raadhuis van Horst. 
In de Norbertuskerk vindt de plechtige inzegening 
plaats en zegt Christine nog eens ja tegen een leven 
lang met die Overloonse jongen. “In voor- en tegen-
spoed”, wrijft de pastoor er nog even fi jntjes in.

Coen is de oudste zoon van Sjang Hofmans, bij de 
oudere Overloners beter bekend als Sjang van Coen 
- de kassier van de Boerenleenbank - en Martha
Weerts. Sjang en Martha zijn beiden rasechte Over-
loners. Sjang overlijdt in 1960 op 49-jarige leeftijd,
zodat Martha er al vroeg alleen voor staat met een
gezin van 5 kinderen. Coen is dan pas 13 jaar oud.

Omdat er in Overloon geen woning is aan te komen, 
wonen Christine en Coen de eerste vier jaar van hun 
huwelijk in Venray. In 1975 betrekken ze hun nieuw 
gebouwde woning op de Bergkamp. “Hier blijven 
we nog wel even wonen, als het ons gegeven is”. 
Christine voelt zich in Overloon helemaal “thoês”; 
het Horster dialect is ze nog niet verleerd, zo horen 
we. Ze hebben twee kinderen, Suzanne en Frank. 
Suzanne is in Venray geboren en Frank ziet in Over-
loon hoe mooi de wereld is als hij voor het eerst zijn 
oogjes open doet. Suzanne en Frank hebben bei-
den ook weer ’n zoon en dochter, waar opa en oma 
maar wat trots op zijn!

Coen begint zijn loopbaan als hulpje van Harrieke 
Goossens (Gos) in het museum; zalen stofzuigen, vi-
trines boenen, hij kan het allemaal en is altijd bereid 

om te werken, alleen niet met de kermis en dat kan 
Gos maar moeilijk verkroppen.
Nadat hij het Gymnasium in Venray heeft afgerond, 
begint het echte werken. “Vader had naast zijn kas-
siersbaan er nog een verzekeringsagentschap van 
met name schade- en levensverzekeringen, bij. Zo 
ging dat in die tijd. Moe heeft dat na vaders over-
lijden nog een aantal jaren aangehouden, zodat ik 
er later in kon stappen. Toen ik 19 was heb ik de 
portefeuille overgenomen. Ik moest eerst nog bij de 
kantonrechter handlichting aanvragen om zelfstan-
dig te mogen handelen, omdat ik nog geen 21 was. 
Zo ben ik in de assurantiewereld terecht gekomen. 
Later ben ik overgestapt naar de Rabobank, voor de 
verzekeringstak. De rest van mijn arbeidzaam leven 
ben ik bij de Rabobank gebleven. Heb alle fusies 
meegemaakt tot en met Land van Cuijk en Maasdui-
nen, zoals het nu heet. Ik mag gelukkig zeggen, ik 
ben geen dag met tegenzin naar m’n werk gegaan. 
Vooral de contacten met de klanten heeft me altijd 
geboeid en dat heb ik zo goed mogelijk gedaan.”

Christine volgt de opleiding kostuumnaaien en cou-
peuse bij de nonnen in Meterik. Ze begint “thoês” 
met kleding maken en herstellen en bouwt zo een 
mooie klantenkring op. Een tante inspireert haar 
om modevakschool Haarlem te gaan volgen, waar-
door ze ook les kan geven. Daarnaast doet ze veran-
derwerk voor winkels in Venray.
“Dat lesgeven heb ik hier in Overloon ook nog zo’n 
40 jaar gedaan. Toen dacht ik, het is mooi geweest, 
zo’n oude vrouw moet geen les meer geven en heb 
ik het langzaam afgebouwd.”

Het pensioen bevalt hen goed. “Ik ben geen sport-
vrouw, maar ik verveel me niet”, zegt Christine te-
vreden. “Ik ben nu veel bezig met quilten”. Ze laat 
een paar doeken zien, om aan een leek uit te leg-
gen wat het inhoudt. Ik begrijp nu dat je daarvoor 
secuur en geduldig met naald en draad moet kun-
nen werken. “Je moet er vooral plezier in hebben, 
en dat heb ik”.

Coen begint de dag met ’n wandelingetje, tegen-
woordig met z’n Nordic Walkingstokken. “Dat 
geeft wat meer steun. Door een peesontsteking, op-
gelopen door mijn platvoeten, wordt lopen lastiger. 
Heel vervelend, maar het is niet anders. Ouderdom 
komt met gebreken.”
Coen zijn leven hangt van muziek aan elkaar; zang 
en muziek bepalen zijn ritme. Hij denkt dat het ta-
lent een erfenis van de Weertsentak is, alhoewel 
vader Sjang het was die zorgde dat er een piano 
in huis kwam en dat alle kinderen pianoles kregen.
Al dik 50 jaar is Coen lid van de fanfare, waar hij 
tot voor kort de Bariton tuba bespeelde. Hij is nu 
niet meer actief als muzikant, “maar ik blijf lid van 
die club!” Daarnaast zingt hij waar het maar kan, 
o.a. bij Palet. Er is meer dan muziek. Hij is ook nog
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Herontwikkeling ‘Huize Loôn’

De sloopwerkzaamheden van het voorma-
lig verzorgingshuis ‘Huize Loôn’ zullen rond 
Kerstmis nagenoeg afgerond zijn. Op het 
terrein wordt plek gemaakt voor de bouw 
van 14 levensbestendige huurwoningen met 
losse berging. Rick van der Kroon hoopt dat 
volgend jaar april een begin gemaakt wordt 
met de nieuwbouw. De plannen liggen ter 
inzage bij de gemeente. Zodra er groen licht 
komt wordt er direct gestart. 

Naam complex
‘Naar een passende naam zijn we nog op 
zoek’, zegt Rick. ‘Maar, als er iemand is die 
een mooie passende naam weet, dan staan 
we daarvoor open’. Dus hierbij de oproep. 
Weet iemand een naam die bij dit complex 
past?, mail dit naar Hurenoverloon@vander-
kroonbv.nl

Beoogde verkaveling plangebied 
(links op de foto de Engelseweg)

coördinator van de Bosmannen en belastinginvuller 
voor de KBO.
Met wandelen kan Coen Christine niet meer bijhou-
den. Daarom gaan ze regelmatig samen fi etsen. 
“Dat kan wél in hetzelfde tempo en anders geef ik 
wat meer gas”, zegt Coen alsof zijn e-bike de Sparta 
met dikke tank uit zijn jeugd is!

En nu dus 50 jaar getrouwd: “wat is het snel ge-
gaan!”. Een groot feest voor hun gouden bruiloft 
zit er door corona helaas niet in. Mocht je de 22ste 
toch een uitbundig gezang horen, dan weet je uit 
welke hoek de wind waait! De redactie feliciteert 
hen alvast van harte met dit prachtige jubileum.

Een impressie van hoe het plan en de woningen 
eruit komen te zien.
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Puzzelen? Leuk...

3 Prijzen, deze keer beschikbaar gesteld door 
RESTARIA LOON en Multicopy Venray,

onze drukker van Ons Eigen Erf.

Zie pagina achteraan.

Lichtjes op oorlogsgraven 2021

Ook dit jaar zullen er weer 
kaarsjes geplaatst worden op de 281 graven op de 
CWGC-begraafplaats aan de Vierlingsbeekseweg. 
Dit initiatief is gestart in 2017 en dit jaar zullen voor 
het eerst ook de portretfoto’s van de betreffende 
militairen worden geplaatst, alle foto’s die we tot 
nu toe hebben kunnen traceren.

In verband met de Coronamaatregelen zal een en 
ander zonder ceremonieel uitgevoerd worden. De 

begraafplaats is wel toegankelijk voor bezoekers 
om dit prachtige schouwspel te aanschouwen.
Vrijdagmiddag 24 december 2021 zal er vanaf 15:15 
uur begonnen worden met het plaatsen van de 
kaarsjes en foto’s en deze zullen blijven staan tot 
Eerste Kerstdag ’s avonds.

Stichting Overloon War Chronicles
(www.overloonwarchronicles.nl / 
overloonwarchronicles@gmail.com)

Wijziging in de organisatiestructuur
Huisartsenpraktijk Mooij

Met dit schrijven wil ik u informeren over een ko-
mende wijziging in de organisatiestructuur van mijn 
praktijk.

Na ruim 34 jaar met hart en ziel verantwoordelijk te 
zijn geweest voor de zorg in mijn huisartsenpraktijk 
ga ik een stapje terugzetten.

Met ingang van 1 januari 2022 draag ik het prak-
tijkhouderschap over aan Maarten van Orsouw, die 
daarmee verantwoordelijk wordt voor de organisa-
tie van de praktijk.

Maarten werkt al enige jaren in mijn praktijk. Ik 
heb hem leren kennen als zeer betrokken, integer, 
slim, nieuwsgierig en humorvol. Velen van u hebben 
waardering voor hem uitgesproken. Het voelt goed 
om aan Maarten de zorg voor u over te dragen.

Het is nog geen afscheid. Na 1 januari blijf ik als huis-
arts bij Maarten werken op dezelfde dagen als nu. 
Toekomstige wijzigingen zullen worden vermeld op 
de website van de praktijk.

De voor u vertrouwde praktijkmedewerkers blijven 
ook allemaal onveranderd in de praktijk aanwezig. 
U, als patiënt, zult dus nog weinig merken van deze 
wijziging.

Wel gaat de naam van de praktijk veranderen in:
Huisartsenpraktijk van Orsouw

Het juiste emailadres wordt dan:
praktijkvanorsouw@ezorg.nl

Met vriendelijke groet, Claire Mooij

Namens Duofiets Overloon wensen wij iedereen
fijne Feestdagen en een gezond en gelukkig 2022.

Wist u dat wij over een nieuwe website beschikken?
Kijk gauw op: www.duofietsoverloon.nl.
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Oud-papier inzameling vanaf
januari 2022 op andere wijze

Vanaf 1 januari 2022 zal het inza-
melen van het oud-papier op een 
heel andere wijze gaan gebeuren. 

45 Jaar lang hebben we u de service om het papier 
huis aan huis op te halen kunnen geven. Een service 
die in veel andere plaatsen al langer niet meer be-
staat. Vanaf januari 2022 wordt dat ook voor ons 
helaas verleden tijd. 

Het oud-papier moet dan voortaan gebracht wor-
den. We gaan in januari, februari en maart 2022 
een proef starten op het industrieterrein “De Oude 
Molen”. Er zullen de 2de en 4de zaterdag van de 
maand containers geplaatst worden waar u het 

oud-papier in kunt gooien. De tijden worden nog 
bekend gemaakt. In ieder geval in de ochtend.
Uiteraard zullen personen van het Gilde hierbij aan-
wezig zijn om alles in goede banen te leiden en u 
eventueel te helpen met het lossen van het oud-pa-
pier.
De gemeente is nog bezig met een fl yer/folder om u 
hier goed over te informeren.

LET OP zoals altijd al: GEEN piepschuim – GEEN plas-
tics – geen drankpakken- geen karton met cemen-
tresten. Alleen papier en karton. Handigste, ook 
voor u zelf, is om pakketten te maken in een om-
doos of stevig met touw.

Links Wendy Dakkus, Rechts Stan, Twan en Karin Schraven

Nieuwe horeca-eigenaar bij Golfbaan Overloon

Vanaf 1 januari 2022 krijgt de golfbaan een nieuwe 
eigenaar voor het horecagedeelte. Wendy Dakkus 
van DE TAPASPROEVERIJ gaat dan de brasserie over-
nemen en om toveren tot DÉ PROEVERIJ. 
De naam zal tot in de breedste zin van het woord te-
rug te vinden zijn in alles wat met proeven te maken 
heeft. Het zal ook toegankelijk worden voor men-
sen die niet golfen. Zo zal er een mooie lunchkaart 
komen met uitsluitend verse producten en uiteraard 
huisgemaakt.

Het blijft natuurlijk nog mogelijk om DE TAPAS-
PROEVERIJ voor thuis te bestellen. Dit wordt een on-
derdeel van DÉ PROEVERIJ. Tevens, zodra de corona-
regels het weer toe laten, komt er iedere donderdag 
een tapasavond op de locatie.

Het gaat wel veel verder dan alleen tapas, vandaar 
de nieuwe naam. Er wordt zorgvuldig gewerkt aan 
een mooie wijn- en bierkaart. Op zondag-
middag en maandag komt er een wijn-spijs 
4-gangen menu. Ook mogelijk met een
mooie beerpairing of alcoholvrije drank-
jes.

Daarnaast worden er in de weekenden 
regelmatig proeverijen georganiseerd in 
de breedste zin van het woord; denk aan 
een mosselavond, aspergeproeverij, bier-
proeverij, enz. De locatie leent zich ook 
uitstekend voor feesten, partijen, perso-
neelsfeesten, bruiloft of om zomaar iets te 
vieren. Informeer vrijblijvend naar de mo-
gelijkheden

Kortom heb je zin in een hapje, een drank-
je, of wil je echt uit eten, alles is mogelijk. 

Er is eventueel ook nog een private dining ruimte 
die plaats biedt aan 15 personen, ook mogelijk voor 
een vergadering met lunch e.d.

Wendy heeft 7 jaar geleden al een tijd bij de golf-
baan gewerkt en daardoor zijn de familie Schraven 
en zij weer bij elkaar uitgekomen. Het was eigenlijk 
allemaal heel snel beklonken doordat beide partij-
en weten wat ze aan elkaar hebben en er samen 
ook alle vertrouwen in hebben dat ze elkaar kunnen 
gaan versterken.

Er stond eigenlijk een grootse opening gepland. 
Door de huidige maatregelen wordt dat doorge-
schoven naar een latere datum. Maar, wees alvast 
welkom om een kijkje te komen nemen en te PROE-
VEN bij DÉ PROEVERIJ. Vanaf 3 januari dagelijks ge-
opend vanaf 9:30 uur. 
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VAKGARAGE VAN DE VEN | ploseweg 4B, 5825 HN Overloon | 0478 642 692 info@vakgaragevandeven.nl 

Wij wensen U hele fijne feestdagen 
en een gelukkig en gezond 2022

Ook in 2022 de mooiste occasions met 
BOVAG garantie en de grootst mogelijke 
persoonlijke zorg geleverd.

www.vakgaragevandeven.nl

Woonruimte gemeubileerd te Huur 
Helderse Duinen nr. 5

Vrijstaand in bosgebied naast
tennisbaan en manege

Tijdelijk of voor langere tijd

Voor verdere informatie tel: 073 5117896 of
06 11262563 of mail naar rwesser@ziggo.nl

  Hondenbegeleiding     
Themacursussen – privéles 
Teambuilding 

      Gedragstherapie 
 Workshops en lezingen 

Hondenschool In ’t Holt    Tel. 06 81035777 
     www.hondengedragscoach.com

Helpen jullie mee 
bierdoppen/metalendeksels/waxinelichthouders en alle 
metalen schroefdoppen sparen voor stichting 
Energy4All.
Zij zetten zich al jaren in voor een medicijn voor 
energiestofwisselingsziekten.
Inleveradres: Ellen Hofmans, Schaartven 4 Overloon, 
642526

Schaartven 4 Overloon,
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Hoe zou het met Lizet Peeters zijn?

De berichten in “Ons Eigen Erf ” gaan normaliter 
over “ons eigen Overloon”. In een serie artikelen 
wil de redactie aandacht besteden aan oud-Overlo-
ners, die niet alleen hun geboortedorp, maar ook 
hun vaderland verlaten hebben om een bestaan el-
ders in de wereld op te bouwen. Hoe is het hen ver-
gaan? Deze keer een verhaal over Lizet Peeters, die 
9 jaar geleden naar de Verenigde Staten van Ame-
rika vertrok.

Lizet groeide op als dochter van een melkveehou-
der aan de Zandstraat. Ze is de oudste dochter van 
Gerrit en Marian Peeters. Haar jongere broer en zus 
heten Harm en Moniek. 
Lizet bezocht de Sint Josefschool in Overloon en 
ging daarna naar de middelbare school in Stevens-
beek. 

Terugdenkend aan haar geboortedorp vertelt Li-
zet: “Overloon zag er toen nog heel anders uit…de 
Plus stond nog op de oude plek, waar nu “Restaria 
Loon” is en de parkeerplaats tegenover de nieuwe 
Plus was een grasveld met een fi ets- en wandelpad. 
Toen ik nog op de basisschool zat moesten we daar 
altijd oversteken met hulp van vrijwilligers. Bakker 
Degen zat aan de overkant en op het plein stond 
toen ook nog een groen telefoonhokje, maar dat zal 
wel al heel lang weg zijn! Het oude gemeenschaps-
huis stond ook bij het plein en had twee zalen, die 
met Carnaval veranderden in de kinderzaal en de 
volwassenenzaal. De Rabobank stond nog aan de 
Venrayseweg en daar gingen we onze spaarpot le-
gen in zo’n automatische telmachine”. Ze ging ook 
naar de bibliotheek naast de basisschool. “Ik heb 
geen idee of dat gebouw er nog staat. Ik vond het 
als kind best een grote bibliotheek voor een dorp”. 
Toen Lizet de laatste keer in Overloon kwam was 
er in die paar jaar veel veranderd: “de Plus was 
verhuisd, de boerenbond was weg en er stond een 
nieuw gemeenschapshuis…. “.
En over de hobby’s van toen: “Ik deed aan ballet en 

streetdance, en was lid van ponyclub “de Bosruiter-
kes”. Voor gitaarlessen moest ik naar Vierlingsbeek 
en mijn hobby synchroonzwemmen was in Venray”.

De volgende stap na “Stevensbeek” voor Lizet was 
een studie “rechten” aan de universiteit in Nijme-
gen. Na het voltooien hiervan vertrok ze in de zo-
mer van 2012 naar Amerika. Als onderdeel van haar 
rechtenstudie studeerde Lizet op de universiteit van 
Iowa en daar ontmoette ze Colby Steele. 
“Ik vond het meteen een leuke, spontane vent” ver-
telt Lizet. “Zijn familie komt uit het middenwesten 
van Amerika. Daar hebben zich in de 19e eeuw veel 
noordwest Europeanen gevestigd en Colby bleek 
onder meer Nederlandse voorouders te hebben. 
Het leuke van Amerika en de Amerikanen is dat er 
zoveel culturen samen leven”. En die Nederlanders? 
“Sommige dorpen in het Midden Westen met Ne-
derlandse wortels hebben heuse kanalen, grachten-
huizen en er worden zelfs jaarlijkse tulpenfestivals 
georganiseerd”. Het motto van Amerikanen met 
een Nederlandse achtergrond: “if it ain’t Dutch, it 
ain’t much”! Voor Colby gold dat ook voor Lizet.

“Nadat ik afgestudeerd was in Nederland zijn we 
getrouwd op Key West, een Amerikaans eiland tus-
sen Florida en Cuba”. Door met Colby te trouwen 
had Lizet recht op een groene kaart. Met een groe-
ne kaart kun je in Amerika wonen en werken, maar 
mag je niet stemmen.“Stemmen is voorbehouden 
aan Amerikaanse staatsburgers”. Alhoewel Lizet 
sinds 2015 staatsburger kon worden, heeft ze die 
stap pas in de afgelopen zomer gezet. “Het papier-
werk kwam het er gewoon niet van en ik had het 
ook niet echt nodig”. “Inmiddels zijn we al 11 jaar 
samen en we hebben we een dochtertje van twee: 
Charlotte (Charlie voor kort) en een zoontje Theo-
dore (Teddy) van een half jaar. Voor het slapen lees 
ik voor in het Nederlands. Het is maar even, en ze 
zullen hierdoor ook vast geen vloeiend Nederlands 
leren spreken, maar ik vind het leuk als ze Neder-
landse woordjes en liedjes kennen”. 
Lizet vertelt verder over haar woonplaats Washing-
ton DC: “De natuur en nationale parken rondom 
Washington DC zijn geweldig, je waant je heel snel 
in de wildernis. Het klimaat is fi jner dan in Neder-
land, vooral meer zon, waardoor je veel buiten kunt 
ondernemen. In de directe omgeving van Washing-
ton DC kun je hiken, kamperen, rotsklimmen, en 
wild water raften. Tijdens het hiken ben ik twee 
keer een grote zwarte beer tegengekomen. Dat was 
toch even schrikken!”.
“Washington DC  is ook een ontzettende mooie, 
schone en groene stad en er zijn veel (gratis)  musea 
en parken”. En de oud-Overloonse vertelt enthou-
siast verder: “Daarnaast zijn er veel andere activi-
teiten om je vrije tijd mee in te vullen. Het cherry-
blossom festival is een van mijn favorieten. Het is 
ook een internationale stad. Dat komt vooral door 
alle ambassades en internationale organisaties die 
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KOM GENIETEN BIJ
RESTARIA LOON

in de decembermaand!

Fijne
feestdagen

& een gelukkig
2022!

Fijne

De feestdagen komen er weer aan! Daarom hanteren wij 
aangepaste openingstijden. Ook blijft het afhalen en laten 
bezorgen van onze heerlijke gerechten na 17:00 uur mogelijk!

Openingstijden Kerst
Vrijdag 24 december 12.00 tot 19.00 uur
Zaterdag 25 december (1e Kerstdag) Gesloten
Zondag 26 december (2e Kerstdag) 12.00 tot 20.00 uur

2e Kerstdag zijn wij in de middag geopend voor lunch / diner! 

Openingstijden Oud & Nieuw
Vrijdag 31 december (Oudejaarsdag) 12.00 tot 19.00 uur
Zaterdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)  16.00 tot 20.30 uur

Graag tot ziens! Team Restaria Loon
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hier gevestigd zijn. Daardoor kun je genieten van 
restaurants met gevarieerde keukens. Bij Amerika 
denken Nederlanders vaak aan New York City of 
Florida, maar Amerika is zoveel meer dan dat…..”.

Op de vraag of ze in de V.S. in het begin tegen pro-
blemen aanliep vertelt ze: “Ik ging naar iemand toe 
die hier opgegroeid was en die weet hoe de dingen 
hier werken. Dat hielp ontzettend veel. Desondanks 
begin je wel “opnieuw”. Je moet ontzettend veel 
regelen, van rijbewijs, immigratie, werkvergunning, 
zorgverzekering tot het openen van een bankreke-
ning. Ik kreeg soms toch een gevoel van “regelmoe-
heid”!
Wat meeviel was het aanpassen aan het land en de 
cultuur zelf. Ik had hier al gestudeerd en had mijn 
vriend meerdere keren bezocht, dus ik was al vrij 
bekend met Amerikaanse leven”.

Op haar nieuwe woonplek ging Lizet verder met 
haar studie. “Een diploma Nederlands recht helpt 
je hier niet echt verder!”. Ze haalde een “Master in 
internationaal recht” en een “Juris Doctor in Ame-
rikaans recht”. “Als student is het makkelijk om je 
plek te vinden in een nieuwe stad. In Amerika woon 
je snel ver weg van je fami-
lie en vrienden en beginnen 
mensen vaak opnieuw met 
het opbouwen van een soci-
aal leven. Op universiteiten is 
dat niet anders. In het week-
end gaan studenten niet 
naar huis. Daarnaast denk ik 
dat het makkelijker is con-
necties te leggen met mede-
studenten dan met collega’s, 
omdat die vaak al een gezin 
en een vaste vriendengroep 
hebben”.

Na het afronden van haar 
studies is Lizet toegetreden 
tot de orde van advocaten in 
New York en in Washington 
DC (het halen van de ”bar 
exam” voor ingewijden). “Ie-
dere staat heeft een eigen 
advocatenorde en de be-

voegdheid om als advocaat te mogen werken moet 
in iedere staat apart behaald worden”. Daarna ging 
ze werken als advocaat bij een internationaal advo-
catenkantoor in Washington DC. “Mijn werk heeft 
voornamelijk te maken met de regelgeving rondom 
derivaten en andere gestructureerde fi nanciële pro-
ducten. Ik vertegenwoordig fi nanciële instellingen 
in contractonderhandelingen met andere fi nanciële 
instellingen. Het onderhandelen is een leuk heen-
en-weer met cliënten en wederpartijen over de hele 
wereld”. In haar vrije tijd  vertegenwoordigt Lizet 
als vrijwilliger minderjarige vluchtelingen die zon-
der ouders vanuit centraal- en Zuid-Amerika alleen 
naar de V.S. komen. “Dat geeft een mooie afwisse-
ling”. 
En Lizet vertelt verder: “Er zijn hier zoveel moge-
lijkheden met betrekking tot mijn werk. Ik heb hier 
carrièremogelijkheden, die ik niet op veel andere 
plekken kan vinden. Daarnaast is Colby ook advo-
caat en voor hem zou het lastig zijn in Nederland 
aan de slag te gaan”.

Ondanks haar drukke leventje miste Lizet wel: “ …
even  bij familie of vrienden langs kunnen gaan en 
zonder facetime gewoon even kunnen bijkletsen”. 
Nederlands eten hoeft Lizet niet te missen: “stroop-
wafels, drop en Nederlandse kaas ligt hier gewoon 
in de supermarkt. Het enige dat wij uit Nederland 
meenemen is satésaus, maar dat is meer voor Colby 
dan voor mij”. Erwtensoep lust ik niet, dus dat komt 
hier niet op tafel. En heel eerlijk….. Colby kookt 
meestal…liefst houd ik huishoudelijke taken op een 
afstand”.

Met haar geboortedorp heeft Lizet nog vaak con-
tact: “bijna iedere dag heb ik via What’s App en fa-
cetime contact met mijn familie en ook regelmatig 
met Nederlandse vriendinnen. Mijn opa en oma, 92 
en 91 jaar oud, wonen ook nog in Overloon en hen 

spreek ik via de telefoon, al-
hoewel ze nu ook weten hoe 
Skype werkt!”
Naar Nederland op vakantie 
gaan bleek tijdens de pan-
demie lastiger, maar Lizet en 
Colby kregen pas wel een 
verrassend bezoek van broer 
Harm en zijn vriendin. “Ge-
lukkig is de vliegreis Washing-
ton - Amsterdam er een zon-
der over te hoeven stappen, 
het tijdverschil vind ik lastiger 
dan de reis…”.
Het corona-tijdperk is helaas 
nog niet ten einde en wan-
neer Lizet weer naar haar 
geboortedorp komt? “Wij 
hopen snel een keer langs 
te kunnen komen met onze 
jongste Steele….”



20



21

Corry Arts en Gerrit Vloet
50 jaar getrouwd

“Het was ontzettend mis-
tig”, dat is hun eerste reac-
tie, als we vragen naar de 
trouwdag. Zo mistig dat hun 
plan om in het oorlogsmuse-

um foto’s te maken de ijskast in moest. Als alterna-
tief vereeuwigt Jan Waarma hen op de trappen in 
het kasteel van Boxmeer, ook een mooie ambiance 
om je huwelijkse staat voor het nageslacht vast te 
leggen. Gerrit, nu 78, en Corry, 74 jaar, werken het 
hele programma op één dag af. Eerst naar het ge-
meentehuis in Vierlingsbeek, waarna pastoor der 
Kinderen in de kerk zijn zegen geeft, dan de foto-
sessie en tot in de kleine uurtjes de bruiloft in res-
taurant Deriet. Eerst moeten ze nog een avond bij 
Pastoor der Kinderen op les! De pastoor realiseert 
zich al snel dat zij alles al weten en dat er met een 
gerust hart kan worden overgegaan op een borrel.

Het raakt aan met Overloonse kermis. In de tent bij 
café Giebels (nu Bos) dansen ze op muziek van de 
Black en White Stars. “Sloop John B. van de Beach 
Boys was ons nummer!”: Let me go home, let me go 
home, maar haast om naar huis te gaan hebben ze 
allebei niet.

Op 17 december 1971 trouwen de geboren en geto-
gen Overloners. Gerrit groeit op aan de Bossenhoek. 
Corry brengt haar jeugd door bij het Schaartven, dat 
al sinds mensenheugenis zo heet, maar in haar jon-
ge jaren is er nog geen ven of water te bekennen.

Na de bruiloft vertrekken ze moe, maar voldaan, 
naar hun eigenhandig gebouwde huis op de Berg-
kamp. Ze willen rust na zo’n indrukwekkende dag. 
Maar rust zit er even niet in; vrienden hebben een 
vrachtwagenclaxon verstopt in ’n regenpijp. Dat 
houdt niet alleen hen, maar de hele buurt wakker. 

Zelfs Frans Loeffen, de kassier van de Rabobank, an-
ders toch een goede slaper, doet geen oog dicht. En 
de vrienden blijven tot het licht wordt, daar zijn het 
vrienden voor…!

Op de Bergkamp worden hun kinderen Thijs en Su-
zanne geboren. Gerrit en Corry zijn opa en oma van 
de twee dochters van Suzanne.

Gerrit volgt de landbouwschool, maar omdat een 
oudere broer al thuis op de boerderij werkt laat hij 
zich al snel bij Centrum Vakopleiding in Venlo om-
scholen tot allround bouwvakker, waarna hij zestien 
jaar werkt bij Alfons Ansems in Westerbeek. Daarna 
switcht hij over naar datzelfde Centrum Vakoplei-
ding als praktijkinstructeur houtbewerking en meu-
belmaken. Omdat de vakopleiding wordt opgehe-
ven gaat hij met zijn 57 ½ met pensioen.

Corry werkt als kinderverzorgster bij jeugd-
zorg in Bunde, net boven Maastricht. Zoals 
gebruikelijk in die tijd stopt ze met werken 
als ze gaat trouwen. Zij werkt daarna nog 
wel als kinderoppas. 

Als de kinderen het huis uit zijn, verkopen 
ze, nu zo’n 20 jaar geleden, hun huis op 
de Bergkamp en gaan kleiner wonen op de 
Gildetrom én ze gaan reizen, veel reizen. 
Eerst naar Canada, waar Truus, een zus 
van Gerrit, woont. Ze komen er later nog 
regelmatig, zo vaak zelfs dat ze het hun 
tweede vaderland noemen. Het genot van 
een camper ontdekken ze met een rondrit 
door Nieuw-Zeeland. Bij thuiskomst wordt 
hun caravan vervangen door een camper, 
waarmee ze veel rondtoeren, tot aan de 
Noordkaap toe. 

Helaas gaat het camperen niet meer en hebben ze 
“met pijn in het hart” hun camper verkocht. “We 
reizen en kamperen nog wel, maar nu anders”. Thijs 
zet bijvoorbeeld de caravan op een mooi plekje en 
hun bedje is gespreid. 

Ook thuis kunnen ze zich goed vermaken. Corry 
schildert zwerfkeien. Gerrit bouwt met engelenge-
duld modelbouwboten, waarbij zijn meubelmakers-
opleiding nog goed van pas komt. Ze zingen allebei 
bij Logeko als tenor het hoogste lied. Corry doet dat 
al meer dan 50 jaar.

Ze hopen nog steeds de 17e - binnen de geldende 
coronaregels - een klein feestje te kunnen bou-
wen. De redactie feliciteert hen met dit jubileum en 
wenst hen een mooie dag. 
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overzicht in je voedingspatroon
een gezond gewicht

meer energie en balans
gewoontes doorbreken

tips en advies
een krachtig zelfbeeld

motivatie
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meer kracht en energie
vooruitgang met de week

gewichtsverlies
stress verlagend

comfortabel
positief zelfbeeld

vermindering lichamelijke klachten
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Wij wensen u fijne feestdagen en
de beste wensen voor het nieuwe jaar
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‘Troep’

Vaak wordt me gevraagd ‘Waarom “ze” alle troep 
in het bos achterlaten’.  Dan moet ik meestal wat 
doorvragen om erachter te komen dat de vrager  
met “ze”, de bosbeheerder bedoelt en met “troep” 
het dode hout in het bos bedoeld wordt.

Nou, “troep” bestaat niet in een bos, want dood 
hout hoort in een bos. Daarnaast bestaat er in een 
bos geen ‘dood’. Alles is een natuurlijke cyclus, 
waarin bomen CO2 opnemen uit de lucht, die ver-
volgens met energie uit zonlicht in het groene blad 
omgezet wordt in suikers. Uit deze suikers worden 
de lange koolstofketens gemaakt die uiteindelijk 
de sterke houtvezels vormen. In principe vormen 
bomen (en alle groene planten) op precies dezelf-
de wijze de koolstofketens als die in onze fossiele 
brandstoffen zitten. Alleen zijn die fossiele ketens 
al 300 miljoen jaar geleden gevormd door planten 
en zonlicht.

Terug naar ons bos. Hier is de cyclus van leven en 
dood volop aan de gang. Levende bomen proberen 
zich hun hele leven te weren tegen aanvallers van 
buitenaf. Ze doen dit door harsen te vormen (tegen 
kevers) en door zich helemaal vol te zuigen met 
water (tegen schimmels). Toch heeft geen enkele 
boom het eeuwige leven. Als dan de dood intreedt, 
dan komen al snel de ‘opruimers’: de schimmels met 
haar vrucht de paddenstoel, gaan razendsnel aan 
het werk. Dat zie je ook aan je verrotte houten ko-
zijnen, als je niet op tijd schildert.

Elke schimmelsoort is verschillend en gericht op be-
paalde houtsoorten, soms op levende bomen waar-
mee ze ook kunnen samenwerken, of anders actief 
op verschillende stadia van vertering van dood hout. 
Er zijn alleen in Nederland al zo’n 5000 soorten pad-
destoelen. Elke schimmel heeft unieke enzymen om 
de lange koolstofketens af te breken en te zorgen 
dat de voedingsstoffen weer vrijkomen voor de le-
vende bomen. Een totaal onbekende wereld kun je 
wel stellen. In al die soortenrijkdom zorgen ze er-
voor dat de CO2 weer vrijkomt en de cyclus weer 
rond is.

De beukestam op de foto stond in de Helderse dui-
nen. Als je ruim een kilometer het Helder in gaat, 
dan volgt schuin naar links een splitsing. Al gauw 
staat dan links een stukje beukenbos. De beuk heeft 
het begeven en begint aan een decennialange ver-
tering. De paddenstoel op de foto kan een gewone 
krulzoom zijn, maar een expert ben ik niet. De pad-
denstoel is ook alweer aan het inzakken. Het leven 
van de vrucht is maar kort, maar de schimmel in de 
stam gaat gewoon door met zijn vertering.

In het bosbeheer blijft dus geen troep achter. Het 
beheer is de laatste decennia juist gericht op meer 
dood hout in het bos om de rijkdom aan soorten te 
vergroten en om de vruchtbaarheid van de bodem 
in stand te houden. Er kan eigenlijk niet genoeg 
dood hout achterblijven.

Gert-Jan Nabuurs 
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PPiieetteerr eenn AAnnnneemmiiee vv//dd MMuunncckkhhooff,, tteell.. 00447788--664411440044 ooff 
0066--2277000077551111   eemmaaiill tt--hheellddeerr@@zziiggggoo..nnll    HHeellddeerrsseewweegg 3311,, OOvveerrlloooonn 

wwwwww..hheellddeerr--oovveerrlloooonn..ccoomm 

WWiijj wweennsseenn uu aalllleenn hheellee ffiijjnnee 
KKeerrssttddaaggeenn eenn eeeenn  

ggooeedd eenn ggeezzoonndd 22002222!! 

TToott zziieennss iinn hheett nniieeuuwwee jjaaaarr!! 

PPiieetteerr eenn AAnnnneemmiiee vv//dd MMuunncckkhhooff 

Ruimte voor úw ideeën!

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

0478 588 889  dag en nacht bereikbaar  0485 523 043
www.goemansuitvaartzorg.nl

Persoonlijk en begripvol

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl
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Overloon wilde Indisch Madurodam hebben

Gabriël van Heusden, burgemeester van Vierlings-
beek, bijt zich in 1963 vast in een ambitieus plan om 
Overloon op te stoten in de vaart der volken. Dat 
tot zijn gemeente behorende dorp heeft naamsbe-
kendheid door het Oorlogsmuseum, maar er is meer 
mogelijk, denkt hij. Hij wil in de bossen bij het Oor-
logsmuseum een Indische versie van Madurodam la-
ten bouwen. Een miniatuur van de voormalige ko-
lonie Nederlands-Indië, met alle toeters en bellen, 
inclusief een Indisch restaurant.

Het plan komt uit de koker van A.A. Bogers uit Gra-
ve. Een oud-militair van het KNIL, het Koninklijk 
Nederlands Indisch Leger, die van 1939 tot 1947 in 
Indië diende. Nu werkt hij op de Generaal de Bons-
kazerne in Grave. Bogers zoekt najaar 1962 al de 
publiciteit. Hij laat doorschemeren dat het Indische 
Madurodam, dat Gordel van Smaragd zal gaan he-
ten, in Grave komt. De vereniging Temp Doeloe 
wordt aanjager van het miniatuurrecreatiepark. Die 
club wil Indische Nederlanders en Nederlanders die 
Indonesië slecht kennen, dichter bij elkaar brengen. 

Grave is echter als locatie uit beeld verdwenen, Nij-
megen ervoor in de plaats gekomen. In maart 1963 
meldt Bogers de pers dat het Indische Madurodam 
in die stad zal komen. Een terrein van 80 hectare 
groot zou al verworven zijn. Maar de Nijmeegse 
wethouder verwijst dat nieuws naar het rijk der fa-
belen. Hij weet nergens van. 

Nu Van Heusden weet dat de onderhandelingen met 
Nijmegen niet vlotten, heeft hij contact opgenomen 
met Bogers en het boscomplex in Overloon aange-
boden. De initiatiefnemers zijn zeer te spreken over 

de locatie, ze vinden het ‘klimaat in Overloon zeer 
geschikt’. De nabijheid van het Oorlogsmuseum, 
dat veel bezoekers trekt, wordt al een grote pre 
beschouwd. Van Heusden licht de gemeenteraad 
vertrouwelijk in. Hij krijgt steun en gaat dan voort-
varend aan de slag met lobbyen. 

Er moet een comité komen van prominenten zodat 
banken voldoende vertrouwen krijgen om de Gor-
del van Smaragd te fi nancieren. Een van de eersten 
die Van Heusden benadert, is een hoge ambtenaar 
van Binnenlandse Zaken, W. Van Ommen Kloeke. 
Die is ook vice-president van de Nederlandse Oor-
logsslachtoffers Vereniging.

Samen met ambtenaar Harry van Daal reist Van 
Heusden af naar Den Haag voor overleg. Dat ver-
loopt goed, maar de hoge pief maakt een kantteke-
ning die wellicht roet in het eten gooit. Van Ommen 
Kloeke acht het ongewenst dat oud-KNIL-soldaten 
in de organisatie zitten. De medewerking van Indo-
nesië is hard nodig voor de verwezenlijking van de 
miniatuurversie. Maar de verhoudingen met Indo-
nesië zijn al zo slecht. Oud-militairen in het comité 
opnemen, die tegen de Indonesische vrijheidsstrij-
ders hebben gevochten, dat zal kwaad bloed zetten 
in Jakarta. De initiatiefnemer, Bogers, is echter een 
oud-KNIL-soldaat.

Oei, Van Heusden lobbyt nog wat verder. Ook Bo-
gers geeft niet op. Een jaar later houdt hij nog 
steeds vol dat het Indische Madurodam in Overloon 
gaat komen. Toch sterft het plan een stille dood.

Bron: De Gelderlander (Geurt Franzen) 



26

BBoooommppjjeess kkeerrssttmmeennuu 77 ggaannggeenn 8877 
- Wintergroenten
- Langoustine / bloemkool risotto / boekweit *
- Jakobsschelp / aardpeer / zwarte knoflook / gefermenteerde kerrie
- Kabeljauw / pannenkoek / ui / boerenkooljus
- Kalkoen / knolselderij / eekhoorntjesbrood
- Haas /  rode kool / saus van de hele haas *
- Hemelse modder / ijs van dennennaalden

BBoooommppjjeess kkeerrssttmmeennuu 55 ggaannggeenn ((ggeerreecchhtteenn mmeett ** vvaalllleenn aaff)) 6699 
Geef bij de reservering meteen aan wat u niet wil of mag eten, dan houden we daar rekening mee!
BBoooommppjjeess kkeerrssttmmeennuu vvoooorr tthhuuiiss 77 ggaannggeenn 6644 

- Wintergroenten
- Langoustine / bloemkool risotto / boekweit *
- Jakobsschelp / aardpeer / zwarte knoflook / gefermenteerde kerrie
- Kabeljauw / pannenkoek / ui / boerenkooljus
- Kalkoen / knolselderij / eekhoorntjesbrood
- Rode biet / morielje / zuurdesem *
- Hemelse modder / ijs van dennennaalden

KKeerrssttmmeennuu vvoooorr tthhuuiiss 55 ggaannggeenn ((ggeerreecchhtteenn mmeett ** vvaalllleenn aaff)) 5522
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Gemeente Land van Cuijk
Het laatste nieuws

De start van gemeente Land van Cuijk komt steeds 
dichterbij. Het nieuwe gemeentehuis komt in Box-
meer te staan. Omdat daar nog de nodige verbou-
wingen moeten plaatsvinden, verwelkomen wij u 
vanaf 1 januari graag op de tijdelijke locatie van het 
gemeentehuis in Cuijk. Wim Hillenaar wordt waar-
nemend burgemeester in de nieuwe gemeente Land 
van Cuijk. Dat heeft de commissaris van de Koning, 
na overleg met de gemeenteraad, besloten. Wim 
Hillenaar is sinds 2011 burgemeester van de huidige 
gemeente Cuijk. 

Wat betekent een nieuwe gemeente voor u?
Uiteindelijk betekent een nieuwe gemeente dat we 
betere dienstverlening kunnen leveren. We kunnen 
effi ciënter werken en nog meer inspelen op nieu-
we ontwikkelingen. Zo verbeteren wij de digitale 
dienstverlening, waardoor u veel zaken zelf online 
kunt regelen op een moment dat het u uitkomt. 
Natuurlijk blijft ons klantcontactcentrum voor u be-
schikbaar als u liever persoonlijk contact hebt. 

Hoe informeren wij u?
De komende weken informeren wij u op verschillen-
de manieren over de nieuwe gemeente.  We hou-

den u op de hoogte via onze tijdelijke website www.
gemeentelandvancuijk.nl en u kunt zich aanmelden 
bij onze tijdelijke kanalen op sociale media:
Facebook:  gemeentelvc
Twitter: @gemeente_LvC
Instagram: gemeentelvc

Tijdelijke overlast
Helaas kunnen wij niet voorkomen dat er tijdelijk 
enige overlast voor u ontstaat. Wij doen ons uiter-
ste best deze overlast zoveel mogelijk te beperken. 
Omdat alle systemen moeten worden omgezet, is 
een aantal diensten echter tijdelijk slecht of niet be-
reikbaar. 

Vanaf 17 december is het niet meer mogelijk om re-
guliere afspraken in te plannen. U kunt vanaf dan 
alleen spoedafspraken voor rijbewijzen en reisdo-
cumenten maken. Hiervoor worden extra kosten 
in rekening gebracht. Daarom adviseren wij u om 
uw afspraak voor het aanvragen van een rijbewijs 
of reisdocument in te plannen vóór 17 december. 
Uitsluitend een spoedaanvraag is mogelijk tot 22 
december. Documenten die zijn aangevraagd, kun-
nen tot en met 24 december 12:00 uur worden af-
gehaald bij burgerzaken van uw huidige gemeente. 
Daarna moeten documenten vanwege privacyrede-
nen worden vernietigd.

Contactgevens
Vanaf 1 januari kunt u de gemeente Land van Cuijk 
op de volgende manieren bereiken. 
Centraal bezoekadres:
Gemeentehuis Cuijk
Louis Jansenplein 1, 5431 BV Cuijk
Postadres: Postbus 7, 5360 AA
Grave Arnoud van Gelderweg 71  5361 CV Grave 
Antwoordnummer 10018, 5360 VB Grave
Algemeen telefoonnummer: 0485 - 85 4000
Algemeen e-mailadres: gemeente@landvancuijk.nl
Het basisadres van de website wordt vanaf 1 janua-
ri: www.landvancuijk.nl 
Tot die tijd leest u alle informatie over de gemeente 
Land van Cuijk in oprichting op:
www.gemeentelandvancuijk.nlop verschillen-

emeente. We hou-

u
ailadres: 

adres van de we
www.landvancuijk.nl 

Tot die tijd leest u alle info
Land van Cuijk in oprichting
www.gemeentelandvancuijk
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       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)

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

- Therapie aan huis en instelling

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging 

Individuele uitlaatservice met alle aandacht 
voor jouw hond in zijn vertrouwde omgeving. 

 Zoveel meer dan alleen uitlaten! 

 
Bel: 0478-640973 
Info: jouwhond-ik@outlook.com 
Facebook: jouwhondenik 



29

Gelukkig nieuwjaar!

2021, het jaar dat bijna achter 
ons ligt,
Een jaar dat onze maatschappij 
gedeeltelijk heeft ontwricht.

Coronamaatregelen troffen ons namelijk ook dit 
jaar,
Maar gelukkig stonden we in Overloon, daar waar 
kon klaar voor elkaar!
Een groot gedeelte van het jaar konden we de Over-
loonse jarigen niet persoonlijk feliciteren,
Gelukkig hebben we op vele momenten dat tij ook 
weten te keren.
De opbrengst was dit jaar wel wat minder dan 'nor-
maal',
Om alle verenigingen te ondersteunen gingen we 
daarom met ons spaarpotje aan de haal.
Maar dat mocht de pret niet drukken,
Want activiteiten voor de kinderen van Overloon 
ondersteunen, dat blijft ons lukken!
Dit jaar hebben we hieraan toegevoegd: De Lónse 
kermis en speeltuin Buiten Gewoon,

Zo ondersteunen we nog meer prachtige doelen in 
ons mooie Loën!
Achter de schermen zijn we bezig geweest met de 
zichtbaarheid van de verjaardagenactie,
Een nieuwe website, actief op sociale media en 
mooie fl yers van onze eigen redactie.
Ook in 2022 zetten alle vrijwilligers van de verjaar-
dagenactie hun beste beentje voort voor de Over-
loonse jeugd,
Met de steun van vele dorpsgenoten, dat doet ons 
enorm veel deugd.
Maar voor 2022 zich aandient, willen wij iedereen 
bedanken voor alle inzet, bijdragen en betrokken-
heid,
En wensen we jullie een fantastisch nieuwjaar, vol 
geluk en een goede gezondheid!

Bestuur en vrijwilligers
St. Verjaardagenactie Overloon

Angels Rule geeft tóch Kerstconcerten

Ze hadden een prachtige nieuwe Kerstshow voor-
bereid, maar de Coronamaatregelen gooiden roet 
in het eten. Sparkling Christmas zoals dat gepland 
stond in de schouwburg van Cuijk en van Venray is 
verplaatst naar volgend jaar. En toch willen de leden 
van Angels Rule hun publiek de mogelijkheid bie-
den om van een Kerstconcert te genieten. Geheel 
volgens de nu geldende maatregelen.

Roel Verheggen licht toe: ‘We hebben uiteraard alle 
begrip voor de nieuwe maatregelen en zijn blij dat 
de geplande shows verplaatst konden worden naar 
volgend jaar. Maar we horen ook dat mensen, zeker 
in deze tijd, behoefte hebben aan muziek. Daarom 
zijn we gaan kijken naar mogelijkheden om toch 
een Kerstconcert te geven. Een 
beetje licht in de duisternis.’ Mar-
lies Driessen is ook blij dat er toch 
een concert komt: ‘We treden 
op in de kerk van Lottum en van 
Overloon. Daar kunnen we op een 
veilige manier, en rekening hou-
dend met de 1,5 meter maatregel, 
zo’n 125 mensen ontvangen. Ui-
teraard moeten mensen een gel-
dige QR-code hebben om binnen 
te komen.’

De twee concerten duren maxi-
maal 70 minuten en hebben geen 
pauze. ‘We willen op deze manier 
toch dat Kerstgevoel bij de men-
sen brengen,’ vertelt Robert Lem-
mens. ‘En omdat wij maar met z’n 

zessen musiceren zijn we fl exibel. Bovendien zijn de 
kerken groot genoeg en kunnen we voldoende af-
stand houden. Het worden twee sfeervolle en intie-
me concerten.’

Angels Rule bestaat uit vocalisten Anneke Miggiels, 
Marlies Driessen, Caroline Ermers en Roel Verheg-
gen. Voor de instrumentale begeleiding tekenen 
Robert Lemmens (toetsen) en Maarten Jung (gitaar).

De concerten vinden plaats op 18 december in de 
Gertrudiskerk in Lottum en 19 december in de The-
obalduskerk in Overloon. Aanvang is 15:30 uur; 
kaartjes kosten € 12,50 en zijn verkrijgbaar via 
www.angelsrule.nl 
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Beste dorpsgenoten, 

De uitslag van de gemeenteraadsverkie-
zingen is bekend en als CDA Land van Cuijk 
zijn we ongeloofl ijk blij met het behaalde 
resultaat. Als CDA mogen we met 13 zetels 
deel gaan nemen in de nieuwe gemeente-
raad van de in totaal 37 zetels. 
Graag willen wij als CDA iedereen bedan-
ken voor het vertrouwen dat jullie in ons 
gesteld hebben. Ook persoonlijk wil ik jul-
lie ontzettend bedanken voor jullie stem 
op mij. Het resultaat was overweldigend en de be-
haalde 435 stemmen zijn ruim voldoende om met 
voorkeur in de raad gekozen te worden. 
Nu kunnen we samen aan de slag om een “stem” te 
blijven geven vanuit Overloon, met de uitdaging er 
één mooie gemeente Land van Cuijk van te maken.

Namens CDA Land van Cuijk:
Fijne feestdagen en een gezond 2022.

Lian Nabuurs 

'Lieve kinderen uit Overloon,

Sinterklaas kijkt terug op een erg geslaagde intocht van 
Sinterklaas bij ons in Overloon. Sinterklaas is blij dat hij 
zoveel lieve kindjes gezien heeft in De Pit.

In de maand december kunt u nog voor ons sparen met de 
emballage actie van de Plus!

Tot volgend jaar, hopelijk weer in De Pit.

Nou dag hooor,

Wij zijn blij met uw gesponsorde bijdrage,
dan kunnen de meiden pieten jurkjes gaan dragen.
Een aantal elegante pieten aan de Sint zijn zijde,

dat zal de Sint ontzettend verblijden.

Hartelijk dank, en dag hoor!
Namens de Sint en zijn pieten.

Sinterklaas comité Overloon
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Maandag 18:30 - 19:30u
Woensdag 18:45 - 19:45u
Vrijdag 09:30 - 10:30u
Zaterdag 09:30 - 10:30u

Gratis proefles op 3, 5, 7 en 8 Januari
Meld je nu aan!
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Dinsdag 09:00 - 10:00u
Woensdag 20:00 - 21:00u
Donderdag 09:00 - 10:00u

www.joycevandervorst.nl
info@joycevandervorst.nl

locatie: De Pit Overloon

AAaannttaall:: 
KKeerrssttlliijjsstt 

KKeerrssttttaaaarrtt                                 €€ 2255,,-- 
((vvuulllliinngg vvaann kkeerrssttkkrraannssjjeess,, mmiinn.. 88 ppeerrssoonneenn)) 

KKeerrssttccuuppccaakkeess                   vv..aa..  €€ 44,,5500 
((22--44--66--88--1100--1122--2200--2244--3300)) (prijzen: €4,50-€10-€12,50-€16-€20-€40-€48-€60)

KKeerrsstt bbooxx                                   €€ 2255,,-- 
((44 ppeerrssoooonnss cchhooccoollaaddeettaaaarrttjjee,, MMaaccaarroonnss,, ccuuppccaakkeess,, sscchhuuiimmkkrraannssjjeess,, ggeevvuullddee cchhooccoollaaddee bbooll eettcc..,, mmiinn.. 88 ppeerrssoonneenn)) 

DDoooossjjee lluuxxee kkeerrsstt MMaaccaarroonnss      €€ 1122,,5500 
((1100 ssttuukkss,, ggeeddeeccoorreeeerrdd mmeett cchhooccoollaaddee eenn ggeevvuulldd mmeett vvaanniillllee ccrrèèmmee)) 

SSeett kkeerrssttkkaaaarrtteenn                      €€ 22,,5500  
((44 hhaannddggeemmaaaakkttee kkeerrssttkkaaaarrtteenn iinncclluussiieeff eennvveellooppppeenn)) 

BBeesstteelllleenn:: Vul de advertentie in met achterop uw naam/telefoonnummer/evt. e-mailadres en stop het in de brievenbus op het 
volgende adres; SStteevveennssbbeeeekksseewweegg 33 55882255 JJBB OOvveerrlloooonn of mail naar Renzpastery@gmail.com
OOpphhaalleenn:: Vrijdag 24 december 2021 tussen 10.00 en 12.00u, op het volgende adres:: SStteevveennssbbeeeekksseewweegg 33 55882255 JJBB OOvveerrlloooonn

BBeesstteelllleenn kkaann ttoott eenn mmeett 2222 ddeecceemmbbeerr,, vvóóóórr 1122..0000uu 

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl 
Voor computers, aptops, printers, cartridges, 

ifi, onderhoud en reparatie.  



33

Agenda 
Vanwege het coronavirus zijn alle KBO-activiteiten 
t/m 15 januari geannuleerd. 

Houd de website van KBO Overloon goed in de ga-
ten, voor actueel nieuws, maar ook voor mogelijke 
veranderingen, die onverwacht aangebracht moe-
ten worden. 
De website van KBO Overloon vindt u als u in de 
adresbalk bovenin het volgende typt:
http/www.kbo-overloon.nl  (vergeet het tussenlig-
gend streepje niet)

Kerstviering
Met pijn in ons hart hebben wij vanwege de aan-
gescherpte maatregelen uiteindelijk moeten beslui-
ten om ook onze kerstviering van 16 december niet 

door te laten gaan. Het gaat om de gezondheid van 
ons allemaal en wij hopen op uw begrip. 

ONS en NIEUWSBRIEF
Het KBO Magazine ONS verschijnt in 2022 tien keer. 
Het eerstvolgende nummer komt in de week van 24 
januari uit. Bij de ONS verschijnt ook onze Nieuws-
brief van KBO Overloon.

Een welgemeende kerstwens
Kerstmis, feest van licht en warmte, met extra aan-
dacht voor elkaar. 
Helaas kunnen we nog even niet tegelijk samenko-
men. Maar het mag kerstmis worden. Fijne feest-
dagen, met hoop op het nieuwe jaar 2022 dat rijk 
mag zijn aan mooie dagen met liefde, geluk en een 
gezond weerzien.

Het bestuur

Wist u dat…

•  Er een werkgroep in Overloon is die zich bezig-
houdt met Wonen, Zorg en Welzijn voor Senioren?

•  We te maken hebben met toenemende vergrijzing
en een zich terugtrekkende overheid? De verzor-
gingsstaat wordt omgebouwd in de richting van
een participatiesamenleving, die gekenmerkt
wordt door meer eigen verantwoordelijkheid voor
de burgers. Het waarborgen van de leefbaarheid
in de kleine kernen meer en meer op de schouders
van de inwoners komt te liggen.

•  Deze werkgroep samen met de senioren wil on-
derzoeken hoe we oplossingen kunnen vinden,
omdat er steeds meer zorgen zijn om de zorg en
hoe deze gerealiseerd kan worden in de eigen
woonomgeving? En omdat uit onderzoek blijkt
dat velen zolang mogelijk in de eigen bekende
omgeving willen blijven wonen.

•  Men zich afvraagt:
Hoe moet de woonvoorziening er uit gaan zien als
beperkingen toenemen. Welke aanpassingen zijn
er nodig en mogelijk? Wie helpt wie? Maken we
voldoende MET ELKAAR afspraken IN GEVAL DAT?
Zijn er binnen onze gemeenschap genoeg moge-
lijkheden om elkaar laagdrempelig te ontmoeten?

In “Ons Eigen Erf” wil de Werkgroep WZW in de 
rubriek “Wist u dat……..?” de komende periode 
“weetjes” op gebied van Wonen, Zorg en Welzijn 
voor senioren plaatsen zoals:

Wist u dat…
Over “Mantelzorg en Wonen” (Wat zijn de moge-
lijkheden om een [pré]-mantelzorgwoning te bou-
wen?) veel informatie te vinden is op de volgende 
websites:
www.mantelzorglvc.nl
www.sociom.nl
https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/wonen/

Zo wil de werkgroep, nu er door de coronapande-
mie geen mogelijkheden zijn om een informatiebij-
eenkomst te organiseren in het gemeenschapshuis, 
proberen u van relevante informatie te voorzien.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen 
of suggesties dan kunt u die kenbaar maken via ons 
mailadres:
werkgroepwzwoverloon@outlook.com

De werkgroep bestaat uit:
Monique van Lanen (voorzitter, achtergrond in de 
zorg), Willemien Peeters (secretaris, achtergrond 
in de zorg), Jacqueline Cremers (KBO, achtergrond 
maatschappelijk werk/ welzijnswerk), Martien Hen-
driks (achtergrond in zorg/welzijn), Piet Jeuken (ach-
tergrond in maatschappelijk werk), Peter Loonen 
(Zonnegroet, achtergrond onderwijs), Wilma Na-
buurs (Dorpsraad, werkend in de zorg).
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De Overloonse slachtoffers van
de Tweede Wereldoorlog

Artikel 1: Arnold Willems

Voornamen: Arnoldus Gerardus
Leeftijd: 29
Geboortedatum: 7 december 1910
Datum overlijden: 10 mei 1940

Op 10 mei 1940 viel Nazi-Duitsland het 
neutrale Nederland binnen. Het Neder-
landse leger was niet opgewassen te-
gen het moderne Duitse leger; slechts 
vier dagen later gaf de Nederlandse re-
gering zich over. In deze dagen waren 
tientallen Overloonse jongens te vinden 
aan het front. Een van hen was Arnold 
Willems, in Overloon Nöl genoemd. 

Arnold werd geboren op 7 december 1910 als oud-
ste kind van Martinus Willems en Jacoba Hendriks. 
Op jonge leeftijd verhuisde hij met zijn ouders naar 
Overloon, waar zijn vader boerderij De Laer had ge-
kocht. Arnold hielp zijn ouders op de boerderij, tot-
dat hij werd opgeroepen voor militaire dienst. Hij 
stond bekend als een eenvoudige jongeman, recht 
door zee en met een grote hekel aan dikdoenerij. 
Ook had hij de ambitie om zich verder te ontwikke-
len en dook hij daarvoor de boeken in.

De dreiging van de oosterburen zorgde er in 1939 
voor dat Nederland het leger mobiliseerde. Ook 
Arnold werd voor de dienstplicht opgeroepen en 
als soldaat ingedeeld bij 3-II-26 Regiment Infante-
rie. Begin mei 1940 wordt Arnold als onderdeel van 
de Maaslinie gelegerd in de buurt van Broekhuizen 
(Limburg). Hij hoorde daar bij de bemanning van 
kazemat 314. Op 10 mei zou Arnold pastoor Linshui-
sen van Broekhuizen hebben gewaarschuwd dat de 
hel elk moment los kon barsten toen hij een praatje 

kwam maken. Kort daarna klonk de 
roep van korporaal Antoon Brands: “Ze 
zijn er!”. De Duitse soldaten staken met 
rubberen boten de Maas over. Het was 
één groot vuurgevecht. De mitrailleur 
van de kazemat raakte zelfs overver-
hit, waardoor deze openbarstte. Wat 
Arnold en zijn kameraden niet wisten, 
is dat de Duitse troepen ondertussen 
bij Arcen de Maas waren overgestoken. 
De Duitsers rolden de verdediging langs 
de rivier van zuid naar noord op, waar-
door de Duitsers plotseling achter kaze-
mat 314 stonden. Of de bemanning is 

gedood bij een vuurgevecht, of dat ze koelbloedig 
vermoord zijn toen ze zich overgaven is niet duide-
lijk. Dood in elkaars armen zijn ze gevonden. Over-
loon had zijn eerste oorlogsslachtoffer, de 29-jarige 
Arnold Willems.

Het had die dag heel anders kunnen lopen, want 
Arnold had op 10 mei 1940 helemaal niet in Broek-
huizen hoeven zijn. Eigenlijk moest hij de wacht 
houden aan de grens, maar hij had van dienst ge-
ruild met dorpsgenoot Harry Verschuren; zo kon 
Arnold naar zijn vriendin toe tijdens de kermis in 
Horst. Harry bleef in leven.

Arnold Willems ligt begraven op het Militair Ere-
veld in Rhenen (grafl ocatie 11.32). Bij de voormali-
ge Boerenbondlocatie in Overloon is een straat naar 
hem vernoemd, namelijk het Arnold Willemsplein.

Bronnen:
- Geert van Dijck - Juist die plek (1989)
- Brabantsegesneuvelden.nl

Stichting Overloon War Chronicles (OWC) is druk be-
zig met het zoeken naar de foto’s en verhalen van 
de gesneuvelde militairen van het ‘Engelse kerk-
hof’. Maar wie zijn eigenlijk onze eigen Overloonse 

slachtoffers van deze oorlog? In een nieuw project 
gaat OWC op zoek naar de gezichten en verhalen 
van deze mensen.
Auteur: Kamil Aerts

Namens bestuur en vrijwilligers
De Pit Overloon

allen een gezond en goed 2022 gewenst.
We hopen jullie in 2022 weer vaak

te mogen treffen in De Pit.
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HET GEHE IM I S N I ET
WAT J E MET KERST EET OF DOET ,

MAAR HOE J E J E ZELF DE REST VAN HET JAAR ONTMOET !

Gezond en positief het nieuwe jaar starten?

Op weg naar fysieke en mentale balans d.m.v.
-Voeding coaching
-Mental coaching
-Stress coaching

Anke Philipsen - www.rootscarrots.nl - 06-30179165

HOUT ISOLATIEMATERIAAL ZAND BETONSTAAL
BEVESTIGINGSMATERIAAL HANG- EN SLUIT
STENEN CEMENT PLAATMATERIAAL LATWERK
HOUT ISOLATIEMATERIAAL ZAND BETONSTAAL
BEVESTIGINGSMATERIAAL HANG- EN SLUIT WERK
STENEN CEMENT PLAATMATERIAAL LATWERK
HOUT ISOLATIEMATERIAAL ZAND BETONSTAAL
BEVESTIGINGSMATERIAAL HANG- EN SLUIT WERK
STENEN CEMENT PLAATMATERIAAL LATWERK
HOUT ISOLATIEMATERIAAL ZAND BETONSTAAL
BEVESTIGINGSMATERIAAL HANG- EN SLUIT
STENEN CEMENT PLAATMATERIAAL LATWERK
HOUT ISOLATIEMATERIAAL ZAND BETONSTAAL

HUBERS
BOUWMATERIALEN

JEU

WWW.JEUHUBERS.NL          06-53867823

Professionele bouwmaterialen 
voor een lagere prijs!

BEVESTIGINGSMATERIAAL HANG- EN SLUIT WERK

Hele fijne kerstdagen 
en een gelukkig 2022!

Theobaldusweg 3
5825 BH Overloon
tel. 0478 642044
www.henkdehoog.nl

WINTERACTIE
De winter staat voor de deur, in dit seizoen 
heeft uw auto het net even wat zwaarder 
dan normaal. 
Kom in de maanden december en januari
langs voor een GRATIS* wintercheck van 
uw auto bij autobedrijf De Hoog

Wij voeren oa bandencontrole, accucheck, 
vloeistof- en remmencontrole uit zodat u deze 
winter veilig de weg op kan!

*vraag ons naar de voorwaarden
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Enquête heropening De Peel

Vliegveld De Peel houdt een enquête onder haar 
‘buurtbewoners’. Het doel van het onderzoek is om 
te achterhalen wie u bent als buur, wat uw mening 
is over de heropening van vliegbasis De Peel en uw 
motivatie om zich wel of niet uit te spreken over 
deze kwestie.
U kunt de enquête uiteraard anoniem invullen. Uit 
eerder onderzoek lijkt er een grote groep omwo-
nenden te zijn die zich niet uitspreekt over de her-
opening. Deze silent majority (stille meerderheid) 
wordt middels dit onderzoek ook getracht te be-
reiken. Uit een eerder onderzoek van onderzoeks-
bureau Kantar is gebleken dat de grootste groep 
(45%) neutraal tegenover de heropening staat. Dit 
is tevens de groep die zich hierover het minst lijkt 
uit te spreken. Voor de Koninklijke Luchtmacht is 
het waardevol om te achterhalen wat de motiva-
ties van omwonenden zijn om zich wel of niet uit 
te spreken. In gesprek blijven met de omgeving is 
enorm belangrijk om elkaars wensen en zorgen te 
horen en te begrijpen.

Deze enquête wordt uitgevoerd door Anne Beren-
drecht, stagiair bij de Koninklijke Luchtmacht. Zij 
voert namens de Universiteit van Amsterdam dit 
onderzoek uit onder omwonenden van De Peel. 

De link naar de enquête:
https://forms.gle/jbEZLgLtg9RkBLCGA
De link van deze enquête mag gedeeld worden met 
andere omwonenden van De Peel en kan ingevuld 
worden tot uiterlijk 24 december 2021. 

Vragen?
Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact op-
nemen met a.berendrecht@mindef.nl.
Bij voorbaat hartelijk bedankt voor de medewer-
king aan het onderzoek.

Klacht geluidsoverlast vliegtuig of helikopter
Defensie streeft ernaar met zijn vliegtuigen en heli-
kopters niet meer geluid te veroorzaken dan strikt 
nodig. Het is alleen niet mogelijk om iedere vorm 

van geluid te voorkomen.

Klacht indienen
Voor klachten over militair vliegver-
keer kunt u het online klachtenformu-
liergebruiken.

Informatie vooraf
Wanneer mogelijk laat Defensie voor-
af weten welke militaire vliegbewe-
gingen afwijken van de gebruikelijke 
vluchten. Deze informatie staat op de 
pagina Vliegbewegingen.

Wij wensen u fi jne Feestdagen en
de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Bestuur en vrijwilligers
De Lónse Bieb'
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www.doorvandijck.nl 06-30693894 / 0478-642527

vanuit het hart verbinden bij afscheid

Gezonde- koelverse maaltijden aan huis!
Bezorging 1 keer per week, geen bezorgkosten.

Heel veel variatie en keuze, ook diëten.

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

EEN MOOIE 
HERINNERING 
IS ZOVEEL 
WAARD
Briensveld uitvaartverzorging

luistert, denkt mee en verzorgt 

de uitvaart die bij de overledene, 

familie en vrienden past.

Overloon

www.briensveld.nl

Bel 24/7  

0478-640026
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Het weer

November iets te koud,
maar wel te droog.
Herfst juist aan de zachte kant.

Het temperatuurverloop in deze novembermaand 
heeft maar kleine verschillen opgeleverd. Uitgere-
kend op de 1e november behaalden we de hoog-
ste waarde. Het werd die dag 13.3 graden als maxi-
mum. Op de 28e kon ik de laagste waarde noteren, 
het werd toen 4.5 graden. Ook de nachttempera-
turen hebben maar kleine verschillen teweeg ge-
bracht. Op de 19e werd het precies 10 graden en 
4 dagen later noteerde ik met -2.4 graden de laag-
ste waarde van deze slachtmaand. Alles bij elkaar 
dus kleine amplitude. De start was vrij somber te 
noemen, maar hoeveelheden aan neerslag bleven 
wel beperkt. Tot aan de laatste novemberdag was 
het zelfs erg droog te noemen. Op die dag bracht 
het met ruim 11 mm de hoogste dagsom van de 
maand. Het totaal kwam uit op 43 mm, terwijl 67 
mm normaal is. Het gemiddelde aan temperatuur 
bedraagt 6.3 graden. Normaal is dat 6.8 graden, dus 
zeker niets bijzonders. Evenmin het aantal zonuren. 
Dat waren 68 uren en dat betekent een tekort van 
slechts 5 zonuren. Er waren 9 zonloze en 3 heldere 
dagen in deze maand. Op 6 dagen kwam vorst voor 
en op 11 dagen deed het aan de grond licht vrie-
zen. 14 Dagen zijn droog verlopen. Door de rustige 
maand kwam er vrij veel mist voor, maar grote hin-
der bleef uit.

Was november iets te koud, de herfst heeft een 
overschot aan waarde gebracht. Met een gemid-

delde van 11.3 graden valt deze periode net buiten 
de top 10. Bijzonders heeft deze herfst ons ook niet 
gebracht. Ook nu waren de verschillen vrij klein. 
September dat vrij warm was heeft alleen warme 
dagen opgeleverd. Ook kon ik nog drie zomerse 
dagen in het bestand aanbrengen. De twee andere 
herfstmaanden is dat niet gelukt. Precies de helft 
van het aantal dagen is droog verlopen. Op vijf da-
gen viel er meer dan 10 mm in 24 uren. De meeste 
neerslag viel op de laatste oktoberdag. Op die dag 
heb ik 19.0 mm afgetapt. Daardoor is het totaal uit 
gekomen op 157 mm. Normaal valt in de herfstpe-
riode 200 mm. Was november iets te somber, vooral 
de septembermaand heeft veel goed gemaakt. To-
taal kom ik uit op 395 zonuren en dat betekent een 
overschot van bijna 40 uren. Opvallend is verder dat 
de kustprovincies aanmerkelijk natter zijn verlopen. 
Plaatselijk het dubbele aan neerslag dan bij ons. 
Door het rustige weertype kwam er vaak mist voor, 
maar verkeershinderlijk was dat niet.

Inmiddels zijn we aan de laatste maand van het jaar 
begonnen. Aan het wisselvallige weerbeeld is nog 
nauwelijks wat veranderd. Over het algemeen een 
vrij somber weertype, waarbij de zon het moeilijk 
heeft.
Hoe het verder gaat, kun je vernemen als je afstemt 
op radio MAASLAND FM 89.6 en luistert naar mijn 
dagelijkse weerpraatje en wel om 12:30 uur, 13:30 
uur en ook in de avonduren ben ik bij herhalingen 
nog te horen.

Weerman Bert Vloet
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Verschijningsdatums
2016: (24 x)

1 13 januari 
2 27 januari 
3 11 februari *
4 24 februar
5 9 maart
6 23 maart
7 6 april
8 20 april 
9 4 mei 
10 18 mei
11 1 juni
12 15 juni
13 29 juni
14 13 juli
15 27 juli
16 24 augustus
17 7 september
18 21 september
19 5 oktober
20 19 oktober
21 2 november
22 16 november
23 30 november
24 14 december

*3e Uitgave: op 11 februari
vindt de bezorging

plaats op donderdag
i.v.m. de Carnaval

Verschijningsdata 2022  (23 x)

1 12  januari
2 26  januari
3 9 februari
4 23 februari
5 9 maart
6 23 maart
7 6 april
8 20 april
9 4 mei
10 18 mei
11 1 juni
12 15  juni
13 29  juni
14 13 juli
15 17  augustus
16 7 september
17 21  september
18 5 oktober
19 19  oktober
20 2 november
21 16  november
22 30 november
23 14  december

Aanleverdatum kopij en
advertentie(s):

één week vóór de
verschijningsdatum.

 

 

Gespecialiseerd in: 

* elektrisch ontharen
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de diabetische voet
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de reumatische voet
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* microdermabrasiebehandelingen

* nu IPL-ontharing

Belt u gerust voor informatie 
 of een afspraak!

Ria Arts 
Bergkampweg 8 
5825 AD Overloon 
T  0478 642368 

Lieve mensen

Bedankt voor het
afgelopen jaar weer

dat ik voor u klaar mocht
staan iedere keer.

Ik wens u fi jne feestdagen
en de allerbeste

wensen met vooral
veel gezondheid in

het nieuwe  jaar
en graag sta ik dan
weer voor u klaar.
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Trotse diëtiste Kaylee Peeters: 
Margo binnen 2 jaar van 106 naar 65 kg

Kaylee Peeters heeft haar praktijk in Overloon bij 
Fysiotherapie van Iersel & Schreurs en bij Van der 
Vliet fysiotherapie.

Margo is 59 jaar wanneer ze contact opneemt. Op 
advies van de huisarts wil ze graag afvallen en daar-
mee gezonder worden. Toen ik Margo leerde ken-
nen vertelde ze mij dat ze nog veel leuke dingen wil 
doen, maar dat haar lichaam niet altijd meewerkt. 
Daar wil ze graag iets aan doen! Het eerste doel was 
een gewicht bereiken van 100 kg. Dat was al heel 
snel bereikt. De kilo’s vlogen er af. Zelfs toen co-
ronacrisis uitbrak, wist Margo af te vallen. Nu bijna 
twee jaar later, 40 kg lichter (106 kg naar 65 kg), kle-
dingmaat 56 naar 40, zeven tabletten minder voor 
haar suikerziekte, fysiek veel fi tter en positiever in 
het leven, wil ik haar graag in het zonnetje zetten. 
Wat een prestatie. Ze heeft alle hulp aangegrepen, 
maar ze heeft het zelf gedaan.

Margo: VALLEN EN OPSTAAN. Opeens draaide ik de 
knop om met hulp van mijn diëtiste Kaylee Peeters 
en Fysiotherapeut Mark Arts. In 2 jaar tijd ben ik 
40 kg afgevallen, zonder maagoperatie. Dat is een 
kind van 10 jaar. Tja, ieder pondje gaat echt door 
het mondje. Even doorzetten. Menig mens herkent 
mij niet meer. Dat is leuk om te horen. Ik ben super 
trots op mijzelf. Hartelijk dank Kaylee en Mark voor 
al jullie hulp! Maar . . . ik heb het toch ZELF gedaan!

Sfeermarkt LEKKER LOËN zondag 19 december 2021
gaat niet door

Wij hebben als organisatie onder haalbare voor-
waarden van de Gemeente akkoord gekregen voor 
de sfeermarkt LEKKER LOËN maar hebben de ont-
wikkelingen en de persconferentie afgewacht als 
het gaat om een defi nitief besluit.

Wij zijn nu van mening dat we de markt wederom 
moeten annuleren hoe vervelend we het ook vin-
den, want iedereen keek ernaar uit. Het is met de 
immer hoge besmettingsgraad niet goed een activi-
teit te organiseren waar veel mensen samenkomen. 
Voor de standhouders niet, maar ook niet om elkaar 

te ontmoeten. De markt moet een sfeermarkt zijn 
voor jong en oud en dat zijn nu juist de twee risico-
groepen als het gaat om besmetting en kwetsbaar-
heid. Nogmaals heel jammer maar het lijkt ons het 
beste voor iedereen op dit moment.

We zaten met ca 45 kramen en nog vele andere 
deelname zoals muziek, aankleding, levende stal en 
proeverijen, helemaal vol.

We houden de moed erin en hopelijk lukt het in 
2022 wel. Wij laten volgend jaar zeker weer van ons 
horen.

Wij wensen iedereen een fi jne dagen toe en veel 
gezondheid 
Tot ziens

Namens de organisatie van LEKKER LOËN
Peter Brouwer
Mob.06-12123419
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Agenda

19 december
Angels Rule, Kerstconcert, kerk, 
15:30 uur
24 december
Overloon War Chronicles, Lichtjes 
plaatsen, CWGC-begraafplaats, 
15:15 uur
31 december
SJIL, Oliebollenactie, huis aan 
huis, 10:00 - 13:00 uur

2022
5 januari
OVO, nieuwjaarsreceptie, Effe, 
20:00 uur
9 januari
Huibuuke, Liedjesmiddag en uit-
komen jeugdcarnaval, de Pit

13 januari
EHBO les Partycentrum Bos 20:00 
uur
16 januari
Toerklub, Mountainbike toer-
tocht
19 januari
OVO, 18.00 uur eten, 20:00 uur 
fi lm, Museumzicht
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
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
28 januari
Huibuuke, Bonte Avond III, de Pit

29 januari
Huibuuke, Bonte Avond IV, de Pit
2 februari
OVO, jaarvergadering, de Pit, 
20:00 uur
9 februari
KBO, Koken voor Ouderen
10 februari
EHBO les partycentrum Bos 20:00 
uur
12 februari
Huibuuke, Ánwaerk Make, de Pit
13 februari 
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
14 februari
KBO, Kijk op Kunst
17 februari
OVO, excursie, vanaf kerkplein, 
13:30 uur

Deze keer geen nieuwe oude foto’s. Namens alle 
medewerkers willen we u bedanken voor de stem-
men die wij kregen tijdens de actie van de Rabo-
bank, 208.36 euro en Plus Verbeeten 129 euro. Met 
deze bedragen kunnen we weer een poosje vooruit. 

Het sorteren en bekijken van negatieven vraagt veel 
tijd en geduld. We hebben het allebei en werken 
er gestaag aan. We zijn met een paar mensen naar 
Den Bosch geweest om te praten over de teksten 
die bij de foto’s moeten komen. Voor is het voor ons 
heel duidelijk, voor iemand die er niets vanaf weet 

niet. Eigenlijk was het advies om alles nog eens na 
te lopen en te bekijken door de ogen van een ander. 
Dat wordt een hele klus om bijna 10.000 plaatjes na 
te gaan en er eventueel andere tekst bij te beden-
ken. We doen ons best, het is winter, lekker warm 
thuis werken.

Wij willen u allen graag mooie en fi jne Kerstdagen 
toewensen en een gezond 2022. De tijd vliegt, we 
zijn oud voor we het weten. Kijkt u maar naar de 
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl 

Namens Sjil wensen wij jullie hele fi jne feest-
dagen

en een gezond en jeugdig 2022!
Op 31 december komen wij nog bij u langs
de deur voor onze jaarlijkse oliebollenactie.

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!

Beste inwoners van Overloon.
Allemaal bedankt voor 2021.

Wij wensen iedereen een zalig kerstfeest en
een heel goed 2022.

Scouting Overloon
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Abonnee worden?
Wilt u ook graag elke twee weken op de hoogte

blijven van het nieuws uit uw dorp en bent u nog
geen abonnee van ons dorpsblad? 
Vul dan onderstaande strook in.

Ja, ik word m.i.v. 1 januari 2022 abonnee van Ons Eigen Erf en machtig tot wederopzegging Stichting 
Ons Eigen Erf van mijn hieronder vermeld IBAN in januari van elk jaar het verschuldigde abonnements-
geld ten bedrage van € 15,- te incasseren.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Dhr./Mevr.:  …………………………………………………… Voorletters:  …………………………………

Adres:  ………………………………………………………… Postcode:   ……………………………………

Email adres:  …………………………………………………… Tel.nr.:  ………………………………………

IBAN:  ……………………………………………………………

Datum:  ………………………………………………………… Handtekening:  ……………………………

Stop de ingevulde strook in de brievenbus van Museumlaan 33 of De Bergkamp 6 of mail het
formulier naar: secretariaat@onseigenerf.nl Zie ook onze website: www.onseigenerf.nl/aanmelden

Ga je (binnenkort) verhuizen?

Graag tijdig doorgeven aan/via
secretariaat@onseigenerf.nl
of per brief aan Germien Martens,

Museumlaan 33
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23 februari
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00 
uur
25 februari
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
25 februari
Huibuuke, Carnaval Basisschool, 
Josefschool
27 februari t/m 1 maart
Huibuuke, Carnaval, zie program-
ma
2 maart
Huibuuke, Herringschelle, zie 
programma
3 maart
KBO, Bedevaart Smakt
6 maart
OVO, Internationale Vrouwen-
dag, vanaf de Raaijhal, 8:30 uur
9 maart
KBO, Koken voor Ouderen
12 maart
Zonnegroet, NL Doet
13 maart
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
16 maart
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00 
uur
17 maart
KBO, Algemene leden vergade-
ring
17 maart
EHBO les partycentrum Bos 20:00 
uur
19 en 20 maart
HOT, uitvoering, de Pit, 20:00 uur
25 maart
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
27 maart 
Fanfare, Première compositieop-
dracht
30 maart
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00 
uur
31 maart
KBO, Wandeling IVN
2 april
Fanfare, Loën’s got talent
4 t/m 7 april
KBO, Oosterse Dagen
6 april
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00 
uur
10 april
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
11 april
KBO, Kijk op Kunst
13 april
KBO, Koken voor Ouderen
13 april
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00 
uur

14 april
EHBO les partycentrum Bos 29:00 
uur
16 april
Freunde Echo, Paaszaterdag Mu-
ziekavond, de Pit
21 april
OVO, reisje, vanaf de Pit, 8:00 uur
23 april
Gilde, drumshowband “Out of 
the box”
29 april
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
30 april
Zonnegroet, Verwendag
3 mei
OVO, sportief, vanaf de Pit, 19:00 
uur
11 mei
KBO, Koken voor Ouderen
14 mei
KBO, Vrijwilligersdag
14 en 15 mei
Militracks, Oorlogsmuseum 
15 mei
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
18 mei
OVO, afsluitingsavond, de Pit, 
18:00 uur
21 mei
KBO, Dagreis
21 mei
Fanfare, Instrumentendag
27 mei
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
3 t/m 5 juni
Fanfare, Concertreis
8 juni
KBO, Koken voor Ouderen
9 juni
KBO, Bedevaart Kevelaer
12 juni
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
13 juni
KBO, Kijk op Kunst
16 juni
KBO, Wandeling IVN
19 juni
Jeugdorkest Fanfare, Themacon-
cert, 11:00 uur 
21 t/m 23 juni
Zonnegroet, Rolstoel-3daagse
24 juni
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
30 juni
KBO, Fietspicknick
13 juli
KBO, Koken voor Ouderen
16 juli
Fanfare, Avond van de fi lmmu-
ziek

29 juli
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
10 augustus
KBO, Koken voor Ouderen
23 augustus
KBO, Kermislunch voor Ouderen
26 augustus
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
3 september
KBO, Jeu de Boules Toernooi
3 en 4 september
Festival Schijt aan de Grens, ’t 
Helder
11 september
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
12 september
KBO, Kijk op Kunst
14 september
KBO, Koken voor Ouderen
18 september
Fanfare, Fanfaredag 
23 en 24 september
Loën wet ‘t
30 september
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
1 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond
6 oktober
KBO, Dag van de Ouderen
9 oktober
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
12 oktober
KBO, Koken vaar Ouderen
20 oktober
KBO, Wandeling IVN
25 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, de Pit
28 oktober
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
9 november
KBO, Koken voor Ouderen
13 november
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
14 november
KBO, Kijk op Kunst
24 november 
KBO, Algemene leden vergade-
ring
25 november
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
11 december
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
14 december
KBO, Koken voor Ouderen
17 en 18 december
Fanfare, Kerstconcert, kerk, 19:30 
uur
22 december
KBO, Kerstviering
30 december
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
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Extra puzzelplezier tijdens de feestdagen
In de eindejaars uitgave deze keer 3 puzzels. Je mag 1, 2 of alle 3 de puzzels maken en 
inleveren.
De prijzen zijn deze keer beschikbaar gesteld door RESTARIA LOON en Multicopy Venray
(onze drukker van Ons Eigen Erf). Stuur de oplossing(en) naar
puzzel@onseigenerf.nl  of lever de oplossing(en) in bij  Arnold Willemsplein 5, met ver-
melding van naam en telefoonnummer.  Inleverdatum uiterlijk zondag 2 januari 2022.

De winnaar van de puzzels in de uitgave van 1-12 is:  Manuela Smits (PLIEN)

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.
ANEMOON
BREM
DAHLIA
DALKRUID
HELM
HUISLOOK
JAKOBSLADDER
KIEVITSBLOEM
KIWI

KLIS
LAMSOOR
LELIE
MUNT
NETEL
PAPYRUSPLANT
PIOEN
SALIE
SIERUI

STOKROOS
TANDZAAD
TIJM
TOORTS
VAREN
VLAS
ZEEGRAS

In elk vakje moet een cijfer van 1 
tot en met 9 ingevuld worden. Je 
moet de lege vakjes zo invullen, dat 
in elke rij, elke kolom én elk blok 
de cijfers 1 tot en met 9 slechts één 
keer voorkomen.

K I E V I T S B L O E M 
R E D D IJ L S B O K A J 
O L E L I E V E K I W I 
P A P Y R U S P L A N T 
R M W I D I U R K L A D 
T S T O K R O O S N N A 
K O O L S I U H D E E H 
B O O S U V E Z O T M L 
M R I R A L A I N E O I 
N L E R T A P U L L O A 
K I E M D S M T E A N R 
S N E H Z E E G R A S N 

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12 13 14

15 16 17

18 19 20 21

22 23 24 25 26

27 28 29 30

31 32

33 34 35 36

37 38 39 40

41 42 43

44 45 46 47 48

49 50 51

52 53 54

55

2 7
9 4

4 7 8 1 6
8

3 4 6 2
5 2 6

3 1
6 9
4 2 3 8

HORIZONTAAL
1 wrevelig 9 takje 10 voor-
zetsel 11 politieke partij 13
letsel 15 vragend vnw. 17
intrige 19 Amerika 22 ach-
ter 24 deel v.e. vis 26 rijks-
universiteit 27 Mohamme-
daanse God 29 ketting 31
vaas 32 Ierse verzetsgroep 

33 ijspunt 35 siersteen 37 radon 38 show 40 lage 
rivierstand 42 huid 44 vermogend persoon 46 pl. in 
Frankrijk 49 deel v.d. voet 50 pl. in Gelderland 52
plechtige gelofte 54 voorzetsel 55 groots.
VERTICAAL
1 jong dier 2 elk 3 hard geluid 4 karaat 5 luitenant 6

vruchtendrank 7 kleinste deel 8 wiel 12 vorige week 
14 deel v.d. bijbel 16 soldatenvoedsel 17 slaginstru-
ment 18 erfelijk materiaal 20 slechthorend 21 vis-
mand 23 Europees gebergte 24 bosgod 25 kleur 
26 oude goudmunt 28 dik en zwaar 30 brandgang 
33 voor 34 uitroep van vreugde 35 gehoorzaal 36
vlekkenwater 39 van een 41 samen 43 riviermond 
44 zangnoot 45 vogel 47 vrouwelijk dier 48 Neder-
landse Spoorwegen 49 keukenkruid 51 vogelverblijf 
53 lengtemaat 54 United Nations.
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Warme Bakker Degen
Vrijdag 24 en 31 december om 15:00 uur gesloten. 

Wij wensen iedereen fi jne feestdagen en een gezond 2022!!

Irenestraat 2 Overloon • Tel.: 0478-641214 • www.bakkerijdegen.nl
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Redactie:
redactie@onseigenerf.nl T 641641

Advertenties en familieberichten:
advertentie@onseigenerf.nl T 06-45025119

Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl T 202664

06-11424617

www.onseigenerf.nl

Abonnement 2022:  € 15,--

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor

de uitgave van   12 januari
aanleveren uiterlijk 5 januari 20:00 uur

Wel abonnee, maar geen
“Ons Eigen Erf” ontvangen?

Dan kunt u bij ‘Maurix Tweewielers’
(Vierlingsbeekseweg 7a) tijdens

openingstijden een exemplaar ophalen!

Belangrijke telefoonnummers:

1   Als elke seconde telt, bij levensgevaar 

of heterdaad bel dan onmiddellijk 112

2  Politie: 0900 8844 

  Wijkagent Cyril van den Bosch, via

 politie.nl (Mijn Buurt)

3 Anoniem bellen: 0800 7000

4 Huisartsenpost Boxmeer

  0900 8880 spoed op ma t/m vr tussen 

17:00 - 08:00 uur.

5 Brandweer: 088 0208208

6 Maasziekenhuis Boxmeer:

 0485 845000

7 Meldingen bij Gemeente Boxmeer:

•  Groen, plein, stoep, fi etspad, weg

0485 585911 of bij spoed 06 53735353

www.boxmeer.nl tab melding doen

• Zorgloket: 0485 585865

QR-code
website

Ons Eigen Erf

Wij zoeken geregeld development, marketing, sales, product support 
talenten. Scan de QR code of bekijk de link voor de actuele vacatures.

IXON verovert de wereld met hét cloud platform 
voor de machinebouw

Vierlingsbeekseweg 52A    |   5825 AX Overloon

grow.ixon.cloud

beauty & health
Carolinasalon




