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Onze nieuwe pastoor

We hebben een nieuwe pastoor 
en zijn van harte welkom voor 
een kennismakingsgesprek. De 
pastoor blijkt voor enkele weken 
met zijn gastvrouw Toya en drie 
honden te vertoeven op het va-
kantiepark Landal in Overloon. 
Niet voor een vakantie, maar zijn 
toekomstige huisvesting in de 
pastorie van St. Anthonis is nog 
niet beschikbaar. Het is even zoe-
ken naar het vakantiehuisje, waar 
onze nieuwe parochieherder tij-
delijk vertoeft. De bel wordt on-
middellijk beantwoord met een 
driestemmig hondengeblaf. Alstu-
blieft! Toch geen herdershonden? 
De deur wordt joviaal geopend 
door een jeugdig ogende 55-ja-
rige man. Rijzige gestalte, open 
blik. En wat al snel zal blijken, vlot 
in de communicatie. Een stevige 
handdruk. “Jos Hermans, aange-
naam. Leuk kennis te maken.” Maar eerst die honden. 
Drie kleine Yorkshire terriërs stuiven langs de pastoor. 
Ternauwernood kan hij de laatste hond aan zijn staart 
grijpen vlak voordat die kwijlend mijn broekspijpen 
bereikt. Lichtelijk overdreven natuurlijk wat ik nu zeg, 
misschien wel een beetje gelogen, maar het tekent wel 
de sfeer. En biechten is toch allang niet meer verplicht. 
Tenminste niet in de kerk.

Jos Hermans dus, onze nieuwe pastoor, geboren in 
1967 in Dinther, dat met Heeswijk een nieuwe gemeen-
te vormde in 1969. De Hoekse en Kabeljauwse twisten 
uit de 15e eeuw woekerden kennelijk niet alleen voort 
tussen Overloon en Vierlingsbeek, maar blijkbaar ook 
tussen Heeswijk en Dinther. Opa van moeders kant, 
Jan Habraken, zou als wethouder vurig gepleit heb-
ben voor de gemeentenaam Dinther-Heeswijk, maar 
het werd Heeswijk-Dinther. “Waarmee Dinther wel 
letterlijk een streepje voor kreeg”, glimlacht de pas-
toor diplomatiek. Heeswijk is een gemoedelijk Bra-
bants dorp met een rijke geschiedenis, gelegen tussen 
Veghel en Den Bosch aan het riviertje de Aa. Bekend 
is het middeleeuwse kasteel Heeswijk en de eveneens 
middeleeuwse abdij van de Norbertijnen, waarin nog 
altijd een bekend gymnasium is gevestigd. Iets minder 

bekend is de plaatselijke kapel de 
Bokkeblaezers, waar Jos al vanaf 
zijn elfde klarinet speelt. Nog 
elke week bezoekt hij trouw de 
repetitie.

Het gezin Hermans bestond uit 
vier personen: vader, moeder 
en twee zonen. De jongste, Jos, 
volgde een technische opleiding, 
maar schakelde al snel over op 
een klassieke voltijdstudie theo-
logie te Tilburg. In 1996 werd hij 
tot priester gewijd en ging pasto-
raal werk doen in Den Bosch en 
later in Geldrop. In 2001 werd hij 
door de bisschop gevraagd om 
pastoor te worden in Schaijk. Ze-
ven jaar later werd hij pastoor in 
Asten en weer zeven jaar later, in 
2015 pastoor in Druten. Het is nu 
2022, weer zeven jaar verder dus, 
en heeft de bisschop hem geroe-

pen voor zijn ambt in onze parochie. 
Vader Adriaan werkte jarenlang in de wegenbouw 
bij aannemer Den Oetelaar in Mill. De wegen in het 
Land van Cuijk waren zijn domein. En blijkbaar had hij 
visie. Vele wegen leiden immers naar Rome, moet hij 
gedacht hebben, te beginnen in het Land van Cuijk. 
Jaren geleden al, stuurde hij zijn oudste zoon Maarten 
naar Vierlingsbeek als uitbater van herberg Thijssen. 
Volgens een beperkt aantal Overloners toch niet de fa-
voriete locatie in het Land van Cuijk. Nu wordt die dus 
gevolgd door zijn andere zoon, Jos. Als pastoor van de 
parochie Maria, Moeder van de Kerk.

De huidige parochie ontstond in 2010 uit een samen-
voeging van maar liefst 14 kleine geloofsgemeen-
schappen, waaronder de St. Theobaldusparochie in 
Overloon. Het werkgebied is met 7 vestigingen van 
Oeffelt tot Overloon gigantisch groot geworden. Ge-
vraagd naar de personele bezetting, zegt de nieuwe 
pastoor aarzelend “Ik heb op dit moment alleen hulp 
van een 82-jarige priester. Ik hoop dat het bisdom mij 
heel snel versterking stuurt.” Met dat probleem wor-
stelen tegenwoordig veel werkgevers, getuige de 
bestelauto’s op de snelweg met op de achterkant de 
noodkreet ‘leuke collega’s gezocht’. Geen optie voor 
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Het mag geen naam hebben
•  Leren vallen: hoe val je goed, hoe val je op…

•  Vör de Kerk òp ’t Plein: ruim 3500 mensen komen naar de kerk – waar zie je
dat nog..?

•  Wil je een kaarsje opsteken voor al die mensen die buiten vör de kerk òp ’t plein
kou moeten lijden – de zijdeur is open…!

de bisschop natuurlijk. “Gelukkig zijn er nog veel 
betrokken vrijwilligers binnen de parochie”, zegt 
pastoor Hermans. “Ik wil daar graag richting en 
zonodig sturing aan geven.” Maar de vraag om 
versterking lijkt geen overdreven wens als je alom-
tegenwoordig wilt zijn in je parochie. “Alomtegen-
woordig, niet dominant.” benadrukt de pastoor. Ik 
krijg een fl ashback uit de tijd als misdienaar bij een 
dominante pastoor. Toegegeven, die taak werd niet 
altijd even serieus genomen, maar elke misdienaar 
kende het gezegde in die tijd “Als de pastoor in de 
buurt is, is een oorvijg nooit ver weg.” De omloop-
snelheid onder misdienaars was hoog in die tijd.

Andere tijden, andere pastoors. Pastoors die nood-
gedwongen verder weg wonen van hun parochi-
anen, maar volgens pastoor Hermans wel ‘verbin-
dend’ moeten zijn. Hij wil staan voor eenheid binnen 

de kerk. Hij ziet zich als de herder en het gezicht 
van de kerk en niet als de kerk zelf. “We hebben 
als parochianen één geloof, waarin een gezamelijke 
eucharistieviering belangrijk is, om daarmee samen 
hetzelfde uit te stralen. Binding is belangrijk.” Wat 
regelmatig benadrukt wordt is het belang dat de 
pastoor hecht aan het samen bewandelen van een 
weg. “Voorop of achteraan, voor iedereen is er een 
plek in het geestelijke bouwwerk. We moeten staan 
voor eenheid, niet voor tegenstellingen.”

Even een korte pauze als de Yorkshire Terriërs eens-
gezind van de bank duiken om hun soortgenoten 
die te dicht langs hun huisje wandelen, luidruchtig 
op hun territorium te wijzen. Terwijl hij de honden 
tot de orde roept, vertelt de pastoor nog een opval-
lende anekdote. De mis wordt niet langer uitgezon-
den vanuit de Theobalduskerk. “Hoe los ik dit op? Ik 

pak mijn IPhone, leg die op een kerkbank 
en neem de mis gewoon zelf op. Ik upload 
die naar You Tube en iedereen kan weer 
kijken. Binnenkort ga ik streamen en kan 
iedereen zelfs weer live kijken.” Een tech-
nische opleiding is nooit weg.

Pastoor Hermans erkent dat de geloofs-
beleving niet meer zo massaal is als voor-
heen. Individualisering is volgens hem een 
van de oorzaken van het breken van de 
binding met de kerk. De overzichtelijke 
witte wolk is verruild voor de digitale grij-
ze iCloud, maar het geloof noemt hij het 
zout op aarde, de zuurdesem in het deeg. 
Onmisbaar dus.

De site van de parochie is digitaal te berei-
ken via http://parochiemmvdk.net

Openstellen
aanvraag leefbaarheidsfonds

Hebt u een leuk idee/project wat de leefbaarheid in 
Overloon ten goede komt, dan kunt u nu een aan-
vraag indienen voor een subsidie uit het leefbaar-
heidsfonds.

De aanvraag moet vóór 15 november 2022 ingele-
verd zijn bij de Dorpsraad.
Het aanvraagformulier en de criteria kunt u vinden 
op de website van de Dorpsraad:
www.dorpsraadoverloon.nl
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Kerkberichten

Toegankelijkheid kerkgebouw
In verband met het carnavalsfestijn dat op 11 no-
vember ‘vóór de kerk op het plein’ plaatsvindt zal de 
toegang tot het gebouw gedurende het weekend 
vooraf (5 en 6 november) mogelijk wat lastiger zijn. 
De carnavalsvereniging begint namelijk dat week-
end al met de opbouw van het feestterrein en podi-
um. Toegang via de zijdeur naast de pastorie is altijd 
gegarandeerd. We vragen om uw begrip voor deze 
overlast.

Liturgisch rooster november
Daar vanuit het bisdom nog geen vaste assistentie 
aan de parochie is toegewezen is het lastig om in de 
verschillende deelparochies een dienst (eucharistie-
viering of gebedsdienst) te regelen. Voor Overloon 
betekent dit dat er op 6 november geen priester 
beschikbaar is. De werkgroep gebedsvieringen is er 
niet in geslaagd om op zo’n korte termijn een ver-
vangende dienst te regelen. 

Vieringen 6 en 13 november 2022

Zondag 6 november 10:30 uur
Geen viering

Zondag 13 november 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: niet bekend
Acoliet: Ans Abels
Theobalduskoor

Kosterdienst
6 november – 13 november
Jeanne Peeters
Tel.: 0478 - 641835

13 november – 20 november
Nelly van Gemert
Tel.: 0478 - 642504

Indien u uw intentie voor de vieringen van 20, 26 en 
27 november 2022 bij de kerkberichten in Ons Eigen 
Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht 
deze vóór 9  november op te geven. U hebt daar-

voor de volgende mogelijkheden: met een envelop 
in de brievenbus naast de voordeur van de pastorie 
of via het e-mailadres van de parochie (info@theo-
baldusparochie.nl). De kosten voor een intentie be-
dragen € 12,50.

Tv-uitzendingen
Vanaf 21 augustus jl. worden de vieringen niet meer 
vanuit de kerk in Overloon maar vanuit de Sint Mar-
tinuskerk in Cuijk om 10:00 uur uitgezonden. U kunt 
via de Omroep Land van Cuijk, naar de uitzendingen 
kijken. De uitzendingen zijn in onze regio via vrijwel 
alle tv-aanbieders te ontvangen.

Voor het melden van een overlijden
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij 
de dienstdoende koster, die vermeld staat bij deze 
kerkberichten, of bij het e-mailadres van de parochie 
(info@theobaldusparochie.nl) een kennisgeving van 
overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende 
mogelijkheid om 18:00 uur de kerkklokken worden 
geluid en zal melding worden gedaan op de paro-
chiesite: www.theobaldusparochie.nl.
U kunt eveneens contact opnemen met het secreta-
riaat van de parochie Maria, Moeder van de Kerk, 
tel. 0485-471246 en bij dringende zaken tel. 06 23 
88 78 60. 

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

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

Bereikbaarheid Parochie
Maria, Moeder van de Kerk

Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende 
adres: Lepelstraat 13/A, 5845 BK St. Anthonis,
tel. 0485-471246. 

Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken 
zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te be-
reiken onder telefoon 06 23 88 78 60.

E-mail: secretariaat@mmvdk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de 
Kerk: www.mmvdk.nl
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Eindelijk mogen we weer!
Vör de Kerk op ’t Plein 2022

Het is inmiddels alweer 3 jaar gele-
den dat voor het laatst pleinfeest 

‘Vör de Kerk op ’t Plein’ georganiseerd werd. In 
2020 zaten we midden in de coronapandemie en 
ging het feest vanzelfsprekend niet door. Vorig 
jaar kwamen we heel dichtbij, maar moest op het 
allerlaatste moment de stekker uit de vierde editie 
getrokken worden. Achteraf een goede beslissing, 
maar wat was het zuur.

Dit jaar kunnen we eindelijk weer met zekerheid 
zeggen: ‘Ut göt dör’! Op vrijdag 11 november aan-
staande zullen zo’n drieduizend carnavalsvierders 
eindelijk weer ‘Vör de Kerk op ’t Plein’ het nieuwe 
carnavalseizoen aftrappen.
Het pleinfeest wordt net als de voorgaande edities 
georganiseerd door Stichting De Huibuuke in sa-
menwerking met Partycentrum Bos, De Pit, Grand 
Café Effe en Boompjes Restaurant. Vanaf de start 
om 11:11 uur staat een keur aan artiesten op het 
podium, pal voor de kerk. Een garantie voor een 
hele dag feest op het plein. 

Dat de animo hiervoor groot is, is goed te merken 
aan de kaartverkoop. Bij het in de bus vallen deze 
editie van Ons Eigen Erf zijn naar alle waarschijnlijk-

heid alle 3750 beschikbare kaarten verkocht. 
Waar je bij de eerste drie edities in 2017, 2018 en 
2019 nog vrij binnen kon lopen, is voor deze editie 
een entreekaart benodigd. Dit is gedaan om een te 
grote aanloop van bezoekers, en de daarbij komen-
de risico’s te vermijden. 
Hoewel de kaarten inmiddels uitverkocht zijn, ko-
men er wellicht tijdens het evenement nog enkele 
kaarten beschikbaar. Kijk voor meer informatie hier-
over op www.huibuuke.nl.

De feestdampen op het plein zullen rond 20:30 uur 
weer neerdalen als het programma ten einde loopt. 
Hopelijk kunnen we op dat moment terugkijken op 
een geslaagde vierde editie.

Ten behoeve van de veiligheid van zowel mede-
werkers als bezoekers, zullen vanaf de start van de 
opbouw op zaterdag 5 november tot en met zater-
dag 12 november delen van het 14 Oktoberplein 
en Kerkpad voor alle verkeer afgesloten worden. 
Houdt er rekening mee dat dit enige overlast tot 
gevolg zal hebben.

Foto: Albert Hendriks
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Tijdens de 6e zitting waren 
de 3 sterkste paren in de gele 
lijn:

1 Truus Kusters & Bert Vloet 64.00%
2 Jac Huijs & Corrie Hartong 60.50%
3 Jan Stiphout & Mien Kuenen 57.50%

In de rode lijn de 3 paren met de hoogste score:
1 Mien & Jac Spreeuwenberg 66.67%
2 Thea & Lex Biessels 62.08%
3 Thea Waterreus & Mien Hegger 55.42%

Einde ronde. De 3 paren met het hoogste gemiddel-
de in geel:
1 Jac Huijs & Piet Willems 62.54%
2 Truus Kusters & Bert Vloet 58.47%
3 Corrie Hartong & Math Keulards 55.39%

In de rode lijn de 3 paren met het hoogste gemid-
delde:
1 Peter Basten & Henk de Vlam 55.26%
2 Ria van Son & Antoinette Coppus 55.22%
3 Thea Waterreus & Mien Hegger 54.62%

Er volgt nu weer een promotie en degradatierege-
ling.

Deze week een vrije avond. De 3 beste paren in lijn 1:
1 Luus van Son & Thea Peters  64.58%
2 Truus Kusters & Bert Vloet 63.75%
3 Bart Jans & Harrie Raaijmakers 58.75%

In lijn 2 scoorden de volgende 3 paren het hoogst:
1 Marijke van den Boom &
   Aike van Glabbeek 61.46%
2 Corrie Hartong & Math Keulards 58.68%
3 Tonny van Ham & Mieke Stappers 58.68%♠♣ ♥♦

Gelukkig Land van Cuijk
Verbreek het taboe rondom eenzaamheid

Maar liefst 47% van 
de volwassenen voelt 
zich eenzaam. Grote 
kans dus, dat iemand 
in jouw omgeving ook 
eenzaamheid ervaart. 
Afgelopen week was 
het de week tegen 
eenzaamheid. In deze 
week zijn er allerlei 

activiteiten georganiseerd, waaronder ook het suc-
cesvolle Samen Soepen in Land van Cuijk. Maar een-
zaamheid blijft, ook na deze week, een belangrijk 
thema.

Herken jij eenzaamheid?
Bij eenzaamheid denken we al gauw aan ouderen. 
Maar eenzaamheid komt bij alle leeftijden voor 
en kent vele vormen. Zo kan iemand eenzaam zijn 
door fi nanciële problemen, door ziekte of beper-
king (van een naaste), een verhuizing, het verliezen 
van hun baan of door bijvoorbeeld kinderen die het 
huis uit gaan.

Sociom, GGD en gemeente Land van Cuijk vragen 
daarom aandacht voor dit thema. Hiermee willen zij 
het taboe rondom eenzaamheid verbreken, mensen 
bewust maken van de verschillende signalen van 
eenzaamheid en hen stimuleren om actie te onder-
nemen waar nodig.

Weten wat jij kunt doen?
Bekijk de signaleringskaart op de website van So-
ciom onder het thema ‘meedoen voor jong en oud’. 
Deze geeft je tips en handvatten om signalen van 
eenzaamheid te herkennen en het gesprek aan te 
gaan. Vanaf 17 oktober staat Sociom (met de signa-
leringskaart) ook op verschillende markten in Land 
van Cuijk om samen eenzaamheid bespreekbaar te 
maken.

Bekijk ook eens de website van www.mvplein.nl 
(voor mantelzorgers en respijtzorg) of www.een-
tegeneenzaamheid.nl. Daarnaast heeft Sociom een 
divers cursusaanbod dat wellicht ook een steuntje 
in de rug kan geven. Deze vind je op www.sociom.
nl onder het kopje ‘actueel’.



6

Sinterklaas komt naar Overloon!

Ná enkele jaren van plaren...
Heeft de Sint, ondanks corona, het de afgelopen ja-
ren tóch weten te klaren!

De komst van de Sint naar Overloon…
Dat hoort erbij en is dit jaar gelukkig wéér volgens     
het ‘oude gewoon’!

Dit jaar kan de intocht gewoon weer doorgaan…
Waarbij de kinderen op de route langs de kant mo-
gen staan!

Sinterklaas zegt namelijk, de kinderen van Over-
loon, graag persoonlijk gedag.
En na de intocht, brengt hij weer een bezoek en 
programma in De Pit wat gelukkig ook weer mag!

Intocht en aansluitend programma
Op zondag 13 november, brengt de Sint weer een 
bezoek aan Overloon. De intocht start om 14:30 uur. 
Aansluitend start rond 15:00 uur het programma in 
‘de Pit’.
•  Voor de kinderen t/m groep 4 is er een programma

in de grote zaal.
•  De kinderen van groep 5 mogen kiezen of ze naar

de grote of de blauwe zaal gaan.

•  Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 is er een fi lm-
programma in de blauwe zaal.

 De kinderen ontvangen voor het programma een 
toegangskaartje via school.

De route van de intocht is
Raaijweg – Generaal Hasbroucklaan - Vierlingsbeek-
seweg – 14 Oktoberplein – Engelseweg.

De mensen die aan de route wonen verzoeken wij 
vriendelijk, om op deze middag, vanaf 14:00 uur de 
auto’s op opritten of parkeerplaatsen te zetten, zo-
dat de Sint ongehinderd richting ‘de Pit’ kan, maar 
vooral zodat de kinderen alles goed kunnen zien. 
Wij willen u alvast bedanken voor uw medewerking.

Kinderen die niet in Overloon op school zitten
Zit uw kind niet op ‘de basisschool, ’t Smurfje of ’t 
kleine Atelier’ dan kunt u bij de DA een toegangs-
kaartje bemachtigen waarmee u, na het program-
ma in de Pit, een lekkere verrassing van Sinterklaas 
krijgt.

Volg ons op Facebook en Instagram
Zoek ons op onze Facebookpagina en Instagram en 
blijf daarmee direct op de hoogte van alle ontwik-
kelingen rondom Sinterklaas in Overloon. Zoek ons 
en klik op ‘Volgen’.
Facebook:  Sinterklaas Intocht Overloon
Instagram: sintoverloon

Kinderen met een Glutenallergie
Ook dit jaar heeft de sint wederom aan de kinderen 
gedacht die een glutenallergie hebben. De snoep 
inpakpiet zou graag willen weten welke kinderen 
een glutenallergie hebben. U kunt de naam van uw 
zoon/dochter tot uiterlijk 6 november opgeven via 
email: sinterklaasoverloon@gmail.com
Stichting Sinterklaas Comité Overloon

Zondag 6 november jubileum wereldkoor A'Djambo
't Helder Helderseweg 31 Overloon

Korenconcert 14:00 -16:30 uur

Wereldkoor A'Djambo viert een jubileum. Samen 
met vocal group Con Dios uit Swalmen en Djembé 
groep Tontoon uit Venray is er een swingend pro-
gramma samengesteld.

A'Djambo laat Afrikaanse liederen horen, afge-
wisseld met gospel en een verrassende versie van 
Morning has broken. 

Tontoon laat de ritmes klinken van de djembé trom-
mels, waar je bloed sneller van gaat stromen. Een 
mens knapt ervan op.

Con Dios streelt de oren van de toehoorders met ar-
rangementen van popliederen.

A'Djambo sluit af 
met de uitdaging 
aan het publiek om 
mee te zingen met 
een paar wereldbe-
roemde Afrikaanse 
nummers

Toegang is gratis.
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Bericht van Sinterklaas!!!
Dag lieve Kinderen van Overloon ,

Omdat Sinterklaas dus weer komt naar Overloon ...
Is het  logisch dat de brievenbus er weer hangt, oft  ewel ook weer als 
vanouds, heel gewoon !!!
Dat de “Post Piet ” de brievenbus weer heeft  opgehangen, wil ik zeker 
niet  over zwijgen ...
Ik kijk er alweer naar uit, om jullie verlanglijstjes , tekeningen en brie-
ven te mogen krijgen !!!

Pak daarom jullie pot loden, stift en en verfpenselen dus ...
Zodat Sinterklaas heel veel post krijgt in zijn brievenbus !

Dag hoorr rr …. Liefs van Sinterklaas

Pss st….    Op de volgende pagina staat een 
kleurplaat spec iaal voor alle kinderen van 
Overloon!
Kleur deze, samen met  je Broer/Zus, Papa/
Mama, Opa/Oma, in en hang hem dan voor 
het  raam. 
Zo zien Sinterklaas en alle Piet en dat ze bij 
jullie welkom zijn!

Hij is ook nog ext  ra uit te printen via de 
website:
www.sintkleurplaatoverloon.ga
Groet jes  Piet 

Out of the Box
Nog nooit vertoond,
maak het mee.

Hier wil je bij zijn, beter nog, hier 
moet je bij zijn.

A.s. zaterdag 5 november “Out of the Box”
De Gild treedt op met Rockband Sold in de Pit, echt
“Out of the Box”.

Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:00 uur.
Voorverkoop € 7,--, aan de kassa € 9,--.
Te koop bij BLOEMS, DA, eigen leden of
outofthebox@sinttheobaldusgilde.nl

Tot ziens op zaterdag 5 november!

Het Sint Theobaldusgilde
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Ben Janssen 46 jaar lid van de
Overloonse EHBO-vereniging

Wie kent Ben niet. Ben is ge-
boren in het huis waar nu 

Grieks Eethuis Cyprus gehuisvest is, het vroegere 
Meesterhuis. Na een aantal jaren aan de Vierlings-
beekseweg gewoond te hebben streek hij neer in 
de Museumlaan, waar hij tot de dag van vandaag 
met veel plezier woont. Zijn echtgenote Izi Miculic is 
helaas veel te jong overleden. Hun zoon Christiaan 
heeft ook een tijd aan de Museumlaan gewoond, 
maar is enkele jaren geleden verhuisd naar St. 
Anthonis.

Een alerte wandelaar over de Museumlaan zal het 
niet ontgaan zijn dat tuinieren een hobby van Ben 
is. Na de lagere school en MULO kwam Ben in de 
beveiliging terecht waar hij zo’n 20 jaar werkzaam 
was bij hetzelfde bedrijf. Toen het bedrijf zijn acti-
viteiten beëindigde ging Ben bij de gemeente Cuijk 
werken bij de afdeling Handhaving. Voor de taak 
als handhaver heb je veel diploma’s nodig en die 
heeft Ben in de loop der jaren dan ook gehaald. In 
1976 werd hij o.a. lid van de EHBO-vereniging Over-
loon. Een vereniging de hij tot de dag van vandaag 
trouw is gebleven.

Inmiddels is Ben al bijna een halve eeuw lid van 
deze vereniging. Helaas neemt het aantal leden 
af en dat zorgt ervoor dat de druk hoog is bij de 
huidige leden. Overloon is rijk aan festiviteiten en 
evenementen, en een voorwaarde voor het verle-
nen van een vergunning is dat er EHBO-mensen ter 
plekke aanwezig zijn. Het wordt volgens Ben dan 
ook steeds moeilijker voor de EHBO-vereniging om 
de ‘personele’ bezetting tijdens de evenementen/
festiviteiten rond te krijgen.

Deze ontwikkeling baart Ben zorgen. Maar, als het 
over het inhoudelijke werk van de EHBO-leden gaat 
raakt hij niet uitverteld. Zijn enthousiasme en bevlo-
genheid werken aanstekelijk.

Het is een fi jne en dankbare taak om mensen te hel-
pen. De EHBO doet er alles aan om het ledenaantal 
toe te laten nemen. Daarom wordt er in februari 
volgend jaar weer gestart met een nieuwe oplei-
ding.

Ben hoopt de 50 jaar als lid vol te maken en hoopt 
nog meer dat hij de komende jaren veel nieuwe 
leden mag opleiden en verwelkomen zodat de 
EHBO-vereniging de taken kan blijven verrichten 
waarvoor ze in het verleden opgericht zijn. 

Meld je aan voor de opleiding!

EHBO-cursus in Overloon

Waar:  Gemeenschapshuis De Pit in Overloon  
 (op 2 data op een andere locatie in Over-
loon)

Tijd: 09:00 – 12:30 uur 
Waneer:  De theorie kan gestart worden vanaf 

medio februari (theorie moet met een 
voldoende afgesloten zijn voordat prak-
tijklessen gevolgd kunnen worden.) 
 De praktijkochtenden zijn op 18 en 25 
maart en op 1, 8 en 15 april. Het examen 
is op 22 april 2023.

Hoe:   U volgt thuis online theorielessen. Daar-
na volgt u 5 praktijklessen bij ons en 
vervolgens doet u examen. 

Kosten:   € 195,- incl. lesmaterialen, koffi e/thee, 
1x examen, een erkend EHBO-diploma 
en lidmaatschap van onze vereniging in 
2023. (Veel zorgverzekeraars vergoeden 
de cursus of een deel daarvan.)

Info + aanmelden voor 1 februari 2023 

secretariaatehbo.overloon@gmail.com

Foto:Tiny Willems
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Slagwerktreffen:
een verrassende slagwerkontmoeting!

Een primeur op zondag 6 november vanaf 15:00 uur 
in de Pit in Overloon: de eerste editie van het ‘Slag-
werktreffen’!  Een verrassende ontmoeting tussen 
diverse slagwerkgroepen. Bijzonder omdat het de 
eerste keer is, maar ook omdat het slagwerken-
semble na corona voor het eerst weer voor publiek 
speelt. Het is dan ook een moment waar de muzi-
kanten inmiddels al jaren naar uit hebben gekeken! 

Noord-Limburgse slagwerkers op bezoek
Tijdens het Slagwerktreffen zullen ook 2 andere 
slagwerkgroepen te bewonderen zijn. Sub Matris 
Tutela Oostrum en Concordia Wanssum gaan onder 
leiding van Harrie van Otterdijk voor ons optreden. 
En er is meer talent uit Noord-Limburg. Want ook 
het slagwerkensemble Sint Joseph uit Grubbenvorst 
maakt onder leiding van Guido Pouwels hun op-
wachting in Overloon.

Programma slagwerkensemble Overloon
Onze eigen slagwerkers brengen een gevarieerd en 
publieksvriendelijk programma voor jong en oud. 
Daarnaast spelen zij een bijzondere compositie 
over de 2e Wereldoorlog waarbij zij worden onder-
steund door blazers van Fanfare Vriendenkring. Een 
unieke beleving! 
Speciaal voor deze gelegenheid staat het Slagwer-
kensemble onder leiding van gastdirigent Wil van 
Horck. Hij stond eerder ruim 17 jaar voor de Over-
loonse slagwerkers en met hem werden diverse suc-
cessen behaald. 

Borrel
Natuurlijk is er na afl oop nog een gezellige borrel 
in de foyer van de Pit. Ben je nieuwsgierig gewor-
den? Ben je wel weer toe aan een portie slagwerk 
en percussie? Laat je dan door ons verrassen en kom 
genieten van ons Slagwerktreffen! 
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Oker stelt voor onze nieuwe
dirigent Marco Mariën

Tijdens het concert ‘De 
Baton’ op 2 oktober jl. in Ontmoetingspunt ’t Hel-
der heeft Zang & theatergroep Oker na ruim 6 jaar 
afscheid genomen van dirigente Dorrie Besouw we-
gens mooie privéomstandigheden. Dorrie bracht 
o.a. samen met Oker én de Okerband de jubileum-
show ‘Het Pentagram Mysterie’ op de planken.

Na een aardige zoektocht vonden wij onze nieuwe 
dirigent die wij hieronder graag aan u voorstellen. 

Marco Mariën is een veelzijdig musicus die niet al-
leen koren en orkesten leidt, maar ook bedreven is 
in het bewerken van bestaande muziek zodat het 
geschikt gemaakt kan worden voor een koor, hij 
speelt piano en is geen onverdienstelijke zanger. 
Marco groeide op in een gezin van koorzangers en 
raakte later geïnteresseerd in jazz en hedendaag-
se muziek. Op 12-jarige leeftijd werd hij toetsenist 

bij het toenmalige Jongerenkoor Arcen, dat tegen-
woordig Avolon heet. Al gauw kwam daar Koor 
Aimant uit Venlo-Zuid bij en Marco maakte kennis 
met de dagelijkse praktijk van koorrepetities en –
uitvoeringen. Toen in 1990 in datzelfde stadsdeel 
een kinder- en jeugdkoor werd opgericht werd hij 
ook daar pianist en geleidelijk aan ging hij ook 
steeds meer werken als repetitor. Marco studeerde 
aan de PABO en ging later de studie Schoolmuziek 
doen aan het Maastrichts Conservatorium, waar hij 
onder meer het vak koordirectie volgde bij Annie 
Janssen, close-harmony masterclasses bij Janice La-
kers, harmonieleer en arrangeren bij Jan Nobbe 
en aan talloze facultatieve projecten meewerkte. 
Momenteel is Marco dirigent van 5 verschillende 
muziekgezelschappen, waaronder nu dus Oker, ver-
spreid over Nederlands-Limburg, Belgisch Limburg 
en Noord-Brabant. Ook is hij een inspirerend pia-
nodocent voor enkele leerlingen tussen de 8 en 88. 
We zijn bij Oker erg blij met onze nieuwe dirigent 
en wensen hem veel succes met deze nieuwe uitda-
ging!

Inmiddels heeft Oker er samen met Marco al een 
aantal fi jne repetities opzitten en zijn er al diverse 
nummers gerepeteerd. U kunt Marco met Oker zien 
en horen tijdens de ‘Wintersurprise’ op dinsdag-
avond 13 december in De Pit. Op deze avond zullen 
ook Zanggroep Palet en Logeko voor u optreden. 
Hierover later meer, maar noteert u het alvast in uw 
agenda!

Tot ziens! Tot Oker!  www.oker-overloon.nl

Halloween

Op 4 november is het zo ver:
de 1e editie van Halloween Overloon.
We hebben al veel aanmeldingen mogen 
ontvangen, daar zijn wij super blij mee! Be-
dankt hiervoor.
Wij kijken erg uit naar 4 november!

Meer en aanvullende informatie wordt be-
kendgemaakt via de Facebookpagina van 
Halloween Overloon.

Houd deze dus goed in de gaten!

Griezelige groet,
Halloween Overloon
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Hoe zou het met Nicole Henckens zijn? 

De berichten in “Ons Eigen Erf ” gaan normaliter 
over “ons eigen Overloon”. In een serie artikelen wil 
de redactie aandacht besteden aan oud-Overloners, 
die niet alleen hun geboortedorp, maar ook hun va-
derland verlaten hebben om een bestaan elders in 
de wereld op te bouwen. Hoe is het hen vergaan? 
Deze keer een verhaal over Nicole Henckens, die 21 
lentes jong, met een vriendin op vakantie naar Italië 
ging. 

Nicole en haar broer Edward groeiden op bij vader 
Jan Henckens en moeder Trudy Baltussen. Ze wer-

den geboren aan de Ge-
neraal Hasbroucklaan en 
verhuisden samen, toen 
Nicole acht jaar was met 
“de HenRa” naar de Op-
loseweg.

In 1990 ging Nicole op 
21-jarige leeftijd met
een vriendin naar het
Italiaanse Rimini. Die va-
kantie was zo leuk dat
ze samen besloten om
terug te gaan om er een
tijdje seizoenswerk te

gaan doen. Even werkten ze in Bologna als au pair, 
maar dat was het niet echt. Ze wilden in Rimini wer-
ken, want daar speelde het leven zich af voor de 
twee dames. In die beginjaren moest je om hier te 
werken een vergunning hebben, nu is dat niet meer 
zo binnen de EU.

Na het zomerseizoen gingen we weer naar huis, 
maar Italië en vooral haar vakantieliefde bleef in de 
gedachten van Nicole. En de volgende zomer ging 
ze werken in een hotel in Riccione. We hadden daar 
ook kost en inwoning. “Het werd ook wat serieuzer 
met mijn vakantieliefde: mijn huidige man Massimo 
Mussoni. En ook na het seizoen bleef ik daar wonen. 
Eerst huurde ik een appartement, maar al vrij snel 
trok ik in bij Massimo’s familie. Een klein jaar ging 
voorbij en in die tijd had ik verschillende baantjes: 
een ander hotel, een strandbar en in een bar in het 
centrum van Rimini. Rimini is een beetje een ‘rare 
aparte’ stad . Een echte toeristenplaats. In de zomer 
als de meer dan 1000 hotels vol zitten is het een 
stad met circa 800.000 inwoners en speelt het leven 
zich af aan de zee en aan de boulevard. In de winter 
wonen er ‘slechts’ 150.000 vaste inwoners. Alles aan 
het strand is dan gesloten en het vermaak ‘verhuist’ 
naar het oude centrum. Aan die saaie wintermaan-
den kon ik eerst niet wennen en miste ik Overloon 
en mijn gezellige vriendengroep daar.” 

Massimo en ik besloten om in de wintermaanden in 
Nederland te gaan werken. Ongeveer 10 jaar ver-
bleven we vanaf mei tot half september in Rimini 

en van half september tot eind april in Overloon. 
Als ze weer in Rimini vertrokken hoorden ze altijd 
“fi jne vakantie in Nederland” en in Overloon hoor-
den we “fi jne vakantie in Italië”. “We hadden al-
tijd vakantie!” In de zomermaanden runden we een 
waterfi etsverhuur op het strand in Rimini en in de 
wintermaanden werkte ik bij Coenen in Venray op 
de speelgoedafdeling. Massimo werkte bij HenRa. 
Toen we voor de eerste keer weer in Overloon kwa-
men woonden we een paar maanden in de Helderse 
Duinen, maar al snel verhuisden we naar een wo-
ning aan de Venrayseweg (boven de shoarmatent 
van toen). In de maanden dat wij er niet waren, 
woonde daar vaak tijdelijk weer iemand anders in.

In 2006 werd onze oudste dochter Amy leerplichtig 
en moesten we een keus maken en zijn we defi nitief 
in Italië gaan wonen. Amy heeft in Overloon nog 
bij juf Claudia op de kleuterschool gezeten en onze 
zoon Daniël heeft nog bij het Smurfje gespeeld. 
Amy werd in de zomer in Rimini geboren, en Daniël 
zag het eerste licht in het ziekenhuis in Boxmeer.
Zelf heeft Nicole nog altijd de Nederlandse nationa-
liteit. Ik zou inmiddels ook de Italiaanse aan kunnen 
vragen, maar zie daar het nut niet van in. Ik blijf 
liever Nederlandse. Mijn kinderen hebben beide na-
tionaliteiten”.

Voordat Nicole aan haar Italiaanse avontuur be-
gon bezocht ze de kleuterschool en meisjesschool 
in Overloon, waar ze startte bij zuster Irene. “Mijn 
vriendinnen op de lagere school waren o.a. Anita 
Gerrits en Ellen Coppis.  Ik was bij de tennisclub, die 
toen net was opgericht. 

Ook was ik bij de scouting. Ik kan me ook nog de 
winkels van mijn kindertijd herinneren. Met kapot-
te schoenen ging ik naar Sjef Cranen, de boodschap-
pen deden we bij de Végé van Lex Verstraaten en 
voor een cadeautje voor een kinderfeestje ging ik 
naar Riet Aerts”.

“De volgende stap was de Scholengemeenschap 
Stevensbeek om vervolgens de MEAO in Venray te 
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over “ons eigen Overloon”. In een serie artikelen wil 
de redactie aandacht besteden aan oud-Overloners, 
die niet alleen hun geboortedorp, maar ook hun va-
derland verlaten hebben om een bestaan elders in 
de wereld op te bouwen. Hoe is het hen vergaan? 
Deze keer een verhaal over Nicole Henckens, die 21 
lentes jong, met een vriendin op vakantie naar Italië 
ging. 

Nicole en haar broer Edward groeiden op bij vader 
Jan Henckens en moeder Trudy Baltussen. Ze wer-

den geboren aan de Ge-
neraal Hasbroucklaan en 
verhuisden samen, toen 
Nicole acht jaar was met 
“de HenRa” naar de Op-
loseweg.

In 1990 ging Nicole op 
21-jarige leeftijd met
een vriendin naar het
Italiaanse Rimini. Die va-
kantie was zo leuk dat
ze samen besloten om
terug te gaan om er een
tijdje seizoenswerk te

gaan doen. Even werkten ze in Bologna als au pair, 
maar dat was het niet echt. Ze wilden in Rimini wer-
ken, want daar speelde het leven zich af voor de 
twee dames. In die beginjaren moest je om hier te 
werken een vergunning hebben, nu is dat niet meer 
zo binnen de EU.

Na het zomerseizoen gingen we weer naar huis, 
maar Italië en vooral haar vakantieliefde bleef in de 
gedachten van Nicole. En de volgende zomer ging 
ze werken in een hotel in Riccione. We hadden daar 
ook kost en inwoning. “Het werd ook wat serieuzer 
met mijn vakantieliefde: mijn huidige man Massimo 
Mussoni. En ook na het seizoen bleef ik daar wonen. 
Eerst huurde ik een appartement, maar al vrij snel 
trok ik in bij Massimo’s familie. Een klein jaar ging 
voorbij en in die tijd had ik verschillende baantjes: 
een ander hotel, een strandbar en in een bar in het 
centrum van Rimini. Rimini is een beetje een ‘rare 
aparte’ stad . Een echte toeristenplaats. In de zomer 
als de meer dan 1000 hotels vol zitten is het een 
stad met circa 800.000 inwoners en speelt het leven 
zich af aan de zee en aan de boulevard. In de winter 
wonen er ‘slechts’ 150.000 vaste inwoners. Alles aan 
het strand is dan gesloten en het vermaak ‘verhuist’ 
naar het oude centrum. Aan die saaie wintermaan-
den kon ik eerst niet wennen en miste ik Overloon 
en mijn gezellige vriendengroep daar.” 

Massimo en ik besloten om in de wintermaanden in 
Nederland te gaan werken. Ongeveer 10 jaar ver-
bleven we vanaf mei tot half september in Rimini 

en van half september tot eind april in Overloon. 
Als ze weer in Rimini vertrokken hoorden ze altijd 
“fi jne vakantie in Nederland” en in Overloon hoor-
den we “fi jne vakantie in Italië”. “We hadden al-
tijd vakantie!” In de zomermaanden runden we een 
waterfi etsverhuur op het strand in Rimini en in de 
wintermaanden werkte ik bij Coenen in Venray op 
de speelgoedafdeling. Massimo werkte bij HenRa. 
Toen we voor de eerste keer weer in Overloon kwa-
men woonden we een paar maanden in de Helderse 
Duinen, maar al snel verhuisden we naar een wo-
ning aan de Venrayseweg (boven de shoarmatent 
van toen). In de maanden dat wij er niet waren, 
woonde daar vaak tijdelijk weer iemand anders in.

In 2006 werd onze oudste dochter Amy leerplichtig 
en moesten we een keus maken en zijn we defi nitief 
in Italië gaan wonen. Amy heeft in Overloon nog 
bij juf Claudia op de kleuterschool gezeten en onze 
zoon Daniël heeft nog bij het Smurfje gespeeld. 
Amy werd in de zomer in Rimini geboren, en Daniël 
zag het eerste licht in het ziekenhuis in Boxmeer.
Zelf heeft Nicole nog altijd de Nederlandse nationa-
liteit. Ik zou inmiddels ook de Italiaanse aan kunnen 
vragen, maar zie daar het nut niet van in. Ik blijf 
liever Nederlandse. Mijn kinderen hebben beide na-
tionaliteiten”.

Voordat Nicole aan haar Italiaanse avontuur be-
gon bezocht ze de kleuterschool en meisjesschool 
in Overloon, waar ze startte bij zuster Irene. “Mijn 
vriendinnen op de lagere school waren o.a. Anita 
Gerrits en Ellen Coppis.  Ik was bij de tennisclub, die 
toen net was opgericht. 

Ook was ik bij de scouting. Ik kan me ook nog de 
winkels van mijn kindertijd herinneren. Met kapot-
te schoenen ging ik naar Sjef Cranen, de boodschap-
pen deden we bij de Végé van Lex Verstraaten en 
voor een cadeautje voor een kinderfeestje ging ik 
naar Riet Aerts”.

“De volgende stap was de Scholengemeenschap 
Stevensbeek om vervolgens de MEAO in Venray te 
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volgen. Daarna ging ik aan het werk op Meerdal.”

In de beginjaren vond Nicole de winters in Rimini 
maar saai, “maar dat is nu niet meer zo. Het leven 
verandert, destijds waren we allemaal nog jong. Ie-
dereen heeft nu zijn eigen leven en gezin. Ik heb nu 
leuk en afwisselend werk op het beursgebouw en 
een gezellige vriendengroep. Ik ontdekte ook dat 
Rimini veel meer te bieden heeft dan alleen strand 
en uitgaan. De stad heeft een rijke historie en ook 
de omgeving is prachtig. Er zijn veel mooie authen-
tieke dorpjes in de heuvels en op zo’n 30 km afstand 
kun je zelfs skiën. In Italië zijn heerlijke lange war-
me zomers, je kunt er heerlijk eten, kortom “La vita 
in Italia è bella!” Zelf kook ik hier meestal Italiaans. 
Dat heb ik goed geleerd van mijn schoonmoeder. 
Heel soms maak ik ook nog een Hollands stamppot-
je klaar, maar ik kan niet vertellen dat de rest van de 
familie dat echt stimuleert.....”

Toch blijf ik Overloon altijd een beetje missen: ”Het 
effe een kopje koffi edrinken om bij te kletsen met 
mam en vrienden en familie. En enne lekkere fri-
kandel speciaal .... die hebben ze  in Italië nog niet 
ontdekt.”

Nicole  komt ieder jaar, de laatste keer was dit jaar 
in mei,  terug naar “mien moi dörpke Loën”. Mijn 
familie komt ook elk jaar wel een keer gezellig naar 

Rimini en regelmatig komen er ook vrienden en be-
kenden uit Lóon op bezoek.

De werkgroep WONEN- ZORG en WELZIJN Senioren 
Overloon staat voor informatie en ontwikkeling op 
genoemde onderwerpen.

WIST U DAT …..
•  Er op 13 oktober jl. een bijeenkomst ‘Sleutel Tot

Langer Thuis’ was in de De Pit?
•  Deze goed bezocht werd en veel aanwezigen

schrokken van de cijfers over de vergrijzing en wat
dit betekent?

•  Dat door die vergrijzing de zorg straks onbetaal-
baar is omdat er te weinig mensen zijn om de zorg
te leveren én er ook te weinig mensen zijn om te
mantelzorgen?

•  Dat u, 50+, nu aan uw sociaal netwerk moet gaan
werken om straks samen fi jn oud te worden?

•  Dat vanuit het project ‘Sleutel tot langer thuis’
hierbij hulp en ondersteuning geboden wordt
door SOCIOM?

•  Dat door de projectgroep samen met SOCIOM het
model Buurtgroep Voorzorgcirkel is uitgewerkt…
als voorzorgsmaatregel, als Sleutel tot langer
thuis?

•  Dat u een gratis huistest kunt laten doen, waarbij

door een getrainde vrijwilliger met u wordt beke-
ken of uw woning goed op orde is qua veiligheid 
en dat soort zaken om veilig en comfortabel in uw 
eigen woning oud te worden?

•  Dat u zich hiervoor kunt aanmelden via
langerthuis@sociom.nl? 

Juliette van der Stap, medewerker SOCIOM, zette 
alle informatie namens de werkgroep WZW voor 
u op een rij over BUURTGROEP VOORZORGCIRKEL

Hebt u voldoende mensen in uw buurt wonen waar 
u een vraag aan durft te stellen als u ergens prakti-
sche hulp bij nodig zou hebben?
En… weten anderen uit uw buurt wat u zou kunnen
doen voor een buur?
Want het lijkt misschien eenvoudig, ‘hulp bieden’,
maar in praktijk zijn mensen soms bang om een op-
dringerige indruk te maken als zij hulp aanbieden.
En…mensen zijn soms óók bang om een vraag te
stellen.
Terwijl mensen over het algemeen graag elkaar hel-
pen.
Daarom is het model Buurtgroep Voorzorgcirkel uit-
gewerkt.

Hoe werkt het?
Een buurtgroep Voorzorgcirkel bestaat uit 8 tot 15 
personen die op loopafstand van elkaar wonen.
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Puzzelen? Leuk...

Prijs deze keer beschikbaar gesteld door

RESTARIA LOON
Zie pagina achteraan.

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

Bedankt iedereen
dat jullie zoveel kaarten,
bloemen en lieve wensen

naar ons hebben
gestuurd bij ons

60-jarig huwelijk.

Het heeft er voor ons een dag
met een diamanten randje

van gemaakt.

Een gelukkig stel,
Toon en Aggie Hendriks.
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Valpreventie

Een groot aantal ongevallen 
gebeurt in en om de eigen 

woning. Een val van de trap, struikelen over een mat 
of uitglijden op een gladde vloer komt vaker voor 
dan u denkt. Meestal zijn de gevolgen beperkt tot 
lichte fysieke ongemakken.

Echter op jaarbasis zijn er alleen al in de gemeente 
Land van Cuijk ca. 300 ernstige valincidenten met 
ernstige gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan heupfrac-
turen, polsfracturen, hersenkneuzingen en ernstige 
bloedingen.

Vallen kan vervelende gevolgen hebben en de kwa-
liteit van leven verminderen. Het is daarom erg be-
langrijk om valpartijen zo veel mogelijk te voorko-
men door middel van valpreventie. Valpreventie is 
veilig handelen en ‘gevaarlijke’ situaties in en om 
het huis aanpakken. 

Valpreventie
Uit onderzoek blijkt dat valpreventiecursussen 25% 
van de valincidenten kan voorkomen (bron: CBS). 
Dit betekent voor de gemeente Land van Cuijk dat 
jaarlijks ca. 75 ernstige valincidenten voorkomen 

kunnen worden. Alle reden om in te zetten op pre-
ventie! 

Voorlichting valpreventie
Dit najaar zullen er voorlichtingsbijeenkomsten ge-
organiseerd worden over valpreventie. Hierna kun-
nen senioren gebruik maken van het aanbod van de 
diverse fysio- en ergotherapie praktijken in de ge-
meente. Stichting Welzijn Ouderen Land van Cuijk 
zal, in samenwerking met alle betrokken partijen, 
werken aan oplossingen om het voor alle senioren 
mogelijk te maken deel te kunnen nemen aan val-
preventiecursussen.

Voorlichtingsbijeenkomst
Overloon De Pit, donderdag 10 november 14.00 uur.
Aanmelden is niet nodig, u bent van harte welkom!

Specifi eke vragen?
Mochten er naar aanleiding van dit artikel vragen 
zijn over valpreventie, dan kunt u wellicht terecht 
bij een fysiotherapie- of ergotherapiepraktijk in uw 
buurt. Uiteraard kunt u met vragen ook terecht bij 
uw zorgverzekeraar.

Ieder lid van zo’n buurtgroep geeft aan wat hij of zij 
zou kunnen doen voor een ander. 
En ook waar hij of zij hulp bij nodig heeft. Binnen 
zo’n buurtgroep worden er twee personen geko-
zen die de rol van verbinder hebben. Voor belang-
stellende buurtgenoten wordt een bijeenkomst 
georganiseerd waarin dit wordt vormgegeven. De 
verbinders weten dan wat mensen op dit moment 
aan hulp nodig hebben en gaan dat al proberen 
te regelen met de mensen die hulp aanbieden. Zij 
letten er ook op dat niet telkens dezelfde mensen 
worden gevraagd om hulp te bieden, dat het wat 
goed wordt verdeeld. 
En als u in de toekomst nog eens een praktische 
vraag hebt (bijvoorbeeld: meerijden om boodschap-
pen te doen, een klusje, gezelschap) kunt u uw 
vraag aan de verbinder stellen. 
U belt dan deze persoon of u gaat er even langs. 
Deze persoon gaat dan samen met u zoeken naar 

een oplossing binnen de buurtgroep. 
Ook is er een opgeleide vrijwilliger betrokken die 
ingeschakeld kan worden bij het goed laten verlo-
pen van zo’n buurtgroep Voorzorgcirkel. Tijdens de 
informatiebijeenkomst 13 oktober heeft vrijwilliger 
Jan Spee verteld over zijn ervaringen en het belang 
van zo’n groep.
Wilt u meedoen met zo’n groep of wilt u graag een 
buurtgroep Voorzorgcirkel oprichten?
Aanmelden bij: langerthuis@sociom.nl
U kunt voor aanmelding of vragen ook bellen met 
medewerker van Sleutel tot Langer Thuis – Voor-
zorgcirkels: Juliette van der Stap Tel. 06-89973101

Heeft u vragen op opmerkingen voor de werkgroep 
WZW mail ons dan:
werkgroepwzwoverloon@outlook.com 
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 De Pit | Zaterdag 19 november | Aanvang: 19:00 uur
Reserveren: 06-51034019

DINNERSHOW ‘t SCHAEP
Zing mee, eet mee, lach mee, drink mee en geniet

Werken op de Vers?

Receptiemedewerkster gezocht
voor 16-38 uur p.w.

Een onvergetelijke vakantie bij
Landal GreenParks begint en eindigt bij

jou als Medewerker Receptie.

Als visitekaartje en aanspreekpunt van ons 
park geef jij iedereen een warm welkom en 
ben je het eerste aanspreekpunt voor onze 

gasten. 

Meer info?
Zie jobs.landal.com of stuur

ons een mail: devers@landal.nl

Zoekt een schoonmaakhulp
voor enkele uren in de week.

Reacties:
nancy@detandartsinoverloon.nl

of bel 0478-450505
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Ontwerper nieuwe ambtsketen
Land van Cuijk bekend

Hester Sieraden Atelier uit Overloon 
wint cheque van € 1.000,-
De gemeente Land van Cuijk is per 1 ja-
nuari 2022 ontstaan uit de vijf voorma-
lige gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, 
St. Anthonis en Mill en Sint Hubert. 
Bij een nieuwe gemeente hoort een 
nieuwe ambtsketen. In augustus van 
dit jaar heeft de gemeente hiervoor 
een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. 
De keuze is gevallen op een ontwerp 
van Hester Sieraden Atelier uit Over-
loon. Zij zijn de winnaar van de ont-
werpwedstrijd en gaan de keten ook 
vervaardigen. Paul de Haas van Hester 
Sieraden Atelier: “We vinden het een hele eer en 
een geweldige uitdaging om deze nieuwe ambtske-
ten voor het Land van Cuijk te mogen maken”.

Proces
Om te komen tot een nieuwe ambtsketen werd inge-
zet op twee sporen. Er werd een ontwerpwedstrijd 
uitgezet binnen Land van Cuijk. Tegelijkertijd wer-
den enkele bedrijven benaderd die ervaring hebben 
met het ontwerp- en maakproces van ambtsketens. 
Hiervoor werd gekozen om tijd te winnen in het ge-
val de ontwerpwedstrijd geen geschikt lokaal ont-
werp zou opleveren. Dat bleek niet nodig. Er is vol-
doende creatief talent aanwezig in de gemeente!

Inzendingen ontwerpwedstrijd
Uiterlijk 30 september 2022 moesten de ontwerpen 
zijn ingediend. Er kwamen elf lokale inzendingen 
binnen en deze werden met zorg getoetst aan de 

vooraf opgestelde criteria (program-
ma van eisen) door de werkgroep 
ambtsketen, met daarin waarnemend 
burgemeester Wim Hillenaar, wet-
houder Joost Hendriks, raadslid Cori-
ne Jeckmans, raadslid Thomas van der 
Meer en kabinetschef Mirjam Smit. 

Juryoordeel
De jury: ‘Het gekozen ontwerp is luch-
tig, speels, eigentijds en tegelijkertijd 
tijdloos. Het voldoet aan alle gestelde 
criteria en combineert historische en 
landschappelijke elementen op een 
zeer aansprekende manier’. 

Nieuwe ambtsketen
De keten wordt gedragen door de burgemeester 
of zijn of haar vervanger, bijvoorbeeld als voorzit-
ter van de gemeenteraad of bij verschillende repre-
sentatieve en protocollaire aangelegenheden. Het 
ontwerp bestaat uit 20 schakels met daaronder een 
penning met aan de ene zijde het Rijkswapen en 
de andere zijde het wapen van gemeente Land van 
Cuijk. 
Op vijf schakels zijn de oude wapens van de voor-
malige gemeenten afgebeeld. De overige openge-
werkte schakels zijn geïnspireerd op de Maasheg-
gen. De schakel waar de penning aan vast zit heeft 
een vijfhoekige vorm wat de samenvoeging van vijf 
gemeenten symboliseert. Op deze schakel komen 
33 meidoornbessen, die verwijzen naar de 33 ker-
nen waaruit de gemeente Land van Cuijk bestaat.

V..l.n.r. wethouder Joost Hendriks, waarnemend burgemeester Wim Hillenaar, raadslid Corine Jeckmans, 
raadslid Thomas van der Meer en de winnaars Paul de Haas en Hester Vonk Noordegraaf
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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 

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

ifi, onderhoud en reparatie.  

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

wwwwww..hheellddeerr--oovveerrlloooonn..ccoomm 

66 nnoovv.. JJuubbiilleeuummccoonncceerrtt wweerreellddkkoooorr AA’’DDjjaammbboo 
1144..0000 uuuurr mmeett CCoonn DDiiooss eenn TToonnTToooonn ggrraattiiss 

1155 nnoovv.. WWoorrkksshhoopp EEddeellsstteenneenn –– wweerrkkiinngg//bbeetteekkeenniiss 
1133..3300--1166..0000 uuuurr   ddoooorr EErriikkaa vvaann LLaannkkvveelldd 

1166 nnoovv.. VVrroouuwweenncciirrkkeell –– ddoooorr BBiijj LLooeess 

1188 nnoovv.. FFaammiilliieeooppsstteelllliinneenn HHeellddeerr iinn VVeerrbbiinnddiinngg 
DDoooorr MMiieekkee JJaannsssseenn eenn PPeeggggyy WWiissmmaannss 

2200 nnoovv.. EEvveenntt VVaann hhaarrdd wweerrkkeenn nnaaaarr zzaacchhtt lleevveenn 
SSppeecciiaaaall vvoooorr vvrroouuwweenn –– ddoooorr BBiijj LLooeess 

AAggeennddaa,, mmeeeerr iinnffoorrmmaattiiee eenn aaaannmmeellddeenn kkiijjkk oopp oonnzzee wweebbssiittee!! 
NNiieeuuwwssbbrriieeff oonnttvvaannggeenn?? SSttuuuurr eeeenn eemmaaiill!! 

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
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Woensdag 2 november Kienen in De Pit. Aanvang 
14:00 uur.
Woensdag 9 november Koken voor Ouderen in de foy-
er van De Pit. Aanvang 12:00 uur. Alleen op uitnodi-
ging.
Donderdag 10 november Voorlichtingsbijeenkomst 
Valpreventie in De Pit. Aanvang 14:00 uur.
Maandag 14 november Kijk op Kunst. In De Pit. Aan-
vang 20:00 uur.
Woensdag 16 november Kienen in De Pit. Aanvang 
14:00 uur.
Zondag 20 november Uit op Zondag. ‘Het verzet in Ne-
derland tijdens de 2e W.O.’ Aanvang: 14:30 uur in De 
Pit.
Donderdag 24 november Algemene Ledenvergadering 
in De Pit. Aanvang 14:00 uur. Inloop vanaf 13:30 uur.
Donderdag 24 november Samen Eten en Ontmoeten 
bij Boompjes Restaurant. Aanvang 17:30 uur. Aanmel-
den bij Christine Hendriks 06-13180710.

Daarnaast onze wekelijkse activiteiten, die ook op de 
website vermeld staan!

Klachten
Hebt u klachten die mogelijk gerelateerd zijn aan co-
rona blijf dan thuis. Op dit moment zien we dat het 
aantal besmettingen weer in aantal toeneemt. 

Houd de website van KBO Overloon goed in de gaten 
voor actueel nieuws. De website van KBO Overloon 
vindt u als u in de adresbalk bovenin het volgende 
typt: http/www.kbo-overloon.nl

Oproep vrijwilliger Beheer Website KBO Overloon!!!
KBO Overloon is op zoek naar een enthousiaste vrijwil-
liger die onze website wil beheren. Helaas hebben we 
afscheid moeten nemen van dhr. Jan Lamers die een 
aantal jaren onze website bijgehouden heeft. Het be-
stuur hoopt dat op korte termijn iemand zich meldt. 
Voor onze leden is de website van KBO Overloon een 
belangrijk middel waar actuele informatie te vinden is 
voor onze leden.

Uit op Zondag 
Op zondag 20 november is de eerstvolgende Uit op 
Zondag. Op deze middag zal dhr. Fred School een inlei-
ding verzorgen over het verzet in Nederland tijdens de 
2e W.O.  Aansluitend zal na de pauze de boeiende do-
cumentaire over Derk van Assen getoond worden. De 
documentaire duurt ongeveer 40 minuten en laat het 
droevige verhaal zien van deze verzetsman, die in 1943 
in de Schadijkerbossen te Meterik gefusilleerd werd 
door de Duitsers. Een aangrijpende documentaire.

Kijk op Kunst maandag 14 november 
Sinds enkele jaren praat Clemens Weijmans regelma-
tig een grote groep geïnteresseerde KBO’ers bij over 
kunst. Over kunst in z’n algemeenheid. Over de diver-

se kunstuitingen zoals architectuur, beeldende kunst, 
schilderkunst enzovoorts. Diverse belangrijke stromin-
gen uit de kunstgeschiedenis passeren dan de revue, 
onder andere het Impressionisme, Expressionisme, de 
COBRA-groep en de sierlijke Art Nouveau kwamen al 
voorbij. 
Hij doceerde de drie grote voorwaardes waar kunst 
aan moet voldoen: ambachtelijke vaardigheden, diep-
gaande (wetenschappelijke) studie van het onderwerp 
en eigen emotionaliteit. Alle drie de voorwaardes zijn 
bijvoorbeeld in het werk van Salvador Dali ruimschoots 
aanwezig, aldus Clemens.

Verschillende andere grootmeesters passeerden al de 
revue. Met bezieling weet hij te vertellen over Van 
Gogh, Rembrandt, Picasso, Dali en vele anderen. Het 
publiek hangt aan zijn lippen als hij uitleg geeft over 
de kunst in onze Theobalduskerk, en wanneer Clemens 
met diep respect ingaat op leven en werken van pas-
toor Van Boxtel, die na de oorlog dit prachtige gods-
huis liet bouwen.

Of zijn eigen creatieve en ambachtelijke vaardigheden 
hem in het rijtje van grote kunstenaars plaatsen, we-
ten wij – cultuurbarbaren – niet. 
We hebben wel ervaren dat hij 
erg goed kan inspireren om naar 
kunst te kijken en ervan te genie-
ten.

De eerstvolgende Kijk op Kunst 
wordt een heel speciale. Dan 
vertelt Clemens over zijn eigen 
kunstwerken. Over zijn ontwikke-
ling als kunstenaar en over zijn in-
spiratiebronnen. Wat hem verder 
zoal roert en ontroert is dan nooit 
ver weg, weten we uit ervaring.

Er zullen verschillende van zijn werken te zien zijn op 
het witte doek of ‘in levende lijve’. Daarbij komen ze-
ker ook de twee beelden – van Clara en Franciscus van 
Assisi – waarmee hijzelf in 2008 het interieur van onze 
kerk verrijkte, ter sprake. En ‘De vier jaargetijden’, een 
4-luik dat hij in 1995 vervaardigde om de kas van onze
Fanfare te spekken. Ook de nieuwe Duif op de doop-
kapel van onze kerk, door Clemens ontworpen, zal
niet onbesproken blijven.

Op maandag 14 november om 19:30 uur is het zover. 
Plaats van handeling: De Pit. Reserveer deze avond 
in uw agenda en kom kijken, luisteren en genieten. 
Aanmelden is niet nodig. Dit gebeuren staat ook open 
voor hen die geen lid zijn van de KBO en – hoe is het 
mogelijk in deze dure tijd – het is helemaal gratis. Con-
sumpties zijn voor eigen rekening.

Kom, kom op adem met Clemens.

Verschijningsdata ONS magazine in 2023
Ons magazine verschijnt in 2023 elf keer, zoveel moge-
lijk in de laatste volle week van de maand op woens-
dag. 
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sterk in elk merk

het complete
Onderhoud, Reparatie, APK

voor uw
Auto, Bus, Camper

Inkoop / Verkoop
nieuw & occasions

vakgarage pechhulp € 39,95 per jaar

HAARWERKEN VOOR 
ALLE HAARPROBLEMEN

met mooi haar meer 
zelfvertrouwen!

MEER INFO?
BEL ONS OF KIJK OP DE SITE

BETROKKEN   |   PERSOONLIJK   |   KWALITEIT 
BETROUWBAAR   |   ERVAREN   |   PROFESSIONEEL
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Het weer

Oktober zeer warm, erg droog
en fl ink zonnig.

Deze tiende maand van het jaar heeft over het al-
gemeen een zeer regelmatig temperatuurverloop 
gehad. Wel met dien verstande altijd ruim boven 
het normaal gemiddelde. De eerste dagen waarden 
van 18 tot 20 graden en op de 5e oktober werd het 
bijna 22 graden. De hoogste maximumtemperatuur 
beleefden we aan het einde van de maand. Op de 
29e kon ik ruim 23 graden noteren en dat hield in dat 
er voor deze datum nog een dagrecord gesneuveld 
is. De 1e oktoberdag bracht meteen de hoogste dag-
som aan neerslag. Er viel op die dag bijna 7 mm. Op 
de helft van het aantal oktoberdagen kwam neerslag 
voor, maar altijd beperkt en daarmee bleef het totaal 
steken op 23 mm. Dat betekent plaats 3 in de top 10. 
Zowel in 1985 als in 1995 viel er slechts 15 mm. Dat 
had ook te maken met vrij hoge barometerstanden.

Ook van belang is het relatief warme Noordzeewa-
ter. Aan de kustprovincies valt in de herfst aanmer-
kelijk meer regen dan verder landinwaarts. Ook de 
zuidelijke stroming speelt daarbij nog een rol van 
betekenis. Zeker wat het temperatuurverloop be-
treft. Niet verwonderlijk dat het gemiddelde nu zo 
hoog is uitgekomen. Met een gemiddelde tempe-
ratuur van 13.5 graden komt deze maand op plaats 
3 in de top 10. Alleen 2001 en 2006 waren met res-
pectievelijk 14.0 en 14.1 warmer dan de afgelopen 
maand. Toch bleef het aantal warme dagen beperkt 
tot zes. De laagste waarde van 15.0 graden werd ge-
meten op 13 oktober. Het hoge gemiddelde wordt 
veroorzaakt doordat er verder geen enkele koude 
dag is voorgekomen. Echt koude nachten kon ik 
ook nauwelijks noteren. Mijn laagste waarde is die 
van de 12e toen de meetbuis 2.1 graden aanwees. 
Verder kwam er twee keer grondvorst voor, wat 
overigens ook weinig voorstelde. Door wolken aan-

Sta AAN tijdens de
Veilig weer naar school week

Als de vakantie voorbij is, is het tijd 
voor actie! Geen verlaten wegen 
meer, maar straten vol auto’s, fi et-
sers of voetgangers op weg naar 
school of het werk. Al die drukte is 
best even wennen. De Veilig weer 
naar school week helpt jou en je 
familieleden weer veilig de weg op.

Zet je fi etsverlichting AAN
Vooral met het ingaan van de win-
tertijd op 30 oktober staat niet 
iedereen stil bij hoe vroeg donker 
het is. Dus stappen er velen op de 
fi ets zonder licht, hartstikke gevaarlijk.
Niet alleen ben je zonder licht slecht zichtbaar voor 
anderen, ook zie je niet wat er om je heen gebeurt. 
En zeg nou zelf: het is toch fi jn om te kunnen zien 
waar bijvoorbeeld de rand van het fi etspad is? Zorg 
daarom altijd voor fi etsverlichting die het doet. 
Voor jezelf, maar ook voor de rest van je familie. 

Deze punten helpen je erbij:
•  De kleur: het voorlicht moet wit of geel 

zijn, achter is alleen rood licht toegestaan.
•   De refl ectoren: een rode refl ector is ver-

plicht op de achterkant van je fi ets. Daar-
naast heeft iedere trapper twee gele re-
fl ectoren nodig, en de velgen of banden
een witte of gele refl ectieband.

•  De locatie: ga je voor losse lampjes? Die
mag je bevestigen aan je stuur, borst of
rugzak. Op je hoofd, armen of benen is
niet toegestaan.

•  Schijnrichting: het licht moet altijd recht
voor- of achteruit schijnen. En ook belang-
rijk: de lampjes mogen niet knipperen.

•  Refl ecterende kleding: met goede verlichting kom
je een heel eind. Trek een refl ecterend kleding-
stuk aan als je extra zichtbaar wil zijn.

Zorg jij er ook voor dat jij en je familieleden goed 
opvallen op straat? Zeker doen! Door goede fi ets-
verlichting te gebruiken, neemt de kans dat je bij 

een ongeval betrokken 
raakt met 20 procent af. En 
dat willen we! Jouw actie 
telt!
Fietsen zonder verlichting 
levert je een boete van 
€ 60,- op. Voor het ont-
breken van de refl ectoren 
komt er € 40,- bij.

IN LAND VAN CU

ZET JE LICHT

28458_Veilig weer naar school week_Poster_A3.indd 32 19-09-2022 09:29
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Meer lezen?

Wanneer je een eigen woning koopt
betaal je 2% overdrachtsbelasting.
Om kopers (tot 35 jaar) een steuntje
in de rug te geven geldt voor hen
een eenmalige vrijstelling van de
overdrachtsbelasting. In 2023 wordt
deze grens verhoogd naar
€440.000,-. Goed nieuws dus!

Wil jij een huis kopen en de zekerheid hebben
van Nationale Hypotheek Garantie? In 2023
gaat de grens voor een NHG-hypotheek
omhoog naar €405.000,-. Door NHG betaal je
de laagst mogelijke rente en ben je gedekt
tegen een noodgedwongen restschuld. Meer
weten? Kom dan eens langs tijdens een van
onze inloopavonden.

de
€4

an eens langs tijdens een van
nden.

Iedere woensdag inloopavond

Op zoek naar je eerste woning?
Ga je groter wonen? Of wil je je
woning verduurzamen?

Irenestraat 12, Overloon

Nieuw bij VIND..

Kom snel en vrijblijvend te weten
wat jouw mogelijkheden zijn!

VIND Financieel Nieuws
16.30u - 19.00u

In 2023 zal de eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (nu nog de
‘jubelton’) drastisch worden verlaagd. Er is echter een manier om óók in 2023 en 2024
gebruik te maken van de oude (hogere) vrijstelling. Hoe? Dat vertellen we je graag. Kom
vrijblijvend even binnen lopen tijdens onze inloopavond. Kom dan wel nu in actie! Na
oud en nieuw is deze oplossing helaas geen optie meer.

Wil jij in 2023 en 2024 toch nog gebruik maken van de jubelton?

Verhoging NHG-grens 2023 Vrijstelling overdrachtsbelasting

Iedere woensdag

ot
ssnne

l!
0478-700510



22

Meer lezen?

Wanneer je een eigen woning koopt
betaal je 2% overdrachtsbelasting.
Om kopers (tot 35 jaar) een steuntje
in de rug te geven geldt voor hen
een eenmalige vrijstelling van de
overdrachtsbelasting. In 2023 wordt
deze grens verhoogd naar
€440.000,-. Goed nieuws dus!

Wil jij een huis kopen en de zekerheid hebben
van Nationale Hypotheek Garantie? In 2023
gaat de grens voor een NHG-hypotheek
omhoog naar €405.000,-. Door NHG betaal je
de laagst mogelijke rente en ben je gedekt
tegen een noodgedwongen restschuld. Meer
weten? Kom dan eens langs tijdens een van
onze inloopavonden.

de
€4

an eens langs tijdens een van
nden.

Iedere woensdag inloopavond

Op zoek naar je eerste woning?
Ga je groter wonen? Of wil je je
woning verduurzamen?

Irenestraat 12, Overloon

Nieuw bij VIND..

Kom snel en vrijblijvend te weten
wat jouw mogelijkheden zijn!

VIND Financieel Nieuws
16.30u - 19.00u

In 2023 zal de eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (nu nog de
‘jubelton’) drastisch worden verlaagd. Er is echter een manier om óók in 2023 en 2024
gebruik te maken van de oude (hogere) vrijstelling. Hoe? Dat vertellen we je graag. Kom
vrijblijvend even binnen lopen tijdens onze inloopavond. Kom dan wel nu in actie! Na
oud en nieuw is deze oplossing helaas geen optie meer.

Wil jij in 2023 en 2024 toch nog gebruik maken van de jubelton?

Verhoging NHG-grens 2023 Vrijstelling overdrachtsbelasting

Iedere woensdag

ot
ssnne

l!
0478-700510

23

Agenda
2022
4 november
Overloon Halloween, Trick or Tre-
at avond, 18:00 – 20:00 uur
5 november
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
5 november
Gilde, Drumshowband, “Out of 
the box”, de Pit 20:00 uur
5 November
Angels Rule, Herinneringsconcert 
“Door de Wind”, kerk, 20:00 uur
6 november
Wereldkoor A’Djambo Venray, 
Korenconcert, ’t Helder, 14:00 – 
16:30 uur
6 november
Fanfare, Slagwerktreffen, de Pit, 
vanaf 15:00 uur 
7 november
Zonnegroet, Kienen
9 november
KBO, Koken voor Ouderen
9 november
EHBO, Herhalingsles, de Pit, 20:00 
uur
10 november
KBO/Senioren Welzijn Boxmeer, 
Informatie over valpreventie, de 
Pit, 14:00 – 16:00 uur
11 november
Vör de kerk òp ‘t plein, Pleinfeest
14 november
KBO, Kijk op Kunst
16 november
KBO, Kienen
19 november
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
19 en 20 november
Oude Schoenendoos, Fototen-
toonstelling oude gemeente 
Vierlingsbeek, kerk Vierlingsbeek
20 november
KBO, Uit op Zondag, Het verzet in 
Nederland tijdens de 2e Wereld-
oorlog, de Pit, 14:30 uur

23 november
Jeugdcarnaval, Informatieavond, 
de Pit, 20:00 uur 
24 november 
KBO, Algemene ledenvergade-
ring, de Pit, 14:00 uur
24 november
KBO, Samen eten en ontmoeten 
bij Restaurant Boompjes, 17:30 
uur
3 december
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
7 december
KBO, Kienen
7 december
EHBO, Herhalingsles, de Pit, 20:00 
uur
11 december
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14:30 uur
12 december
Wie wà bewaart, Workshop Lóns 
praote voor de jeugdcarnaval, de 
Pit, 18:30 uur
13 december
Oker, Palet en Logeko, Winter-
concert, de Pit
14 december
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
17 december
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
17 en 18 december
Fanfare, Kerstconcert, kerk, 19:30 
uur
18 december
Lekker Loën, (kerst) Sfeermarkt, 
Museumpark, 11:00 - 17:00 uur
22 december
KBO, Kerstviering
30 december
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17:30 uur
31 december
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur

2023
5 januari
KBO, Snertdag
8 januari
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14:30 
uur
8 januari
Huibuuke, Liedjesmiddag en uit-
komen Jeugdcarnaval
11 januari
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
11 januari
EHBO, AED- en reanimatieherha-
lingstraining, de Pit
14 januari
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
15 januari
TKO, MTB toertocht
18 januari
EHBO, AED- en reanimatieherha-
lingstraining, de Pit, 20:00 uur
21 januari
Huibuuke, Bonte Avond
22 januari
Huibuuke, Bonte Avond
27 januari
Huibuuke, Bonte Avond
28 januari
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
28 januari
Huibuuke, rondbrengen Huiwa-
ge
28 januari
Huibuuke, Bonte Avond
8 februari
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
8 februari
EHBO, Ledenvergadering en BBQ
11 februari
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
12 februari
KBO Uit op Zondag, 14:30 uur
13 februari
KBO Kijk op Kunst, de Pit

wezig in de nachtelijke uren zijn de minimumtem-
peraturen vaak hoog uitgekomen. Overigens had-
den we slechts 1 zonloze dag en op 3 dagen bleef 
het helder. Daarmee is ook verklaard dat we weer 
een zonnige maand hebben beleefd. Rond 150 
zonuren betekent dat we inmiddels de norm van 
2000 uren over het hele jaar reeds bereikt hebben. 
Slechts twee jaren hebben we zoveel zonuren kun-
nen noteren. Met november en december nog voor 
de boeg kunnen we nog een record halen.

Inmiddels zijn we aan de laatste meteorologische 
herfstmaand begonnen. Ook die was nog erg zacht 
en aan de droge kant. Hoe het verder gaat kun je 
vernemen als afstemt op radio MAASLAND FM 89.6 
en luistert naar mijn dagelijkse weerpraatje en wel 
om 12:30 uur, om 13:30 uur en in de avonduren.

Weerman Bert Vloet
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Carolina Jenniskens
Prof. Asserstraat 3 - 5825 CR Overloon
06  48 49 33 13 - info@saloncarolina.nl

www.saloncarolina.nl

korting op al het
zink materiaal!20%

Installatievakwinkel Overloon - Mill
0478 - 507171  •  www.vangemertbv.nl

Actie geldig in oktober en november 

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

Jolande Segers geeft op haar trainingslocatie in Overloon 
puppy stuif-in, basiscursus en diverse vervolgtrainingen.
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17 februari
Huibuuke, Carnaval
18 februari
Huibuuke, Carnaval
19 februari
Huibuuke, Carnaval
20 februari
Huibuuke, Carnaval
21 februari
Huibuuke, Carnaval
22 februari
Huibuuke, Herringschelle
25 februari
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
8 maart
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
9 maart
Bedevaart Smakt
11 maart
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
12 maart
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14:30 
uur
15 maart
EHBO, Herhalingsles, de Pit, 20:00 
uur
23 maart
KBO, Ledenvergadering, de Pit
25 maart
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
3 t/m 6 april
KBO, Oosterse dagen
8 april
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
12 april
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
12 april
EHBO, Herhalingsles, de Pit, 20:00 
uur
16 april
KBO, Uit op Zondag, 14:30 uur
17 april
KBO, Kijk op Kunst, de Pit
22 april
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
6 mei
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
10 mei
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
10 mei
EHBO, Herhalingsles, de Pit, 20:00 
uur

20 mei
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
20 mei
KBO, Vrijwilligersdag
21 mei
KBO, Uit op Zondag, 14:30 uur
27 mei
KBO, Dagtocht
3 juni 
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
6 juni
KBO, Bedevaart Kevelaer
7 juni
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
6 t/m 9 juni
Avondvierdaagse
11 juni
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14:30 
uur
12 juni
KBO, Kijk op Kunst, de Pit
17 juni
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
29 juni
KBO, Fietspicknick
1 juli
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
12 juli
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
15 juli
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
29 juli
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
9 augustus
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
12 augustus
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
18 t/m 23 augustus
Kermis
22 augustus
KBO, Kermislunch
26 augustus
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
9 september
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
9 september
KBO, Jeu de Boules Toernooi
10 september
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14:30 
uur

11 september
KBO, Kijk op Kunst, de Pit
13 september
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
23 september
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
5 oktober
KBO, Dag van Ouderen
7 oktober
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
8 oktober
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14:30 
uur
11 oktober
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
21 oktober
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
4 november
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
8 november
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
12 november
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14:30 
uur
13 november
KBO, Kijk op Kunst, de Pit
18 november
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
23 november
KBO, Ledenvergadering, de Pit
2 december
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
10 december
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14:30 
uur
13 december
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
16 december
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
21 december
KBO, Kerstviering
30 december
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
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Puzzelen. Leuk!
Los de puzzel(s) op en stuur de oplossing naar puzzel@onseigenerf.nl of lever de 
oplossing in bij Arnold Willemsplein 5, met vermelding van jouw naam en tele-
foonnummer.

Inleverdatum uiterlijk zondag 6 november.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door RESTARIA LOON.

De winnaar van de puzzel in de uitgave van 19 oktober: Fam. Keijsers
(Prijs beschikbaar gesteld door Troostcadeautjes.)

De woorden zitten horizontaal, verticaal en di-
agonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. 
Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en 
streep ze af. De overblijvende letters vormen ach-
ter elkaar gelezen de oplossing.

AFPERSER
AMUSEREN
ATHEISME
BALLON
BAZEN
BOOMVRUCHTEN
BUIZEN
ERKER
FOBIE
GEWAS
GOLFEN
KABELBREUK
KWELLEN
LOMMERD

LOPER
MANUEEL
MARGE
MONTAGE
OPBERGMEUBEL
OPIUM
RENTE
RIBBE
SONNET
TENNO
TOETER
VALSSPELER
VLEES

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

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 56 57 58 59

60 61 62 63

64 65

Horizontaal:
1 neerslag 6 dap-
per 11 tochtje 12
bijbelse fi guur 13 
laag 15 getijde 17 
verdrukking 19 
wasem 21 dieren-
geluid 22 spinrag 

24 dwergstaat 25 scheepstouw 26 plan 28 
titel 29 in memoriam 30 borrel 31 Griek-
se letter 33 duivel 35 spil 36 in opdracht 
38 cadans 41 draagband 45 vermaak 47 
voegwoord 48 riv. in Italië 49 heilige 51 
pret 52 voortreffelijk 54 ontkenning 55 
reeds 56 vette rook 57 insecteneter 59 ter 
inzage 60 pausennaam 61 muziekteken 
62 Europeaan 64 bioscoop 65 rookgerei.

Verticaal: 2 nummer 3 boom 4 vulkaan 
op Sicilië 5 spoedig 6 Europese hoofdstad 
7 koningin-regentes 8 inzinking 9 voor-
zetsel 10 stellig 14 kleurmiddel 16 slaapplaats 18 
uniek 20 behoeftig mens 21 spuugzat 23 vogel 25
erfelijkheidsdrager 27 brandverf 30 Europese taal 
32 Europeaan 34 Chinese deegwaar 37 godsdienst 

38 opstootje 39 korte notitie 40 raadsel 41 dartel 
42 jeugdig 43 metalen staafje 44 loodrecht 46 kluit 
50 keurig 52 loopvogel 53 nakomeling 56 vreemde 
munt 58 bijbelse fi guur 60 Chinese munt 63 blijkens 
de akten.
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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

www.doorvandijck.nl 06-30693894 / 0478-642527

vanuit het hart verbinden bij afscheid

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

Regel je bankzaken digitaal
of loop gewoon even binnen.
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redactie@onseigenerf.nl T 641641

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

Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl T 06-11424617

www.onseigenerf.nl

Abonnement 2022:  € 15,--

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor

de uitgave van   16 november
aanleveren uiterlijk 9 november 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 Land van 

Cuijk: 0485 854000 

 Sociaal domein: 0485 854444

Centrum Jeugd en gezin: 0485 853333 

 Calamiteitennummer: 0485 854100


