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Berly-Fleur wordt BLOEMS
Berly is de samenvoeging van de namen Bert en Liny. 
Fleur is het Franse woord voor bloem.

Bert Nellissen en Liny Nellissen-Janssen begonnen 35 
jaar geleden als jonge ondernemers hun eerste zaak 
aan de Theobaldusweg. Mensen belden daar in het be-
gin nog gewoon aan bij de garagedeur voor hun vaste 
planten. Vaste planten uit een kasje, want de bloemen 
werden toen nog verkocht door zadenhandel Willems. 
De Vierlingsbeekseweg was het volgende vestigings-
adres en via een omzwerving langs de Irenestraat is 
Berly-Fleur inmiddels al 30 jaar een begrip aan de Ven-
rayseweg. “Maar,” zegt Liny met enige weemoed, “het 
wordt na al die jaren tijd om plaats te maken voor een 
nieuwe generatie”. En met die nieuwe generatie be-
doelt ze twee dames die zich helemaal thuis voelen in 
het bloemenvak en die er ontzettend veel zin in heb-
ben om het stokje over te 
nemen van Liny.

Vanaf 1 september zijn 
Lieke Zeegers en José Vo-
gelsangs de nieuwe uitba-
ters van de winkel en zij 
zetten die voort onder de 
naam ‘BLOEMS’. Geen on-
bekende namen en/of ge-
zichten, want beiden zijn 
allang verbonden aan Ber-
ly-Fleur. José maakte als 
12-jarig meisje al kaartjes
voor Liny om aan de boe-
ketten te hangen. Na een
snuffelstage besloot zij het
bloemenvak in te gaan en
logischerwijs volgde er een
stageperiode bij Berly-Fleur.
Na haar opleiding kwam ze
in vaste dienst. Berly-Fleur
is de rode draad in haar le-
ven geworden. Zeker nu ze,
na vijf jaar elders gewerkt
te hebben, terugkeert op
het ‘oude’ nest. Met haar
25 jaar ervaring in het vak
gaat een wens in vervulling
en is er alle vertrouwen in
de toekomst.

Lieke Zeegers komt uit Sambeek en begon haar stage 
vijf jaar geleden in Overloon. Na het afronden van haar 
opleiding is ook zij in vaste dienst gekomen bij Liny. Er 
was een goede klik met José, en ook Lieke wilde iets 
voor zichzelf beginnen. Na een grapje hierover op een 
feestje zijn ze hier toch serieus over na gaan denken. 
Het zaadje was geplant en begon langzaam maar ze-
ker te kiemen. Een proces dat een aantal jaren heeft 
geduurd, maar dat geleid heeft tot invulling van een 
gezamenlijke ultieme wens: een eigen bloemenzaak. 
“Ze vullen elkaar aan, hebben een klik en kunnen uit-
stekend samenwerken. Alle ingrediënten zijn aanwe-
zig om er een succes van te maken,” klinkt het overtui-
gend uit de mond van Liny.

‘BLOEMS’ is de naam waarvoor gekozen is en die spreekt 
voor zich. José en Lieke hebben een nieuwe eigen stijl 

ingebracht in de winkel en 
vormen zelf de vertrouwde 
vaste gezichten.

Oeschi en Maria blijven in 
dienst en samen gaan ze 
de uitdaging aan. Het as-
sortiment blijft bestaan 
uit bloemen en accessoi-
res. Boeketten van klein 
tot groot, bloemwerk voor 
bruiloften, begrafenis-
sen, festiviteiten of eve-
nementen. Vazen, potten 
en cadeautjes in allerlei 
prijscategorieën vullen de 
schappen. Het blijft een 
winkel voor het hele dorp. 
Dat is zeker. Door goed te 
luisteren naar de wensen 
van de klanten proberen 
ze het assortiment zo goed 
mogelijk aan te laten slui-
ten aan deze wensen.

Nieuw is ook de koelcel die 
geplaatst wordt. De bloe-
men worden tegenwoordig 
steeds meer online inge-
kocht en ’s morgens vroeg 
door de veiling vers afgele-De twee blommen: Lieke Zeegers en José Vogelsangs.
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verd in de koelcel van de winkel. Dat is uiteraard 
bevorderlijk voor de versheid van de bloemen. Wat 
overigens niet wil zeggen, dat er nooit meer een 
veiling bezocht wordt. Soms wil je de kwaliteit ook 
zien, ruiken en voelen.

Wat blijft is de shop-in-shop van ‘mijn sfeerwinkel’, 
maar dan zonder de kleding. Wat ook blijft zijn de 
inmiddels traditionele kerst- en sfeerdagen. Het ho-
veniersbedrijf verdwijnt overigens niet. Dit wordt 
door Bert gewoon voortgezet, onder de naam Ber-
ly-Fleur.

Op 1 september opent ‘BLOEMS’ haar deuren en tij-
dens het openingsweekend van 1, 2, en 3 septem-
ber maakt elke betalende klant kans op een halfjaar 
lang gratis bloemen van ‘BLOEMS’.

‘BLOEMS’ is gevestigd aan de Venrayseweg 7, te 
bereiken onder telefoonnummer 0478-641890 of 
info@bloems-overloon.nl. De nieuwe website is bij-
na klaar: www.bloems-overloon.nl.

Wij wensen Lieke en José heel veel succes toe met 
hun nieuwe zaak. En, zoals de dames zelf zeggen: 
Tot BLOEMS!

HET WEER

Juli een vrij normale, maar wel erg 
natte maand

De eerste paar dagen waren nog 
aan de frisse kant en op de 1e 

viel er meteen 13 mm regen. Dat beloofde niet veel 
goeds. Maar de daaropvolgende week bracht weer 
aardig zomerweer. Op 6 dagen liep de temperatuur 
op naar zomerse waarden.
Op de 6e werd het 28 graden, maar die dag werd 
afgesloten met een onweersbui en bracht nog bijna 
10 mm regen in de meters. Maar deze hoeveelheid 
stelde maar weinig voor ten opzichte van woens-
dag 12 juli, toen ik de één na hoogste julidagsom 
ooit kon aftappen: Er viel 45 mm. Het record was 
precies 1 mm hoger dan op 10 juli 1980. De hoogste 
neerslagdagsom over 24 uur gemeten, bereikte ik 
vorig jaar op 30 mei, toen er 72 mm viel. Ook in de 
laatste decade van deze maand viel er nog fl ink wat 
regen. Het totaal bedraagt op mijn station 121 mm. 
Normaal valt er in de 2e zomermaand 66 mm. In de 
provincie Groningen viel er lokaal 230 mm.
Ondanks de vele regen waren de temperaturen nog 
altijd op een goed niveau. Eigenlijk was het verloop 
vrij regelmatig te noemen. Op enkele uitschieters 
na. Zo werd het op die dag met veel regen amper 
18 graden. Een week later bereikten we nog de tro-
pische grens van ruim 30 graden.

Dat was maar een eendagsvlieg en toch waren er 
nog 14 zomerse dagen.
Ook het aantal warme dagen lag met 28 nog iets 
boven normaal.
Het temperatuurgemiddelde komt uit op 18.8 gra-
den en dat is nog altijd ruim een halve graad bo-
ven normaal. Dat is zowel voor de maximum- als de 
minimumtemperatuur van belang. Wel is opvallend 
dat de junimaand warmer was dan juli. Dat is nog 
maar zelden gebeurd. 
Op een vrijwel normaal niveau komt het aantal 
zonuren uit: De warmtebron scheen hier 206 uren. 
Het tekort is te verwaarlozen.
Inmiddels zijn we aan de laatste meteorologische 
zomermaand begonnen.
De start was wel aan de sombere kant, al waren 
de temperaturen nog altijd redelijk te noemen. De 
wisselvalligheid ging nog even door, maar het werd 
toch wat meer zomers en ook deed de zon wat meer 
van zich spreken.
Hoe het verder gaat, kun je volgen als je afstemt 
en luistert naar mijn dagelijkse weerpraatje via ra-
dio MAASLAND FM 89.6 en wel om 12.30, 13.30 en 
17.15 uur.
Ook via radio VENRAY FM 90.2 zowel in de ochtend- 
als in de avonduren.

Weerman Bert Vloet
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Kerkberichten

Vieringen 26 augustus – 9 sep-
tember

Zaterdag 26 augustus 19.00 uur

Gebedsviering
Thema: Wat zullen de mensen 
van ons zeggen?
Koor: Dames- en Herenkoor

Intenties voor de beide vieringen 
op 26 en 27 augustus: jaargetij-
de is voor Dré Bol, Jos de Greef, 

Riky van der Hoff-van de Mortel 
vanwege haar verjaardag, Emiel 
Kallen vanwege zijn verjaardag, 
Jan van Brakel vanwege zijn ver-
jaardag

Zondag 27 augustus 10.30 uur

Eucharistieviering 
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acolieten: Gerda Willems
Koor: Dames- en Herenkoor

Zondag 3 september 10.30 uur

Eucharistieviering en Kinder-
woorddienst met het thema: Gaat 
alles naar wens?
Voorganger: 
Acolieten: Jeanne Willems en Ger-
da Willems
Koor: Dames- en Herenkoor

Intenties: jaargetijde is voor Ma-
rie Beckers-Puin, tevens voor Wim 
Beckers; de intenties zijn ook voor 
Jan Peeters.

Gebedsdienst 26 augustus om 19.00 uur
Het thema van deze viering is: Wat zullen de men-
sen van ons zeggen?

We vragen ons allemaal wel eens af: Wie ben ik ei-
genlijk, wat vindt iemand anders eigenlijk van mij. 
We willen er graag bij horen, meedoen, op ons werk 
en in ons privé leven. Zetten we soms een masker op 
of zijn en blijven we degene die we echt zijn naar 

anderen toe.
Daar willen we in deze gebedsdienst aandacht aan 
besteden. 

Na de viering bent u van harte uitgenodigd om on-
der het genot van een kopje koffi e/ thee na te pra-
ten. 
Wij hopen u allen weer te mogen ontmoeten.

Kinderwoorddienst zondag 3 september
aanvang 10.30 uur in de kerk Overloon

Voor alle ouders en kinderen 
van groep 1 t/m groep 8.
Nieuws vanuit de H. Theo-
baldusparochie Overloon.

Beste ouders/verzorgers.

De zomervakantie is weer voorbij en langzaam pak-
ken we ons dagelijkse ritme weer op. Ook wij be-
ginnen weer op 3 september met de kinderwoord-
dienst met als thema: Gaat alles naar wens?
Stel je eens voor dat je beste vriend of vriendin je 
vertelt dat ze opeens gaat verhuizen.
Het lijkt wel of je hele wereldje even in elkaar stort. 
Hoe zou je dat vinden? 
Daar gaan we samen over in gesprek want ook de 
beste vriend van Jezus hoort dat Jezus Hem gaat 
verlaten omdat God dat zo wil.

Wat is een kinderwoorddienst?
Wij hebben voor de kinderen in een aparte ruim-
te in de kerk een kinderviering van ongeveer een 
half uur. Jullie ouders/verzorgers blijven in de ge-
wone viering, maar als je het de eerste keer nog een 

béétje eng vindt, mogen je papa of mama/ opa of 
oma meelopen.
Wij gaan samen met jullie het kinderevangelie ver-
tellen en uitleggen. Meestal hebben we hier even 
een kort gesprekje over, we spelen een spel of heb-
ben een knutselwerkje over het verhaal (evangelie) 
van die zondag. En een gebed waar we mee afslui-
ten. 
Het tweede gedeelte van de viering gaan we weer 
terug in de kerk zelf en mag je weer op je plaats 
gaan zitten, waar we samen de Eucharistie vieren. 
Neem gerust je vriendjes en vriendinnetjes mee. Ie-
dereen is van harte welkom.
Jij komt toch ook weer… ? En als je het erg leuk 
vindt: we zijn er elke 1ste zondag van de maand in 
Overloon.

Tot  3 september!  

Gerda Willems

Heb je nog vragen, dan mag je me ook bellen:
0478 642213 of een e-mail sturen naar:
gerdawillemsjanssen@hotmail.com
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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 en is geopend van maandag t/m woens-
dag van 09.00-12.30 uur en op vrijdag van 09.00-12.30 uur 

Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken zoals zie-
kenzalving en uitvaart een priester te bereiken onder tele-
foon 06 23 88 78 60.

E-mail:
secretariaat@parochiemariamoedervandekerk
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de Kerk: 
www.parochiemariamoedervandekerk.nl

Tv-uitzendingen

U kunt via de Omroep Land van Cuijk, voorheen de 
BLOS RTV Boxmeer, naar de uitzendingen kijken via 
kanaal 40. De uitzendingen zijn alleen te ontvangen 
voor Ziggo abonnees. De digitale Tv-programma’s 
zijn, behalve in de gemeente Boxmeer, ook te zien 
in de gemeenten St. Anthonis, Mill en St. Hubert, 
Cuyk, Grave, Uden, Veghel en Landerd. 
Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bij-
zondere feestdagen en op 26 augustus, de vierde 
zaterdag van de maand, worden de vieringen uit-
gezonden vanuit de kerk via het Tv-kanaal Omroep 
Land van Cuijk. 

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 10 sep-
tember en 17 september bij de kerkberichten in Ons 
Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk ver-
zocht deze uiterlijk dinsdag 29 augustus op te ge-
ven. 
U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden:
Met een envelop in de brievenbus naast de voor-

deur van de pastorie of 
in de pastorie op zondagmorgen na de viering of
op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur.
De kosten voor een intentie bedragen € 10.

Voor het melden van een overlijden kunt u recht-
streeks contact opnemen met het secretariaat 
van de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel. 
0623887860, Nadat binnen de parochie een ken-
nisgeving van overlijden is ontvangen, zullen bij de 
eerstvolgende mogelijkheid om 18.00 uur de kerk-
klokken worden geluid en zal melding worden ge-
daan op de parochiesite: www.theobaldusparochie.
nl. 

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 emailadres:
info@theobaldusparochie.nl. 

Binnenlopen in de pastorie
op dinsdagmorgen

Iedere dinsdag is er gelegenheid om bin-
nen te lopen in de pastorie voor het opge-
ven van een intentie, een praatje, samen 
een kopje koffi e drinken, voor een vraag 
of als u iets te melden hebt.

De pastorie is hiervoor geopend van 10.00 
– 11.30 uur. Wel even aanbellen! Ook de
kerk is dan open voor het opsteken van
een kaarsje en een gebed.

Overleden

24 juli Martin Spreeuwenberg, 67 
jaar
13 augustus Mariet Ewals-Derkx 
92 jaar

Kosterdienst
20 augustus – 26 augustus 18.00 
uur
Nelly van Gemert, tel. 642504

26 augustus 18.00 uur – 2 septem-
ber
Jan Hendriks, tel. 641753

3 september – 9 september
Tiny Willems, tel. 641814

10 september – 16 september
Nelly van Gemert, tel. 642504

Vieringen in Huize Loôn

Maandag 28 augustus 19.00 uur
Eucharistieviering

Maandag 4 september 19.00 uur
Eucharistieviering
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Geloofsbijeenkomst ‘Samen de Bijbel ontdekken’
in parochiecentrum Sint Anthonis

Iedereen die samen de Bijbel wil ontdekken is van 
harte welkom op de gratis geloofsbijeenkomst dins-
dag 12 september van 20.00 – 22.00 uur in het pa-
rochiecentrum, Lepelstraat 13a, Sint Anthonis. Mis-
schien heeft u nog nooit de Bijbel opengeslagen, 
of doet u het nooit meer of misschien komt het er 
gewoon niet van. Samen gaan we de rijkdom van 

de Bijbel ontdekken en ervaren. Mocht u een Bijbel 
hebben, dan kunt u die meenemen. Kom gezellig 
samen en neem uw familie, vrienden en kennissen 
mee. Ontvangst met koffi e/thee vanaf 19. 45 uur.
Als u mee wilt doen, mailt u even een berichtje naar 
bax@parochiemariamoedervandekerk.nl of bel 06-
30517629.

Jeugdbijeenkomst voor tieners
en oud-vormelingen

Uitnodiging voor tieners 
en oud-vormelingen van 

de parochie Maria, Moeder van de Kerk voor een 
leuke actieve middag met heel veel andere tieners 
op zondag 10 september in Cuijk. 

De jeugdbijeenkomst ‘Refresh Together’ is een unie-
ke kans om het nieuwe schooljaar goed en gezellig 
te beginnen. Het is natuurlijk ook een leuke reünie 
waar de oud-vormelingen elkaar terugzien. De tie-
ners gaan op actieve wijze aan de slag met het the-
ma ‘Samen de weg te vinden’. De start is om 13.00 

uur (inloop vanaf 12.30) op de Valuwe 2 in Cuijk. 
Met GPS gaan de tieners op weg om gezellige din-
gen te doen, maar ook iets voor anderen te bete-
kenen en zich te laten inspireren voor het nieuwe 
schooljaar. Ze zullen samen vieren op een bijzonde-
re plek en sluiten de dag af met een heerlijke warme 
maaltijd (eigen bijdrage voor de maaltijd is € 5,-). Ga 
naar Facebookpagina Jong Bisdom Den Bosch ge-
plande evenementen voor meer informatie of bel 
06-30517629. Aanmelden kan t/m 6 september via
bax@parochiemariamoedervandekerk.nl. Ook ou-
ders die willen rijden kunnen zich aanmelden.

Kruisboogschutters organiseren
Wintercompetitie 2017- 2018

Hierbij wordt u uitgenodigd om 
deel te nemen aan onze winter-
competitie 2017 – 2018 kruisboog-
schieten op de baan (vlak). 

Deze wedstrijd gaat over 20 ronden (series) van 2 
proef pijlen en 10 tellende pijlen.
Je hoeft niet iedere week aanwezig te zijn. Je kunt 
op een avond meerdere series schieten.
Er zijn ook dagprijzen te winnen. Deze kan men 
winnen door op de avond dat men aanwezig is, bo-
ven zijn gemiddelde te schieten. Als men geen ge-
middelde heeft, wordt dit na vier series berekend. 
Dit geldt dan voor de verdere competitie.
Als je nog niet bekend bent met het kruisboogschie-
ten, geen nood, wij helpen u graag verder.
Hebt u geen kruisboog, ook geen nood, ze liggen 
voor u klaar.
Kom gerust eens binnen lopen voor meer informa-
tie.

Men kan vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur inschrijven.

Men kan deelnemen vanaf 12 jaar.
Het inschrijven kost voor de jeugd € 0,60 en voor de 
volwassenen € 1,20 per serie.

De datums zijn:
11-sep 18-sep 25-sep
02-okt 16-okt 23-okt 30-okt
06-nov  20-nov 27-nov
04-dec 11-dec

08-jan 15-jan 29-jan
19-feb 26-feb
05-mrt 12-mrt 19-mrt

Wij wensen u een plezierige en goede 
wintercompetitie toe.

De schietcommissie van het St. Theobaldusgilde.
Namens deze,
Geert Arts
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Op de podia in Holthees (Hoeve De Knol),
Geijsteren (De Meulenwei) en
Venray (St. Annapark) staat ook een
afwisselend en verrassend programma.
Bezoek ze daarom allemaal!
Kijk voor meer informatie over o.a. de
programmering op www.schijtaandegrens.nl
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40 jaar en 10.257.270 kg oud-papier verder

We schrijven 15 augustus 1977:
De eerste keer dat wij oud-papier 
gingen ophalen.

Er moest geld op de planken komen om nieuwe in-
strumenten en uniformen te kunnen bekostigen en 
dan moet er gewerkt worden.
De eerste opbrengst in augustus 1977: een halve 
container papier.
Totaal in 1977: 21.970 kg. 
Anno augustus 2017: 3 volle kraakperswagens en 1 
volle container, goed voor gemiddeld 22.000 kg per 
maand.
Wat resulteert na 40 jaar ophalen in meer dan 10 
miljoen kg oud-papier.
Jarenlang het papier op gehaald met tractor en kar! 
Wie kende niet die pruttelende tractor door het 
dorp. Daarna met de kraakperswagen. 

Hard werken, door weer en wind, maar ook veel lol 
en gezelligheid. 
We sluiten onze inzamelmorgen dan ook al jaren-
lang steevast af met erwtensoep en koude schotel. 
Weer of geen weer!
Gouden tijden beleefd, maar ook magere tijden. 
Gouden tijden als het oud-papier duur was, maar 
magere tijden als het bijna niks opbracht en er bij-
na geld bij moest. Stug hebben we volgehouden en 

zijn door blijven gaan, soms met bloed, zweet en 
tranen. Maar we wisten waar we het voor deden: 
Voor ons gilde!
Hard werken, maar je krijgt er ook wat voor terug: 
Contributie kan laag blijven, we hebben een prach-
tig clubgebouw met schietinstallatie, wat we ook 
kunnen onderhouden, nieuwe uniformen en instru-
menten, enz.

De laatste tijd is er nogal wat commotie rondom 
het ophalen van het oud-papier. De kosten voor 
het ophalen met kraakperswagens zijn aanzienlijk 
gestegen, wat mogelijk kan resulteren in een ande-
re ophaalmethode. De onderhandelingen hierover 
zijn nog niet afgesloten, dus blijven wij voorlopig 
gewoon doorgaan met het ophalen van het oud-pa-
pier met kraakperswagens.

Inwoners van Overloon: hartstikke bedankt dat 
jullie al 40 jaar lang ons ondersteunen door jullie 
oud-papier, voor ons, aan de straat te zetten.

We hopen deze service nog heel lang vol te kunnen 
houden.

Het Sint Theobaldusgilde

�

BRABANTSE HUMOR

Kom naar de Pit voor de 
Brabantse Humor Avond op 

zaterdag 7 oktober!

Het is bijna zover! De Brabantse humoravond staat 
weer voor de deur, die ook dit jaar weer georgani-
seerd wordt door fanfare Vriendenkring op zater-
dag 7 oktober, 20.00 uur in de Pit.
Net als voorgaande jaren hebben we ook dit jaar 
weer enkele topartiesten, die het podium zullen 
betreden. We gaan nog niet alles verklappen, maar 
het belooft een zeer gevarieerd programma te wor-
den dat garant staat voor een ouderwets gezellige 
avond.

Voor nu belangrijk om alvast te noteren wanneer 
en waar u de kaartjes kunt kopen: vanaf maandag 
4 september om 10.00 uur bij Tankshop Jacobs aan 
de Vierlingsbeekseweg. De kaartjes kosten € 15 per 
stuk (max. 6 stuks p.p.). 
Heeft u zin in een avond lachen, gieren, brullen? 
Kom dan naar deze gezellige Brabantse humor-
avond! Wees er snel bij, want voor de kaartjes geldt: 
“Wie het eerst komt…….” 
Het belooft weer een fantastische humoravond te 
worden! Tot dan!
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Concours Fantastique

De naam zegt het eigenlijk al: Het 
is een concours, is artistiek en het wordt fantastisch!
Fanfare Vriendenkring presenteert, met medewer-
king van Sopraan Catharina Jansen en het Venray’s 
mannenkoor: ‘Concours Fantastique’.

Zoals al eerder geschreven viert ‘onze fanfare’ in 
2017 haar 110-jarig bestaan en organiseert in dit 
bijzondere jaar op zondag 15 oktober een eigen 
concertconcours. Met recht een unicum in alle op-
zichten, waarbij u kunt genieten van een orkest dat 
al jaren uitkomt in de 1e divisie, de hoogste divisie 
in de amateurmuziek.

Tijdens dit concert wordt het orkest beoordeeld 
door een jury en wordt bepaald of zij de komende 
4 à 5 jaar mogen blijven uitkomen in deze divisie.
Het concert is een unicum omdat we niet kiezen 
voor een vastgestelde dag en locatie waarbij een 
tiental orkesten na elkaar spelen, maar ook het bre-
de publiek willen laten genieten van de prachtige 
concourswerken. Deze aanpak gaf ons de kans om 
ook het Venray’s mannenkoor uit te nodigen om zo 
gezamenlijk een prachtig programma te verzorgen.

Wij spelen muziekstukken, die speciaal zijn gecom-
poneerd voor dit type orkest. Muziekstukken met 
een verhaal, een boodschap… een gevoel. Laat u 
meevoeren op de muziek die geïnspireerd is op de 
rivier ‘Rubicon’ en ervaar het emotionele ‘New life’, 
waarbij u getuige bent van leven dat stopt én op-

nieuw begint.

Bij één van deze grandioze werken, wordt een 
zangpartij vertolkt door Sopraan Catharina Jansen 
uit Nijmegen. Het warme timbre van haar stem en 
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zingt Catharina als soliste in binnen- en buitenland 
en heeft zij al in verschillende (opera)producties als 
soliste opgetreden.
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staande uit ruim 100 zangers, is niet weg te denken 
uit het culturele leven van Venray en omstreken. Sa-
men met hun dirigenten streven zij naar een hoge 
graad van perfectie en het resultaat is dan ook dat 
het koor behoort tot de categorie ‘beste koren van 
Nederland’!

Laat u verrassen tijdens deze middag waar een 
prachtige fusie zal ontstaan tussen blaasmuziek, 
zang en een concertconcours.

Kaartjes zijn verkrijgbaar via
www.schouwburgvenray.nl.

Wij hopen velen van jullie te mogen begroeten op 
15 oktober om 15.00 uur in de schouwburg van Ven-
ray.

Toerklub zet haar jubilarissen in het zonnetje 

Op 7 juli jl. 
vierde de Toer-

klub haar jaarlijkse feestavond. 
Midden in de zomer en dat beviel 
heel goed. Het was gezellig: eerst 
rondom de barbecue en later on-
der het dakterras van Museumzicht.
Tijdens de avond werden enkele le-
den die een mijlpaal hadden bereikt 
in hun lidmaatschap gehuldigd. 
Maar liefst vijf leden bereikten het 
40-jarig lidmaatschap: dit waren Bert 
Nelissen, Ger Maurix, Jan Pennings,
Jan Kuenen en Jan van Kempen.
Lambert Rongen bereikte het 25-ja-
rig lidmaatschap en Mark Rongen
werd gehuldigd omdat hij de bol-
letjestrui had verdiend voor het
sterke klimwerk tijdens het 3-daags
fi etsuitje in het Schwarzwald.

Op de foto de jubilarissen en de winnaar van de bolletjestrui. V.l.n.r.: Bert Nelissen (40),
Mark Rongen (bolletjestrui), Ger Maurix (40), Jan Pennings (40) en Jan Kuenen (40).
Niet op de foto: Lambert rongen (25) en Jan van Kempen (40).
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Nieuws van de Verjaardagenactie

Het ligt er maar net aan waar en 
wanneer u vakantie vierde. Zo 
had de een stralend weer en ‘n 
ander moest zich door een re-
genachtige vakantie heen slaan. 

De meesten van ons zijn weer terug. Ook de Ver-
jaardagenactie is weer (nagenoeg) op volle sterkte. 
U hebt nog enkele opbrengsten van ons tegoed. 
Over de opbrengst van mei (€ 349.82), waren we 
wat teleurgesteld. Doordat enkele collectanten én 
jarigen vakantie hadden of ziek waren, kon niet 

alles tijdig afgewerkt worden. Gelukkig is de ach-
terstand in juni weer helemaal goed gemaakt. Een 
megaopbrengst van € 675,01 zette onze gezichten 
weer helemaal in de zonnige zomerse stand!!! Va-
kantiemaand juli bracht toch noch € 361,35 in het 
verjaardagenactielaatje. 
Heel hartelijk dank aan alle jarigen die een bijdrage 
leverden. De kinderen zullen er blij mee zijn. 
Volgende keer meer nieuws van…

Stichting Verjaardagenactie Overloon 

Kim Dekkers (kim.
dekkers@politie.nl), 
werkzaam bij Politie 
Brabant, afdeling Op-
sporingscommunica-

tie, zoekt een wellicht belangrijke getuige en atten-
deert  de inwoners van Overloon op de link: https://

www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-perso-
nen/2017/augustus/09-politie-zoekt-belangrijke-ge-
tuige-in-zedenmisdrijf.html  i.v.m. het op 8 juli ge-
pleegde zedenmisdrijf in de Overloonse bossen.

Mogelijk heeft u nog tips die tot een oplossing van 
deze zaak leiden. 

Vier generaties ‘down under’

Bertha Vloet, getrouwd met Martien 
Martens.

Gini Martens, getrouwd met Pieter Ver-
straaten.

Monique Verstraaten, getrouwd met Kyle 
Verlaque.

De jongste aanwinst, Leila.

Nu allen wonend in Melbourne, maar 
toch nog  echte Lónders.

KBO-OVERLOON

Agenda van activiteiten 
vanaf 23 augustus

Op deze laatste dag van de kermis wordt het al een 
beetje tijd om vooruit te kijken naar wat daarna zal 
komen, zoals  o.a. de activiteiten van de KBO in het 
koudere jaargetijde. Kijkt u bij voorbeeld eens in 
het laatste nummer van de Info op blz. 2 naar wel-
ke activiteiten er allemaal georganiseerd worden, 
waaraan u  misschien zou kunnen meedoen. Infor-
meer eens bij anderen hoe dat bevalt en maak een 
keuze. Dat is goed voor uw algeheel welzijn. Doen 
dus, en niet uitstellen!
VRIJDAG 25 AUGUSTUS: Bijeenkomst van Samen 
Eten. Aanvang om 17.30 uur. Waar? In Brasserie 
de Kuluut; aanmelden bij Christine Hendriks-Arts 

(641719). 
ZATERDAG 2 SEPTEMBER vindt het Jeu de bou-
les-toernooi plaats. Vorig jaar was dit een monu-
mentaal succes met veel jeu de boulers en nóg meer 
deelnemers aan de aansluitende barbecue. De in-
formatiefolder met aanmeldingsformulier is in het 
bezit der leden.
ZONDAG 10 SEPTEMBER: Uit op zondag. Van half 
drie tot vier uur in de Pit. Toegang vrij voor iedere 
belangstellende. Programma volgt.
MAANDAG 11 SEPTEMBER: Inleiding en praktijk 
van het wipschieten in het Gildehuus. Aanvang om 
19.00 uur. Leden hebben inmiddels de desbetreffen-
de folder met aanmeldingsformulier in huis.
WOENSDAG 13 SEPTEMBER: Koken voor Ouderen. 
In de foyer van de Pit. Aanvang om 12 uur. Diege-
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11de Rolstoel-3daagse 2017 van
De Zonnegroet Overloon Holthees Smakt

De 11de rolstoel-3daagse 
zit erop! Beste mensen … wat een geluk met het 
weer en zoveel enthousiasme! Zo’n evenement kan 
alleen slagen door de inzet van al die mensen die 
hieraan een bijdrage hebben geleverd. En dat zijn 
er velen!!!

Heel veel dank aan iedereen die op welke manier 
dan ook hieraan heeft bijgedragen. Zonder de in-

breng van u allen zou het niet mogelijk zijn om de 
rolstoel-3daagse weer tot een succes te maken.
Voor meer informatie, sponsors en foto’s: kijk op 
http://zonnegroet-ohs.nl of via de website van pa-
rochie Overloon. 

Bestuur en vrijwilligers van de Zonnegroet Overloon 
Holthees Smakt. 

nen, die op basis van leeftijd en verjaardagsdatum 
in aanmerking komen, die leden zullen tijdig wor-
den uitgenodigd.
WOENSDAG 13 SEPTEMBER: Inleiding en praktijk 
van het wipschieten in het Gildehuus (tweede zit-
ting) . Aanvang: 14.00 uur. Verdere inlichtingen in 
de folder die twee weken geleden bezorgd is.
WOENSDAG 20 SEPTEMBER: Sociaal Culturele Dag 
in Wanroy. Aanvang: 10 uur. In het programma 
o.a.: Veilig Verkeer Nederland houdt een presen-
tatie en er wordt opgetreden door een Brabantse
troubadour.
Meer informatie en aanmeldingsformulier zijn al

bezorgd.
VRIJDAG 29 SEPTEMBER: Bijeenkomst van Samen 
Eten. Aanvang om half zes. 
Verdere agenda: er is een commissie bezig met het 
organiseren van een fi etsexcursie in de maand sep-
tember. Probleem is sinds kort dat ook de te be-
zoeken bedrijven een bijdrage vragen. We blijven 
ons echter inzetten voor gratis excursies! Op zater-
dag 28 oktober (voorlopige datum) excursie naar 
de bruinkoolmijnen in Bergheim/Garzweiler (in de 
voormiddag) en Aken (’s middags). In september 
verschijnt hierover de folder met inschrijfstrook.

Sloop woningen gestart voor Woonzorgcomplex

Kees van der Kroon uit Overloon ontwikkelt in 
samenwerking met Pantein een bijzonder woon-
gebouw in het centrum van Overloon. In het ge-
bouw worden ‘wonen’ en ‘zorg’ gecombineerd.

Na een lange voorbereidingstijd komt er nu schot in 
de realisatie van het Woonzorgcomplex. Begin vori-
ge week is er gestart met de sloopwerkzaamheden 
die nodig zijn voor de realisatie van het project. Als 
eerste is er begonnen met de sloop van voormali-
ge PLUS Supermarkt. Daarna zijn ook de woningen 
aan de Venrayseweg en de Museumlaan gesloopt. 
Na de sloop gaat de aannemer verder met de bouw 
van dit bijzondere woongebouw op de hoek Vier-
lingsbeekseweg/Venrayseweg/Museumlaan in het 
centrum van Overloon.
De nieuwbouw omvat 50 appartementen, waar-
van er 36 bestemd zijn voor de bewoners van 

zorgcentrum Pantein Huize Loôn in Overloon. De 
overige woningen worden verhuurd aan particu-
lieren. Volgens de planning start de bouw na de 
bouwvakvakantie en als alles volgens plan ver-
loopt, kan het nieuwe complex naar verwach-
ting medio 2018 in gebruik worden genomen.

‘Hof van Loon’: is de naam van het nieuwbouwpro-
ject. Deze naam werd door het College van B&W 
gekozen uit een reeks door inwoners van Overloon 
ingezonden namen.
Voorheen stond deze naam op de gevel van het 
voormalige Partycentrum ‘De Hofdame’ op de hoek 
Museumlaan-Haarlemmermeerlaan (dit pand wordt 
binnenkort eveneens gesloopt en vervangen door 
woningnieuwbouw.
Meer info en foto’s van de sloopwerkzaamheden 
vind je op: www.fotoalbertoverloon.nl/woonzorg-
complex.

Bron foto’s: Albert Hendriks (www.fotoalbertoverloon.nl).
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Zeer geslaagde Kindervakantieweek!

In de eerste week van de 
schoolvakantie vond voor de 
tweede keer de Kindervakan-

tieweek in Overloon plaats. Het was weer een zeer 
geslaagde week waarin alle kinderen konden ge-
nieten van sport, spel, creativiteit en activiteit.
Op dinsdag 18 juli kwamen 136 kinderen in de 

ochtend naar het gildeterrein. Nadat de week ge-
opend was door het ten gehore brengen van het 
Kindervakantieweeklied en het hijsen van de vlag, 
konden de activiteiten beginnen. Het thema van 
dit jaar was: “Reis om de wereld”. Door middel 
van puzzelstukken met kenmerken van een land 
moesten de kinderen proberen te ontdekken bij 
wie ze in het groepje zaten en bij welk land ze 
hoorden. Elk groepje ging daarna aan de slag met 
het bouwen van hun eigen hut. Wat een prachti-
ge bouwwerken werden er dit jaar weer gemaakt; 
van een Engelse bus tot een Chinese tempel!
Aan het einde van de dag werd er nog een wate-
restafette gespeeld, zodat iedereen daarna voldaan 
naar huis kon.

Woensdag 19 juli was de sportdag. De dag werd ook 
begonnen op het gildeterrein. Van daar uit gingen 
de groepen middels een fotospeurtocht richting 
sportpark de Raay. Op de voetbalvelden en in de 
naastliggende bossen werden onder andere levend 
tafelvoetbal en Stratego gespeeld en er werd op 
reuzeballen geklommen. Met een temperatuur van 
ruim dertig graden was het een pittige dag, maar de 
waterspellen met de buikschuifbaan aan het einde 
van de middag zorgden voor een prettige verkoe-
ling. Vanwege het dreigende onweer werd besloten 
om het programma een half uur eerder te beëindi-
gen, maar uiteindelijk hebben we toch geluk gehad 
met het weer.

Op donderdagochtend 20 juli moch-
ten alle kinderen die nog niet in 
groep drie zitten, een kijkje komen 
nemen. Zij konden onder andere 
met hun pop of knuffel bij de pop-
pendokter terecht, een snoepket-
ting maken, spelen op de springkus-
sens of een ritje op een pony maken.
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Na de lunch kwamen alle andere kinderen weer.   Groep 
7/8 startte met ‘Crazy 88’ in het dorp, terwijl de jon-
gere groepen ‘Crazy 18’ op het gildeterrein speelden. 
In het tweede deel van de middag konden alle groe-
pen verschillende spellen op het gildeterrein doen.
Rond 17.00 uur was er voor iedereen een hapje van 
de barbecue, zodat we daarna met volle buik kon-
den starten aan de optocht door Overloon. Met de 
fanfare voorop trok er een kleurrijke stoet door het 
dorp, waarbij ook de oudere inwoners van Over-
loon bij Huize Loôn werden bezocht.

Al met al waren het weer drie super geslaagde da-
gen! De organisatie bedankt in het bijzonder het 
Sint Theobaldusgilde en SSS’18 voor het beschik-
baar stellen van het terrein. Er gaat ook heel veel 
dank uit naar alle vrijwilligers en bedrijven, die op 
wat voor manier dan ook een bijdrage hebben gele-
verd om deze dagen mogelijk te maken. En natuur-
lijk alle enthousiaste ouders en vooral de kinderen 

die meegedaan hebben: BEDANKT!

Hopelijk tot volgend jaar!

Met sportieve groet, 
Werkgroep kindervakantieweek 

Zeer geslaagd weekend voor
de motorcrossende jeugd

Motor Sport Vereniging (MSV) Overloon organiseer-
de op zaterdag 22 en zondag 23 juli 2017 het Inter-
nationaal Jeugdweekend op het prachtige en volle-
dig in het teken van de motorcross staande Circuit 
Duivenbos in Overloon onder auspiciën van MON 
(Motorsport Organisatie Nederland).

Deze 1535 meter lange zandcrossbaan bevat veel 
bochten, rechte stukken en springschansen en vormt 
daardoor een uniek en uitdagend motorcrosscircuit 
voor jong en oud. Kortom: het was een weekend 
boordevol spannende en sensationele momenten 
voor de (jeugdige) motorcrossliefhebbers!

Meer informatie vindt u op de website: https://mon.
nl/sporten/motorcross/internati-onaal-jeugdweek-
end/.

Voor foto’s zie: www.fotoalbertoverloon.nl.
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NIEUW IN OVERLOON: DUOFIETS

Donderdag 13 juli jl. werden de ouderen en minder-
validen in Overloon tijdens de Rolstoel-driedaagse 
van de Zonnegroet verrast met de onthulling van 
de duofi ets.
Deze is geschonken door van Gemert Installatie-
groep. Voor de realisering hiervan danken wij van 
Gemert Installatiegroep hartelijk.

De duofi ets is ondergebracht bij de Zonnegroet 
Overloon-Holthees-Smakt.

Na een geweldige onthulling van de duofi ets zijn 
wij op zoek naar vrijwilligers die ons team willen 
komen versterken!

We zijn op zoek naar vrijwilligers die de duofi ets-
sleutel willen beheren / overdragen als men de fi ets 
wil komen ophalen na een reservering. Diegene die 
de duofi ets heeft besproken, komt hier de sleutels 
ophalen en zo nodig gaat de vrijwilliger mee om het 
gebruik van de fi ets toe te lichten.

Tevens willen we graag een groep vrijwilligers op-
starten, waar we een beroep op kunnen doen als er 
gasten zijn die graag gebruik willen maken van de 
duofi ets, maar zelf niet de beschikking hebben over 
een bestuurder.

Voor meer informatie of aanmelden van vrijwilli-

gers kan men bellen naar:
Wilma: 0478-641322 of Hetty: 0478-649130.

Het reserveren van de duo-fi ets dient minimaal een 
dag van de tevoren worden gedaan. Dit kan via de 
website van de zonnegroet: www.zonnegroet-ohs.
nl waar men het bijbehorende reglement kan vin-
den. Daarnaast is ook de agenda te vinden waarin 
men de bezetting van de duofi ets kan zien.

U kunt de fi ets huren per dagdeel van 3.5 uur, maar 
ook voor meerdere dagdelen. De dagdelen zijn
als volgt ingedeeld:
09.00 tot 12.30 uur
13.30 tot 17.00 uur 
17.30 tot 21.00 uur

De huur van de duofi ets bedraagt:
voor 1 dagdeel € 5,- 
voor 2 dagdelen € 10,-
voor 3 dagdelen € 15,-
Deze huur dient contant te worden voldaan bij het 
afhalen van de sleutel.

Wij wensen iedereen veel fi etsplezier toe met de 
duofi ets!

Namens de Zonnegroet,
Wilma Jacobs en Hetty Cornelissen 

Wij zijn op zoek naar foto’s!

Tijdens de jubileumfeesten 2018 
vanwege het 100-jarig bestaan 
van Voetbalvereniging SSS ‘18 zal 

er een jubileumboek uitgebracht worden. 
Om dit boek zo compleet mogelijk te maken, zijn 
wij op zoek naar foto’s waarop ‘onze vereniging’ 
afgebeeld staat. 

Wij zoeken:
• foto’s uit de periode 1918 - 2018
• actiefoto’s / groepsfoto’s / teamfoto’s
•  foto’s gemaakt tijdens een “SSS ‘18-gebeur-

tenis”
•  foto’s met een “Sport Staalt Spieren”-ver-

haal

De foto’s kunt u aanbieden bij: 
Henk Henckens, De Kleffen 3 (T 0478 641759 / 06 
53717280  E h.henckens@home.nl)
of bij: Piet Jeuken, De Bergkamp 6 (T 0478 641641 / 
06 48972289 E pietjeuken@hotmail.com).

U heeft de garantie dat u de foto’s in dezelfde staat 
als aangeleverd retour krijgt.

Werkgroep “Jubileumboek SSS ‘18”
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wil komen ophalen na een reservering. Diegene die 
de duofi ets heeft besproken, komt hier de sleutels 
ophalen en zo nodig gaat de vrijwilliger mee om het 
gebruik van de fi ets toe te lichten.

Tevens willen we graag een groep vrijwilligers op-
starten, waar we een beroep op kunnen doen als er 
gasten zijn die graag gebruik willen maken van de 
duofi ets, maar zelf niet de beschikking hebben over 
een bestuurder.

Voor meer informatie of aanmelden van vrijwilli-

gers kan men bellen naar:
Wilma: 0478-641322 of Hetty: 0478-649130.

Het reserveren van de duo-fi ets dient minimaal een 
dag van de tevoren worden gedaan. Dit kan via de 
website van de zonnegroet: www.zonnegroet-ohs.
nl waar men het bijbehorende reglement kan vin-
den. Daarnaast is ook de agenda te vinden waarin 
men de bezetting van de duofi ets kan zien.

U kunt de fi ets huren per dagdeel van 3.5 uur, maar 
ook voor meerdere dagdelen. De dagdelen zijn
als volgt ingedeeld:
09.00 tot 12.30 uur
13.30 tot 17.00 uur 
17.30 tot 21.00 uur
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Wij wensen iedereen veel fi etsplezier toe met de 
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Namens de Zonnegroet,
Wilma Jacobs en Hetty Cornelissen 

Wij zijn op zoek naar foto’s!

Tijdens de jubileumfeesten 2018 
vanwege het 100-jarig bestaan 
van Voetbalvereniging SSS ‘18 zal 

er een jubileumboek uitgebracht worden. 
Om dit boek zo compleet mogelijk te maken, zijn 
wij op zoek naar foto’s waarop ‘onze vereniging’ 
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• foto’s uit de periode 1918 - 2018
• actiefoto’s / groepsfoto’s / teamfoto’s
•  foto’s gemaakt tijdens een “SSS ‘18-gebeur-

tenis”
•  foto’s met een “Sport Staalt Spieren”-ver-

haal

De foto’s kunt u aanbieden bij: 
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of bij: Piet Jeuken, De Bergkamp 6 (T 0478 641641 / 
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U heeft de garantie dat u de foto’s in dezelfde staat 
als aangeleverd retour krijgt.

Werkgroep “Jubileumboek SSS ‘18”
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Raaijhal Overloon 25 jaar!

Alweer 25 jaar geleden werd Overloon verrijkt met 
een sporthal met sportcafé, de “Raaijhal”. De naam 
van de hal is gerelateerd aan het gebied waar de 
Raaijhal in ligt. Voor Overloon een fantastische aan-
winst.

Diverse verenigingen werden er opgericht of von-
den er hun sportief genoegen. Er is al heel wat af 
gezweet en gezwoegd, successen behaald en neder-
lagen geleden.
Ook verenigingen buiten Overloon maken veelvul-
dig gebruik van deze faciliteit. 
De Raaijhal is door de jaren heen uitgegroeid tot 
een multifunctionele accommodatie, want ook 
feesten en partijen worden er gevierd en allerlei 
evenementen worden er georganiseerd. 
Onder andere Paul en Maria van Eeuwijk hebben 
als beheerders een voortreffelijke basis gelegd voor 
deze 25 jaar continuïteit.  
Echter veranderde dat in 2006 doordat Paul en Ma-
ria - na 10 jaar het beheer te hebben gedaan - er-
mee gingen stoppen.

In 2006 is een stichting in het leven geroepen (Stich-
ting Beheer Raaijhal Overloon) die de belangen 
moest gaan behartigen van en voor de verenigin-
gen die van de Raaijhal gebruik maken. 
Het oprichtingsbestuur van de stichting bestond 
uit een combinatie van enkele ervaren Overloonse 
bestuurders en dito voorzitters van de grootste ver-
enigingen. Dit was de basis voor de verdere conti-
nuïteit.

Een enerverende tijd brak aan. Het beheren van een 
sporthal/sportcafé bleek een uitdaging die niet zo-
maar voor iedereen was weggelegd. Door de jaren 
heen hebben meerdere personen het beheer gehad.

Harold en Petra Goemans zijn vanaf 2014 de hui-
dige beheerders. In samenwerking met de stichting 
en de Gemeente Boxmeer, welke eigenaar is van de 
Raaijhal, zijn zij erin geslaagd om de sporthal en het 
sportcafé weer de uitstraling te geven die nodig is 
om aan de huidige eisen en wensen van de gebrui-
kers en bezoekers te voldoen. 

De sporthal is dit jaar 25 jaar in gebruik door m.n. de 
Overloonse gemeenschap. Ook het sportcafé is tot 
een belangrijk ontmoetingscentrum uitgegroeid.

Na een intensieve tijd van aanpassingen aan de 
sporthal en zo ook deze zomer het sportcafé, heb-
ben wij gemeend dit niet onopgemerkt voorbij te 
kunnen laten gaan. 
Daarom een heropening!
Wanneer: zondag 3 september vanaf 13.00 -17.00 
uur.
Waar: Sporthal De Raaijhal en Sportcafé aan de 
Raaijweg 15-17 te Overloon.

U bent van harte Welkom!

Stichting en beheerders Raaijhal Overloon
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Hofmans Malden, Uw leverancier van Tafeltje Dekje 

Goed eten tegen een scherpe prijs 

En juist die eigenschappen hebben de 
SWO’s van het Land van Cuijk overtuigd om 
met Hofmans in zee te gaan als nieuwe 
leverancier voor de Tafeltje Dekje 
maaltijden. Pantein had aangegeven om 
met deze service te stoppen waardoor een 
nieuwe leverancier gezocht moest worden. 

Maar naast het eten, moet ook de logistiek voor 
het bezorgen van de maaltijden op niveau 
blijven. Vandaar dat het wenselijk is dat de 
nieuwe leverancier naadloos aansluit bij de 
vertrouwde manier van bezorgen waarin veel 
vrijwilligers centraal staan. 

Bij de aanbesteding van de maaltijdenbezorging 
is Hofmans Catering uit Malden als beste partij 
uit de bus gekomen. Efficiëntie en gedrevenheid 
maar vooral goed eten zijn kernwaarden van 
Hofmans. Daarnaast staan de wensen van de 
klanten centraal, iedereen kan zelf aangeven 
wat men wil eten, welke hoeveelheid en welke 
toevoeging men wil. 

In november 2016 is overgestapt naar deze 
leverancier. 

Logistiek Maaltijden 

De maaltijden worden in geïsoleerde containers 
vervoerd en afgezet in Boxmeer (Madeleine) en 
Overloon (Huize Loôn) alwaar vrijwilligers 
klaarstaan om de maaltijden over te nemen. Op 
dit vlak van bezorging dus geen veranderingen. 

Maar voor de cliënten veranderde er wel wat. 
Het vertrouwde porselein verdween omdat 
Hofmans werkt met recycle materiaal waardoor 
het eten verpakt is in plastic bakjes die door 
sealing afgedicht zijn. Na het nuttigen van de 
maaltijd kan dit plastic in de plasticafvalzak 
gedaan worden. Niet iedereen was enthousiast 
met deze wijziging maar dan adviseren we het 
eten vanuit het bakje op een wel dan niet 
verwarmde bord te scheppen. Dan is het toch 
nog zo vertrouwd.  

Het is geweldig hoe de maaltijd bezorgd wordt; 
er is ruimte voor een praatje en zeker zo 

belangrijk een sociale controle. Denk hierbij aan 
het melden van ziekte, niet aanwezig zijn of 
problemen van andere aard. Afhankelijk van het 
laatste worden mededelingen doorgespeeld 
naar belanghebbenden. Geweldig, met geen 
goud te betalen! 

SWOGB / Hofmans 

De SWOGB is verantwoordelijk voor de Tafeltje 
Dekje maaltijden van Hofmans in de gemeente 
Boxmeer. In het begin waren er 
aanloopproblemen met als aandachtspunt de 
temperatuur van het eten. Hier heeft Hofmans 
direct werk van gemaakt. Men monitorde het 
traject vanaf Malden tot bij de cliënten om de 
schommelingen van de temperatuur te traceren. 
Waar gaat er onnodig warmte verloren en waar 
moeten we bijstellen. En dat bijstellen is 
gebeurd. 

Tevredenheidonderzoek 

De problemen van de eerste maanden zijn zo 
goed als opgelost waardoor de klachten nihil 
zijn. Toch wil de SWOGB weten hoe haar 
cliënten nu de maaltijdservice beoordelen en 
heeft een enquête onderzoek gehouden onder 
haar maaltijdgebruikers. 

Er zijn 93 van de ca. 160 verstrekte formulieren 
teruggekomen waardoor de waarde van de 
enquête zeer betrouwbaar is. In het kort kunnen 
we stellen dat de tevredenheid onder de cliënten 
zeer hoog is. Meer dan 95% is buitengewoon 
tevreden. Sporadisch zijn er klachten en dan 
adviseert de SWOGB haar cliënten om 
rechtstreeks met Hofmans contact op te nemen. 
Daarin kan een vrijwilliger geen meerwaarde 
creëren.  

Prijs 

Op maandag ontvangen de maaltijdgebruikers 
de lijst voor de opvolgende week om aan te 
geven wat men wil eten. Voor Hofmans is dit 
belangrijk omdat men dagelijks verse producten 
inkoopt en ontvangt. Daarnaast moeten de 
juiste hoeveelheden passen bij de bestellingen. 
Al met al komt dit de kwaliteit zeer ten goede. 
De prijs van de maaltijd nu is € 6,40 per maaltijd 
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en daarmee is Hofmans Malden € 1 goedkoper 
dan de vorige leverancier (Pantein). Maar 
belangrijk om zeker te vermelden is, dat de 
kwaliteit van eten even goed dan wel beter is. 
Daar is de SWOGB heel trots op. 

Maaltijden 7 dagen per week 

Het Tafeltje Dekje zoals het nu georganiseerd is, 
is uniek te noemen want er worden 7 dagen in 
de week warme maaltijden bereid en bezorgd. 
Klanten hoeven dus geen maaltijden op te 
warmen in de magneton. Maar er is ook een 
flexibele levering van de maaltijden waarbij de 
cliënt kan kiezen welke dagen in de week wel 
een maaltijd en welke dag niet. Daarnaast kan 
men ook koel-verse maaltijden leveren. 

Klachten 

Er kunnen zich altijd situaties voordoen 
waardoor er klachten ontstaan. Het siert 

Hofmans Malden om deze rechtstreeks bij 
Hofmans te melden. Men wil problemen snel 
oplossen. Telefoon: 024-3586076 

Of via de website: 
http://www.hofmanscatering.nl/maaltijden/conta
ct/� 

Als er vragen en/of klachten zijn m.b.t. de 
betaling, dan kan men bellen met de 
contactpersoon automatische incasso van de 
SWOGB: Dhr. H. de Vlam, tel. 06 45025119. 

Contactpersoon Tafeltje Dekje 

Voor info en/of indien mensen gebruik willen 
maken van Tafeltje Dekje, kan men contact 
opnemen met de contactpersoon Overloon: 

Mevr. Mia Bloemen: tel. 0478-641403

Op tweeën
Weer even terug in de tijd.

In het oude stuivende landschap rond Overloon 
waren er enkele eikenbossen die intensief gebruikt 
werden. Ze werden beheerd in wat een ‘eikenhak-
houtcultuur’ werd genoemd. Hierin werden elke 10 
tot 12 jaar de eikenloten opnieuw afgehakt. Uit de 
voet groeiden dan meerdere nieuwe uitlopers. Dit 
afhakken werd gedaan in mei en juni als de sap-
stroom het sterkst was en de schors het makkelijkste 
losliet. De eikenschors (eek) was namelijk waarde-
vol, omdat het looizuur bevat, dat gebruikt werd in 
leerlooierijen. Tussen 1840 en 1900 vormden deze 
leerlooierijen in Eindhoven een belangrijke indu-
strie.

De schors werd vaak door kinderen eerst van de 
stammen losgeklopt en vervolgens afgeschild. De 
schors werd gedroogd in eekschuren om dan ver-
malen te worden in zo-
genaamde eekmolens. 
Met water aangelengd 
was het materiaal ge-
schikt voor de leerlooi-
erij. De geschilde stam-
metjes die overbleven, 
werden als brandhout 
gebruikt. De schors en 
het hout waren een 
mooie inkomstenbron 
voor de Overloners.

Tot begin twintigste 
eeuw kwamen er nog 
grote oppervlakten ei-
kenhakhout voor. Door 
de opkomst van chemi-

sche looierijen raakte het eikenhakhout in verval. 
Veel hakhoutpercelen werden toen ‘op éénen ge-
zet’ of zoals bij het exemplaar op de foto ‘op twee-
en’. Een paar loten liet men dus doorgroeien, toen 
de hakhoutcultuur stopte. Aan de dikke voet onder 
aan de stam van de boom op de foto kun je nog 
zien dat dit eikenhakhout is geweest. Vaak zijn de 
wortels al eeuwen oud. Overal rond Overloon zie je 
dit soort eiken, bijvoorbeeld in het Pritterbos achter 
de parkeerplaats van de Zoo. Het zijn prachtige bos-
jes, een beetje mysterieus op een mistige ochtend. 
Gezien de eeuwenoude wortels en het regelmatige 
afhakken in het verleden, is het eigenlijk een won-
der dat ze nog zo mooi groen zijn.

Gert-Jan Nabuurs 
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Je hebt nu rust gevonden. 
Je zocht de weg naar de hemelpoort, 
die is nu voor je opengegaan. 

Na een kort ziekbed is op 92-jarige leeftijd 
heengegaan ons moeder, oma en overgrootoma 

Mariet Ewals-Derkx 
weduwe van 

Jo Ewals 

* Holthees, 22 september 1924
† Overloon, 13 augustus 2017

Frans en Mimy 
Miranda en Patrick, Britt, Yara 
Jeroen en Lotte, Tess 
Michel en Jessie 

Elly en Jos 
Loes en Bart, Wiep, Gijs 
Els en Jeroen, Saar 

Maria † en Wil 
Teun 
Wouter en Anne, Nova 

Peter en Margot 

Correspondentieadres:  
Vierlingsbeekseweg 31a, 5825 AT  Overloon 

Het afscheid heeft inmiddels plaats gevonden. 

Een woord, een gebaar of een kaart, 

het doet je goed 

Wanneer je iemand die je liefhebt, 

missen moet 

Langs deze weg willen wij 

onze dank betuigen voor de vele 

blijken van medeleven, 

in welke vorm dan ook, 

tijdens zijn ziekte en na het overlijden 

van mijn man, onze pa en opa 

GEERT VAN GLABBEEK�
�

Joke van Glabbeek

Kinderen en kleinkinderen�

Nooit meer …… 
Langzaam ben je van ons weggegleden 

elke dag een beetje meer. 
Telkens werd je iets ontnomen 

dat deed jou en ons zeer. 
Het is een gemis, een stille pijn 

dat je nooit meer bij ons zult zijn. 

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed, 
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet. 

In ons verdriet om het heengaan van mijn man, onze pap 

Jan Nissen 

Mochten wij uw hartelijke medeleven ondervinden. 
Wij betuigen u hiervoor onze oprechte dank. 

Familie Nissen van Veghel 

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

Overloon   -   0478 588 889   -   Venray
Keizersveld 54, 5803 AN Venray
www.goemansuitvaartzorg.nl

�
�

'ĞƐůĂĂŐĚ�
�

'ŝůĚĞ�KƉůĞŝĚŝŶŐĞŶ�
^ĞĐƌĞƚĂƌŝĞĞů�ŽŶĚĞƌǁŝũƐ�

�

�ŚĂŶƚĂů�ǀĂŶ�ĚĞƌ�sĞĞŶ�
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Abstracte schilderijen van Mieke Rats in Bibliotheek Sint Anthonis

Mieke Rats, geboren in 
1950 en woonachtig in 
Overloon schildert haar 
hele leven al. Nu schildert 
ze vooral abstracte schil-
derijen die met een vlotte 
toets expressief zijn neer-
gezet en exposeert ze haar 
werk van 3 juli tot 28 au-
gustus in bibliotheek Sint 
Anthonis. 

Op haar 9e jaar zat ze op zolder al te schilderen. 
Op 30-jarige leeftijd nam ze les bij gerenommeerde 
kunstenaars als Paul de Swaaf te Nijmegen, Marta 
Jedrysko te Boxmeer en Roel Sanders uit Horst. Na 
30 jaren portret, model en stillevens te hebben ge-
schilderd, waarbij haar grootste kracht lag bij im-
pressionistische portretten, is ze de laatste 5 jaar 
overgegaan op abstract werk. Altijd in olieverf op 
linnen doek of karton.

Haar schilderijen gaan als een rode draad door haar 
leven en spreken een boeiende taal. Haar kleurge-
bruik is als confetti, soms tonaal. Ze legt haar ziel 
in haar schilderijen en weet zo de weg naar haar 
toeschouwers te vinden. 
“Moeilijk om haar werk in woorden te vatten”, zo-
als ze zegt, “kom dus maar gewoon kijken…”

De expositie is te zien in de Bibliotheek Sint Antho-
nis van 3 juli tot 28 augustus. I.v.m. de vakantieperi-
ode sluit de bibliotheek van  21 juli t/m 25 augustus 
op vrijdagavond om 17.30 uur. www.biblioplus.nl. 
Website: miekeratsoverloon.Exto.nl/      

Bibliotheek Sint Anthonis, 
Remmensberg 29 (in MFC Oelbroeck):
Maandag  14.00 – 17.30 uur
Dinsdag  14.00 – 17.30 uur
Woensdag  10.00 – 13.00 uur
Woensdag  14.00 – 17.30 uur
Donderdag  14.00 – 17.30 uur
Vrijdag  14.00 – 20.00 uur 
Zaterdag  10.00 – 13.00 uur 

Opnieuw tankbrug in Overloon

Er is weer een tankbrug 
in Overloon aangeko-

men. In 1944 zaten ze hier om te springen.

Op vrijdag 4 augustus jl. ontving het Oorlogsmuse-
um Overloon twee brugdelen uit Engeland. Elk deel 
is ruim tien meter lang. Samen vormen ze een Britse 
Class III tankbrug uit de Tweede Wereldoorlog. Die 
was bedoeld om militaire voertuigen over een ri-
viertje te zetten als de bestaande brug-
gen door de bezetter vernietigd waren. 
Deze tankbrug werd gelegd door een 
speciale tank.
Zo’n brugleggertank was er in 1944 ook 
op het slagveld van Overloon en Venray. 
De bedoeling was dat die de Loobeek 
zou overspannen. Een klein riviertje 
dat door de hevige regen toen aange-
zwollen was tot een lastige natuurlijke 
hindernis. Maar het leggen van die tank 
ging toen goed mis, want brug en tank 
vielen samen in de beek. Zo ontstond 
een situatie dat de Britse infanterie zui-

delijk van de beek ongedekt in het open veld onder 
Duits vuur lagen. En aan de noordzijde van het ri-
viertje bleven de tanks steken in de modder. In die 
strijd kleurde de beek rood en kreeg van de Brit-
ten de bijnaam Bloedbeek. Pas de dag erna kon een 
brug worden gelegd en Venray worden bevrijd.
De brug die in Overloon is aangekomen is ruim tien 
meter lang en zal de komende jaren worden opge-
knapt om daarna een plaats binnen in het museum 
te krijgen.

Één van de beide brugdelen bij het lossen bij het museumgebouw.
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I n  g e s p r e k  m e t…  N i k k i e  e n  B r a m :
Qu i zma s t e r s  v a n  Lo ë n  w e t  ‘ t
Loën wet ’t is ons eigen Overloonse dorpsspel dat vorig jaar voor 
het eerst georganiseerd werd. Een spel dat bestaat uit vragen 
en opdrachten die in teamverband opgelost en uitgevoerd moe-
ten worden. De verschillende teams strijden om de eerste, twee-
de of derde plaats, waaraan aardige geldprijzen zijn verbonden. 
Het succes van die eerste editie overtrof alle verwachtingen. Het 
aantal deelnemers was met bijna zeshonderd dubbel zoveel als 
men had durven hopen. Tijd voor een gesprek.

     Als Nederland het hoogseizoen beleeft van 
de zomervakantie, beleven de quizmasters van 
het dorpsspel Loën wet ’t, hun hoogseizoen wat 
betreft de voorbereidingen. Nikkie Gommans 
en Bram Antonis kunnen dit volmondig beamen. 

Laura Volleberg-Janssen, Rick van der Kroon 
en Clair Bos namen vorig jaar het initiatief om 
ook voor Overloon een dorpsspel te organise-
ren. Dit in navolging van andere dorpen.

Er zijn zeven quizmasters, Nikkie Gommans, 
Bram Antonis, Huub van Mil, Theo Klaassen, 
Theo Verdijk, Joyce van Glabbeek en Barry van 
Opbergen. Een heel gevarieerd gezelschap, 
zowel in leeftijd als interesse. Zij bedenken de 
vragen en opdrachten die daarom ook heel di-
vers zijn. ‘De uitdaging is om vragen te beden-
ken die niet te vinden zijn op het internet’, licht 
Bram toe. ‘Ook het verzinnen van de “doe”op-
drachten is een hele uitdaging’. Vorig jaar werd 
gevraagd om een herfst-cake te bakken, naar 
de totale lengte van de lijnen van het hoofdveld 
van SSS ’18 en de naam van de kortste straat 
van Overloon. Naast het bestuur en de quiz-
masters zijn ook Janne van Katwijk en Lotte 
Centen actief betrokken bij het dorpsspel. 

l o ë n  w e t  ‘ t  2 0 1 7
‘Dit jaar is de quiz op vrijdag 22 september. De 
vrijdag na Prinsjesdag, ofwel het vierde week-
end in september, is de datum die jaarlijks in de 
agenda gezet kan worden voor Loën wet ’t, vol-
gens Bram. Op vrijdag 22 september wordt de 
zogenaamde bijbel bij Partycentrum Bos aan de 
deelnemende teams uitgereikt en vervolgens 
diezelfde avond ingevuld weer ingeleverd. En, 
uniek voor een dergelijk dorpsspel, daags erna 
is al de prijsuitreiking bij zaal Bos. De vragen 
zijn, net als vorig jaar, onderverdeeld in negen 
categorieën met tien vragen per categorie, een 
aantal “doe”opdrachten en een geheime op-
dracht. ‘Daarom is het belangrijk dat de teams 
bestaan uit deelnemers van verschillende leef-
tijden en een verschillende belangstelling. Hier-

‘‘
‘‘

door heb je de meeste kans om zoveel mogelijk 
vragen goed te beantwoorden’, volgens Nikkie. 
‘Des te meer variëteit in de groep, des te meer 
kans op een goed eindresultaat’.

Nieuw dit jaar zijn de bonusvragen. In de vori-
ge uitgaven van Ons Eigen Erf waren al bonus-
vragen te vinden. Door de antwoorden op te 
sturen maken de teams kans op extra punten. 
Hierdoor is het spel al in volle gang. In de wan-
delgangen worden schoenmaten opgevraagd, 
mobiele telefoonnummers verzameld, kinde-
ren en kleinkinderen geteld en huisnummers 
gezocht. 

De inleg van de deelnemers en sponsorgelden 
vormt de prijzenpot, die vervolgens weer ten 
goede komt aan de Overloonse gemeenschap. 
De teams schenken hun gewonnen prijs aan 
een vereniging of stichting uit Overloon. Dit 
jaar hebben de verenigingen en stichtingen 
zichzelf aan moeten melden om mee te dingen 
naar een geldbedrag. In maximaal 60 woorden 
konden ze aangeven waarom juist hun vereni-
ging of stichting dat geld moet krijgen. ‘Vorig 
jaar kwam elke vereniging of stichting in aan-
merking’, licht Bram toe. ‘Dit was wel erg ge-
makkelijk, dit jaar moeten ze er iets meer moei-
te voor doen’. 

De inschrijving is inmiddels geopend en kan via 
www.loenwetut.nl. Het inschrijfgeld bedraagt 
€20,00 per team. De organisatie van Loën wet 
’t heeft er weer zin in. “En als je dan als opmer-
king krijgt dat Loën wet ’t leuker is dan kermis 
en carnaval bij elkaar, dan weet je waarvoor je 
het doet!”

Initiatiefnemers | Clair Bos, Laura Janssen-Volleberg 
en Rick van der Kroon

Quizmasters | Bram Antonis, Joyce van Glabbeek, 
Theo Klaassen, Huub van Mil, Barry van Opbergen, 
Theo Verdijk en Nikkie Gommans

Communicatie | Lotte Centen

Vormgeving | Janne van Katwijk
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Twan Wilmsen | 06 51 252 699 | www.awing.nl 
Voor computers, printers, wifi, cartridges, 
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Overloonse Bridgeclub

Tijdens de 5e zitting van de zomercompetitie waren
de 3 beste paren in geel:
1 Mieke Stappers & Ger van Boekel 65.63%
2 Corrie Hartong & Math Keulards 64.93%
3 Rienie van den Hoogen & Els Kremers 63.19%

In de rode lijn:
1 Ton Melis & Paul Vloet 59.17%
2 Els Bovee & Wil ten Horn 57.92%
3 Maria van Boekel & Bert Vloet 55.50%

In de groene lijn:
1 Nelly Baltussen & Maria Willems 64.71%
2 Miny & Wiel Verhoeven 59.67%
3 Nelly & Piet Botden 56.61%

Tijdens de 6e zitting waren de 3 beste paren
in de gele lijn:
1 Thea Lex Biessels 61.50%
2 Maria van Boekel & Bert Vloet 61.25%
3 Ricky Henckens & Wil Linders 57.08%

In de rode lijn:
1 Els Bovee & Wil ten Horn 60.42%
2 Diny Jans & Corrie Loeffen 58.33%
2 Klazien Baak & Annie van den Munckhof 58.33%

In de groene lijn:
1 Mirjam & Hans Rijnen 62.85%
2 Hilde Koolen & Karel Jägers 61.81%
3 Mieke Stappers & Ger van Boekel 57.64%

Vervolg op pag. 25 -->

Santa Fe: Levende geschiedenis in uniform
Bezoekersrecord in Overloon 

Afgelopen weekend was er een groot militair kamp 
in Overloon: ’Santa Fe’ bracht de geschiedenis dicht-
bij. En zelfs zo dichtbij, dat de hulzen om je oren 
konden vliegen.
Het Event in het museumpark in Overloon heeft dit 
jaar méér publiek getrokken dan bij eerdere edities. 
In totaal kwamen ruim 7500 mensen een kijkje ne-
men in het geallieerde kampement. 

In de Tweede Wereldoorlog was er een Amerikaan-
se divisie die de bijnaam Santa Fe had. En die divi-
sie wist in 1945 Venlo te bevrijden. Ter ere daarvan 
richtte een club voertuigliefhebbers een vereniging 
op met dezelfde naam. En zo ontstond ook het San-
ta Fe Event. Het evenement werd inmiddels voor de 
vierde keer in Overloon georganiseerd en bestond 
uit een groot militair kampement. Daarin stond het 
geallieerde bevrijdingsleger centraal. Met voertui-
gen, maar ook met deelnemers in militair 
uniform die het leven uit die periode zo 
goed mogelijk probeerden uit te beel-
den. 
Daarbij werden ook veel demonstraties 
verzorgd. Bijvoorbeeld hoe gereedschap 
werkte, hoe het eten voor een heel leger 
werd gemaakt, maar ook hoe wapens 
moesten worden gebruikt.
Ronduit spectaculair waren de nagespeel-
de gevechten tussen Duitse en geallieer-
de troepen. Twee keer per dag vonden 
die zogenaamde mock battles plaats in 
het openluchttheater van het museum-
park. Het ging er daarbij hard aan toe, 
maar natuurlijk werd er alleen met losse 
fl odders geschoten. 
In lijn met de geschiedenis was de uit-
komst van deze schijngevechten van te 

voren bekend: de geallieerde troepen wisten keer 
op keer ondanks hevige Duitse tegenstand het ter-
rein te veroveren op de Duitse bezetter.
Het openluchttheater bleek eigenlijk te klein hier-
voor, want de vierhonderd zitplaatsen waren elke 
keer al bijtijds bezet. En daar omheen stonden nog 
eens honderden toeschouwers extra toe te kijken. 
Het zonnige weer heeft zeker op zondag bijgedra-
gen aan het succes. 
Verder konden bezoekers tegen betaling meerijden 
op de geallieerde voertuigen, was er een militaria-
markt en was ook het museum toegankelijk. Kort-
om, een uitgebreid programma waarmee het be-
vrijdingsleger voluit tot zijn recht kwam. Interessant 
voor oud en jong!
Al met al is de organisatie zeer tevreden met het 
verloop. Dat het Santa Fe Event dus in 2018 opnieuw 
doorgang zal vinden lijdt dan ook geen twijfel.

‘Amerikaanse’ reenacters
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VRIJDAG, ZATERDAG  
en ZONDAG open  

van 12.00 tot 18.00 uur

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON

Homeopathie,  
een milde en 

effectieve 
geneeswijze voor 
uiteenlopende 

klachten. 
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administraties en jaarrekeningen voor het MKB 
- belastingaangiften en fiscaal advies voor het MKB
- belastingaangiften en toeslagen voor particulieren
- gespecialiseerd in BTW-advies

Wim Geurts  
Federatie Belastingadviseur 
Theobaldusweg 23 
5825 BH  OVERLOON 
0478-641155 / 06-18882930 
info@geurts-administratie.nl 
www.geurts-administratie.nl 
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Tijdens de 7e zitting waren de 3 sterkste paren
in de gele lijn:
1 Nelly Baltussen & Maria Willems 67.01%
2 Gerda & Mathieu Crooijmans 60.07%
3 Ton Melis & Paul Vloet 57.29%

In de rode lijn:
1 Adrie Jenniskens & Truus Stiphout 64.24%
2 Marianne & Willy Vloet 63.75%
3 Corrie Hartong & Math Keulards 60.00%

In de groene lijn:
1 Mirjam & Hans Rijnen 67.64%
2 Mieke Stappers & Ger van Boekel 64.65%
3 Els Kremers & Rienie van den Hoogen 62.40%

Op de 8e zitting waren de 3 beste paren in geel:
1 Mirjam & Hans Rijnen 68.06%
2 Annet & Joop Timmer  60.81%
3 Ton & Riet Vloet 56.46%

In de rode lijn:
1 Corrie Hartong & Math Keulards 63.54%
2 Gerda & Wiel Stoffels 59.38%
3 Rienie van den Hoogen & Els Kremers 59.03%

In de groene lijn:
1 Els Bovee & Wil ten Horn 68.06%
2 Mia & Sef Lommen 60.42%
3 Bart Jans & Harrie Raaijmakers 59.72%

Vervolg van pag. 23
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U i t v a a r t v e r z o r g i n gU i t v a a r t v e r z o r g i n g

Gerr i t  Ar ts

Kantoor  Over loon
24 uur  bereikbaar  op: 
Tel :  0478-640026
Mob.  06-51135364

www.br iensveld .n l

 

 
Pieter en Annemie  v/d Munckhof, tel. 0478-641404 of 

06-27007511 email t-helder@ziggo.nl Helderseweg 31, Overloon 
www.helder-overloon.com

Ontmoetingspunt ‘t HELDER 
Ruimte voor úw ideeén! 

 
26/27 aug. SCHIJT AAN DE GRENS !!! 

 www.schijtaandegrens.nl 
 
2 sept. Workshop palletschilderen 13.30 -17.00 uur 
 € 25,00 excl. pallet (€ 10,00) 
 
4 sept.  Spirituele Bloemlezing door Marielle Beks
 20.00 uur - € 12,50 
 
13 sept. Start basiscursus Mandala tekenen 5 lessen 
 www.miatielen-poels.nl   
     

Meer informatie vindt u op de website!
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Agenda
2017

25 augustus
KBO, Samen Eten
26 en 27 augustus
Cultuurfestival “Schijt aan de 
Grens”, 2e editie

2 september
KBO, Jeu de boules-toernooi
3 september
De Vlotter, korte rit, Partycen-
trum Bos, start 10.30 uur
3 september
Theobaldusparochie, Kinder-
woorddienst, 10.30 uur Theobal-
duskerk

3 september
Stichting Raaijhal, Heropening 
Renovatie Sportcafé, Raaijhal, 
13.00 - 17.00 uur
4 september
Fanfare, Start kaartverkoop Bra-
bantse Humoravond, Shop Jacobs 
vanaf 10.00 uur

�
� � � ����Het mooiste cadeau dat je kunt geven is je tijd.�

Het mooie wat je terug krijgt is voldoening en verdieping.

Meer weten over dit vrijwilligerswerk? 

Hospice Zenit Venray     0478 551434 www.hospicezenit.nl 

Wacht niet te lang: in oktober gaan we weer mensen opleiden.

���

Groot letter boeken in de Lónse Bieb

Goed nieuws voor de lezers van Groot Letter Boe-
ken.
Onze normale collectie omvat ongeveer 200 boe-
ken.
We hebben sinds kort een wisselcollectie van onge-
veer 40 extra Groot Letter Boeken erbij.
Ze staan in kast 6 en zijn duidelijk gemerkt met een 
groene W op de band van het boek.
Deze serie van nieuwe boeken blijft ongeveer 1 jaar 
in Overloon.

Nog meer Groot Letter Boeken vindt u elders bij Bi-
blioPlus.

U kunt deze zelf thuis reserveren of via een van 
onze vrijwilligers.

De Lónse Bieb is open op maandag en vrijdag van 
14.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag van 15.00 
uur tot 19.30 uur.
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b MOBILITEITS SERVICE b

b PECH ONDERWEG? 
b Direct een oplossing 
b Nederland - Europa
b 24/7 bereikbaar
b VASTE LAGE PRIJS!

R Lemmens Automotive
Baansestraat 5 
5825 BW Overloon Voor info:   06 - 431 63 648  |  info@rlautomotive.nl

Martin Gaus Hondenschool 
Boxmeer -Venray

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

Voor meer informatie: www.martingausboxmeervenray.nl

Massage Studio 
Voor ‘n fijne massage! 

Haptische ontspanningsmassage ,* 
Klassieke ontspanningsmassage ,,�
Balinese ontspanningsmassage ,,, 
Sportieve ontspanningsmassage ,,,, 

Kees Huysmans 
Irenestraat 6 
Overloon 
06 389 05 325 
www.mcs-InTouch.nl  

Of geef ‘n massage cadeau! 

* intensiviteit

Beter in je vel op een natuurlijke manier

Praktijk voor natuurgeneeskunde, 
acupunctuur, massages, voeding, 
kruiden, supplementen

Nu ook elektrofysiologische meting en 
behandeling met de SCIO-Biofeedback

Iris Vella Bamber
Natuurgeneeskundige

Holthesedijk 6
5825JG Overloon
Tel: 06-81-480-551
Email: info@natuurpraktijkvellir.nl
Web: www.natuurpraktijkvellir.nl

Consulten op afspraak; maandag, 
woensdag, vrijdag en zaterdag
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4 september
Dorpsraad, vergadering, De Pit, 
20.00 uur
9 september
Gilde, oud papier ophalen
10 september
Stichting Tante Lenie, Goede Be-
nen Tour, start bij IJssalon Clevers
10 september
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
De Pit, 14.30 tot 16.00 uur
14 september
KBO, IVN-wandeling
16 september
Tennisclub, Alles mag op zater-
dag toernooi, start 10.00 uur
17 september
Freunde Echo, FEN middag, 
Openlucht Theater, 13.00 uur
20 september
KBO, Sociaal Culturele Dag in 
Wanroy, Aanvang 10.00 uur
22 september
Loën wet ‘t, spelavond
23 september
Loën wet ‘t, prijsuitreiking
23 september
Jubileumshow Zang- & theater-
groep Oker 1977 - 2017, première 
avondvoorstelling, De Pit
24 september
Jubileumshow Zang- & theater-
groep Oker 1977 - 2017, middag-
voorstelling, De Pit
29 september
KBO, Samen Eten
29 september
Jubileumshow Zang- & theater-
groep Oker 1977 - 2017, avond-
voorstelling, De Pit
30 september
Jubileumshow Zang- & theater-
groep Oker 1977 - 2017, avond-
voorstelling, De Pit
1 oktober
De Vlotter, korte rit, Partycen-
trum Bos, start 10.30 uur
2 oktober
Dorpsraad, vergadering, De Pit, 
20.00 uur
7 oktober
Fanfare, Brabantse Humoravond, 
De Pit, 20.00 uur
8 oktober
Logeko, H. Mis (10.30 uur) en 
aansluitend Koffi econcert (12.00 
uur De Pit) t.g.v. 50-jarig jubileum 
Koos v. der Hoff
8 oktober
Oorlogsmuseum, Crossroads
8 oktober
KBO en SWOGB, Uit op Zondag

14 oktober
Gilde, oud papier ophalen
14 oktober
Parochie Maria Moeder van de 
Kerk, Bedevaart naar Lourdes
14 oktober
Toerklub, Djeenz ATB avond toer-
tocht
15 oktober
Toerklub, Djeenz ATB toertocht
15 oktober
Fanfare, Concours Fantastique, 
schouwburg Venray, 15.00 uur 
20 t/m 22 oktober 
Tentfeest
22 oktober
MSV, 4x4 rijden door Land Rover 
Club Holland, circuit Duivenbos
27 oktober
KBO, Samen Eten
28 oktober
Freunde Echo, Moravanka o.l.v. 
Jan Slabak, De Pit
29 oktober
Allerzielenviering met zang van 
Logeko, Kerk, 14.30 uur
29 oktober
Fanfare en Gilde, Overloons Open 
podium, De Pit
5 november
Kindermarkt, tweedehands kle-
ding en speelgoedbeurs, De Pit, 
11 - 13.30 uur
6 november
Dorpsraad, vergadering, De Pit, 
20.00 uur
11 november
Gilde, oud papier ophalen
11 november
Huibuuke, Prinsenbal, De Pit, 
20.30 uur
12 november
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
16 november
KBO, IVN-wandeling
18 november
HOT, Het geheugen van water, de 
Weijer Boxmeer
24 november
KBO, Samen Eten
25 en 26 november
HOT, Het geheugen van water, 
De Pit
4 december
Dorpsraad, vergadering, De Pit, 
20.00 uur
9 december
Gilde, oud papier ophalen
10 december
KBO en SWOGB, Uit op Zondag

17 december
Huibuuke, kaartverkoop Bonte 
Avond, De Pit, 11.00 uur
17 december
Fanfare, Kerstconcert
29 december
KBO, Samen Eten

2018

7 januari
Huibuuke en Fanfare, Liedjesmid-
dag, De Pit, 13.49 uur
20 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit, 
20.00 uur
21 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit, 
19.00 uur
26 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit, 
20.00 uur
27 januari
Huibuuke, rondbrengen Huiwa-
ge, vanaf 9.00 uur
27 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit, 
20.00 uur
3 februari
Huibuuke, Mitlaifbal, De Pit, 
14.11 uur
7 februari
Huibuuke, Bonte Avond Huize 
Loôn, 19.00 uur
10 februari
Huibuuke, stunt, receptie
11, 12 en 13 februari
Carnaval
2 en 3 juni
SSS ’18, Feestweekend 100-jarig 
bestaan
8 en 9 juni
SSS ’18, Feestweekend 100-jarig 
bestaan
16 juni
Bridgeclub, Mijling Open Bridge 
Drive
1 juli
Gilde, Koningschieten
26 augustus
Evenement Overloon Buitenge-
woon
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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 De Bergkamp 32 
- Manuele therapie 5825 AG Overloon 
- Dryneedling Tel: 0487 – 640 520 
- Medische trainingstherapie Mobiel: 06 – 2500 5743 
- Revalidatie bij heup- en knieprotheses Email: info@fysioteunissen.nl 
- Medical taping Concept (Kinesio tape) Internet: www.fysioteunissen.nl 
- Therapie aan huis en instelling

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging 
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HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS

• Nieuwe en gebruikte
aanhangwagens en
paardentrailers

• Onderdelen van alle
merken

• Reparatie en keuring
van alle merken

• Aanhangwagens en
aardentrailers 

De Oude Molen 3, 5825 KA Overloon  |  T 0478-640304  |  henckensoverloon.nl

VERKOOP ONDERHOUD

VERHUUR

Bezoek onze showroom voor het hele 
assortiment of kijk alvast op onze site:

henckensoverloon.nl

Warme Bakker Degen 

Reclame: 29 augustus t/m 2 september 
•� Appel nougatine karamel € 10,35
•� Zonnebrood  €   2,35 
•� Pistoletje  €   0,25 

Reclame: 4 t/m 9 september 
•� Joegoslavische abrikoos  € 10,35
•� Volkorenbrood  €   1,90 
•� Abrikozen-/kersen-/pruimenpunt

 €  1,00 

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 641304

www.onseigenerf.nl

Abonnement 2017:  € 13,50

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor 

de uitgave van   6 september
aanleveren uiterlijk 30 augustus 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 janne.blom@politie.nl

3.� Anoniem bellen:  0800 7000

4.� Huisartsenpost Boxmeer

0900 8880   spoed op ma t/m vr

tussen 17.00 - 08.00 uur, in het 

weekend en op feestdagen, voor 

dringende medische vragen die 

niet kunnen wachten tot het 

eerstvolgende spreekuur van uw 

eigen huisarts 

5.� Brandweer: 088 0208208

6.� Maasziekenhuis Boxmeer:

0485 845000

7.� Gemeente Boxmeer: 0485 585911


