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Zang & theatergroep OKER bestaat 50 jaar!
1967 - 2017

Okerleden vertellen hun persoonlijke verhaal; blijde
(onverwachte geboorte), luchtige en ook serieuze onderwerpen zoals een brand, komen aan bod!

50 jaar OKER is:
50 jaar plezier beleven aan samen zingen, heel vaak
meerstemmig en altijd weer op zoek naar een mooie
klankkleur en de juiste koorklank.
50 jaar nummers uitzoeken, bladmuziek verzamelen en ontcijferen en tijdens vele repetities
instuderen. Vervolgens uitvoeren tijdens een
prachtig optreden en daarbij je publiek telkens
weer proberen te verrassen.
50 jaar thema’s bedenken, plannen maken en
uitvoeren, overleg plegen, stukjes schrijven, samenwerken en besturen.
50 jaar veel lief en leed delen in een bloeiend
verenigingsleven, in wisselende samenstellingen, maar altijd met de bindende factor: Samen
zingen! ... en dat, dat is héél bijzonder.
Om dit te vieren brengen wij een wervelende
jubileumshow in september én is er op 18 november a.s. een feestelijke Oker-reünie waarbij iedereen die ooit in welke vorm dan ook
lid is geweest welkom is (daarover later meer)!
Maar eerst gaan wij voor u optreden tijdens de
jubileumshows waarin vijf persoonlijke verhalen van vijf van onze eigen leden centraal staan
in:
“HET PENTAGRAM MYSTERIE”.
Even een inkijkje…Het Pentagram Mysterie gaat over een raadsel dat opgelost moet
worden door de feestcommissie die aan de
vooravond van het jubileumfeest staat - vijf

Op zaterdag en zondag 23-24 september en vrijdag en
zaterdag 29-30 september a.s. in De Pit (24 september
betreft een middagvoorstelling!). Kaarten à € 16,00
kunt u bestellen via onze website:
www-oker-overloon.nl.
Uiteraard kunt u ons ook volgen via Facebook.
Tot ziens bij één van onze optredens!
www.oker-overloon.nl

HET WEER
Augustus warm en droog - zomer
zeer warm
De laatste meteorologische zomermaand begon nog redelijk, maar al snel gingen de temperaturen wat onderuit. Echt koude dagen kwamen niet voor, al
kwamen de waarden wat beneden normaal uit.
De laagste maximumtemperatuur kon ik op de 10e
noteren. De waarde bleef steken op 18.4 graden,
omdat die dag de zon er helemaal niet aan te pas is
gekomen. Met een gesloten wolkendek viel er ruim
8 mm neerslag. Dat was de hoogste hoeveelheid tot
aan het einde van de maand.
Vanaf de derde week werd de wisselvalligheid een
stuk minder en gingen de temperaturen weer wat
omhoog. Zeker in de laatste decade. Toen werd het
tekort aan zomerse dagen nog ruimschoots goedgemaakt. Op de 29e haalden we nog de tropische
grens van bijna 32 graden. Ook hadden we toen een
paar heldere hoogzomerdagen. Daarmee werd het
tekort aan zonuren, dat we aanvankelijk hadden
opgelopen, nog enigszins goedgemaakt. Die warmte werd een dag later afgestraft met een paar onweersbuien en dat bracht nog de grootste dagsom
van deze maand: er viel 16 mm regen.
Het maandtotaal bedraagt 50 mm.
Op de laatste augustusdag was het gedaan met het
warme weer. De temperatuur ging terug naar iets
beneden de normale waarde. Toch is deze maand

met een gemiddelde van 18.0 graden nog een fractie boven normaal uitgekomen. We hadden een tekort van bijna 15 mm aan regen en het aantal zonuren is met 190 uren normaal te noemen.
Het totaalgemiddelde is in deze zomer nog verrassend hoog uitgekomen. Doordat we de warmste
junimaand ooit beleefden en we in de twee daaropvolgende maanden ook nog een licht overschot
hadden, levert het totaalgemiddelde met 18.6 graden een gedeelde 5e plaats in de top 10 op.
De warmste zomer blijft 2003 met 19.2, dan 1947
met 18.9, 2006 met 18.8 en in 1983 was het ook 18.6.
Ondanks de zeer natte julimaand is het neerslagtotaal met ruim 210 mm met een licht overschot beperkt gebleven.
Ook het aantal zonuren is met ruim 630 uren nauwelijks van normaal verwijderd.
Nu zijn we aan de meteorologische herfst begonnen. Dat hebben we ook gemerkt met wat lagere
temperaturen. Maar koud was het zeker niet.
Hoe het verder gaat, kun je vernemen als je luistert
naar mijn dagelijkse weerpraatje via radio 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

Het mag geen naam hebben
Let op: Nieuwe Heeren - nieuwe dinerbonnen!
’n Duurzame bankrekening - dat wil ik ook…!
Hint van mijn vrouw vanmorgen: “tot BLOEMS”!
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Kerkberichten
Vieringen 10 september – 23 september
Zondag 10 september 10.30 uur
50-jarig jubileum van het Damesen Herenkoor
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Sluis

Acoliet: Ans Abels
Koor: Dames- en Herenkoor
Intenties: voor de leden en overleden leden van het Dames- en
Herenkoor

Koor: Dames- en Herenkoor
Intenties: jaargetijde is voor Jos
Fleuren, tevens voor de familie
Fleuren-Franssen, de ouders Jacobs-van Vliet

Zondag 17 september 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Gerda Willems

Zaterdag 23 september 19.00 uur
Gebedsviering
Koor: Palet

Wat zullen de mensen van ons zeggen?

(De overweging van de gebedsdienst op 26 augustus jongstleden, uitgesproken door Gerda Willems)
Beste mensen,
Wat zullen de mensen van ons zeggen? Staat u daar
wel eens bij stil in uw dagelijkse leven? We hebben
allemaal heel snel een oordeel klaar als het over een
ander gaat. Zeker als die ander een heel afwijkende
manier van leven heeft, aparte kleding draagt. Vaak
kennen we de desbetreffende persoon alleen maar
van aanzien! Eigenlijk vullen wij al voor onszelf in
waar wij het niet mee eens zijn. Daar blijven we dan
maar ver bij vandaan, hebben we geen behoefte
aan nadere kennismaking. Zo ook bij veel mensen
als het om Jezus Christus gaat. Maar wie zijn wij om
te oordelen?
Wat zegt iemand anders over eenieder van ons?
Kan een ander wel precies vertellen wie u bent of
wie ik ben? Zijn wij wel echt wie we zeggen te zijn?
Verstoppen we ons niet van tijd tot tijd achter een
masker? Dat masker, juist om maar aardig gevonden
te worden door de ander. Want we willen er wel
graag bij horen. Niemand wil zich buitengesloten
voelen!
Zo is het verhaal van de adelaar in de eerste lezing
hier een mooi voorbeeld van. Het gaat er niet om
hoe iemand er uitziet, maar door het vertrouwen in
juist de ander leer je jezelf kennen. Daarom moest
de adelaar het echt niet in zijn hoofd halen om net
te worden als de koning der vogels volgens zijn
buurman. Ondanks dat de buurman wel aan het
uiterlijk heeft moeten zien dat de adelaar er heel
anders uitzag dan hijzelf en de andere kippen.
Daarom kun je iemand pas echt goed leren kennen
als je een goed fundament samen hebt opgebouwd.
Dit is de basis om iemand echt te kennen. Als je stevig in de grond geworteld bent, zoals een boom.
Na een storm kun je soms zien hoe diep en stevig
een boom geworteld is. Bomen met oppervlakkige
wortels lopen het risico dat ze door de storm omver
gaan. Bomen met diepe wortels lopen veel minder
gevaar.
Sommige mensen laten zien dat zij in alle ontmoetingen met medemensen hun fundament vinden in

respect en eerbied voor de ander. Wat er ook gebeurt, al zijn er moeilijke conflictsituaties, zij zullen
altijd uitgaan van dit fundament. Tot het laatst toe
blijven ze vasthouden aan het vertrouwen dat deze
of die mens respect verdient en met eerbied benaderd moet worden.
Daarom antwoordde Petrus met de woorden: ’U
bent de Messias, de Zoon van de levende God. En
wat is ons antwoord op de vraag van Jezus vandaag:
Wat zeggen de mensen over mij, de Mensenzoon.
Wie ben ik volgens jullie?
Steeds minder mensen weten vandaag de dag nog
wie Jezus is, waarom ze vrij hebben met feestdagen
zoals: Kerstmis, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren.
Ook hier in deze kerk komen we steeds met minder
mensen samen om te vieren dat Jezus daadwerkelijk de Zoon van de levende God is. Toch volgen veel
mensen samen met ons elke week de vieringen via
de Omroep Land van Cuijk. Ik zou aan al deze trouwe kijkers en u hier aanwezig willen vragen om de
komende week eens aan iedereen die u tegenkomt
te vragen: Wie is Jezus voor u? Dan zult u vele verschillende antwoorden krijgen.
En wie weet zullen hieruit nog verrassende gesprekken over het geloof volgen.
Het zou dan mooi zijn om samen met die mensen
ook gehoor te geven aan de oproep om in het
weekend van 9 en 10 september a.s. gehoor te geven aan de “kerkproeverij”, die dan plaatsvindt in
alle parochies. Het is de bedoeling dat o.a. de vaste
kerkgangers iemand uitnodigen om naar een viering in dit betreffende weekend te komen. Ook
voor onze trouwe kijkers misschien de gelegenheid
voor als u begeleiding nodig hebt om een kerk te
kunnen bezoeken door iemand mee te vragen om
samen te gaan.
Tevens zullen we in dit weekend stilstaan bij het
50-jarig jubileum van het Dames, Herenkoor.
U bent allemaal van harte welkom!
Want hiermee kunt u gehoor geven aan de vraag
van vandaag: Zijn wij de mensen die we zeggen te
zijn: Mensen die net als Petrus geloven in de Levende Zoon van God, Jezus Christus! Amen.
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Overleden
19 augustus Sem Kengen, 20 jaar
Kosterdienst
3 september – 9 september
Tiny Willems, tel. 641814

17 september – 23 september tot
18.00 uur
Jan Hendriks, tel. 641753
23 september vanaf 18.00 uur –
30 september
Nelly van Gemert, tel. 642504

Vieringen in Huize Loôn
Maandag 11 september 19.00 uur
Eucharistieviering
Maandag 18 september 19.00 uur
Eucharistieviering

10 september – 16 september
Jan Hendriks, tel. 641753
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 bijzondere feestdagen en op 23 september, de vierde
zaterdag van de maand, worden de vieringen uitgezonden vanuit de kerk via het Tv-kanaal Omroep
Land van Cuijk.
Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 23 en
24 september en 1 oktober bij de kerkberichten in
Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk
verzocht deze uiterlijk dinsdag 12 september op te
geven.
U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden:
Met een envelop in de brievenbus naast de voor-

Binnenlopen in de pastorie
op dinsdagmorgen
Iedere dinsdag is er gelegenheid om binnen te lopen in de pastorie voor het opgeven van een intentie, een praatje, samen
een kopje koffie 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.
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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 rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat
van de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel.
0623887860. Nadat binnen de parochie een kennisgeving van overlijden is ontvangen, zullen bij de
eerstvolgende mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden geluid en zal melding worden gedaan op de parochiesite: www.theobaldusparochie.
nl.
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.

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 woensdag van 09.00-12.30 uur en op vrijdag van 09.00-12.30 uur
Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te bereiken onder telefoon 06 23 88 78 60.
E-mail:
secretariaat@parochiemariamoedervandekerk
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de Kerk:
www.parochiemariamoedervandekerk.nl

Parochie Maria, Moeder van de Kerk
biedt ‘vangnet’ voor hulp aan mensen in nood
Al kennen we in ons welvarende Nederland geen armoede zoals die voorkomt
in vele andere landen toch zijn er ook bij ons mensen die materiële en financiële ondersteuning nodig
hebben omdat ze in de problemen zijn geraakt. De
parochie Maria, Moeder van de Kerk wil mensen in
dergelijke noodgevallen een vangnet bieden. Daartoe is er de Parochiële Caritas Instelling (PCI), waar
mensen van alle gezindten een beroep op kunnen
doen. Aanvragen worden onafhankelijk en zorgvuldig beoordeeld en zo mogelijk gehonoreerd.
Wat is de PCI en hoe werkt ze?
De PCI is een zelfstandig onderdeel van de parochie, met een eigen bestuur dat gelden beheert en
beslist over inkomsten en uitgaven. De PCI beschikt
daartoe over een eigen bankrekening. Het doel is
om mensen binnen de parochie die in (financiële)
nood verkeren, te helpen, ongeacht achtergrond of
geloof.

Hulp wordt primair gegeven bij individuele vragen
om niet-structurele ondersteuning, waarbij ervan
wordt uitgegaan dat gemeentelijke sociale mogelijkheden en hulp van aanwezige maatschappelijke
instanties de hulpvraag niet voldoende kunnen dekken; parochiële caritas komt dus als het ware “achteraan in het rijtje”. Daarnaast kunnen instellingen
en organisaties die aan armoedebestrijding doen,
indien financieel mogelijk, met een bijdrage worden ondersteund.
Hoewel de PCI verbonden is aan de parochie Maria,
Moeder van de Kerk en daar ook verantwoording
aan aflegt, worden geen gelden besteed aan kerkelijke of parochiële zaken en activiteiten.
Bij het behandelen van aanvragen spelen geloof of
kerkelijke betrokkenheid derhalve geen enkele rol.
Verzoeken om noodhulp kunnen worden ingediend
via een e-mail t.a.v. de secretaris van de PCI (caritas@
parochiemariamoedervandekerk.nl) of een brief
aan het parochiecentrum, Lepelstraat 13a, 5845 BK,
St. Anthonis.

Energiecoöperatie Duurzaam Overloon!
Infobulletin 2 september 2017
Beste mogelijke deelnemer of
toekomstig lid van DO!,
Hierbij het 4de infobulletin van Coöperatie Duurzaam Overloon! waarin weer veel nieuws te melden
valt.
Inschrijvingen lopen zeer goed
Reeds in de 3 weken van de formele inschrijving
hebben zich 25 leden met bijna 400 panelen zich
contractueel aangemeld. Opvallend is dat veel deelnemers uiteindelijk met een hoger aantal panelen
inschrijven dan aanvankelijk opgegeven.
Als alle nog te ontvangen overeenkomsten mee
gaan doen, gaan we overschreven worden. En wel
over de 1000 panelen. Dat zou met de 300 van de
Pit dus ruim 1300 stuks worden Mocht dit gebeuren
dan gaan we proberen toch alles te realiseren. We
houden jullie op de hoogte.
Voor al diegenen die het nog niet gedaan hebben:
we naderen de inschrijfdatum van 15 september, dus
zorg dat je bijtijds bent zodat je niet achter het net
vist. Dus uiterlijk 15 september moet de getekende
overeenkomst binnen zijn bij Duurzaam Overloon!
Volg de inschrijving
Jullie kunnen allemaal het verloop van de inschrijvingen volgen op de website www.duurzaamoverloon.nl. Op de homepage staan het aantal leden en
panelen waarmee een formele getekende overeenkomst is afgesloten. Deze informatie wordt enkele
keren per week geactualiseerd.

Duurzame bankrekening geopend
Geheel in lijn met de doelstelling van Duurzaam
Overloon! hebben we besloten om een bankrekening te openen bij de duurzaamste bank van Nederland de Triodos bank. Nummer is:
NL 06 TRIO 0338 6732 96.
Penningmeester
We hebben goed nieuws: Duurzaam Overloon!
heeft een zeer goede kandidaat-penningmeester
gevonden in de persoon van Herman Voesten, bij
velen van jullie bekend als penningmeester van de
voetbalclub. Herman heeft besloten niet alleen lid
te worden met een aantal panelen, maar zich ook
kandidaat te stellen als bestuurslid voor de functie
van penningmeester.
Op de eerstvolgende ledenvergadering zal hij conform de statuten verkozen kunnen worden door de
leden.
Uitvraag installatie
De uitvraag voor de levering van de zonne-installatie is uitgestuurd naar de mogelijke leveranciers. We
hebben een specificatie opgesteld. Deze specificatie
is voor de (aspirant)leden als bijlage toegevoegd.
We hebben een lijst van mogelijke leveranciers in de
regio in kaart gebracht en hier een eerste voorselectie op toegepast. Criteria voor de voorselectie waren:
1 omvang. Zijn ze groot genoeg om een dergelijke
grote installatie in relatief korte tijd te instaleren. En
2: financiële sterkte van de onderneming. Zijn ze financieel sterk genoeg om geen risico’s te lopen bij de
levering en voor garanties in de komende jaren.
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Op basis hiervan zijn in eerste instantie 4 partijen
uitgenodigd om een offerte te maken:
• Van Gemert in Overloon
• Janssen Beugen
• Thijssen Elektro uit Deurne
• Tijssens uit Heeze (deze hebben ook de installatie
van het oorlogsmuseum geleverd)
Voor meer details verwijs ik naar het uitvraagdocument in de bijlage.
Uitvraag energieafnemer/leverancier
We hebben een uitvraagspecificatie opgesteld voor
de afname van de geleverde stroom en de levering
van stroom aan de leden. Zie de details in de bijlage.
We verwachten deze aanvraag begin september uit
te sturen naar de potentiële kandidaten.
Voorselectie heeft geleid tot de volgende mogelijke
energieleverancier:
• Greenchoice
• Qurrent
• Van de Bron
• Engie
Op de ledenvergadering (eind september/begin ok-

tober) zullen we de offertes voorleggen en kiest de
vergadering de partij waar we mee in zee gaan.
Vervolgstappen
We werken momenteel aan de volgende vervolgstappen:
• Finaliseren formele inschrijving leden (uiterlijk 15
september binnen)
• Offerte en technische uitvoering aansluiting met
Enexis
• Schouw en offertebeoordeling installatieleverancier
• Aanvraag offertes en beoordeling energieleverancier
• Voorbereiding Ledenvergadering eind september/
begin oktober
Mocht je met betrekking tot de ledenoverkomst
nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen
met:
• Mail naar info@duurzaamoverloon.nl
• Stijn Heijs, Voorzitter 06-14.555.989
• Eric Toonen, Secretaris 06-13.651.490
Het Duurzaam Overloon-team: Stijn, Eric, Antwan,
Dennis en Herman

Dames zingen al vijftig jaar de sterren van de hemel
Oker is niet het enige Overloonse koor dat dit jaar
vijftig jaar bestaat. Ook het dameskoor zag in 1967
het levenslicht.
We spraken met Nellie Verstraaten, al 43 jaar lid en
Koos van der Hoff, de huidige dirigent. Wilde het
Jongerenkoor - voorganger van Oker - met beatmissen de eucharistievieringen meer aansluiting
geven bij de belevingswereld van de jongeren, het
ontstaan van het Dameskoor had een heel andere
reden.

Voor het kerkkoor - dat sinds mensenheugenis alleen uit mannen bestond - werd het steeds moeilijker om door de week op te draven voor huwelijksen uitvaartmissen, de z.g. rouw- en trouwdiensten.
Op dat tijdstip moesten toentertijd de zangers naar
de baas of hadden ’n boerderij of winkel. Veel
vrouwen waren toch thuis, zo was de gedachte.
Dat bracht Pastoor Peijnenburg, wellicht in samenspraak met kapelaan van Eijk, op het idee om voor
die gelegenheden een Dameskoor op richten, en zo
geschiedde.
Op 22 september 1967 gaf
het koor van toen 23 dames
tot ieders genoegen voor
het eerst acte de présence
in een huwelijksviering.
Een en ander onder leiding
van dirigent Sjang Henckens. Virtuoos op het grote kerkorgel begeleid door
Jan van den Berg. Sjang
bleef het koor dirigeren tot
zijn plotselinge overlijden
in 1983. Jan bespeelde het
orgel tot diens overlijden in
1987.

Het Dameskoor in 1992.
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Verschillende namen van leden en oud-leden, van
dirigenten en organisten passeren de revue. In elk
geval mag de naam van Herman Staal niet vergeten
worden. Hij had maar liefst zestien jaar (1983 tot
1999) de leiding over het koor. Niet alles is nog terug te vinden in het schriftje waarin het wel en wee
van het koor door de jaren heen in verschillende
handschriften is opgetekend voor het nageslacht.
Nellie weet zich nog te herinneren dat ze ooit in
één week wel zeven keer aan moesten treden: “Dat
was toch wel erg veel, maar je deed het.”
Daarnaast gingen ze regelmatig ook nog een keer
per jaar naar een korendag, om hun kwaliteit te laten beoordelen. In 1992 - het 25-ste levensjaar van
het koor - gingen ze vanaf de korendag in Mierlo-Hout met allemaal achten en een grijns op het

gezicht naar huis (zie foto).
Vanaf 2002 krijgen de dames ondersteuning van het
herenkoor en sindsdien hanteert Koos van der Hoff
de dirigeerstok.
Het is een hechte groep en allemaal beleven ze erg
veel plezier aan het zingen.
Op 10 september wordt dit gouden jubileum gevierd met om half elf een jubileummis, waarna in
‘de Pit’ een gezellig samenzijn met koffie, thee en
gebak zal volgen, waarvoor u allen bent uitgenodigd.
Zorg dat u er bij bent!

De Heeren krijgt een nieuw jasje!
Na ruim 20 jaar een Horecazaak uitbaten, is het
tijd om het iets rustiger aan te doen. Na alle jaren
met veel passie en plezier bij De Heeren van Overloon voor u te hebben klaargestaan, gaan wij per januari 2018 het stokje overdragen aan Jaap en Veronique Volman. Tot januari zullen wij, zoals u van ons
gewend bent, 7 dagen per week open zijn en kunt
u nog genieten van het gastvrouwschap van Marijke en de kookkunsten van Theo. Hiermee willen we
aangeven dat onze dinerbonnen tot januari 2018
geldig zijn. Dit geldt ook voor onze consumptiemunten, die ook inwisselbaar voor contanten zijn.

Wie zijn Jaap en Veronique Volman?
Jaap is voormalig sous-chef van sterrenrestaurant
Bolenius in Amsterdam en oud-leerling van René
Brienen. Veronique is afgestudeerd als Horeca Manager Ondernemer en heeft jarenlange horeca-ervaring. Zij zullen na een grondige verbouwing en een
totale ‘makeover’ starten met een nieuw concept.
Wij wensen Jaap en Veronique alvast veel geluk met
hun nieuwe uitdaging en succes met de voorbereiding!
Theo, Marijke en Valerie Wolters & medewerkers

*OLVVDQGR

&UHVFHQGR

Benieuwd hoe Fanfare Vriendenkring gaat hummen of hoe wij trillen? Kom op zondag
15 oktober luisteren naar Concours Fantastique, dan laten wij het u horen!
Kaarten zijn te verkrijgen op www.schouwburgvenray.nl. Zorg dat u erbij bent!
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Open Air Blaasmuziek in Openluchttheater
Op zondag 17 september
wordt er een open air concert gegeven door 3 topblaaskapellen. Volksmuziek uit Tsjechië, Oostenrijk
en Duitsland zal dan te horen zijn in het Openluchttheater van Overloon. Het is niet de eerste keer dat
er blaasmuziek klinkt in het theater, maar wel de
eerste keer in deze vorm.
U kunt op deze zondagmiddag allereerst genieten
van blaaskapel Freunde Echo. Zij zullen het programma om 13.00 uur openen met de inmiddels
vertrouwde Moravische volksmuziek. Freunde Echo
heeft inmiddels een behoorlijke reputatie opgebouwd in de wereld van de blaaskapellen, zowel
in Nederland als in België, Duitsland en Tsjechië. De
kracht van de kapel zit hem in het zo goed mogelijk vertolken van de oorspronkelijke volksmuziek
uit Moravië. Uiteraard hoort de zang daarbij en
met het zangduo Majka Weites en Sanneke Thijssen
wordt de muziek pas echt levendig.

Blaaskapel Freunde Echo (J. Verhofstad- Fotojac)

Natuurlijk worden de liedjes gezongen in de Tsjechische taal, want dat hoort ook zo.
Komt u luisteren naar de verrassende klanken van
Freunde Echo en laat u meeslepen naar het Moravische land.
Freunde Echo nodigt voor deze middag al haar FEN
club leden uit om hierbij aanwezig te zijn.
De muziekmiddag is met name bedoeld voor de
fans van Freunde Echo en de muziekfans die houden van mooie volksmuziek.
Maasgalmkapel uit Kessenich

Als speciale gastkapel heeft Freunde Echo de prachtige blaaskapel de Maasgalm uitgenodigd om in
Overloon te komen spelen. Deze kapel staat al vele
jaren onder leiding van tenorhornspeler Peter Willen. De Maasgalm is een graag geziene gast tijdens
festivals in België, maar zeker ook in Nederland en
Duitsland. De kapel heeft een breed repertoire met
ook veel stukken van Tsjechische componisten, maar
ook de Egerländermuziek wordt niet geschuwd.
Verder staan er ook verschillende solostukken op
hun programma. De Maasgalmkapel heeft (net als
Freunde Echo) een zangduo.
De spontane uitstraling van het orkest zorgt telkens
weer voor een gezellige sfeer, die overslaat op het
aanwezige publiek.
Dus laat u meeslepen tijdens het fantastische optreden van de Maasgalmkapel uit Kessenich (B).
Cesticka
Deze relatief jonge kapel bestaat uit een zestal muzikanten. De bezetting doet denken aan o.a. de bekende Tsjechische kapel Cestika. Cesticka is een kapel die de oorspronkelijke volksmuziek vanuit haar
hart laat spreken. Zoals de muzikanten zelf zeggen:
je moet een kippenvelgevoel krijgen bij het horen
van de echte Moravische volksmuziek. Denk hierbij
aan blaaskapellen zoals, Zadovjaci, Mistrinanka, Sohajka en Tufaranka. Cesticka maakt muziek uit pure
hobby, geen kapsones en wil de passie voor de muziek delen met het publiek. Doordat de kapel een
kleine bezetting heeft, zijn zij zeer flexibel inzetbaar bij menig festival of dorpsfeest. Alle muzikanten spelen ook al bij een of meerdere blaaskapellen.
Cesticka zal bij het Open air concert haar klanken
niet op het grote podium laten horen, maar midden
tussen het publiek tijdens de pauze en na afloop
van het concert. Cesticka zal iedereen muzikaal plezieren met haar aangename klanken.
Open Air concert openluchttheater in Overloon
Datum: Zondag 17 september
Tijd: 13.00 uur tot 18.00 uur
Toegang: GRATIS
Info: Ton Keizers 0478-642399
Bij slecht weer wordt uitgeweken naar Gemeenschapshuis ‘de pit’.

de Maasgalmkapel
Cesticka
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Kruisboogschutters organiseren
Wintercompetitie 2017- 2018
Hierbij wordt u uitgenodigd om
deel te nemen aan onze wintercompetitie 2017 – 2018 kruisboogschieten 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, boven zijn gemiddelde te schieten. Als men geen gemiddelde heeft, wordt dit na vier series berekend.
Dit geldt dan voor de verdere competitie.
Als je nog niet bekend bent met het kruisboogschieten, 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 informatie.

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

KBO-OVERLOON
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(sedert 1955)

kalender van activiteiten vanaf
6 september
Mee gaan doen aan activiteiten in het komende,
koelere jaargetijde? Kijk eens in het laatste nummer
van de Info op blz. 2 welke activiteiten er allemaal
georganiseerd worden! Maak een keuze uit het gigantische aanbod en informeer eens bij anderen
hoe dat daar bevalt. Het is goed voor uw algeheel
welzijn. Doen dus, en niet uitstellen!
ZONDAG 10 SEPTEMBER: Uit op zondag. Van half
drie tot vier uur in de Pit. Toegang vrij voor iedere
belangstellende. Programma: Marius Grutters vertelt over de Maasheggen en vertoont daarbij ook
passende beelden. Verder: zie de aankondiging in
dit blad.
MAANDAG 11 SEPTEMBER: Inleiding en praktijk
van het wipschieten in het Gildehuus. Onder leiding
van ervaren Gildebroeders. Aanvang om 19.00 uur.
Aanmelden is nog steeds mogelijk. Bel naar Wim Nabuurs op 641492.
WOENSDAG 13 SEPTEMBER: Koken voor Ouderen.
In de foyer van de Pit. Aanvang om 12 uur. Diegenen, die op basis van leeftijd en verjaardagsdatum in
aanmerking komen, zijn uitgenodigd.
WOENSDAG 13 SEPTEMBER: Inleiding en praktijk van
het wipschieten in het Gildehuus (tweede zitting).
Aanvang: 14.00 uur. Enthousiaste ervaren schutters
begeleiden u één op één. Aanmelding nog steeds
mogelijk. Bel daarvoor naar 641492 (Wim Nabuurs).
DONDERDAG 14 SEPTEMBER: IVN-wandeling door
natuurgebied van land en water ‘de Vilt’ in Beugen.

Zie verder de mededeling hierover elders in dit blad.
Inlichtingen bij Jan Lamers (640125).
WOENSDAG 20 SEPTEMBER: Sociaal Culturele Dag
in Wanroy. Aanvang: 10 uur. In het programma
o.a.: Veilig Verkeer Nederland houdt een presentatie en er wordt opgetreden door een Brabantse
troubadour.
VRIJDAG 29 SEPTEMBER: Bijeenkomst van Samen
Eten. Aanvang om half zes. Adres: Leuke Broeders.
Aanmelding bij Christine Hendriks-Arts, 641719.
••• DONDERDAG 5 OKTOBER: Viering van de Dag
van de Ouderen. Aanvang om 2 uur in de Pit. Zaal
open om half twee. Eindtijd rond half vijf. Programma nog niet volledig bekend. Wel is nu al bekend
dat dhr. van de Broek uit Deurne een bijdrage zal
leveren.Versnaperingen horen uitraard ook bij deze
viering.•••
Verdere agenda: in de maand september zou nog
een fietsexcursie georganiseerd worden. Probleem
is sinds kort dat ook de te bezoeken bedrijven een
bijdrage vragen. We blijven ons echter inzetten voor
gratis excursies! En dat is (nog) niet gelukt. Dus voorlopig gaat dat niet door. Wellicht wel in het voorjaar.
Op zaterdag 28 oktober (voorlopige datum) excursie
naar de bruinkoolmijnen in Bergheim/Garzweiler (in
de voormiddag) en Aken (’s middags). Leest u verder het achtergrondartikel bij deze reis in de Info.
De Info zal rond 10 september bezorgd worden. In
september verschijnt tevens hierover de folder met
inschrijfstrook.
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Goede Benen Tour
Op 10-9-2017 is het weer
zover. Voor de vierde keer
vindt er de Goede Benen Tour
plaats.
Deze wielertocht wordt georganiseerd voor het
goede doel Stichting Tante Lenie, in samenwerking
met ijssalon Clevers.
Stichting Tante Lenie is een stichting die gezinnen
met een ernstig ziek kind een gezinsvakantie aanbiedt om zo de dagelijkse zorgen even te vergeten.
De Goede Benen Tour is een groot succes! Reden
genoeg om de tour dit jaar weer te organiseren.
Op 10 september kan er vanaf 7.30 uur gestart worden vanuit de ijssalon in Grubbenvorst, Arcen, Overloon, Plasmolen, Kessel en Roermond. Vanuit hier
kun je naar smaak je route kiezen, variërend van
60-200 km.
Aan het einde van de rit word je getrakteerd op een
heerlijke ijscoupe.
Voor meer informatie, zie: www.stichtingtantelenie.nl of www.clevers.nl.

.%229(5/221

Wandelen in De Vilt in Beugen
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De Vilt, een voormalige Maasarm,
werd in 2009 en 2010 aangepakt.
Het natuurgebied was aan een oppepper toe. Verwilderd groen werd verwijderd, net als het slib van
de bodem. Vissen werden gevangen en tijdelijk elders ondergebracht. De Vilt werd leeggepompt, het
water geloosd. Na de klus liep De Vilt vanzelf weer
vol met grondwater (dieper kwelwater). Het resultaat? Dieren en plantjes die eerst onvindbaar waren, voelen zich er nu thuis. De natuurontwikkeling
rondom de Vilt wordt goed in de gaten gehouden
door het Brabants Landschap en Waterschap AA &
Maas.

Donderdag 14 september maken we hier, onder leiding van Ben Verheijen van het IVN, een wandeling.
Ben zal ons dan van alles vertellen over dit mooie
natuurgebied.
We vertrekken om 13.00 uur bij de Kerk met auto’s, aanmelden is niet nodig. Voor informatie kunt
u contact opnemen met Christine Hendriks-Arts
[641719].
Wij hopen op een grote groep wandelaars.

BRABANTSE HUMOR
Kom weer naar de Pit voor de
Brabantse HUMOR avond op
zaterdag 7 oktober 2017

len, kom dan naar deze gezellige Brabantse humoravond! Wees er snel bij, want voor de kaartjes geldt:
“Wie het eerst komt…….”

Het is weer bijna zover! De Brabantse humoravond die
ook dit jaar weer georganiseerd wordt door fanfare
Vriendenkring. Zoals vorig jaar natuurlijk weer in de
Pit. De avond begint om 20.00 uur.

Net als voorgaande jaren hebben we ook dit
jaar weer een aantal topartiesten, dat het podium zal betreden. Het belooft een zeer gevarieerd programma te worden dat garant
staat voor een ouderwets gezellige avond.
We gaan natuurlijk nog niet alles verklappen van
wat u die avond kunt verwachten, maar we lichten
alvast een tipje van de sluier op.

De kaartverkoop vindt plaats bij Tankshop Jacobs
aan de Vierlingsbeekseweg en gaat van start op
maandag 4 september a.s. om 10.00 uur. De kaartjes
kosten net als vorig jaar € 15 per stuk. (max. 6 stuks
p.p.). Hebt u zin in een avond lachen, gieren, brul-
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Een oude bekende, voor mensen die al vaker op de

Brabantse humoravond geweest zijn, is Jan Strik.
Een “tonpraoter” van het type “lach of ik schiet”.
Jan is niet de artiest van de fijne woordspelingen,
maar gewoon recht voor zijn raap. Zoals ze in Brabant zeggen “unne gewone mens” die een behoorlijk potje kan ouwehoeren. Winnaar van diverse
prijzen. Hij zegt zelf: “Ik heb eigenlijk alles gewonnen wat er te winnen valt. Ik heb ook een hoop niet
gewonnen, maar dat vind ik verder prima. Als je
maar plezier hebt in wat je doet.”
Een andere zeer bekende “topper in de ton” is
Berry Knapen. Hij noemt zichzelf absurdist. Absurd
theater, daarvoor is hij in de wieg gelegd, zegt hij
zelf. Zijn ouders zagen dit al toen hij als klein jochie
door de box “stuiterde”. Hij is sinds 1999 actief als
professioneel artiest. Naast optredens in “de ton”
treedt hij ook op als straatartiest bijvoorbeeld in de
zomer tijdens diverse straatfestivals. Berry is niet te
beroerd om zijn publiek te betrekken bij zijn optreden. Hij vindt het heerlijk om de boel op zijn kop te
zetten en een beetje met het publiek “te kloten”,
zoals hij dit zelf noemt. In de ton is hij helemaal in
zijn element. Absurde humor, onvoorspelbaar, hilarisch, explosief en ok een tikkeltje brutaal soms.
Heerlijk!
Behalve over deze twee voor u misschien al wat bekendere namen, willen we u als laatste iets vertellen
over Dirk Kouwenberg. Hij heeft met verschillende
buuts al meerdere malen de finale gehaald van de

Brabantse Kampioenschappen in Valkenswaard en
op het Keiebijters Kletstoernooi in Helmond. Dirk is
erg enthousiast op het podium en door gebruik te
maken van zijn scherpe humor kan hij iedere zaal
boeien tot de laatste minuut. Zijn buuts staan bol
van originele humor en herkenbare gebeurtenissen.
Alsof hij het zelf heeft meegemaakt… . Kortom een
tonpraoter die zijn mannetje staat tussen alle andere toppers in Brabant.
Zoals gezegd, we lichten slechts een tipje van de
sluier op…….
Dit waren nog maar drie van de zes optredens die
u deze avond kunt verwachten. Wilt u ook graag
weten welke andere artiesten die avond nog voor u
zullen optreden?
Kom dan zaterdag 7 oktober a.s. om 20.00 uur naar
de Pit en beleef met ons
deze gezellige Brabantse Humoravond. We
hopen u te mogen begroeten op deze traditionele “eerste zaterdag
van oktober”. Het belooft weer een gezellige
humoravond te worden!
Tot dan!
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(advertorial)

PLUS organiseert Goed Eten Festival
met foodtrucks en kookcolleges van 24Kitchen-chefs
Midden in de Limburgse natuur samen met vrienden genieten van goed eten en drinken? Dat kan! Op
zaterdag 23 en zondag 24 september 2017 organiseert PLUS Verbeeten samen met twee andere PLUS
supermarkten uit de regio en 24Kitchen het Goed Eten Festival. Hier proef je niet alleen Goed Etenproducten, ook kunt u deelnemen aan kookcolleges van 24Kitchen-chefs om kookinspiratie op te doen. En
de kinderen? Ook voor hen is er veel te doen!

Judith en Guido van Dijck in

Het Goed Eten Festival wordt gehouden op de boerderij van David Janssen
in Veulen. Hier komen ook de GIJS eieren met het Beter Leven keurmerk 3sterren vandaan. Alle gerechten uit de foodtrucks zijn gemaakt van enkel
Goed Eten-producten. Het tweedaagse festival wordt georganiseerd door
vier PLUS supermarkten uit de directe omgeving van Veulen, namelijk: PLUS
Venray, PLUS Verbeeten in Overloon, PLUS Verbeeten in Vierlingsbeek en
PLUS Lucassen in Horst.

Interesse? Vanaf 26 augustus 2017 zijn toegangskaarten (4,95 euro per stuk)
te koop bij een besteding vanaf 20 euro bij elk van de 4 PLUS supermarkten.
Naast toegang tot het festivalterrein, ontvangt u bij binnenkomst een
welkomstdrankje en een Goed Eten-gerecht, en kunt u kookcolleges volgen
van de 24Kitchen-chefs. Elke volwassene met een toegangskaartje mag twee kinderen onder de twaalf jaar
gratis meenemen. En ook parkeren is er gratis.
“Wij waren direct erg enthousiast”, zegt Jan Verbeeten, ondernemer van PLUS Verbeeten. “Als PLUS
ondernemers houden wij veel van goed eten. We vinden het dan ook fantastisch om samen met de andere
PLUS supermarkten en 24Kitchen op dit festival te laten zien wat goed en lekker eten is. En dat op zo’n
prachtige plek in Veulen!”
Kijk voor meer informatie op www.goedetenfestival.nl.
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Gezellig AMOZ-toernooi tennisclub Loonse Duinen
Na de succesvolle jubileumeditie van vorig jaar organiseert
TC Loonse Duinen ook dit jaar
weer het Alles Mag Op Zaterdag (AMOZ)toernooi. We
willen er net als afgelopen
jaar weer een groot feest van maken voor jong en
oud, leden en niet-leden. Op zaterdag 16 september staan zowel tennis als niet-tennisgerelateerde
spellen weer voor u klaar. Maak kennis met Padel,
neem het op tegen het ballenkanon, of geniet van
een drankje op het gezellig aangeklede terras.
Zoals de naam al aangeeft: alles kan en alles mag!
Van gekke kleding tot onverwachte teamsamenstellingen, alles mag.

Aansluitend aan het toernooi vindt er dit jaar een
BBQ plaats waar de gezelligheid na het toernooi gewoon doorgaat.
Opgeven kan in teamverband (minimaal 6 spelers
per team) door middel van een mailtje te sturen
naar allesmagopzaterdag@hotmail.com onder vermelding van teamnaam, contactpersoon, e-mailadres en telefoonnummer.
Opgeven kan t/m 9 september.
Lid zijn van de tennisclub is geen vereiste!
Wij hopen u allen te mogen verwelkomen op het
gezelligste toernooi van het jaar!
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Op 31 augustus 2017 promoveerde aan de
Radboud Universiteit Nijmegen

Rob Arts
met het predicaat Cum Laude
op zijn proefschrift getiteld:
“immunometabolic pathways regulating
innate immune adaptation”

Ontmoetingspunt ‘t HELDER
Ruimte voor úw ideeën!
13 sept.

Start basiscursus Mandala tekenen 5 lessen
www.miatielen-poels.nl

19 sept.

Lezing: Reizen en werken in Nepal
door Angelique van Hoof 20.00 – 22.00 uur
Entree gratis – Tevens boekpresentatie en
verkoop souvenirs uit Nepal, India en Tibet
www.angelnepal.nl

9 okt.

Mantrazingen met Yvonne van Oostrum

14 nov.

Start opleiding Luisterkind door Marjan ’t Lam
www.heel-zijn.nu
info@heel-zijn.nu

Hulp in de huishouding
gevraagd
In Overloon, 3 uur per week
Tijden in overleg.

Interesse? Bel: 06-51220917

VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open
van 12.00 tot 18.00 uur
WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
dϬϲͳϭϮϵϵϭϵϳϵ

Meer informatie vindt u op de website!
Pieter en Annemie v/d Munckhof, tel. 0478-641404 of
06-27007511 email t-helder@ziggo.nl Helderseweg 31, Overloon

www.helder-overloon.com

Jezus zeide: ik ben de weg en de waarheid
en het leven;
niemand komt tot de Vader dan door Mij.
(Johannes 14:6)

Met liefde hebben wij afscheid genomen van
mijn man, onze papa, schoonvader en opa

Martin Spreeuwenberg
echtgenoot van Annie Jenniskens

*Brazilië, 16 maart 1950 †Overloon, 24 juli 2017
Wij willen iedereen bedanken voor
het medeleven en de vele kaarten die we
mochten ontvangen.

Annie
Angelique en Ben
Dennie en Tamara, Fenna
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Open atelierroute ‘Kunstkolk’
Zoals in verschillende weekbladen vermeld vindt op 9
en 10 september de open
atelierroute plaats van het
Boxmeerse kunstcollectief
Kunstkolk
In de plaats Overloon presenteren zich twee Overloners, die ook lid
van de Kunstkolk
zijn.
• Adriaan van
Rossen: Hij werkt
merendeels
met
hardhout en hardsteen. Zijn beelden
zijn
non-figuratief met een vloeiend lijnenspel. Als
kunstenaar heeft
hij een klein atelier op de Bergkamp, maar voor
deze gelegenheid
zal hij zijn werk
ook exposeren op
de Bergkamp 4.

• Gijs van Lanen: Gijs maakt houtsculpturen van
vooral wortelhout in combinatie met ijzer, dit in
samenwerking met kunstsmid Juul Baltussen uit
Westerbeek. Het is verbazingwekkend wat voor een
prachtige vormen door de natuur in dit hout verborgen zijn.
De veelzijdige werken van deze twee Overloonse
kunstenaars zijn gratis te bezichtigen op de Bergkamp 4 op zaterdag 9 en zondag 10 september van
11.00 tot 17.00 uur.
U bent van harte welkom.

Leefbaarheidsmeter Overloon
Hoe is het gesteld met het
woonklimaat, zijn er veel
gezamenlijke activiteiten,
zeggen buurtbewoners elkaar gedag, ligt er veel troep
op straat, zijn er onverzorgde
stukken groen. Dit zijn allemaal vragen waar je over
na kunt denken als je het hebt over leefbaarheid.
Momenteel is Sociom bezig met een onderzoek naar
de leefbaarheid in Overloon en wij zijn erg benieuwd
naar uw mening!
Leefbaarheid is een begrip dat veel wordt gebruikt,
maar waarvan niemand precies weet wat het betekent. Het heeft te maken met hoe prettig het is om
ergens te wonen, maar hier heeft iedereen zijn eigen maatstaven voor. Wij verstaan onder leefbaarheid, de aantrekkelijkheid van een gebied of gemeenschap om er te wonen, werken of te recreëren.
Om erachter te komen of uw buurt leefbaar is heeft
Sociom een enquête gemaakt. Wij willen graag van
u weten in welke mate de leefomgeving aansluit bij
de voorwaarden en behoeften die er door de burgers wordt gesteld. Bent u woonachtig in Overloon,

dan willen wij u vragen om de enquête in te vullen,
welke te vinden is via een online link:
https://www.survio.com/survey/d/F9T9N9A5X4W5F4N8S. De enquête bevat slechts 10 vragen.
Net als u hechten wij veel waarde aan het feit dat u
veilig, aangenaam en zo lang mogelijk in uw dorp
kunt blijven wonen. Signalen die u afgeeft zullen
wij, waar mogelijk, neerleggen bij diegene die hier
ook wat aan kan doen. Bijvoorbeeld de politie, woningcorporatie, gemeentelijke dienst, enzovoort.
Hoe duidelijker uw signaal, des te concreter kunnen
we deze ook neerleggen bij de juiste personen.
Mocht u n.a.v. bovenstaande nog iets willen verduidelijken, dan kom ik graag naar u toe. U kunt
contact met mij opnemen door te bellen naar 0610431344 of een mail te sturen naar samantharegeer@sociom.nl. Meer informatie over het werk van
Sociom vindt u op onze website www.sociom.nl.
De resultaten die uit de enquête naar voren zijn gekomen zullen in de maand oktober via verschillende
kanalen worden gecommuniceerd.
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Overloonse Bridgeclub
Tijdens de laatstee zitting
van de zomercompetitie waren de drie beste paren
in geel:
1 Maria van Boekel & Bert Vloet
64.17%
2 Bella Huisman & Jan Mater
60.83%
3 Els Kremers & Tinie van den Hoogen
57.50%
In de rode lijn:
1 Miny & Wiel Verhoeven
2 Corrie Hartong & Math Keulards
3 Mia & Servi Bongaerts

58.33%
57.50%
54.58%

In de groene lijn:
1Mientje van de Vorle & Ali Raaymakers
2 Corrie & Hans Visscher
2 Will & Willy Linssen

63.33%
58.33%
58.33%

Einde zomercompetitie. De vijf sterkste paren met
het hoogste gemiddelde:
1 Nelly Baltussen & Maria Willems
64.73%
2 Mieke Stappers & Ger van Boekel
63.03%
3 Maria van Boekel & Bert Vloet
61.63%
4 Els Bovee & Wil ten Horn
60.45%
5 Corrie Hartong & Math Keulards
60.28%

Beste mensen,
In de maanden september en oktober is de
statiegeldbonnenactie
van PLUS Verbeeten
Overloon en Vierlingsbeek voor de DUO-Fiets.
De opbrengst van deze actie komt ten goede aan de
exploitatie van de Duo-Fiets voor de gemeenschap
Overloon - Holthees - Smakt.
Voor informatie zijn wij te volgen via de website
www.zonnegroet-ohs.nl óf Theobaldusparochie:
Link de Zonnegroet/Duo-Fiets
Mag onze gemeenschap op uw gulheid rekenen?

De Heer Marius Gru
utters vertelt ons over de geschiedenis, de flora
en fauna van het e
eeuwenoude natuurgebied “De Ma
aasheggen”.
Hij ondersteun
nt zijn verhaal met foto’s en een ko
orte film.
e welkom! Entree gratis. Vrijwillige
e bijdrage mag.
U bent allen van harte
Waar: De Pit

Wanneer: 10 september Tijd: 14.30 uur
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GROENINGEN - OVERLOON - VIERLINGSBEEK

SCHADEHERSTEL

WWW.AUTOKUSTERS.NL
Overloon:
Irenestraat 12 - Tel. 0478-641312
Vierlingsbeek: Grotestraat 69 - Tel. 0478-631901

ONDERHOUD & REPARATIE
COMPLETE REINIGING
VERKOOP & INKOOP

Ɛ͛:ĂĐŬsĞƌŵĞƵůĞŶƵǁƉůĂĂƚƐĞůŝũŬĞĐŽŶƚĂĐƚƉĞƌƐŽŽŶ
ǀŽŽƌ;ƚŝũĚĞůŝũŬͿƉĞƌƐŽŶĞĞů͘
tŝůƚƵŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŽǀĞƌĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶǀĂŶ
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚƵŝƚǌĞŶĚĞŶ͕ǁĞƌǀŝŶŐΘƐĞůĞĐƚŝĞĞŶͬŽĨ
ƉĂǇƌŽůůŝŶŐŶĞĞŵĚĂŶĐŽŶƚĂĐƚŵĞƚŵŝũŽƉ͘
/ŬŬŽŵŐƌĂĂŐďŝũƵůĂŶŐƐŽŵĞĞŶĞŶĂŶĚĞƌƚŽĞƚĞ
ůŝĐŚƚĞŶ͘

Overloon -

0478 588 889 - Venray

Keizersveld 54, 5803 AN Venray
www.goemansuitvaartzorg.nl
Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid





Homeopathie,
een milde en
effectieve
geneeswijze voor
uiteenlopende
klachten.
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dĞů͗ϬϲϭϰϲϱϳϳϵϲKǀĞƌůŽŽŶ
:ĂĐŬ͘ǀĞƌŵĞƵůĞŶΛŚĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘Ŷů
ǁǁǁ͘ŚĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘Ŷů
,ĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘ŶůǀŽŽƌĞĞŶŐŽĞĚĞŵĂƚĐŚ
ƚƵƐƐĞŶǁĞƌŬŐĞǀĞƌĞŶ;ƚŝũĚĞůŝũŬͿƉĞƌƐŽŶĞĞů͘

Agenda
2017
9 september
Gilde, oud papier ophalen
9 september
Fanfare, proeflessen blokfluiten,
De Pit, 13.40 - 14.15 uur
9 en 10 september
Kunstkolk, open atelierroute,
Bergkamp 4, 11.00 - 17.00 uur
10 september
Dameskoor, jubileummis, Kerk,
10.30 uur, aansluitend samenzijn
in de Pit
10 september
Stichting Tante Lenie, Goede Benen Tour, start bij IJssalon Clevers,
vanaf 7.30 uur
10 september
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
- De Maasheggen door Marius
Grutters, De Pit, 14.30 tot 16.00
uur
14 september
KBO, IVN-wandeling de Vilt in
Beugen, vanaf Kerkplein, 13.00
uur
14 september
A.V. Sporting, Proefloop Maasheggenloop 2017, Café-zaal ’t
Centrum Boxmeer, 19.00 uur
16 september
Tennisclub, Alles mag op zaterdag toernooi, start 10.00 uur
16 september
Fanfare, proeflessen blokfluiten,
De Pit, 13.40 - 14.15 uur
17 september
Freunde Echo, Open Air concert,
Openlucht Theater, 13.00 uur
20 september
KBO, Sociaal Culturele Dag in
Wanroy, Aanvang 10.00 uur
20 september
OVO, openingsavond met quiz,
De Pit, 20.00 uur
21 september
EHBO, Herhalingslessen, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
22 september
Loën wet ‘t, spelavond
23 september
Fanfare, proeflessen blokfluiten,

De Pit, 13.40 - 14.15 uur
23 september
Loën wet ‘t, prijsuitreiking
23 september
Jubileumshow Zang- & theatergroep Oker 1967 - 2017, première
avondvoorstelling, De Pit, 20.15
uur
24 september
Jubileumshow Zang- & theatergroep Oker 1967 - 2017, middagvoorstelling, De Pit, 14.30 uur
29 september
KBO, Samen Eten
29 september
Jubileumshow Zang & theatergroep Oker 1967 - 2017, avondvoorstelling, De Pit, 20.15 uur
30 september
Jubileumshow Zang & theatergroep Oker 1967 - 2017, avondvoorstelling, De Pit, 20.15 uur
1 oktober
De Vlotter, korte rit, Partycentrum Bos, start 10.30 uur
2 oktober
Dorpsraad, vergadering, De Pit,
20.00 uur
3 oktober
OVO, natuurwandeling, De Pit,
13.00 uur
4 oktober
OVO, filmavond, Museumzicht,
20.00 uur
5 oktober
OVO, natuurwandeling, De Pit,
13.00 uur
5 oktober
KBO, viering Dag van de Ouderen, De Pit, 14.00 uur
7 oktober
Fanfare, Brabantse Humoravond,
De Pit, 20.00 uur
8 oktober
Logeko, H. Mis (10.30 uur) en
aansluitend Koffieconcert (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

11 oktober
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00
uur
12 oktober
EHBO, Herhalingslessen, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
14 oktober
Gilde, oud papier ophalen
14 oktober
Parochie Maria Moeder van de
Kerk, Bedevaart naar Lourdes
14 oktober
Toerklub, Djeenz ATB avond toertocht
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
25 oktober
OVO, thema fysio-manueel therapeut Hans Theunissen, De Pit,
20.00 uur
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
1 november
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00
uur
5 november
Kindermarkt, tweedehands kleding en speelgoedbeurs, De Pit,
11 - 13.30 uur
6 november
Dorpsraad, vergadering, De Pit,
20.00 uur
9 november
EHBO, Herhalingslessen, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
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Ontmoet
De juiste adviseur voor al je vragen.
Op woensdag in de even weken van 9.00-21.00 uur, Zuster Bloemstraat in Beugen.
Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/lvcm
Een aandeel in elkaar

Elke dag geopend!
Maandag, dinsdag en donderdag
ook ‘s avonds

Afspraak maken kan zonder verwijsbrief van uw (huis)arts
- Algemene fysiotherapie
- Manuele therapie
- Dryneedling
- Medische trainingstherapie
- Revalidatie bij heup- en knieprotheses
- Medical taping Concept (Kinesio tape)
- Therapie aan huis en instelling

De Bergkamp 32
5825 AG Overloon
Tel: 0487 – 640 520
Mobiel: 06 – 2500 5743
Email: info@fysioteunissen.nl
Internet: www.fysioteunissen.nl

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging
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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
16 november
OVO,
naar
bowlingcentrum
Oostrum, vanaf Kerkplein, 19.30
uur
18 november
HOT, Het geheugen van water, de
Weijer Boxmeer
18 november
Oker, Reünie voor leden en
oud-leden van Jongerenkerk/Jongerenkoor/Young Sound en Oker,
Partycentrum Bos, ‘s avonds
24 november
KBO, Samen Eten
25 en 26 november
HOT, Het geheugen van water,
De Pit
29 november
OVO, thema Smartlappenkoor,
De Pit, 20.00 uur
4 december
Dorpsraad, vergadering, De Pit,
20.00 uur
6 december
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00
uur
9 december
Gilde, oud papier ophalen
9 december
SGO, Mark van de Veerdonk met
KaasKleum, De Pit, 20.00 uur
10 december
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
14 december
EHBO, Herhalingslessen, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
17 december
Huibuuke, kaartverkoop Bonte
Avond, De Pit, 11.00 uur
17 december
Fanfare, Kerstconcert
20 december
OVO, kerstviering, De Pit
29 december
KBO, Samen Eten

2018
3 januari
OVO, nieuwjaarsreceptie, samen
lachen, samen zingen, De Pit,
20.00 uur

7 januari
Huibuuke en Fanfare, Liedjesmiddag, De Pit, 13.49 uur
11 januari
EHBO, Herhalingslessen, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
17 januari
OVO, winterwandeling met snert,
Museumzicht, 19.00 uur
18 januari
EHBO, Herhalingslessen, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 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 Huiwage, vanaf 9.00 uur
27 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit,
20.00 uur
31 januari
OVO, jaarvergadering en Theetantes, De Pit, 20.00 uur
3 februari
Huibuuke, Mitlaifbal, De Pit,
14.11 uur
7 februari
Huibuuke, Bonte Avond Huize
Loôn, 19.00 uur
8 februari
EHBO, Herhalingslessen, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
10 februari
Huibuuke, stunt, receptie
11, 12 en 13 februari
Carnaval
2 en 3 juni
SSS ’18, Feestweekend 100-jarig
bestaan
20 februari
OVO, excursie anthurium kwekerij Meerlo, vanaf Kerkplein, 13.00
uur
21 februari
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00
uur
22 februari
OVO, excursie anthurium kwekerij Meerlo, vanaf Kerkplein, 13.00
uur
28 februari
OVO, thema TBS kliniek Venray,
De Pit, 20.00 uur

8 maart
EHBO, Herhalingslessen, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
11 maart
OVO, internationale vrouwendag: dauwtrappen en ontbijten,
Raaijhal 8.30 uur
14 maart
OVO, thema autorijschool VenRij, De Pit, 20.00 uur
21 maart
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00
uur
28 maart
OVO, thema Jos van Katwijk en
Venant Lemmers, De Pit, 20.00
uur
10 april
OVO, excursie fruitteeltbedrijf
van Welie Stevensbeek, vanaf
Kerkplein 13.00 uur
11 april
OVO, thema depressie, De Pit,
20.00 uur
12 april
EHBO, Herhalingslessen, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
18 april
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00
uur
19 april
OVO, reisje Yakult fabriek Almere en rondrit ’t Gooi, vanaf Kerkplein, 7.30 uur
25 april
OVO, thema Oranjefeest, De Pit,
20.00 uur
16 mei
OVO, fietsen met Marjo, De Pit,
19.00 uur
17 mei
EHBO, Herhalingslessen, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
30 mei
OVO, afsluitingsavond, De Pit,
18.00 uur
8 en 9 juni
SSS ’18, Feestweekend 100-jarig
bestaan
14 juni
EHBO, Herhalingslessen, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
16 juni
Bridgeclub, Mijling Open Bridge
Drive
1 juli
Gilde, Koningschieten
26 augustus
Evenement Overloon Buitengewoon
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Gerrit Arts
Kantoor Overloon
24 uur bereikbaar op:

Te l : 0 4 7 8 - 6 4 0 0 2 6
Mob. 06-51135364

Martin Gaus Hondenschool
Boxmeer -Venray

w w w. b r i e n s v e l d . n l

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

U ii tt vv aa aa rr tt vv ee rr zz oo rr gg ii n
n gg
U

Voor meer informatie: www.martingausboxmeervenray.nl

HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS

VERKOOP
•

•

Nieuwe en gebruikte
aanhangwagens en
paardentrailers

ONDERHOUD

+$1'(/621'(51(0Ζ1*:(Ζ-0$16
DXWRȇV_FODVVLFV_GLYHUVHQ

• Reparatie en keuring
van alle merken

ΖQHQYHUNRSHQ
YHUNRRSHQDDQNRRSEHPLGGHOLQJ
]RHNRSGUDFKWHQ

Onderdelen van alle
merken

VERHUUR
• Aanhangwagens en
Qaardentrailers
Bezoek onze showroom voor het hele
assortiment of kijk alvast op onze site:
henckensoverloon.nl

2SHQLQJVWLMGHQ
'LHQ=D
XXU

+DQGHOVRQGHUQHPLQJ:HLMPDQV

2YHULJHGDJHQRS

'H2XGH0ROHQ2YHUORRQ_7

DIVSUDDNRRN
VDYRQGVHQZHHNHQG
De Oude Molen 3, 5825 KA Overloon | T0478-640304 | henckensoverloon.nl
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$XWRȇVROGWLPHUVNODVVLHNHUV
HQOLFKWHEHGULMIVZDJHQV

ZZZKDQGHOVRQGHUQHPLQJZHLMPDQVQO
LQIR#KDQGHOVRQGHUQHPLQJZHLMPDQVQO

Warme Bakker Degen
,ĞƚĂĚƌĞƐǀŽŽƌĞůŬŵĞƌŬ͊
WĞƌƐŽŶĞŶǁĂŐĞŶƐ͕ďĞĚƌŝũĨƐǁĂŐĞŶƐ͕ĐĂŵƉĞƌƐ
W<͕ŽŶĚĞƌŚŽƵĚ͕ƌĞƉĂƌĂƚŝĞ
ŝƌĐŽ͕ĐŽŶƚƌŽůĞĞŶƌĞƉĂƌĂƚŝĞ
ZƵŝƚƌĞƉĂƌĂƚŝĞĞŶͲǀĞƌǀĂŶŐŝŶŐ
^ĐŚĂĚĞŚĞƌƐƚĞů
ĨŚĂŶĚĞůŝŶŐŵĞƚǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐ
sĂŬŐĂƌĂŐĞƉĞĐŚŚƵůƉ

Reclame: 11t/m 16 september
• Appel speciaalvlaai
€ 10,35
• V-kornbrood
€ 2,35
• Spelt muesli koeken
€ 2,60
Reclame: 18 t/m 23 september
• Peer karamelvlaai
€ 10,35
• Vezelbrood
€ 2,35
• Kaiserbroodje
€ 0,25
Irenestraat 2 Overloon
Tel: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

ŝŶŶĞŶͲĞŶďƵŝƚĞŶŬĂŶƚƉŽĞƚƐĞŶ
/ŶŬŽŽƉ͕ŝŶƌƵŝů͕ǀĞƌŬŽŽƉ͕ĂĚǀŝĞƐ
EŝĞƵǁĞŶŽĐĐĂƐŝŽŶƐ
KƉůŽƐĞǁĞŐϰď
ϱϴϮϱ,EKǀĞƌůŽŽŶ
ϬϰϳϴͲϲϰϮϲϵϮǁǁǁ͘ǀĂŬŐĂƌĂŐĞǁĞŝũŵĂŶƐ͘Ŷů

Twan Wilmsen | 06 51 252 699 | www.awing.nl
Voor computers, printers, wifi, cartridges,
Routers, onderhoud en reparatie.
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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

2

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
aanleveren uiterlijk

20 september
13 september 20.00 uur

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

