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Koos van der Hoff vijftig jaar koorknaap
In werkelijkheid zingt hij al
veel langer - vanaf de lagere school - in een koor. Koos,
geboren uit Friese ouders op
een ontginningsboerderij in De Rips, kwam bij toeval
in Overloon terecht. Voor hetzelfde geld had hij nu zijn
gouden zangcarrière gevierd bij een of ander koor in Sint
Anthonis, in De Rips of Vierlingsbeek, of God weet waar.
Door Bertje Hendrix van Hendrix Voeders uit Boxmeer
werd hij in Overloon als bedrijfsleider aangesteld op
het kippenbedrijf aan de Rondweg. Dat was in 1965.
Hij had al ’n auto - al was het geen mooie - en kon
daardoor aanvankelijk bij de fanfare en het kerkkoor
in De Rips blijven. Later stapte hij in de functie van
keurmeester over naar de Veeartsenijkundige Dienst,
waar hij bleef tot aan zijn pensioen, en bouwde hij zijn
huidige woning op de Bergkamp.
In de herfst van 1967 kwam zijn buurvrouw Bennie
Loonen samen met Nellie Jeuken vragen of hij bij Logeko wilde komen, of hij in het bestuur wilde en of hij
voorzitter wilde worden. Op dat alles zei hij, na uitvoerig overleg met zijn vrouw Rieky, volmondig “ja”
zonder goed te weten wat er op hem afkwam, maar hij
heeft er nooit spijt van gehad.

het koor, vroeg meer van hem. Regelmatig kreeg hij te
horen: “Dè kunde geej nie wiëte, want geej ziet genne
Lónder!”
De noodzakelijke wisseling van dirigenten vond hij niet
makkelijk: dat moest altijd met de nodige voorzichtigheid aangepakt worden, want iedereen had daar een
andere mening over. Hij kreeg dan vaak nuttige adviezen van collega-zanger en rasechte Overloner, Teng
Poels. Na zeven jaar droeg hij de voorzittershamer (tijdelijk) over.

Sinds het overlijden van Rieky twee jaar geleden, voert
hij in z’n eentje ’n mannenhuishouden. Daar is echter
niks van te zien: het ziet er allemaal spic en span uit.
Het mag dan eigenlijk ook niet vermeld worden - maar
we doen het toch - dat hij voor ons koffie probeert te
zetten zonder water in de Senseo.
Toch nog vrij snel staat er heerlijk dampende koffie - mét koek - op tafel en steekt Koos van wal. Het
kerkkoor in De Rips stond onder leiding van hoofdonderwijzer Gradje Huvenaars. Om zich meer te bekwamen in het zangonderwijs, volgde Gradje in Helmond
zangles voor onderwijzers. Omdat hij geen collega bereid vond, stelde hij aan Koos voor om mee te gaan.
Zonder enige vooropleiding of professie in het onderwijs, maar wel met gevoel en liefde voor zang én de
nodige ambitie, zat hij daar vier jaar lang tussen allemaal onderwijzers. Eenmaal de smaak te pakken, deed
hij daarna nog vier jaar avondschool voor de Gregoriaanse zang in Roermond. Dus je mag wel stellen dat hij
als geschoold zanger aantrad bij Logeko. Het plezier in
zingen had hij hier weer snel gevonden.
Als betrekkelijk nieuwe Overloner voorzitter zijn van

De jubilarissen.

In de plakboeken die Logeko ons aanreikte lazen we
dat Koos in het jaar 2000 is benoemd tot erelid en niet
zomaar! Met een onderbreking van vier jaar maakte
hij in totaal 28 jaar deel uit van het bestuur, waarvan

15 jaar als voorzitter. Ook trad en treedt hij regelmatig op als reservedirigent van het koor en leidde
hij het Jongerenkoor (Oker) en leidt hij het Damesen Herenkoor.
Als wij na het tweede kopje koffie vragen naar hoogtepunten uit zijn Logekoleven, brandt Koos opnieuw los! Als eerste noemt hij de vele kerstconcerten op
eerste kerstdag, samen met de Fanfare
en dan speciaal in 1980 de gezamenlijke
uitvoering van Israel zingt o.l.v. Freek
Schorer. In 1982, met Jos Ardts voor het
koor, tijdens het 75-jarig jubileum van
de Fanfare in de grote concerttent op
het toenmalige Gildeterrein. “Hoch die
Gläser“, galmt het nu door z’n woonkeuken op de Bergkamp. Het Robert
Stolz-concert, een optreden in de basiliek van Antwerpen, het zwart/wit concours in Utrecht. Een concert samen met
het Boxmeers Vocaal Ensemble o.l.v.
Theo Lamée. De Mis op Tv voor de KRO,
het bezoek van het High School Choir uit Ottawa,
Canada… En dan geven we het op om te proberen
de lofzang van Koos over het Loons Gemengd Koor
bij te houden. Het is ons duidelijk: vijftig jaar zingen
bij Logeko is voor Koos één hoogtepunt geweest.
Logeko had ons geen betere ambassadeur kunnen
sturen.

Koos heeft zich altijd goed thuis gevoeld bij Logeko,
maar dat hadden we al begrepen: “Anders hou je
het geen vijftig jaar vol!” Hij hoopt daar nog heel
veel jaren mee door te gaan.

Teng Poels, Koos en Rieky van der Hoff.

Logeko viert dit jubileum op zondag 8 oktober met
een eucharistieviering, om half elf in de kerk. Na de
kerkdienst volgt een gratis koffieconcert in de Pit.
Het Boxmeers Vocaal Ensemble - waar Koos ook lid
van is - verleent haar medewerking aan dit concert.
Dat belooft dus het nodige spektakel!
Voor Koos wordt het hard werken:
in beide koren meezingen. Gelukkig hoeft hij dan geen koffie te zetten en zingen is zijn lust en leven.
Tevens wordt tijdens dit concert
Paula Tönnissen in het zonnetje
gezet. Zij is 25 jaar lid van Logeko.
Eenmaal Logeko - altijd Logeko!
Wij feliciteren beide jubilarissen en
zullen er bij zijn!
Ook u wordt van harte voor dit
veelbelovende gratis toegankelijke
concert uitgenodigd!
Logeko o.l.v. Sjang Henckens.
Koos rechts achter.

Het mag geen naam hebben
Wat een geluk! Boek geproefd en er niet in gestikt…!
Het Pentagram Mysterie is opgelost - klaar voor het volgende mysterie
Nightbiken met overnachting…?
Het zonnetje schijnt alsmaar stralender voor de energierekening van de pit… !
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Betreft: Informatieavond eerste Heilige Communie 2017-2018
Beste ouders van kinderen
in de groepen 4 en 5 van
de basisschool,
In de Parochie Maria Moeder van Kerk zijn drie dezelfde informatieavonden
voor de eerste Heilige Communie 2017-2018 gepland op onderstaande data en locaties:
Op dinsdag 3 oktober van 20.00 – 21.00 uur in het
parochiecentrum Maria Moeder van de Kerk, Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis;
Op donderdag 5 oktober van 20.00 – 21.00 uur in
de pastorie van San Salvatorkerk, Kerkplein 4, 5441
BE Oeffelt;
Op maandag 9 oktober van 20.00 – 21.00 uur in de
pastorie van de H. Theobalduskerk, 14 Oktoberplein 9,
5825 CC Overloon.
Op deze avond krijgt u uitleg over de eerste Heilige Communie zelf, de communievoorbereiding, het
project waarmee gewerkt wordt en is er gelegenheid om vragen te stellen. Bovendien ontvangt u op

deze avond het aanmeldingsformulier. U wordt verzocht het aanmeldingsformulier binnen één week
in te leveren bij de communiewerkgroep ter plaatse. Voor Overloon bij Gerda Willems Achter de Linde 48 te Overloon of op te sturen naar/ af te geven
bij het parochiecentrum Maria Moeder van de Kerk,
Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis.
Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn
om op één van deze avonden aanwezig te zijn, dan
kunt u een e-mail sturen naar: secretariaat@parochiemariamoedervandekerk.nl of bellen naar 0485471246 (op werkdagen van 9.00 – 12.30 uur behalve
donderdags) en zenden wij u een formulier toe.
Met vriendelijke groet,
namens pastoor Van der Sluis
Mevrouw Jantje Bax
Pastoraal werkster parochie Maria Moeder van de
Kerk
E-mail: bax@parochiemariamoedervandekerk.nl
Telefoon: 06 - 30 51 76 29
Adres: Lepelstraat 13a | 5845 BK | Sint Anthonis
Website: www.parochiemariamoedervandekerk.nl

Kerkberichten
Vieringen 8 oktober – 21 oktober
Zondag 8 oktober 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pater Harrie Verhoeven
Acolieten: Ans Abels en Frans Kersten
De muzikale verzorging wordt
gedaan door Logeko ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van
het lidmaatschap van Koos van
der Hoff.
Intenties: jaargetijde is voor Jan
Mulder; de intenties zijn ook voor
de overleden leden van Logeko.

Zondag 15 oktober 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acolieten: Jeanne Willems en Gerda Willems
Koor: Dames- en Herenkoor

8 oktober – 14 oktober
Jan Hendriks, tel. 641753
15 oktober – 21 oktober
Tiny Willems, tel. 641814

Intenties:

22 oktober – 28 oktober 18.00 uur
Nelly van Gemert, tel. 642504

Overleden

Vieringen in Huize Loôn

14 september Jan Jacobs, 95 jaar

Maandag 9 oktober 19.00 uur
Eucharistieviering

Kosterdienst
30 september – 7 oktober
Tiny Willems, tel. 641814
Nelly van Gemert, tel. 642504

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

Maandag 16 oktober 19.00 uur
Eucharistieviering

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 de vierde zaterdag van
de maand, worden de vieringen uitgezonden vanuit
de kerk via het Tv kanaal Omroep Land van Cuijk.
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Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 22, 28
en 29 oktober bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf
vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze
uiterlijk dinsdag 10 oktober op te geven.
U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden:
Met een envelop in de brievenbus naast de voordeur 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

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.

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

De overweging in de gebedsviering op zaterdag 23 september:

Iedereen is belangrijk
Onlangs was er in de lezingen tijdens de gebedsviering sprake van het rijk der hemelen.
Bij het woord ‘hemel’ denken wij al snel aan een
toestand van volledige rust en geluk in een ver en
onbekend hiernamaals.
Maar het rijk der hemelen waarvan in het evangelie
sprake was, gaat niet over een hemel later.
Het gaat veel meer over een stukje hemel op aarde,
ware vrede en geluk ín en voor ieder mens.
Maar ja ‘vrede en geluk’ in jezelf en met elkaar ontstaan natuurlijk niet vanzelf, daar moet je aan werken dag in dag uit.
Het vraagt iets van ieder van ons; jong en oud, ziek
en gezond, rijk en arm. Niemand uitgezonderd, dus
vraagt het ook iets van mensen met een arbeidsbeperking, werklozen en gepensioneerden.
Bouwen aan vrede en geluk is een dagtaak, met en
voor elkaar, in weer en wind en in de hectiek en
chaos van iedere dag.

Maar ondanks dat loon was er in het grootste gedeelte van het werk geen vrede en geluk in mezelf.
Naarmate de tijd vorderde werd dit aan de buitenkant meer en meer zichtbaar. Mijn lichaamstaal en
gezicht verstrakten. Ook kreeg ik allerlei fysieke
kwaaltjes, pijn in de rug, in mijn voeten, vaker verkouden. Ik liep er meer en meer tegen aan dat ik me
door collega’s niet gezien en gehoord voelde. Van
de andere kant durfde ik mezelf ook steeds minder
te laten zien in het werk, want ik had ervaren dat
wanneer ik mezelf wel liet zien en horen me dat
niet in dank afgenomen werd.
Voor mijn gevoel bleef ik me inzetten, vervulde mijn
taken en maakte mijn uren - die ik angstvallig bij
ging houden - en ontving loon naar werken.
Daarnáást vervulde ik de onbetaalde taken van
moeder, echtgenote, zus, mantelzorger, vriendin,
buurvrouw, schoondochter, etcetera.
Op het werk liep het spaak en ik kwam thuis te zitten. Met voor mezelf de vraag; ‘Heb ik dit verdiend?’

Nog niet zo lang geleden had ik een baan, waarvoor ik - zoals we dat in onze samenleving afgesproken hebben middels CAO onderhandelingen - loon
ontving; loon naar werken.

Langzaamaan opkrabbelend, bezig met al die andere taken in het leven en in contact met andere
mensen voelde ik pas weer de werkelijke ‘waarde’
in het leven.
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Tijd steken in een ander.
Meer je hart laten spreken dan je verstand.
Op je gevoel afgaan.
Het laat me ervaren dat wanneer ik werkelijk bij de
ander ben dit mij geluk en vrede in mezelf geeft.
Tijd om anderen te ontmoeten en te zien en te ervaren hoeveel tijd en aandacht veel mensen vrijwillig
steken in de samenleving, in een ander, in de kerk.
De een wat meer en de ander wat minder, maar állen even waardevol.

Natuurlijk ontmoet ik ook mensen die geen interesse of tijd hebben, omdat geld verdienen voor hen
gaat boven iets voor anderen doen.
Maar een wereld van vrede en geluk, waarin allen
voor elkaar zorgen kan alleen werkelijkheid worden
als we grenzeloos goed durven zijn. En ons zonder
voorbehoud durven geven voor de idealen van het
rijk der hemelen. Amen.
Dorien van Dijck

Jan (de Slegter) Jacobs
* 1922 - † 2017
Jan. Nee, ik moet Jan de Slegter zeggen. Zo kennen wij jou in de Lónse gemeenschap. En als ik hier
dan toch namens de Lónse gemeenschap mag spreken, dan
noemen wij jou ’ne markante
mins. Ik heb het woord “markant” nog even opgezocht in
de Dikke Van Dale en die zegt
daarover: Opvallend, bijzonder, een persoonlijkheid.
Hoe jij je hebt ingezet voor de
Lónse samenleving in een dragende rol. Gewoon geweldig!
Jouw hart lag bij Loën. Terecht
dat je in 1998 benoemd bent
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, Ridder der zesde
graad. En dat alles waarvoor
jij je zelf hebt ingezet: voor de
Lónse samenleving.
Het begon al net na de oorlog, want het dorp Loën, dat
bestond toen niet meer, werd er gezegd. Jij hielp
mee het dorp weer op te bouwen. Maatschappelijk.
Cultureel. Voor jouw grote liefde, het gilde, had je
echt alles over.
Maar je deed meer, ook al had je het druk met jouw
eigen grote gezin, jouw slagerij en de thuisslachtingen. Je was medeoprichter van de winkeliersvereniging Loën en Baek Samen Sterk. Hoe was het
mogelijk! Ook was je medeoprichter van de Sinterklaasactie, actief bij de organisatie van de wielerronde, het toneelstuk “Dat dorp bestaat niet meer”
en nog veel meer.
De Huibuuke hadden al veel eerder in de gaten dat
jij ‘ne markante mins was, want die huldigden jou
in 1985 al als “Huibuuk van het Jaor”. Carnaval zat
ook in jou. Daar leefde je helemaal in mee.
Op latere leeftijd was je actief als koster, bij Stichting De Oude Schoendoos, bij de Heemkundekring
Venray, bij het Oorlogsmuseum en weet ik veel wat
nog meer. Uren kon je vertellen over vroeger en
vooral over de oorlog.

Helaas lieten jouw ogen jou op latere leeftijd in de
steek, maar jouw mond nog niet. Vaak was je aan
het vertellen over vroeger aan
leerlingen van groep 8 en mensen die je tegenkwam. Buurten
op jouw stopadresjes tijdens het
wandelen. Onder de Lindeboom,
op het bankje bij ‘de pit’, bij Huize
Loôn, of zo maar ergens. Je kon zo
goed vertellen … . Ook in een interview van Omroep Brabant over
90-plussers in het Land van Cuijk,
dat er een boek over geschreven
is. Heel indrukwekkend.
Lezen was later niet meer mogelijk door jouw verminderde zicht,
maar je wilde toch op de hoogte
blijven van het nieuws. Daarom
liet je de krant voorlezen.
Maar ik wil jou als laatste nog een
gedicht voorlezen.
De oude eik.
Stil, verweerd,
Groeven als diepe voren in zijn oppervlak.
Een ritselende kruin die klinkt
Als het zacht murmelen van een man
Die heel de wereld al gezien heeft.
Stevig verankerd
Op een bultje, omringd door gras en struikjes
Kijkt hij uit op het dorp
En waakt over de plek
Waar ik nu woon.
De torenklok slaat twaalf.
Vogels luisteren eerbiedig
Terwijl de oude eik
Zachtjes zijn eeuwige verhaal murmelt
Tegen wie het maar horen wil.
Jan, je was ‘ne markante mins. Loën verliest een
groot mens en zo zal iedereen Jan de Slegter in zijn
eigen herinnering blijven houden.
Jos Janssen
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Energiecoöperatie Duurzaam Overloon!
Beste deelnemer of toekomstig
lid van DO!
Hierbij het 5de infobulletin van
Coöperatie Duurzaam Overloon! waarin weer veel
nieuws te melden valt.
Zonnedak is overtekend
Het aantal gecontracteerde paneeldelen waarvoor
is getekend is uitgekomen op 1011 stuks.
Oftewel een 111 meer dan de capaciteit die we hebben. Tevens hebben zich gedurende de inschrijving
nog 5 nieuwe deelnemers gemeld welke samen ook
nog een 60-70 paneeldelen zouden willen. We hebben in het bestuur besloten te gaan proberen niemand af te wijzen.
Project vergroot naar 1440 panelen
We hebben alle opties bekeken om te bezien hoe
we de overtekening op kunnen lossen.
Op het dak van het oorlogsmuseum hadden we ruim
gepland. Door daar wat strakker te leggen kunnen
we er wat meer dan 1200 kwijt. Tevens kunnen we
het dak van de Pit er ook in betrekken met een 140tal panelen.
Het bestuur heeft daarom besloten om het beschikbare dak maximaal te benutten en het project te
vergroten van 1200 naar 1440 panelen. Dit betekent
dat we niemand van de huidige belangstellenden
teleur hoeven te stellen en dat we nog ruimte hebben voor enkele extra deelnemers. Wel zal door
deze uitbreiding het project iets meer tijd vragen
omdat de leveranciers die extra installatie nog aan
moeten bieden.
Nog enkele leden mogelijk
Door de projectvergroting is er nog voor ruim 50
panelen ruimte voor nieuwe belangstellenden. Dus
mocht je nog mee willen doen meld je dan snel, de
laatsten gaan op volgorde van aanmelding.
Inschrijfprijs nog niet bekend
Door de projectuitbreiding is de finale inschrijfprijs
nog niet bekend. Door de grote belangstelling worden de kosten laag en zal de uiteindelijke prijs naar

verwachting rond de 300 Euro per paneeldeel komen te liggen.
Installatie
Van de 4 potentiële leveranciers die we benaderd
hebben, hebben er 3 ook een aanbieding gemaakt.
De aanbiedingen liggen scherp in de markt. Door
de uitbreiding van het project hebben we nog geen
keuze gemaakt. We vragen bij de 2 beste een aanvullende offerte voor de uitbreiding en bepalen
dan de keuze. We verwachten met 2-3 weken dat
te kunnen doen.
Ledenvergadering
We hebben besloten om op woensdag 8 november
een ledenvergadering te houden in de Pit. Deze zal
beginnen met een inloop en koffie vanaf 19.30 uur
en het formele deel van de avond vanaf 20.00 uur.
We zullen dan de keuze van leverancier toelichten
en tevens de offertes van de energieleverancier presenteren waarop de vergadering de keuze zal maken.
Vervolgstappen
We werken momenteel aan de volgende vervolgstappen:
• Offerte en technische uitvoering aansluiting met
Enexis
• Aanvraag extra offerte installatie i.v.m. uitbreiding leverancier
• Aanvraag offertes en beoordeling energieleverancier
• Voorbereiding ledenvergadering van 8 november
a.s.
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

HET WEER
Deze septembermaand kende
geen uitschieters. Iets te koel.
Deze eerste meteorologische
herfstmaand zijn we nog vrij
normaal begonnen.
Tot de 6e kwamen nog warme dagen voor. Met als
hoogste waarde op 5 september, toen de meetbuis
23.5 graden aanwees. Dat was tevens de hoogste
temperatuur van de hele maand. Wat een verschil
met vorig jaar! Toen haalden we nog een hittegolf
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met 4 tropische dagen. Verder 10 zomerse en 29
warme dagen. Deze maand haalden we geen enkele zomerse dag, laat staan een tropische.
Ook het aantal warme dagen - dat betekent 20 graden of meer - waren op twee handen te tellen. Na
de nog redelijke start nam de wisselvalligheid sterk
toe. Er volgde een periode van bijna twee weken
met ruimschoots te koel en ook vrij nat weer. Toch
viel de somberheid nog best mee. Er viel in die genoemde tijd ruim 50 mm regen. Maar dat valt helemaal in het niet, als je weet dat in de kustprovincies

lokaal 225 mm omlaag kwam. Daar zijn de akkers
overspoeld en de gewassen bijna verzopen.
Tot de 19e was de luchtdruk altijd erg laag, maar
nadien ging dat allemaal veranderen. Er ontwikkelde zich een hogedrukgebied bij ons in de buurt en
daardoor werd het weerbeeld een stuk standvastiger. Het bleef lange tijd droog en de zon kreeg ook
weer meer ruimte. Wel had dat tot gevolg dat bij
helder weer de nachten kouder gingen verlopen.
Ook ontstond er vaak mist, al werd die vaak snel
opgeruimd. De laatste dagen werd de stroming wat
meer aflandig en vertoonden de temperaturen nog
een stijgende lijn. Daarmee werd ook het temperatuurgemiddelde nog wat opgevijzeld en hebben
we een gemiddelde gehaald van bijna 14.0 graden.
Normaal is 14.6 voor de septembermaand. Op het
laatst viel er nog wat regen en werd het tekort aan

neerslag nog aangevuld tot vrijwel normale waarde. Het totaal bedraagt bijna 65 mm.
Het aantal zonuren heeft nog een licht overschot
opgeleverd. De warmtebron scheen hier op mijn
weerstation 160 uren en dat is bijna 15 uren boven
normaal.
Inmiddels zijn we aan de tiende maand van het jaar
begonnen. De aanvang was wat licht wisselvallig en
hoe het verder gaat kun je vernemen als je afstemt
en luistert naar mijn dagelijkse weerpraatje via radio MAASLAND FM 89.6 en wel om 12.30, 13.30 uur
en in de late middaguren rond de tijd van 17.15 uur.
Ook via radio VENRAY FM 90.2, zowel in de ochtend
als in de avonduren.
Weerman Bert Vloet

Loën wis ‘t
Met een kerstmuts over straat
in september en een geplunderd
snoepschap bij de Plus. In het weekend van 22 en 23 september bleek
weer eens te meer waar een klein
dorp groot in kan zijn... Overloon
was in de ban van Loën wet ’t, het
dorpsspel voor iedereen. In navolging op een succesvolle eerste editie in 2016, was het
nu de beurt aan editie twee in sprookjesthema. En
ook dit jaar wist het ongekende enthousiasme van
de ruim vierhonderd deelnemers weer voor groot
succes te zorgen.
Vrijdagavond 22 september is de keukentafel in menig huis in Overloon bedekt met laptops en tablets.
De quizbladen uit het boek versieren de vloer en via
een flipover in het midden van de woonkamer probeert men toch structuur in de chaos te creëren. De
schalen met chips en nootjes blijven onaangeroerd;
veel te druk met kauwgoms proeven. Waar de een
lichtelijk geïrriteerd weer opnieuw begint met het
tellen van de spaghetti, huppelt een ander mee in
de stoelendans op het plein. En tussen de breinbrekers door wordt álles uit de kast gehaald om de bes-

te imitatie van Queen met ‘I want to break free’ op
video te zetten. Gedurende 5,5 uur streden de veertig teams om de titel winnaar van Loën wet ‘t 2017.
Op zaterdag gonst het in Overloon en zijn vragen
en ontbrekende antwoorden het gesprek van de
dag. De spanning is dan ook om te snijden tijdens
de ontknoping zaterdagavond bij Partycentrum
Bos. De snoephuisjes van Hans en Grietje in de
schijnwerpers zorgen voor afleiding. En door alle
vermakelijke videoresultaten en kostuumcreaties
op de catwalk was het verlossende woord dan ook
vliegensvlug daar. Team ‘Scouting Overloon’ mocht
zich gelukkig prijzen en werd de glansrijke winnaar
van Loën wet ‘t 2017. Een mooie tweede plek was
voor de deelnemers van ‘94PLUS6’. En brons ging
naar team ‘Wildebrassen & Co 2’. Gefeliciteerd allen!
Uitslag Loën wet ‘t 2018
1. ‘Scouting Overloon’ wint € 1.325,50 voor Scouting Overloon
2. ‘94PLUS6’ wint € 874,83 voor ORC Black Bulls
3. ‘Wildebrassen & Co 2’ wint € 450,67 voor Kindervakantieweek
Als de organisatie mag vertrouwen op de positieve geluiden, is Loën wet ’t niet meer weg
te denken op de evenementenkalender van
Overloon.
De organisatie van Loën wet ’t dankt de sponsoren, deelnemers, het dorp en Partycentrum
Bos voor het succes van deze tweede editie
van Loën wet ‘t.

Het winnende team van Loën wet ‘t (2e editie)
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Clubkampioenschappen 2017 TC Loonse Duinen
Van maandag 11 september tot en
met zondag 24 september vonden
dit jaar weer de clubkampioenschappen plaats van de senioren en
de junioren.
Totaal waren er 18 onderdelen met 83 spelers.
Vooral de 2e week waren de weersomstandigheden
uitstekend met een stralende zon op de finale-dag.
Algemeen clubkampioen werden bij de dames Jolijn
van Gaal en bij de heren Bjorn Kuenen (zie foto’s).
Complimenten voor de organisatie, ook dit jaar
weer in goede handen van Richard Massop, Jos
Kuenen en Robert Mau-Asam.
Uitslagen
SENIOREN
GD7
1
Henk de Vlam / Liesbeth van Oostrom
2
Jan van Lith / Marjan Habraken
DD7
1
Renate Jacobs-Delauw / Anja Vreugdenhil
2
Henrike Bennink / Mario Verbeek
HD7
1
Harrie van Broekhoven / Peter Verhoeven
2
Martin Derks / Wil Goemans
DE7
1
Jolijn van Gaal (zie foto)
2
Suzanne Haverkort
HE7
1
2
GD6
1
2
DD6
1
2
HD6
1
2
HE6
1
2
HD5
1
2
HE5
1
2
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Bas Jacobs
Peter Verhoeven
Niels Verbeek / Elna Verbeek
Marco Degen / Hilke van den Boom
Hilke van den Boom / Elna Verbeek
JosÏ Janssen / Liesbeth van
Oostrom
Niels Verbeek / Emiel Vreugdenhil
Bas Jacobs / Johan Vreugdenhil
Martijn Haverkort
Sieb Jakobs
Marco Arts / Johan Vreugdenhil
Max Boele / Marc Claessen
Bjorn Kuenen (zie foto)
Marc Claessen

Uitslagen JUNIOREN
Jongens dubbel 10-12
1
Jari Van Minnen / Jorn Weerts
2
Guido Janssen / Cas Nabben
Jongens enkel 10-12
1
Cas Nabben
2
Guido Janssen
Oranje
1
Guido Janssen
2
Fleur Logtens

Rood
1
Bas Van Der Heuvel
2
Isabel Gerrits
Meisjes dubbel 17
1
Nina Claessen / Jans Verstraaten
2
Iris Willemse / Irma Willemse
Meisjes enkel 17
1
Britt Logtens
2
Irma Willemse
Jongens enkel 17
1
Sem Rongen
2
Juul Jakobs

Alle seniorenkampioenen bij elkaar
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(*1955)
kalender van activiteiten vanaf 4
oktober
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:
o.a. zal dhr. Hans van de Broek uit Deurne - die arts
en specialist in het ziekenhuis aldaar was tot aan
zijn pensionering in 2015 - een humoristische, gevarieerde lezing houden. Uiteraard horen ook versnaperingen bij deze viering van de Internationale
Dag van de Ouderen. U weet dat u zeer welkom
bent!!!
VRIJDAG 6 OKTOBER: Het frissere jaargetijde is weer
begonnen! Dat houdt in dat de Soos55+/Sportcafé
weer geopend zijn op vrijdag van 2 tot 5. In de
Raaijhal wordt weer geoefend en gesport en in de
zaal weer gekaart, gerummikubd, gebiljart en gedart, enzovoorts. Welkom terug en begin het vrije
weekeinde goed voor lijf en geest.
ZONDAG 8 OKTOBER: Uit op zondag. Van half drie
tot rond 4 uur in de Pit. Toegang vrij voor iedere be-

langstellende. Programma: komt dat zien! Wat dan
wel? De komische film Ja zuster, nee zuster! Een bétje nostalgie dus.
WOENSDAG 11 OKTOBER: Koken voor Ouderen.
Om 12 uur in de Pit. Op uitnodiging op basis van
verjaardagsdatum en (tachtigplus)leeftijd.
VRIJDAG 27 OKTOBER:Bijeenkomst van Samen Eten
in “De Heeren van Overloon”. Aanvang om half zes.
Aanmelden bij Christine Hendriks-Arts, tel. 641719.
ZATERDAG 28 OKTOBER: KBO’s Najaarsreis naar de
bruinkoolmijnen in Duitsland en naar Aken. De folder met informatie alsmede aanmeldstrook is in het
bezit van de leden. Lees ook in de laatste Info het
achtergrondartikel over het ontstaan en de winning
van bruinkool. Zo voorbereid steekt u nog meer op
van deze dagreis. Je bent nooit te oud om te leren;
als je niets meer wilt leren, dan wordt het tijd om
dat wel weer te doen. Bovendien is de stad Aken
interessant voor iedereen, cultureel en voor nieuwsgierige en koopgrage KBO-ers!
Verdere agenda, o.a. Algemene Najaarsvergadering
op donderdag 23 november; kerstviering op donderdag 21 december.
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Het Pentagram Mysterie opgelost
Mede door uw enthousiasme en de
fantastische reacties
kijken wij met het
bestuur, alle leden, bandleden, regisseur, dirigent,
mensen van licht en geluid en natuurlijk alle vrijwilligers terug op een geweldige jubileumshow!
Wij zijn als Zang & theatergroep Oker heel trots op
onze productie ‘Het Pentagram Mysterie’ en bedanken bij deze alle leden en medewerkers. Ook willen
wij al onze sponsoren en de medewerkers van ‘de
pit’ bedanken.
Het is altijd een beetje afkicken na een voorstelling,
iets waar je lang naar toe hebt geleefd is plotseling
helemaal afgelopen!
Hoe mooi is het dan dat op 10 maart 2018 de voor-

stelling nog één keer wordt
herhaald in de schouwburg van
Venray!
Kaarten hiervoor zijn te bestellen via de website van de
schouwburg:
www.schouwburgvenray.nl.
Intussen kunnen wij gelukkig nog toeleven naar het
kerstconcert!
Op zaterdag 18 november is de Oker- reünie bij
Partycentrum Bos, aanvang 20.30 uur! Wil je erbij
zijn, kijk dan op de website van Oker voor alle informatie! Let op, aanmelden kan tot 18 oktober dus
wacht niet te lang!
www.oker-overloon.nl
Foto: Marcel Hakvoort

Speeltuin Overloon krijgt vorm
Stichting Recreatie en Meer krijgt maximaal 7500
euro van het Prins Bernhard Cultuurfonds als bijdrage voor de aankoop van speeltoestellen voor de
nieuw aan te leggen speeltuin bij het Museumpark
in Overloon.
De eerste aanvragen voor een financiële bijdrage
zijn aan de landelijke fondsen verstuurd. Via het
‘doebudget’ is het eerste speeltoestel aangeschaft:
een moeder-dochter-schommel.
Doordat de stichting nu voor het tweede jaar het
goede doel is van de Jan Linders Boxmeer en er
meer dan 3000 euro opgehaald is, kan ook hiervan een speeltoestel/element aangeschaft worden.
Bovendien wordt een speeltoestel ter waarde van
2500 euro met steun van een ondernemer gekocht.
Daarnaast kan er vanuit de bijdrage van de Rabobank een groot speeltoestel aangeschaft worden en
ook het Prins Bernhard Cultuurfonds is van plan een
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bijdrage te doen van maximaal 7500 euro. Hierdoor
kan een vijfde speeltoestel gekocht worden. Diverse ondernemers hebben op de Bedrijvig Land van
Cuijk-beurs inmiddels ook een toezegging gedaan
in een financiële bijdrage of in gesponsorde werkzaamheden.
De stichting gaat een filmpje maken en op de website plaatsen van alle speeltoestellen die op het ontwerp ingetekend staan.
Zij verwijzen bedrijven en ondernemers naar de
website om te bekijken of zij een financiële bijdrage willen leveren of een speeltoestel/element willen
adopteren. In ruil daarvoor kunnen bedrijven een
bordje krijgen bij dit speeltoestel/element.
Kijk voor meer informatie op Facebook of op de
website: www.speeltuinboxmeer.nl.



Hilke van den Boom




In de rubriek “Vaste adverteerders” laten we in deze
aflevering van Ons Eigen
Erf homeopaat Hilke van den Boom aan het woord.
Hilke is van huis uit een software engineer. Toch besloot ze zo’n 15 jaar geleden het roer om te gooien en de opleiding homeopathie te gaan volgen.
‘Reden is dat ik het leuk en interessant vind, maar
bovenal omdat het resultaat zo mooi is’ licht Hilke
haar keuze toe. ‘Daarbij werd deze opleiding in het
weekend gegeven, zodat ik het kon combineren
met mijn toenmalige baan’.
Want homeopaat word je niet zomaar. Het is een
vijfjarige opleiding met een flink stuk theorie en
de nodige stageperiodes. In haar tweede opleidingsjaar werd ze moeder en zegde ze haar baan
op. Vanaf die tijd was er meer tijd voor de opleiding
en kon ze die met succes afronden.

Vergoeding
De praktijk is aangesloten bij de NVKH (Nederlandse Vereniging van Klassieke Homeopaten). In Nederland is het zo dat iedereen, met of zonder opleiding,
een praktijk mag beginnen als klassiek homeopaat.
Het is zelfs niet verplicht om aangesloten te zijn bij
een beroepsvereniging. Door je als homeopaat in te
schrijven bij genoemde beroepsvereniging, wordt
de deskundigheid van de homeopaat gecontroleerd.
Verder dient de praktijkruimte aan bepaalde eisen
te voldoen, wordt toegezien op de nascholing en
wordt de praktijk regelmatig getoetst. Hierdoor is
de kwaliteit van Hilke van den Boom Homeopathie
gewaarborgd en worden de kosten van het consult
geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar in de aanvullende verzekering. Uiteraard
verschilt de hoogte van de vergoeding per zorgverzekeraar.

Basisprincipe homeopathie
Het basisprincipe van homeopathie is dat
het menselijk lichaam in staat is zichzelf
te genezen. Kijk hoe een wondje zich na
enige tijd vanzelf herstelt. Wanneer dit
natuurlijk vermogen ontregeld wordt, dan
ontstaat er een ziekte die niet vanzelf herstelt. Door een homeopaat wordt dan een
middel voorgeschreven dat het zelfgenezend vermogen prikkelt en weer tot actie
aanzet. Het lichaam herstelt zich weer.
Consult en behandeling
Tijdens een eerste consult wordt een beeld
gevormd van de klacht en van de persoon.
Factoren als eetgewoontes, slaappatroon,
karakter, hobby’s e.d. worden besproken.
Om het beeld compleet te maken, komen
ook de ziektegeschiedenis en de levensloop aan de orde. ‘Een diagnose stellen
mag ik niet als homeopaat, maar vaak is
die al door de huisarts gesteld als de patient hier komt’.
Vervolgens gaat de patiënt naar huis en
maakt Hilke een uitgebreide analyse en
bestudeert ze welk middel het zelfgenezende vermogen het beste kan activeren.
Na een paar dagen wordt het homeopathisch middel, dat bestaat uit enkele korrels, opgestuurd naar
de patiënt. De korrels leg je onder de tong zodat ze
langzaam smelten. Na 4 tot 6 weken vindt er een
evaluatie plaats over de werking van het middel. Afhankelijk van hoe het dan gaat, wordt gekeken hoe
verder gegaan wordt.
Voor acute klachten zoals blaasontsteking of keelontsteking ontvangt de patiënt dezelfde dag nog
het middel en vindt de evaluatie ook op korte termijn plaats.

Contact
De praktijk van Hilke is gevestigd aan de Kuluutsheuvel 74. Het telefonisch spreekuur is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 uur
tot 10.00 uur. De praktijk is bereikbaar op telefoonnummer 0478-640058 of via de mail:
hilkevandenboom@planet.nl.
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Oppas gevraagd
Voor ’s avonds (meisje / jongen)
Voor meer info bel:
Els Teunissen tel: 06-81132275

Martin Gaus Hondenschool
Boxmeer -Venray
Jolande Segers geeft op haar trainingslocatie in Overloon
puppy stuifin, basiscursus en diverse vervolgtrainingen.
Voor meer informatie: www.martingausboxmeervenray.nl

Ontmoetingspunt ‘t HELDER
Ruimte voor úw ideeën!

VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open
van 12.00 tot 18.00 uur

9 okt.

Mantrazingen met Yvonne van Oostrum
20.00 uur

27 okt.

Creatief vlechten met wilgentenen door
Jac de Cock uit Stevensbeek 14.00 – 17.00 uur
Voor volwassenen en kinderen

5 nov.

Optreden muziekgroep Simons 15.00 uur
www.pietersimons.nl

7 nov.

Workshop ‘Maak je eigen bouillonpasta’
19.30 uur
Door Petroesjka Splint
Meer informatie vindt u op de website!

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
dϬϲͳϭϮϵϵϭϵϳϵ

Pieter en Annemie v/d Munckhof, tel. 0478-641404 of
06-27007511 email t-helder@ziggo.nl Helderseweg 31, Overloon

www.helder-overloon.com

Inschrijving kinderkleding- en
speelgoedbeurs
Op zondag 5 november wordt van 11.00 tot 13.30 uur een tweedehands kinderkleding- en
speelgoedbeurs gehouden in gemeenschapshuis “de pit” te Overloon.
Huur een tafel voor € 5,00 op een grondplek van 2 bij 2 meter.
Verkoop hier je kinderkleding, het speelgoed dat je niet meer gebruikt of de babyuitzet die je
niet meer nodig hebt.
De opbrengst van je verkoop is voor jezelf.
De opbrengst van de entree gaat naar ons goede doel “Edukans”.
Volwassenen betalen: € 2,00
Ben je tussen de 13 en 18 jaar dan betaal je € 1,00
Kinderen t/m 12 jaar mogen gratis naar binnen.
Kijk voor meer info op onze facebookpagina: kindermarkt & schoenmaatjes Overloon
Heb je vragen of wil je deelnemen, stuur dan een e-mail naar: kindermarktoverloon@gmail.com
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Het geheugen van water
Eefje Litjens, Margie Wijnen
en Ans Siebers spelen de drie
zussen in het komende toneelstuk ‘Het geheugen van
water’ van Het Overloons Toneel. Drie verschillende
persoonlijkheden die op de dag voor de begrafenis
van moeder samenkomen in het ouderlijk huis. Ze
hebben elkaar al tijden niet gezien en botsen vanaf de eerste minuut. Al snel wordt duidelijk dat ze
ieder hun eigen versie hebben van hun gezamenlijk
verleden en hun jeugd. Verdriet, frustraties en oud
zeer komen bovendrijven. Het zorgt voor scherpe
en komische confrontaties en moeizame verhoudingen. Humoristisch, maar ook wrang en ontroerend.
Te zien op 25 en 26 november in ‘de pit’ en op 18
november in het Weijertheater in Boxmeer.

Eefje Litjens, Margie Wijnen en Ans Siebers spelen drie
zussen in ‘Het geheugen van water’.

Wintercompetitie 2017 / 2018
Vanaf 30 oktober 2017 t/m maart
2018 vindt er ook dit jaar weer de
wintercompetitie plaats voor Dames- en Herendubbels.
Ook nu weer op de maandag- en/
of dinsdag avond, dit jaar alweer voor de 17e keer.
Mede mogelijk gemaakt door Van der Kroon Huren
Overloon.
Iedere wedstrijd speel je met- en tegen een andere
tegenstander; jouw individuele score wordt meegenomen in het algemeen klassement. Een mooie, gezellige gelegenheid om je tennisvaardigheden wat
bij te schaven en een altijd gezellige 3e helft.
Nieuw: PADEL

Iedereen die meedoet aan de
tennis- wintercompetitie wordt
ook de gelegenheid gegeven
om mee te doen aan een Padel
competitie, ook op maandag en/of dinsdagavond.
Je wordt dan ingedeeld op die momenten dat je
niet hoeft te tennissen.
Opgave dient te geschieden vóór 10 oktober a.s. bij:
wintercompetitie@telfort.nl
of in de brievenbus van Pierre Vloet, Bergkamp 13,
waar je ook terecht kunt voor eventuele vragen (tel.
06 55774814).

Geweest: quiz avond
De openingsavond werd zoals
gewoonlijk druk bezocht; 123
vrouwen hebben enthousiast de
“van-alles-wat” quiz gespeeld van
Quizzzit met 27 kleine teams.
Ieder team had een elektronisch stemkastje. Via de
beamer en het grote scherm waren de vragen goed
te zien. Er werden ook beeld- en geluidsvragen gesteld. Bijvoorbeeld de vraag: “Waar op onze tong
wordt de zuur-smaak geproefd?”, werd voorafgegaan door een filmpje van een liefhebbende vader,

die zijn peuter een schijfje citroen liet proeven. Je
had het gezichtje moeten zien… !Ook de zogenaamde “mama appelsap” vragen, zorgden na het
correcte afgebeelde antwoord, voor veel hilariteit.
De quiz zat goed in elkaar: inderdaad van alles wat!
Onze twee quizmasters, Mia en Gertie, hebben ons
op een geweldig leuke manier door alle vragen
heen geloodst. Zij kregen als dank hiervoor na afloop een prachtige bos bloemen, samengesteld
door “Bloems”. Het was een lange, intensieve, humoristische avond. Een goede start van ons nieuwe
seizoen!
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Concours Fantastique
een belevenis voor
Fanfare Vriendenkring Overloon

het oog, oor én gevoel…

Kom genieten!

Sopraanzangeres Catharina Jansen

Zaterdag 15 oktober - 15.00 uur Schouwburg Venray

Kaarten via:
www.fanfarevriendenkring.nl
Venray’s Mannenkoor

Herdenking van de evacuatie
bij de kapel op de Weerd
De jaarlijkse herdenking van de evacuatie is dit jaar op zondag 22 oktober om 15.00 uur bij de kapel op de
Weerd in Maashees.
Op de plek van de kapel verbleven in 1944 vele
mensen van Maashees, Vierlingsbeek en omliggende dorpen nadat ze door de strijdende partijen uit
hun huizen waren verdreven.

De bevolking leefde in die dagen in het bos op de
Weerd in schuilkelders gemaakt van takken en stro.
De burgers moesten aanzien hoe de nazi’s ongeveer
60 huizen in brand staken.
Na de oorlog werd op de Weerd een kapel gebouwd
uit dankbaarheid dat er tijdens de evacuatie geen
persoonlijke ongevallen zijn gebeurd.
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Uit op Zondag
Ja Zuster Nee Zuster
In het rusthuis van zuster Klivia is het allesbehalve rustig.
Een originele film vol humor en liedjes uit de jaren ’60.
U bent allen van harte welkom! Entree gratis!
Waar: ‘de pit’
Wanneer: zondag 8 oktober

Vrijwillige bijdrage!
Tijd: 14.30 uur

DQGHQ

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
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Museum gratis op 8 oktober
Op zondag 8 oktober
is het museum gratis
toegankelijk voor iedereen. Het is het derde jaar op
rij dat het museum de toegang gratis maakt. Het
begon in 2015 onder de titel Crossroads Overloon.
Dit jaar groeit dat uit tot een manifestatie die ook
op andere plaatsen in Brabant invulling krijgt. Want
ook Nationaal Monument Kamp Vught, het Museum Bevrijdende Vleugels (Best) en het Maczek Museum (Breda) organiseren hun Crossroads-dag op 8
oktober.
Hier in Overloon is er een bijzonder programma, in
de vorm van een talkshow onder aanvoering van
Joris Gerritsen. De inzet van Nederlandse militairen
op verschillende missies vanaf begin jaren ‘50 staat
daarbij centraal. Daarbij komen vooral de veteranen zelf aan het woord. Zij vertellen over hun ervaringen. Die zijn niet altijd positief geweest. PTSS is
tegenwoordig een bekend en erkend verschijnsel,
maar dat is eigenlijk pas vrij kort het geval. Deelnemen aan een vredes- of vechtmissie is absoluut een
levensveranderende gebeurtenis! En daar draait
Crossroads Brabant om: life changing events in een
oorlogssituatie.

Het museum is op zondag 8 oktober vanaf 11 uur
open. De talkshow vindt twee keer plaats, namelijk
om 12 uur, en om half 3. Het programma is in de
grote museumhal en duurt ongeveer anderhalf uur.
Maar tussentijds in- en uitlopen is ook mogelijk. En
tussendoor is er muziek.
Harrie Bloemen presenteert oorlogsverhaal
Om 2 uur vindt er nog een boekpresentatie van Harrie Bloemen plaats, in de aula.
In het boek beschrijft hij een innemende episode
uit de oorlogsgeschiedenis. Na de mislukte Slag om
Arnhem richtten de geallieerden zich op het gebied
rond Venlo waar de Duitsers zich hebben teruggetrokken. Harrie Bloemen is op dat moment 15 jaar
en woont in Overloon. Op 10 mei 1940, rond 07.00
uur, wordt hij wakker van het geluid van laag overvliegende Duitse vliegtuigen. Bange dagen en jaren
volgen. De angstige tijd die hij meemaakte is nu
vastgelegd in een boek, getiteld Over de Maas.
Harrie Bloemen (88) over het ontstaan van het boek:
“Begin 2004 zag ik een film over de oorlogsjaren in
Overloon. Daarin werd verteld dat er tussen 1940
en september 1944 in Overloon niets gebeurde wat
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op bezetting of oorlog leek. Dit heeft mij doen besluiten mijn eigen oorlogsverhaal te vertellen. Het
kostte mij ruim acht jaar om alles goed op een rijtje
te zetten.”
Tijdens deze middag vertelt Harrie Bloemen onder meer over de totstandkoming van het boek en
wordt het eerste exemplaar uitgereikt. Uiteraard

zijn de boeken te verkrijgen op locatie, maar ook
via bol.com.
Kortom een mooie dag in een prachtig museum
- dat op die dag ook nog eens een keer gratis te
bezoeken is.

[Djeenz] MTB 2-daagse in Overloon
met feestavond in de Raaijhal op zaterdag 14 oktober
Op zaterdag 14 en zondag 15 oktober vindt er een uniek MTB- evenement plaats
in de bossen rondom Overloon. Op zaterdagavond
wordt er afgetrapt met een nightbike tocht. Op een
technisch uitdagend parcours kan een tocht van 17
of 35 km gereden worden. Deze tocht vindt volledig
in het donker plaats en de eigen verlichting van de
deelnemers zal voor een spectaculair plaatje zorgen
op de vele singletracks die het parcours rijk is.
Als de fietsen veilig zijn opgeborgen in de bewaakte
fietsenstalling in de sporthal en je jezelf weer hebt
opgefrist en gedoucht staat dj Fiesta klaar voor een
feestelijk vervolg van de avond. Dj Fiesta is een zingende dj die zorgt voor een spetterende avond in
het sportcafé van sporthal de Raaijhal. Deze avond
is voor alle Overloners toegankelijk.
Als men voldaan is van dit feestje kan ieder die een
slaapplek heeft gereserveerd in de sporthal deze
opzoeken. Deze slaapplek is een gezamenlijke ruimte en bevindt zich ook in de sporthal. Je kunt als het
ware je bed in rollen.
De zondagochtend begint voor de overnachters
met een heerlijk verzorgd ontbijtje in de sporthal,
waarna de fiets uit de stalling getrokken kan worden voor de zondagochtendtocht. Bij deze tocht
kan gekozen worden uit de afstanden 35 – 50 en
60 km.

MTB evenement samenvatting:
Zaterdagavond nightbike tocht over 17 of 35 km.
Start tussen 19.00 uur en 20.00 uur
Na de tocht spetterend feest in het sportcafé met dj
Fiesta (vrij toegankelijk)
Mogelijkheid om te overnachten in de sporthal met
heerlijk verzorgd ontbijt. Voor het overnachten is
reserveren noodzakelijk uiterlijk tot 10 oktober a.s.
via www.raaijhal.nl/evenementen of www.toerklub.nl/atb/djeenz-mtb-event-overloon-14-15-oktober-2017/
Zondagochtend MTB-tocht over 35, 50 of 60 km met
start tussen 8.30 en 10.00 uur.
Overnachtingsarrangement €32,50 inclusief ontbijt
en inschrijfgeld tweemaal tocht.
Natuurlijk kan voor iedere tocht afzonderlijk ingeschreven worden.
Inschrijfgeld per tocht € 5,-. NTFU leden krijgen €1,korting.
Uitgebreide douchegelegenheid en ruime parkeermogelijkheid bij de startlocatie.
Start- en finishplaats, afterparty, douches, slaapmogelijkheid, fietsenstalling, alles onder één dak bij de
Raaijhal.
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Keizersveld 54, 5803 AN Venray
www.goemansuitvaartzorg.nl
Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid
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GGD-onderzoek
0 tot en met 11-jarigen van start
Brengt u de gezondheid van kinderen in de regio
mee in beeld?
Heeft u een kind in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar?
Dan ontving u misschien een uitnodiging om een
vragenlijst in te vullen over de gezondheid van uw
kind. De GGD Hart voor Brabant organiseert dit onderzoek voor 33.000 ouders en verzorgers in het
werkgebied. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter
de GGD de gezondheid van kinderen in beeld krijgt.
De vragen gaan over de gezondheid en ook over
de leefomgeving en het welzijn van uw kind. De
resultaten van dit onderzoek helpen gemeenten te
bepalen wat nodig is voor kinderen om gezond en
veilig te wonen, leven en spelen makkelijker te maken. Denk aan activiteiten die kinderen stimuleren
meer te bewegen, zoals de aanleg van speeltuinen.
Of misschien leven bij ouders veel vragen over opvoeden en kan de gemeente hierbij ondersteuning
bieden, bijvoorbeeld via cursussen.
Úw wensen en behoeften in beeld
Karien van den Bergh, onderzoekster bij de GGD:

“Ouders weten zelf het beste hoe het met hun kinderen gaat. Daarom krijgt een groot aantal ouders
eind september een brief van de GGD in de bus.
Hierin vragen we om een vragenlijst in te vullen
over de gezondheid en opvoeding van hun kind,
maar ook over sociale contacten, lichaamsbeweging
en (speel)voorzieningen. Ouders van peuters kijken
anders tegen dingen aan dan ouders met kinderen
van 10 of 11 jaar. Juist daarom vragen we zoveel
ouders om mee te doen. Ik ben erg benieuwd naar
wat mensen invullen.”
Doet u mee?
Ontving u een uitnodiging? Dan kunt u de vragenlijst veilig online invullen op www.GGDmonitor.nl.
Wij verwerken uw antwoorden vertrouwelijk. Speciaal voor dit onderzoek maakten we een filmpje met
meer informatie. Dit filmpje vindt u ook op de website. Karien: “Iedere ingevulde vragenlijst, draagt
een steentje bij aan de gezonde groei en ontwikkeling van uw kind én de andere kinderen in ons
werkgebied. Ik hoop dat we kunnen rekenen op de
medewerking van veel ouders!”

Hallo
kinderen,
Vele jaren hebben jullie met zijn allen gezorgd voor een onvergetelijk cadeau voor een kansarm kind.
Het Project schoenmaatjes van Edukans heette dat.
Met het vullen van een versierde schoendoos waarin schoolspullen, toiletspullen en wat speelgoed
ging, werd menig kind gelukkig.
Je gaf van wat je kon missen aan een kind dat blij was om wat te krijgen.
Dit project is op school gestopt.
Echter wij van de Kindermarkt die de verzendingen bekostigden, willen op een andere manier toch
kijken of we dit doel nog kunnen ondersteunen.
Wie graag een kind blij maakt en een volledig gevulde versierde schoendoos wil geven, kan deze op
woensdag 22 november inleveren. Later in Ons Eigen Erf zullen we die inleverplek kenbaar maken.
Wil je graag meer weten over Edukans en wat er in de schoendoos mag.
Kijk dan op: www.edukans.nl.
Edukans en de Kindermarkt van Overloon.
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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

Gerrit Arts
Kantoor Overloon
24 uur bereikbaar op:
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w w w. b r i e n s v e l d . n l

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

22

Overloonse Bridgeclub
Tijdens de 2e zitting waren
de drie sterkste paren in
de gele lijn:
1 Jac Huijs & Piet Willems
65.42%
2 Marijke v. den Boom & Aike v. Glabbeek 62.08%
3 Corrie Hartong & Math Keulards
57.08%

Tijdens de 3e zitting waren de drie beste paren in de
gele lijn:
1 Tonny van Ham & Mieke Stappers
59.03%
2 Jac Huijs & Piet Willems
58.68%
3 Corrie & Hans Visscher
58.33%

In de rode lijn:
1 Tineke & Jan Donath
2 Luus & Wim van Son
3 Jacqueline Hermkens & Peter Basten

62.92%
60.42%
57.92%

In de rode lijn:
1 Vera & Fred Jägers
2 Riet & Harry Willems
3 Mien Kuenen & Truus Stiphout

62.58%
57.29%
56.25%

In de groene lijn:
1 Jo de Backer & Jos van de Pas
2 Nelly & Piet Botden
3 Koos Bongers & Jo Kok

60.94%
58.70%
54.01%

In de groene lijn:
1 Nelly & Piet Botden
2 Nellie Jeuken & Marthy van Pelt
3 Ko Sturm & Thom Kuijpers

57.67%
57.08%
55.47%

♣
Agenda
2017
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
6 oktober
Tennisclub, 60+ tennis
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 +
boekpresentatie, vanaf 11 uur
8 oktober
KBO en SWOGB, Uit op Zondag,
film Ja Zuster Nee Zuster, de Pit,
14.30 - 16.00 uur
9 oktober
Parochie, Informatie eerste H.
communie, Pastorie Overloon,
20.00 - 21.00 uur
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 MTB 2-daagse
avond toertocht
15 oktober
Toerklub, Djeenz MTB 2-daagse
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
25 oktober
Zonnegroet, Kienen, Museumzicht, 13.30 uur
27 oktober
KBO, Samen Eten
28 oktober
KBO, Najaarsreis naar de bruinkoolmijnen in Duitsland en naar
Aken

♥
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, 18.30 uur
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
11 november
Gilde, oud papier ophalen
11 november
Huibuuke, Feest op ‘t plein, 11.11
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
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HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS

VERKOOP
•

Nieuwe en gebruikte
aanhangwagens en
paardentrailers

•

Onderdelen van alle
merken

ONDERHOUD

• Reparatie en keuring
van alle merken

VERHUUR

H

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

De Oude Molen 3, 5825 KA Overloon | T0478-640304 | henckensoverloon.nl

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

Twan Wilmsen | 06 51 252 699 | www.awing.nl
Voor computers, printers, wifi, cartridges,
Routers, onderhoud en reparatie.
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18 november
HOT, première Het geheugen van
water, Weijertheater Boxmeer
18 november
Oker, Reünie voor leden en
oud-leden van Jongerenkerk/Jongerenkoor/Young Sound en Oker,
Partycentrum Bos, ’s avonds
23 november
KBO, Najaarsvergadering
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
21 december
KBO, kerstviering
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
Toerklub, Coppis & Cruijsen ATB
toertocht
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
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 Het 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
2 en 3 juni
SSS ’18, Feestweekend 100-jarig
bestaan
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
18 t/m 22 augustus
Kermis
26 augustus
Evenement Overloon Buitengewoon
14 oktober
Dutchbricks, LEGO®-evenement,
de Pit, 10.00 - 17.00 uur
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Kip parmigiana
4 hamburgers
+ 4 slavinken

De Special van deze week is al bijna een complete maaltijd. Een
ovenschaaltje met zacht kippenvlees, tomaat, romige mozzarella
en pittige parmezaanse kaas. Plaats het ovenschaaltje in de
voorverwarmde oven op 160 graden, 25-40 minuten afhankelijk
van de dikte van de kip. Smakelijk en lekker makkelijk.

Centen, keurslager
Irenestraat 3, Overloon
Tel. 0478-64 12 58
www.centen.keurslager.nl
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Samen

795

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Riblappen
500 gram
SPECIAL

Kip parmigiana
100 gram

180

790

ELKE DINSDAG

Gepaneerde
schnitzels
4 stuks

695

Aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 7oktober 2017

KEURSLAGERKOOPJE

De special
van deze
week!

Warme Bakker Degen

WĞƌƐŽŶĞŶǁĂŐĞŶƐ͕ďĞĚƌŝũĨƐǁĂŐĞŶƐ͕ĐĂŵƉĞƌƐ
W<͕ŽŶĚĞƌŚŽƵĚ͕ƌĞƉĂƌĂƚŝĞ
ŝƌĐŽ͕ĐŽŶƚƌŽůĞĞŶƌĞƉĂƌĂƚŝĞ

Reclame: 9 t/m 14 oktober
• Chocolade karamelvlaai € 10,35
• Pompoenpitbrood
€ 2,35
• 4 Herfstbolletjes + 1 gratis
Reclame: 16 t/m 21 oktober
• Cappuccinovlaai
€ 12,35
• Donker meergranenbrood € 2,35
• 4 Mueslibollen + 1 gratis

ZƵŝƚƌĞƉĂƌĂƚŝĞĞŶͲǀĞƌǀĂŶŐŝŶŐ
^ĐŚĂĚĞŚĞƌƐƚĞů
ĨŚĂŶĚĞůŝŶŐŵĞƚǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐ

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

sĂŬŐĂƌĂŐĞƉĞĐŚŚƵůƉ
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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

18 oktoberr
11 oktober 20.00 uur

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

