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Het ‘Hof van Loon’ nadert het hoogste punt
Volgens de planning is het op 7 juli zover. Dan zal het
appartementencomplex “Het Hof van Loon” het hoogste punt bereiken als we een glunderende Kees van
der Kroon mogen geloven. “De eersten van de twintig
appartementen, die buiten Pantein om verhuurd worden, zijn in november bewoonbaar”. Daarmee nadert
een proces, dat Kees al in november 2013 startte, een
succesvol einde. En daarmee lijkt de herinrichting van
de hele kern van Overloon afgerond en heeft die kern
definitief een nieuw gezicht gekregen.
Op de begane grond is
vijfhonderd vierkante
meter beschikbaar als
commerciële
ruimte.
Honderdzestig meter
hiervan wordt gehuurd
door Restaria Loon, de
nieuwe naam van het
voormalige Happy Corner. Verder komen op
de begane grond en
de eerste verdieping
dertig
zorgappartementen
beschikbaar
met vijf gezamenlijke
woonruimten. Één per
zes
appartementen
dus. Deze zijn langdurig gehuurd door Pantein.

Pantein is werkzaam in de zorg en eigenaar van het
Pantein ziekenhuis in Boxmeer, maar ook van zorginstellingen in o.a Gennep en “Huize Loon”. Omdat
“Huize Loon” niet meer aan de hedendaagse eisen
voldoet, moest een alternatief gezocht worden. Gelukkig voor Overloon stak Kees van der Kroon Pantein
de helpende hand toe. Daarmee werd de huisvesting
in Overloon voor zorgbehoevenden met een medische
indicatie veilig gesteld. Het complex is uiteraard zorggerelateerd, wat inhoudt dat zeven dagen per week
vierentwintig uur zorg aanwezig is.
Zorg waarvan overigens
ook de bewoners, die in
de twintig andere appartementen
wonen
in het complex, tegen
betaling gebruik kunnen maken. Die twintig
andere appartementen
worden, buiten Pantein
om, rechtstreeks verhuurd aan belangstellenden, oud of jong. Op
twee na, zijn deze allemaal al verhuurd.

Kees houdt het planningsbord goed in de gaten

Het is een indrukwekkend gebouw geworden. Stijlvol, degelijk en
modern. Lange gangen,

brede trappen en liften waarin je met bed en al
vervoerd kunt worden. Toch verstoren die niet het
gevoel van huiselijkheid. Hoeveel werkuren zitten
nu aan zo’n gebouw, Kees? Kees rekent snel zoals
bekend en zonder aarzelen zegt hij dan ook “Ongeveer tachtig manjaren!” Dat zijn dus zo’n honderdvijftigduizend manuren. Hm.

Kerkberichten
Vieringen 17 juni – 30 juni

Zit er eigenlijk een bepaalde filosofie achter jouw
bouwactiviteiten? Eerst een medisch centrum, dan
levensloopbestendige woningen bij “D’n Bond” en
nu een zorgcomplex? Het blijft even stil. “Ja, verrek,
ik vond dat die ouderen ook ergens moesten zitten.
En we laten ons in Loon toch niet met de muur tegen de rug zetten!?” Tja, we nemen ons voor om
het fenomeen Kees na de oplevering eens aan een
nadere analyse te onderwerpen. Voorlopig nemen
we met bewondering en trots afscheid.

Zondag 17 juni 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acoliet: Gerda Willems
Koor: Dames- en Herenkoor

Ingebruikname zithoek ter herinnering aan Frans Huisman
Alweer acht jaar plegen de vrijwilligers van Bosgroep Loonse Duinen onderhoud aan de Overloonse bossen. Met name het jeneverbesstruweel achter
het Oorlogsmuseum vrij houden van bramen en ander opschot is een belangrijke taak van de groep.
Dit vrijwilligerswerk is zeker niet onopgemerkt gebleven en wordt erg gewaardeerd door de Overloners en andere passanten.
Iemand die het werk van de Bosgroep een bijzonder
warm hart toedroeg was onze dorpsgenoot Frans
Huisman, die in december 2016 op 80-jarige leeftijd
plotseling is overleden. Om uitdrukking te geven
aan Frans z’n waardering bood de familie Huisman
aan een zithoek voor de Bosgroep te realiseren.
In nauwe samenwerking met de gemeente is deze

zithoek inmiddels samen met een gedenksteen geplaatst bij de jeneverbessen; voorbij de tennisbanen, fietspad rechts, bij het begin van de blauwe
wandelroute.
Zaterdagmorgen 23 juni om 11.00 uur zal de zithoek
officieel worden geopend door wethouder Jeu Verstraaten en daarna door de vrijwilligers in gebruik
worden genomen. De familie Huisman zal bij deze
officiële ingebruikname aanwezig zijn.
De boswerkers waarderen het als meer Overloners
daar bij zijn. Iedereen die belangstelling heeft is bij
deze van harte uitgenodigd. Zolang de voorraad
strekt is er koffie, thee en voor de kinderen ranja.
Natuurlijk mag u ook de bankjes uitproberen. Het is
voor u ook een mooie gelegenheid om het resultaat
van het werk van de bosmannen te aanschouwen
en u te vergewissen van het feit dat ze meer doen
dan bankzitten. Schaapherder Wim Jans zal met zijn
kudde Kempische Heideschapen aanwezig zijn, wat
natuurlijk ook leuk is voor de kinderen.
Omdat de bankjes er al enkele maanden staan weten de boswerkers al lang dat het lekker zit. Natuurlijk staat de zithoek er ook voor de wandelaar die
het jaar rond in een momentje van rust wil genieten
van het resultaat van al dat vrijwilligerswerk: een
juweel van een jeneverbesstruweel…! De bosmannen zijn er zaterdag de 23e in elk geval bij, want ze
zijn maar wat trots op hun mancave, met ’n knipoog naar boven, waar Frans Huisman ongetwijfeld
tevreden toekijkt…

Het mag geen naam hebben
100 Jaar SSS’18 - wat ’n feest! We zien nu al uit naar het 200-jarig jubileum…!
Wie wil er niet op het bankje bij de bosmannen en schaapjes tellen…?

Zaterdag 23 juni 19.00 uur
Gebedsviering
Koor: Palet

Intenties voor de beide vieringen van 23 en 24 juni: Miet Deriet-Janssen, de overleden familie
van der Cruijsen-van de Pas in verband met een 50-jarig huwelijk,
Jos de Greef

Kosterdienst
10 juni –16 juni
Tiny Willems, tel. 641814
17 juni – 23 juni tot 18.00 uur
Jan Hendriks, tel. 641753

Gedoopt
27 mei Job van de Mortel, zoon
van Luc van de Mortel en Dianne
van Lankveld

23 juni vanaf 18.00 uur -30 juni
Tiny Willems, tel. 641814
1 juli – 7 juli
Jan Hendriks, tel. 641753

Overleden
Zondag 24 juni 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Jeanne Willems en
Frans Kersten
Koor: Dames- en Herenkoor

Vieringen in Huize Loôn
26 mei Nelly Aerts - Erkelens, 72
jaar
4 juni Wim Jeuken, 83 jaar
5 juni Mia Willems - Nielen, 90
jaar

Maandag 18 juni 19.00 uur
Eucharistieviering
Maandag 25 juni 19.00 uur
Eucharistieviering

TV-uitzendingen

Cuijk, Grave, Uden, Veghel en Landerd.

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,

Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bijzondere feestdagen en op de vierde zaterdag van
de maand, (in de maand juni op zaterdag 23 juni
19.00 uur) 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 1 en 8
juli bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld
wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk
dinsdag 19 juni op te geven. U heeft 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 € 11,-.

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 e-mailadres info@theobaldusparochie.nl

Voor het melden van een overlijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat
van de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel.
06-23887860.
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij de
dienstdoende koster een kennisgeving van overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden

Ben je op je vakantieadres aangekomen… of ben je op je vakantieadres áángekomen… ?
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Binnenlopen in de pastorie
op zondag- of dinsdagmorgen
Iedere zondag na de viering 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.
Elke dinsdagmorgen is de pastorie eveneens 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.

Bereikbaarheid Parochie Maria,
Moeder van de Kerk
Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende
adres: Lepelstraat 13/A, 5845 BK St. Anthonis, tel.
0485-471246.
Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken
zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te bereiken onder telefoon 06 23 88 78 60.
E-mail:
secretariaat@parochiemariamoedervandekerk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de
Kerk:
www.parochiemariamoedervandekerk.nl

Geweldige afsluitingsavond
Woensdag 30 mei j.l. hebben we een
geweldige afsluitingsavond gehad
van onze vereniging.
Om 18.00 uur begonnen we met
een voortreffelijk verzorgd buffet van Chinees-Indisch specialiteiten restaurant “China” uit ons eigen
Overloon. Rond de klok van 20.00 uur hebben we
allemeel zéér genoten van het spetterende optreden van Henk Deters en Maartje Smedts. Hij nam
ons mee op een reis door de tijd, hij dichtte en bezong de gewone man en vrouw, voor iedereen zeer
herkenbaar. Een genot om naar te kijken en te luisteren, en een waardige afsluiting van ons seizoen
2017-2018.
We kijken terug op een mooi seizoen. Wat hebben
we allemaal gehad en gedaan:
34 lessen gymnastiek in de gymzaal van de St. Josefschool; 6 creatieve avonden in De Pit, verzorgd door
ons eigen crea-team; een moderne quiz gespeeld;
een natuurwandeling met Peter; een filmavond
bij Museumzicht; een thema-avond fysio-manueel
therapeut Hans Teunissen; een sportieve avond bij
bowlingcentrum Oostrum; smartlappenkoor “Kei
Moi”uit Beugen, onze jaarlijkse Kerstavond verzorgd door telkens een ander buurtschap;
nieuwjaarsreceptie samen lachen en samen zingen onder begeleiding van Jan
Gommans; een winterwandeling met na
afloop snert bij Museumzicht; na de jaarvergadering traden de “Theetantes”voor
ons op; excursie naar anthuriumkwekerij Peelen in Meerlo; een thema-avond
over de TBS kliniek “De Rooyse Wissel” in
Venray; dauwtrappen en ontbijten in het
kader van Internationale Vrouwendag;
thema-avond kennis over het huidige verkeer onder leiding van Peter Barents van
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“Autorijschool VenRij”;
thema-avond
met taxateur Venant
Lemmers en curiosa-expert Jos van Katwijk; excursie naar
het fruitteeltbedrijf
van Welie in Stevensbeek; thema-avond
over depressie; het
jaarlijkse reisje dit
keer naar Almere en
’t Gooi; thema-avond
Oranjefeest met indoor-spellen van Outdoor Overloon; fietstocht uitgezet door
Marjo en eerder genoemde afsluitingsavond door
Henk Deters en Maartje Smedts.
Bovengenoemde activiteiten kunnen alleen georganiseerd worden met behulp van onze grote groep
vrijwilligers. Wij willen dan ook iedereen die op een
of andere manier heeft bijgedragen aan dit afgelopen seizoen van harte bedanken voor hun inzet.
Geniet van de zomer en we zien elkaar weer in september. Het ga jullie goed!

Beste inwoners van Overloon,
De inzameling voor Sam’s kledingactie op de locatie Vierlingsbeekseweg (tussen huisnr. 75 en 77) stopt per 27 juni 2018.
Namens Sam’s Kledingactie bedankt voor uw bijdrage.
Met vriendelijke groet, Jolanda van der Veen en Conny van Mil

Inzamelen hout en textiel
voor kindervakantieweek
Hallo allemaal
Over een paar maanden is
het alweer kindervakantieweek! Wij kunnen de volgende materialen heel
erg goed gebruiken om de kinderen van Overloon
straks weer de mooiste hutten te laten maken:
• Hout (géén pallets of geïmpregneerd hout)
• Textiel (lakens, dekens, gordijnen, kussenslopen
etc.)
• Wol
Kunt u nog iets missen? Maak ons er dan blij mee!
U kunt uw spullen afgeven op:

Zaterdag 23 juni van 10.30 tot 12.00
uur
Locatie: 14 oktoberplein voor de
kerk
Hopelijk tot dan!
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Lónse Bieb
Op 18 april jl was de jaarvergadering van de Lónse
Bieb in De Pit.
Toen iedereen van een kopje koffie of thee was
voorzien heette de voorzitter iedereen welkom.
De volgende punten kwamen aan de orde:
BoS ( Bibliotheek op school)
De Lónse Bieb verzorgt ook voor de kinderen van
de Overloonse Basisschool de uitleen van boeken.
Hiervoor komen de kinderen onder begeleiding van
een leerkracht/ouder naar de De Pit om tijdens een
“extra” openingstijd boeken te lenen die aansluiten
bij het onderwerp dat aan de orde is op school.
Twee keer per jaar bespreken de leerkracht, de
leesconsulent van Biblioplus en enkele personen
van de Lónse Bieb de gang van zaken. De BoS draait
naar tevredenheid.
Statuten
De statuten zijn bekeken ivm het opstellen van een
rooster van aftreden van de bestuursleden.
In 2011 is de Lónse bieb opgericht en in
2016 is dus iedereen herbenoemd.
Er een rooster opgesteld, rekening houdend met de termijn van 5 jaar.
Financiën
De penningmeester geeft een toelichting
op de financiën. Deze zien er goed uit,
vooral door de verlaagde bijdrage aan Biblioplus en door de hogere subsidie die we
van de gemeente ontvangen.
Biblioplus
De samenwerking met Biblioplus verloopt

goed, er is regelmatig overleg.
Tijdens de vergadering werd medegedeeld dat Biblioplus een gebaar wil maken naar de Overloonse
gemeenschap nu het gebouw aan de Theobaldusweg is verkocht. BiblioPlus ging ten rade bij het bestuur van de Lónse Bieb. Het bestuur deed het voorstel om in overleg te treden met het bestuur van
gemeenschapshuis de Pit. Dat heeft ertoe geleid dat
het gemeenschapshuis 250 nieuwe stoelen heeft gekregen van BiblioPlus.
Huisvesting in de Pit
Tijdens de zomervakantie staat de bieb voor de tap.
Vrijwilligers
Het bestuur neemt het petje af voor de vrijwilligers
die op een geweldige manier de Lónse bieb draaiende houden.
Rond 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en
bedankt iedereen voor zijn/haar komst en inbreng.
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Inschrijven activiteiten nieuw schooljaar

Fanfare Vriendenkring
goes international!
In het weekend van 25 t/m 27
mei is de fanfare met een volle bus op concertreis geweest naar het prachtige Bitburg in Duitsland, om vanuit daar een tweetal concerten te verzorgen in Echternach en Luxemburg stad.
Het was een mooi weekend voor iedereen, goed voor
de ‘teambuilding’ binnen de vereniging, want onder
het genot van een Bitburger biertje en stralende zon

aan de hemel kwamen er prachtige klanken!
In Echternach, onder de hete zon, hebben we een mooi
concert gegeven. De dag daarna mochten wij midden
in Luxemburg stad, op het prachtige Place d’Arme, ons
concert geven. Met veel publiek en onze eigen fans
werd dit een geweldig concert.
Het weer zat mee, er was veel enthousiast publiek, iedereen heeft genoten!

Het schooljaar is weer bijna ten einde en dat geldt ook voor de activiteiten van SJIL. Wij kijken in ieder
geval terug op een zeer geslaagd
jaar. De plannen voor het nieuwe schooljaar zijn gemaakt, dus na de zomervakantie kunnen we weer
van start. En we hebben een nieuwtje: er komt ook
een Kidsclub voor de kinderen van groep 3/4!
Inschrijven activiteiten nieuw schooljaar
Binnenkort is het weer tijd voor de jeugd van Overloon om zich in te schrijven voor het volgend schooljaar. Dit kan voor één van de onderstaande groepen:

• Kidsclub groep 3/4
• Kidsclub groep 5/6
• Kidsclub groep 7/8
• Teensclub groep 8 en brugklas
• Sjillers 2e klas middelbare school tot 18 jaar
Inschrijven is mogelijk via onze website:
www.sjiloverloon.nl. Hier tref je tevens het nieuwe
informatieboekje met uitgebreide informatie over
de verschillende werkgroepen en natuurlijk ook alle
informatie rondom de inschrijfprocedure en het inschrijfformulier!
Let op: inschrijven is alleen mogelijk in de periode
van 14 juni t/m 1 juli 2018.

KBO Wandeling Overloon
.%229(5/221
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Op Donderdag 21 juni organiseert KBO Overloon
samen met IVN Maasvallei een wandeling bij de
Pontipad in Vortum Mullem.

Foto: Annelies de Bruin

Loën wet ‘t 2018
Om in de stemming te komen introduceert Loën wet ‘t voor de fanatieke spelers een drietal bonusvragen in
Ons Eigen Erf en op Facebook. Antwoorden op de bonusvragen mag je

inzenden naar loenwetut@gmail.com. Beantwoord
je de vragen goed? Dan feliciteren we jouw team
met een welverdiende voorsprong! Test jezelf, en
speel mee voor deze beslissende bonuspunten.

Dit gebied maakt deel uit van het Maasheggengebied, dat loopt van Maashees tot Cuijk, langs de
maas. Een gebied met een grote diversiteit aan bomen, struiken en planten. En sinds enkele jaren een
mooie poel met kikkers en diverse soorten amfibieen.
Er is ook nog een oud hakhoutbosje met langs het
pad mooie gevlekte aronskelken. Het is zeker de

Aanmelden is niet nodig.
Info: Christine Hendriks KBO tel 0478-641719
Ben Verheijen IVN tel 0478-642577
PS. Zorg voor stevig schoeisel

Zomerprogramma Openluchttheater
De zomervakantie is in zicht…
en dat betekent dat je weer
kunt genieten van ontzettend leuke familievoorstellingen in het Openluchttheater.
Het seizoen begint op 24 juni met de uitvoering
‘Jane en Tarzan’ van de musicalgroep van Desdemona. Daarna staan op het programma niet alleen
‘graag geziene gasten’, zoals Dirk Scheele, Toneelvereniging Mariahout met de De Kleine Zeemeermin, Theater van Santen met ‘Stamppot, sprookjesmix’ en Boomgaard producties met (F)Linke Soep,
maar bijvoorbeeld ook de muzikale voorstelling
Loet Moet (winnaar Rabo Talentvolle Theatermaker) en De Gruffalo, naar het gelijknamige prentenboek. In de volgende uitgaven volgt meer info over
deze voorstellingen. Of kijk alvast op de website
www.openluchttheateroverloon.nl.
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moeite waard om mee te lopen.
Datum: 21 Juni
Vertrek: 13.00 uur vanaf het 14 oktoberplein bij de
Pit in Overloon
De wandeling start om 13.30 uur en duurt ongeveer
2 uur
Deelname is gratis

Wist je verder dat:
• driekwart van onze tribune voortaan is voorzien
van rugleuningen, met dank aan alle vrijwilligers!
• het theater helemaal draait op de enthousiaste inzet van onze vrijwilligers?
• bij slecht weer de voorstellingen altijd doorgaan,
maar dan in De Pit?
• kaarten voor de voorstellingen al verkrijgbaar zijn
bij Plus Verbeeten Overloon, bij restaurant Museumzicht en via de website
www.openluchttheateroverloon.nl?
• je kaarten kunt winnen via onze acties op Facebook:
www.facebook.com/openluchttheateroverloon?
We zien je graag deze zomer!
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Loën’s got talent was een succes!
Winnaars te horen op zondag 24 juni

Overloonse Bridgeclub
Ditmaal een vrije aspergedrive.De 3 beste paren in
de A lijn:
1 Truus Kusters & Bert Vloet
66.15%
2 Luus & Wim van Son
59.38%
3 Gerda & Mathieu Crooijmans
58.13%
In de B lijn:
1 Nellie Basten & Ethel Hilhorst
2 Jac Huijs & Piet Willems
3 Antoinette Schaeffers & Henk de Vlam

70.42%
58.75%
56.25%

In de C lijn:
1 Ricky Henckens & Leny Jansen
2 Nellie Jeuken & Marthy van Pelt
3 Nelly & Piet Botden

67.45%
57.55%
55.43%

Deze week de laatste zitting van de laddercompetitie.
Door vele afmeldingen ditmaal maar 2 lijnen.
De 3 sterkste paren in de gele lijn waren:
1 Truus Kusters & Bert Vloet
60.76%
2 Corrie Hartong & Math Keulards
60.25%
3 Mia & Sef Lommen
59.96%
In de rode lijn:
1 Miny & Wiel Verhoeven
2 Annemie Huijbers & Riny van Sundert
3 José Clevers & Annie Siroen

72.35%
61.10%
59.70%

♣ ♦♠ ♥

Zaterdag 2 juni werd weer
eens overduidelijk hoeveel jong talent er in Overloon is. 18 muzikale acts vertoonden op het podium
van de Pit hun muzikale kunsten. Als RTL hier lucht
van zou krijgen, zouden ze meteen vanuit Overloon
komen uitzenden!
Linda te Dol was wél speciaal naar Overloon gekomen om de middag te presenteren. Wat vonden de
deelnemers het allemaal spannend om hun act te
laten horen en zien op de 2e editie van Loën’s got
talent. Maar...wat wás iedereen toch goed voorbereid door iedereen! Van Star Wars tot Wibi Soerjadi.
Van Freek Vonk tot Cookiemonsters. Van Europafluiters tot de Bol Brothers. Je kunt het zo gek niet
bedenken of het was er!

Autocross Overloon!
Op 1 Juli is de jaarlijkse autocross in Overloon. De baan is
gelegen aan de Oplosedijk /
Loonsehei, een lange baan
met brede bochten waar de
snelheden hoog zullen oplopen en de coureurs hun
vaardigheden zullen laten zien. Na het keuren van
de auto’s word om 11:00 uur gestart met de wedstrijden. Hier zullen verschillende klassen aan de
start verschijnen waar gestreden zal worden om het
ASUZ kampioenschap.
De entree bedraagt voor kinderen van
12 t/m 16 jaar € 3,17 jaar en ouder: € 7,Kinderen tot 12 jaar gratis

Bij inleveren van onderstaande coupon ontvangt u
het tweede kaartje gratis!
We zien jullie op zondag 1 juli!

AST Overloon Zondag 1 juli
Bij inleveren van dit strookje
2e persoon gratis!

De meiden die koekjes voor de jury meebrachten,
konden al niets meer fout doen. De jury smolt bij
‘To make you feel my love’ van Adellen. En bij de
BolBrothers werd geconcludeerd dat als je muziek
maakt je thuis nooit ruzie hoeft te maken. Na de 18
deelnemers had de jury er een hele kluif aan om de
vier winnaars van de Golden tickets te bepalen.
Uiteindelijk koos de jury voor Martijn Kappel op
drums, Jafie op bugel en klarinet. De Safarimensjes
op koperinstrumenten en the Bugel Sisters op uiteraard bugel. Deze vier winnaars mogen meedoen
met Muziek op Locatie.
Tevens was deze middag het officiële afscheid van
Wil Jacobs die na 12 jaar lesgeven en dirigent bij
het jeugdorkest gestopt is. Hij kreeg een prachtig
fotoalbum met foto’s van al die jaren, en speciaal
voor Wil werd er voor de eerste keer onder leiding
van de nieuwe dirigent van het jeugdorkest Bart
van Bree, het nummer ‘Happy’ gespeeld van Wil! Al
met al een prachtige muzikale middag met veelbelovend talent!
Als jullie de winnaars van de Golden tickets willen
horen zijn jullie allemaal uitgenodigd om op zondagochtend 24 juni naar de Vers te komen. Daar organiseert de fanfare ‘Muziek op Locatie’. De fanfare
speelt uiteraard verschillende nummers waaronder
de tune van Expeditie Robinson.
Onze Ruwan goochelt met zijn drumstokjes een
prachtige Czardas op melodisch slagwerk, en natuurlijk spelen we ook een mooie mars, verder laat
u zich maar verrassen.
Ook de jonge blokfluiters fluiten een deuntje mee,
het jeugdorkest en het slagwerkorkest. Kortom een
gevarieerd zondagochtendmatinee.
Komt dat zien en horen op zondag 24 juni om 11.00
uur op het terras van Broer en Zus bij de Vers!

Winnaar Martijn Kappel.

Dinsdag 26, Woensdag 27 en Donderdag 28 juni van 16:45 uur tot +/- 20:30 uur.
Het opgave formulier voor de gast en voor de rolstoel-duwer en verdere informatie vindt u op de website zonnegroet-ohs.nl of in de vorige uitgave van Ons Eigen
Erf van 16-5-2018.
Opgavestrook volledig ingevuld met € 12,50 inleveren vóór maandag 18 juni in
de brievenbus van de Zonnegroet in de ingang van Huize Loon in Overloon of bij
Annemie Bonants, Rodermansstr. 4a, Holthees. Aanmelden kan ook via de website.

In groepjes, duetten, solisten, broers, zussen en
noem maar op, is er ontzettend mooi muziek gemaakt. Er werd gedrumd, saxofoon gespeeld, en
ook de koper instrumenten waren aanwezig.
Na deze fantastische acts speelde ons jeugdslagwerkorkest onder leiding van Peter Bergmans ook
nog twee nummers, wat kan de jeugd toch muziek
maken op al die grote slagwerkinstrumenten! Linda
te Dol dacht bij een paar instrumenten zelfs dat er
een gaspedaal op zat, maar dat was ergens anders
voor.
Onder het toeziend oog van de deskundige jury bestaande uit Gordon, Chanels Jansen, Miss Caroline
en dhr. Oosterwijk werden letterlijk de sterren van
de hemel gespeeld. Een drummer uit een muzikale
familie krijgt te horen dat hij wel de beste van de
familie was. Een andere drummer werd gevraagd of
hij met de drumstokjes in zijn hand was geboren?
Winnaressen Jafie (Jans en Fien)
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Heeft u vragen
of wilt u een
afspraak? Bel:
(0478) 64 24 75
www.fysiovandervliet.nl

Lourdes 2018
Je zei mij dat je nog zoveel wilde doen
dat je nog zoveel hield van de
kleine dingen in ’t leven
Wandelen, fietsen, de wind in je haar
maar er werd je niet meer tijd gegeven
Langs deze weg willen wij u hartelijk danken
voor alle lieve woorden, bezoek, kaartjes, berichten en andere steunbetuigingen die wij
hebben mogen ontvangen na het overlijden van
mijn liefdevolle man, onze behulpzame vader
en onze trotse opa

Wim Jeuken

Lourdes heel bijzonder, altijd anders.
In de Franse zon hebben wij genoten van
speciale en ontroerende momenten, met
Maria èn als groep.
Begeleiders bedankt voor jullie inzet.
Samen met de pelgrims hebben we 6 fantastische dagen beleefd.
In Lourdes en in Overloon brandt een
kaars van de gedoneerde gelden.
Stg. Overloonse Bedevaart Wilmie, Jeannette en Riet

Uw troostende woorden zijn een grote steun
voor ons geweest.

Dag en nacht bereikbaar op

0478 588 889

Toos Jeuken-Luijpers
Kinderen en kleinkinderen

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

MUSICAL
TARZAN en JANE
in Openluchttheater
Overloon
Zondag
24 juni 15:00 uur
Hierin komt het bekende verhaal van Tarzan in de jungle tot leven met leuke en mooie liedjes die live worden gezongen. De rol van Tarzan wordt gespeeld door Rik Gerrits en de rol van Jane door Lizzy Schraven,
beiden afkomstig uit Overloon.
Daarnaast zijn ook de musical leerlingen van Desdemona Dance van de partij.
De kaarten zijn nu te koop bij PLUS Overloon, Museumzicht
en natuurlijk ook online via het openluchttheater.

Het Weer
Warmste meimaand ooit
Op de 1e meidag zijn we nog
fris van start gegaan. De maximum temperatuur bleef steken op 13.8 graden en
dat was tevens de enige en koudste meidag. In de
loop van die dag klaarde het flink op en ging de
zon schijnen. Dat was een aanzet naar een extreem
zonnige periode, waarbij ook een groot aantal heldere dagen voorkwam. De temperaturen bereikten
de zomerse waarde van 26 tot ruim 28 graden. Rond
de 18e mei hadden we een kleine terugval naar 17
graden. De stroming uit het noorden bracht tijdelijk
koudere lucht naar onze streken. De laatste decade
werd het weer volop zomers, en ook de minimum
temperaturen kwamen een stuk hoger uit. We haalden zelfs op de 29e de hoogste meiwaarde ooit als
minimum temperatuur, het werd namelijk ruim 17
graden. Maar dat paste ook in het weerbeeld van
de laatste meiperiode. Ook de maximum waarde
was op die dag het hoogst geworden. Met 30.2 graden werd het nog tropisch warm. Daarmee kwam
het maandgemiddelde uit op 17.3 graden. Dat betekent 1.2 graden hoger dan het vorige record uit het
jaar 2008. Normaal is een gemiddelde temperatuur
van 13.6 graden. De neerslag bleef op mijn station
beperkt tot 30 mm. Normaal valt er 62 mm. Het aantal zonuren bedraagt in deze meimaand 309 uren.
Dat is ook maar één keer hoger geweest. En wel in
1989, toen de warmtebron 329 uren scheen.

De maartmaand was nog ruimschoots te koud en
toch zijn we over de hele lente zeer hoog uitgekomen. Het totaal gemiddelde bedraagt 11.9 graden
en komt daarmee op plaats 2 in de top 10 terecht.
Op 1 blijft staan 2007 met 12.1 graden. Normaal
voor deze 3 maanden is 10.0 graden. In het voorjaar
is een gemiddelde neerslag van 172 mm normaal.
Nu komt de hoeveelheid uit op 158 mm. De natste
lente was die van 1979, toen er maar liefst 294 mm
neerslag viel. De droogst lente komt op naam van
het jaar 2011, toen viel er slechts 49 mm. Ook toen
werd het de zonnigste lente ooit. De warmtebron
kwam toen 722 uren boven de horizon. Deze lente
scheen de zon 611 uren. Over het langjarig gemiddelde bekeken is 485 uren zon normaal.
Inmiddels zijn we aan de meteorologische zomer
begonnen. Op de 1e junidag was het juist erg somber en regende het vrij langdurig, al viel het met de
hoeveelheid wel mee. Nadien kwam de zon weer terug en bleven de temperaturen op een goed niveau.
Hoe het verder gaat kun je horen als je afstemt en
luistert naar mijn dagelijkse weerpraatje, via radio
MAASLAND FM89.6 en wel om 12.30, 13.30 en later
rond de klok van 17.15 uur.
Ook via radio VENRAY FM 90.2, zowel in de ochtend
als in de avonduren.
Weerman Bert Vloet

Voor wie het verhaal niet kent: Tarzan groeit op tussen de apen en dan komt Jane in zijn leven. Er is ook
nog de slechterik die alle apen wil doden om er geld aan te verdienen.
Een familievoorstelling; Zang, dans en toneel.
(Bij slecht weer is de show te zien in MFC OELBROECK Sint Anthonis)
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ACTIVITEITENKALENDER

vanaf 13 juni

Uit op Zondag
Film ‘De Poolse Bruid’

Anna, een eenvoudige Poolse vrouw, is onder valse voorwendselen naar Nederland gelokt door twee
pooiers die haar in een bordeel willen laten werken. Zij weet te ontsnappen en wordt door de zwijgzame boer Henk gevonden op zijn erf.
De Poolse Bruid is een aangrijpende film over de ontluikende liefde tussen een Groningse boer en een
Poolse Vrouw.

U bent allen van harte welkom!
Waar: De Pit. | Wanneer: 17 junni | Tijd: 14.30uur. Entree gratis. Vrijwillige bijdrage

Ontmoetingspunt ‘t HELDER
Ruimte voor úw ideeën!
Vrij. 15 juni

Workshop vilten
Aanmelden via ’t Helder

13.00 – 17.00 uur

Di. 19 juni

Koor van dit moment – Jan Gommans
Aanmelden jan@stemmenmakerij.nl

20.0 uur

Vrij. 22 juni Midsummerviering met Petroesjka Splint
Aanmelden via ’t Helder
20.00 uur
Di. 26 juni

Luisterkind – Contact op zielsniveau (met je kind)
20.00 uur
Door Anke Leeuwen
Aanmelden anke@voordeliefdegeboren.nl

Vr. 6 juli

Dagworkshop beeldhouwen
09.30 – 17.00 uur
Aanmelden bij ’t Helder
Kijk op de website voor meer informatie!

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

www.helder-overloon.com
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WOENSDAG 13 JUNI: koken voor ouderen. Om
12.00 uur in de foyer van de Pit. Alleen op uitnodiging voor tachtigplussers die rond deze tijd hun
verjaardag vieren.
ZONDAG 17 JUNI: Uit op zondag in de Pit. Van half
drie tot rond vieren. Vrij toegankelijk voor iedereen die belangstelling heeft. Programma: vertoond
wordt de film: de Poolse bruid. Zie verder de bekendmaking elders in dit blad. Nog meer info? Bel
dan Christine Hendriks-Arts op telefoon 641719.
DONDERDAG 21 JUNI: IVN-wandeling over het de
Ponti-pad door het gebied van de Maasheggen in
Vortum-Mullem. Vertrek vanaf 14 oktoberplein om
13.00 uur. Aanvang wandeling: 13.30 uur. Vermoedelijke eindtijd: tegen half vier.
VRIJDAG 22 t/m DINSDAG 26 JUNI: meerdaagse reis
(samen met KBO-ers uit dorpen in de buurt). Inschrijving inmiddels gesloten. Inlichtingen: bel Wim
Nabuurs (641492).
VRIJDAG 29 JUNI: zie verder hieronder bij donderdag 5 juli.
DONDERDAG 5 JULI : bijeenkomst van Samen Eten.
Normaal zou deze op 29 juni zijn, de laatste vrijdag
van de maand. O.a. zal Muus, Thais en partner van
Jan Vloet, dan zorgen voor excellente Thaise spijzen.
De aanvangstijd blijft wel hetzelfde, namelijk 17.30
uur. Even aanmelden bij Christine Hendriks-Arts, tel.
641719. Eetadres: Effe
DINSDAG 10 JULI: Jaarlijkse fietspicknick, mooie

tocht door landelijk gebied. Leden ontvangen rond
woensdag 13 juni een stencil met meer info annex
aanmeldingsformulier.
Verdere agenda: onder meer: Dagreis op dinsdag
4 september door dorpjes in het Eifelgebergte (D)
en boottocht over de Rursee alsmede bezoek aan
Monschau. Meer info hierover en aanmelding begin augustus. Zaterdag 8 september: jeu de boulestoernooi/barbecue. Meer informatie/aanmelding
begin augustus, samen met de Ons, die in juli niet
verschijnt.
VAL-PREVENTIE VOOR SENIOREN OOK VOOR
NIET-LEDEN!
In het NAJAAR is er een cursus valpreventie in Overloon. Met behulp van een valpreventieprogramma
leert u hoe de balans te verbeteren, hoe vallen te
voorkomen en hoe veilig te vallen. De cursus geeft
uitgebreide informatie over vallen en onderliggende oorzaken. Er komen diverse trainingsaspecten
aan bod en handige tips om vallen te voorkomen.
Er zijn geen kosten voor deelname door financiële
ondersteuning van de gemeente Boxmeer en deels
door vergoeding vanuit het aanvullend pakket van
uw zorgverzekering. De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten, gedurende 6 weken, waarvan 1 individuele screening en 1 nabespreking. Screening en
begeleiding wordt gedaan door geriatriefysiotherapeut Jasper Huberts en fysiotherapeut Rob Verschuren. Nu al meer weten of al aanmelden? Neem contact op met Rob Verschuren (641942) of Jan Lamers
(640125).

,ĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘ŶůǀŽŽƌĞĞŶŐŽĞĚĞŵĂƚĐŚ
ƚƵƐƐĞŶǁĞƌŬŐĞǀĞƌĞŶ;ƚŝũĚĞůŝũŬͿƉĞƌƐŽŶĞĞů͘
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Koningschieten op zondag 1 juli

HAARWERKEN VOOR
ALLE HAARPROBLEMEN

met mooi haar meer
zelfvertrouwen!
MEER INFO?
BEL ONS OF KIJK OP DE SITE
BETROKKEN | PERSOONLIJK | KWALITEIT
BETROUWBAAR | ERVAREN | PROFESSIONEEL

AMOZ

‘Alles mag op zaterdag’
Met aansluitend een BBQ

7 Juli 2018

12.30 uur
TC Loonse Duinen

Geef je vóór 23-06-2018 op met
een team van ten minste
4 personen door een
mailtje te sturen naar:
allesmagopzaterdag@hotmail.com
o.v.v. contactpersoon met e-mailadres en telefoonnummer en het
aantal deelnemers aan de
afsluitende BBQ.

Op Theobalduszondag 1 juli is
weer ons jaarlijks koningschieten.
Hier zal koningin Annie Verberk
haar titel weer moeten verdedigen. Traditiegetrouw beginnen
onze trompettisten om 8.00 uur met de reveille. Om
10.30 uur hebben we een eucharistieviering in de
kerk. Waarna rond de klok van 13.30 uur de strijd
weer los gaat barsten. Wie haalt het laatste restje
van de vogel naar beneden.
Dorpskoning
Ook u als publiek kunt weer meestrijden om de titel
dorpskoning 2018. Vorig jaar wist Martien Hendriks
de vogel naar beneden te halen. Wordt hij dit jaar
weer dorpskoning? Of probeert u hem van de titel
af te houden? Deelname is vanaf 16 jaar.

Jeugdkoning
Ook voor de jeugd hebben we weer een speciale
vogel geplaatst. Zij schieten onder begeleiding van
een van onze gildeleden. Wie kan hier Banyawit
Bressers van zijn titel afhouden? Deelname vanaf 11
jaar
Sint Theobaldusgilde organiseert het Gemeente
Koningschieten op 9 september
Op zondag 9 september komen alle acht de gilden
van de gemeente Boxmeer naar Overloon om te
strijden om de titel: Gemeente koning 2018 en 2019.
Dit evenement wordt om de twee jaar georganiseerd door één van de acht gilden uit de gemeente
Boxmeer en dit jaar valt dus de eer aan het Sint Theobaldusgilde. Dit alles zal bij ons op het gildeterrein
plaatsvinden. Verdere informatie volgt te zijner tijd.

Voordragen dr Peelen duurt maar 10 minuten
Voor het dertiende jaar op rij
wordt in september de Dr. Peelen Cultuurprijs uitgereikt in
de gemeente Boxmeer. Tot 1
juli kan iedereen een persoon,
team of organisatie voordragen. Dat kan door een formulier in te vullen op www.drpeelen.nl. Binnen 10 minuten heb
je al een voordracht gedaan!
Iedereen kan (bijna) alles voordragen
Een vijfkoppige commissie beoordeelt alle ingezonden voordrachten aan de hand van een
jureringsprotocol. De commissie is onafhankelijk en bestaat
uit burgers uit de gemeente.
Voorzitter van deze commissie is Wally Bastiaansen. Wally: “We zien heel veel
verschil in wie de voordracht instuurt. De ene voordracht wordt gedaan door de organisatie zelf of
door een lid. Maar ook mensen die zien dat er in
hun omgeving een cultureel initiatief bestaat wat
ze waarderen, sturen hun voordracht in.” Daarnaast

is er volgens Wally ook veel diversiteit in de voorgedragen initiatieven, want elke culturele prestatie
die zich afspeelt in de gemeente mag voorgedragen
worden. Overigens zijn prestaties op sportgebied
wel uitgesloten en mag de voordracht geen persoon
betreffen die de culturele prestatie tijdens het uitoefenen van zijn of haar beroep heeft geleverd.
Oproep
Wally: “We roepen iedereen op om eens na te gaan
welke culturele zaken je door het jaar heen ziet,
hoort, voelt, ruikt of proeft. Verdient dit culturele initiatief een extra waardering? Zou daarnaast
het bijbehorende geldbedrag een welkome bijdrage zijn voor die persoon, team of organisatie?” De
commissie beoordeelt aan de hand van criteria of
er wordt voldaan aan de voorwaarden en of een
nominatie passend is. Als voordrager word je alleen
op de hoogte gehouden: je wordt verder niet belast
met extra werk.
Kortom, twijfel niet aan jouw voordracht en vul direct het formulier in op www.drpeelen.nl. Dat is nog
tot 1 juli mogelijk! De uitreiking is zondag 9 september bij De Weijer tijdens festival Lekker.UIT.

Ook niet-leden zijn van harte welkom!
Deelname aan AMOZ is gratis
Deelname aan de BBQ bedraagt € 10,00 p.p.
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Alders Motorsport 3e in Zandvoort

Natuurpraktijk Vellir &
Zoutkamer Overloon
Praktijk voor natuurgeneeskunde:
Zouttherapie, acupunctuur,
massage, SCIO biofeedback
Iris Vella Bamber
Holthesedijk 6
5825JG Overloon
06 81 48 05 51
info@natuurpraktijkvellir.nl
www.vellir.nl
maandag t/m vrijdag op afspraak

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

Homeopathie,
een milde en
effectieve
geneeswijze voor
uiteenlopende
klachten.
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Elke dag geopend!
Maandag, dinsdag en donderdag
ook ‘s avonds

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

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

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging

Dit weekend reed Alders Motorsport, het ‘endurance’ team van Rob Noy en Luuk Alders uit Overloon,
de acht uur van Zandvoort op het circuitpark in de
duinen. Een race met 25 auto’s aan de start, onderverdeeld in drie verschillende classes.
Alders Motorsport nam met hun fabrieksauto (Clio
3) deel aan de supersport klasse en wist als derde op
het podium te eindigen.
Bij aanvang van de race bleek, meer nog dan de
vorige race op hetzelfde circuit, dat er stevige concurrentie deelnam. De rondetijden van de opponenten zaten al in de eerste stints* kort op de 2.03
(rijd je sneller dan word je naar
een andere klasse overgeplaatst).
*een stint is een opeenvolging
van ronden voordat de coureur
wordt gewisseld, want acht uur
rijd je met twee coureurs die elkaar afwisselen.

JER: Beide auto’s moesten een pitstop maken om de
schade te controleren. Na een korte controle en het
verwijderen van het losgeraakte zijscherm kon de
race weer snel worden hervat. De auto presteerde
nog goed en Luuk Alders reed als derde over de finish.
Op zondag 22 juli is er, eveneens op Circuitpark
Zandvoort, een 10 uur durende endurance race.

Bij een endurance race gaat het
echter niet alleen om de snelste
rondetijden, maar ook om korte
stops (nieuwe banden en brandstof) en snelle rijder-wissels.
En heel soms gaat het toch mis en
gaat er een auto van de baan of
raken twee auto’s elkaar. Zo gebeurde het aan het einde van de

Meisjes 11 t/m 17 van TC Loonse Duinen
ongeslagen kampioen!
Zondag 3 juni jl. zijn in de 2e klasse:
meisjes 11 t/m 17 jaar Zondag van
TC Loonse Duinen kampioen geworden. Een fantastische prestatie. Het team bestaande
uit vlnr: Irma Willemse, Marlon Jacobs, Erin Janssen,
Nina Claesen en Jans Verstraaten hebben in de 7
wedstrijddagen maar 6 games afgegeven. In deze
klasse speel je 4 enkels en 2 dubbels. De meiden
hebben veel plezier in het tennisspel en trainen ook
regelmatig samen buiten de trainingstijden. Gezien
de leeftijd kunnen de meiden volgend seizoen nogmaals samen spelen en gaat de club ze aanmelden
voor de 1e klasse. Op 15 juni wordt het kampioenschap gevierd met de spelers en ouders en op 30
juni worden de meiden gehuldigd bij de club, naast
de andere kampioenen.
Namens de Jeugdcommissie en het bestuur van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie, proficiat!
Alle leden worden uitgenodigd voor de feestelijke
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dag toen Rob Noy aan de linkerzijde door een auto
werd geraakt die hem in de bocht met iets teveel
snelheid wilde inhalen.

afsluiting van de competitie en het seizoen op
30 juni as. Noteert u deze datum alvast deze datum
in uw agenda!
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Infobord in ’t Vlak

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

Op 24 maart 1945 vloog een vloot van ruim 1.600
transport- en meer dan 1.300 zweefvliegtuigen vanaf bases in Frankrijk en Engeland naar de landingzones op de rechter Rijnoever. Dit was het begin van
de operaties Varsity en Plunder die tot doel hadden
een geallieerde overtocht over de Rijn mogelijk te
maken. Het 196e squadron, dat vanaf januari vanaf het vliegveld Shepherds Grove in Suffolk vloog,
leverde voor deze operatie dertig Stirlings Mk.IV
toestellen. Deze versie was speciaal aangepast aan het slepen van de zwaardere
zweefvliegtuigen. De zweefvliegtuigen
waren door deze Stirlings afgeleverd boven de landingszone bij Hamminkeln niet
ver van de stad Wesel.

De Australische piloot, Henry Poleman Vanrenen
maakte een perfecte buiklanding in het Overloonse
Vlak, nabij de boerderij van de familie Alders. Dit
was destijds al bevrijd gebied.
In opdracht van en samen met de familie Albers heft
de Werkgroep vliegtuigcrashes en noodlandingen
in WO2 in de gemeente Boxmeer, een infobord ontworpen en vandaag nabij de locaties geplaatst.

In de omgeving van Wesel werd een van
de Stirlings, op de terugweg, door Flak
(Flugzeug Abwehr Kanone) geraakt. Een
granaat ontplofte in de romp en verwondde drie bemanningsleden.
Twee motoren aan een zijde van het
vliegtuig vielen uit en er moest een plaats
gevonden worden om een noodlanding
uit te voeren.

‘n Neej thema òp de website!
Iets ier as gillie van
òns gewend ziet,
mar we kòsse ‘t nie zoë mar vörbeej laote gaon:
‘t 100-jäörig bestaon van SSS’18. Weej hebbe Piet
Beurskens, die kort beej ‘t vuur zit, aovergeháld um
doraover ‘n stuk te schriêve en det is wá òns betreft
wer goêd gelukt. De foto’s kòmme uut ‘t fotoalbum
van SSS’18 en gaeve ‘n moi beeld van 100 jaor voetbal ien Loën.
Ok dizze kier wille weej wer gaer wa wäörd, kwesties án òllie vörlegge:
• Is ‘t de kefee of ‘t kefee?
• Hoe is precies de uutdrukking/versje: wil ik nie,
kan ik nie enz. lit òp ‘t kerkhof?

Agenda
2018
14 juni
EHBO, Herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
16 juni
Bridgeclub, Mijling Open Bridge
Drive, Raayhal, 14.00 uur
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• Kende gillie de uutdrukkinge ‘nen hiële slaaj jònge en ‘nen hiëlen trop jònge en wannier wört wá
gebruukt?
As ge ‘t ment te wiëte, lót dan van òw huure.
Verder hebbe weej ‘n neej privacybeleid òp de site
gezet worien weej uutlegge wá weej mit de persoonsgegaeves doên die ge beej de ánmelding vör
ònze neejsbriêf het âchtergelaote.
Kiek mar ‘s òp de site, veul laes en kiêkplezier! En as
âltied: hedde òpmerkinge, commentaar of suggesties vör ánvulling van ònze woordelieste lót ‘t dan
wiëte via ‘t gasteboek of de mail. Weej huure gaer
van òllie.
Wies wer ‘s!

17 juni
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30
- 16.00 uur
19 juni
Gilde, Zuilen verschieten, 19.00
uur
21 juni
KBO, IVN-wandeling over het De
Ponti-pad in de Maasheggen

22 t/m 26 juni
KBO, meerdaagse reis
23 juni
Kinder Vakantie Week, inleveren
hout, textiel en wol, voor de kerk,
10.30 - 12.00 uur
23 en 24 juni
De Nacht van een Goei Leven,
Nachtwandelen en slapen in het
bos
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HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS

Gerrit Arts
Kantoor Overloon
24 uur bereikbaar op:

VERKOOP
•

Nieuwe en gebruikte
aanhangwagens en
paardentrailers

•

Onderdelen van alle
merken

ONDERHOUD

•

Reparatie en keuring
van alle merken

VERHUUR
•

Aanhangwagens en
Paardentrailers

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

henckensoverloon.nl

De Oude Molen 3, 5825 KA Overloon
Tel. 0478-640304 | henckensoverloon.nl
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24 juni
Fanfare, Muziek op locatie, Broer
& Zus, De Vers, 11.00 uur
24 juni
Openluchttheater, Tarzan, Desdemona Dance, 15.00 uur
26, 27 en 28 juni
Zonnegroet, Rolstoeldriedaagse
30 juni
Lónse Bieb, boekenmarkt, bij de
PLUS, 10.00 - 16.00 uur
1 juli
Gilde, Koningschieten
1 juli
AST, Autocross, Oplosedijk/Loonse Hei, 11.00 uur
1 juli
De Vlotter, Oldtimer bromfietsrit,
Partycentrum Bos, 10.30 uur
3 juli
Oker, Open repetitie, terras De
Vers (bij slecht weer binnen),
20.00 - 21.15 uur
7 juli
Tennisclub, Alles Mag Op Zaterdag, Sportpark, vanaf 12.30 uur
10 juli
KBO, Fietspicknick
11 juli
Openluchttheater, De Kleine Zeemeermin, 14.30 uur
10, 11 en 12 juli
Werkgroep Kindervakantieweek,
Kindervakantieweek
14 juli
Gilde, oud papier ophalen
18 juli
Openluchttheater, (F)linke Soep,
14.30 uur
25 juli
Openluchttheater, Loet Moet,
14.30 uur
1 augustus
Openluchttheater,
Stamppot,
sprookjesmix, 14.30 uur
5 augustus
De Vlotter, Oldtimer bromfietsrit,
Partycentrum Bos, 10.30 uur
8 augustus
Openluchttheater, De Gruffalo,
14.30 uur
11 augustus
Gilde, oud papier ophalen
15 augustus
Openluchttheater, Dirk Scheele,
14.30 uur
18 t/m 22 augustus
Kermis
2 september
De Vlotter, Oldtimer bromfietsrit,
Partycentrum Bos, 10.30 uur

8 september
Gilde, oud papier ophalen
8 september
KBO, Jeu de Boules toernooi
9 september
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30
- 16.00 uur
9 september
Gemeentekoningsschieten, Gildeterrein Theobaldusgilde
19 september
KBO, Kring Sociaal Culturele dag
22 september
Âld Prinsegild, Aparte Aovend
APG 3x11, De Pit
28 september
Loën wet ‘t, Spelavond
29 september
Loën wet ‘t, Feestavond

11 november
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30
- 16.00 uur
25 november
Freunde Echo, concert van Blaaskapel Sohajka (CZ) en Freunde
Echo, De Pit, 12.30 - 16.00 uur
8 december
Gilde, oud papier ophalen
9 december
Huibuuke, Kaartverkoop Bonte
Avond, De Pit, 11.00 uur
9 december
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30
- 16.00 uur
16 december
Fanfare, kerstconcert in Theobalduskerk
20 december
KBO, Kerstviering

4 oktober
KBO, Dag voor ouderen
5 oktober
TC Loonse Duinen, 60+ mix
6 oktober
Fanfare, Brabantse Humoravond,
De Pit
7 oktober
Logeko, opluisteren H. Mis, 10.30
uur
13 oktober
Gilde, oud papier ophalen
14 oktober
Dutchbricks, LEGO®-evenement,
de Pit, 10.00 - 17.00 uur
14 oktober
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30
- 16.00 uur
19 en 20 oktober
Stg. Tentfeest, Tentfeest Overloon
20 en 21 oktober
Toerklub, ATB-weekend
21 oktober
Stg. Tentfeest, Dorpsbrunch
25 oktober
KBO, IVN-wandeling
27 oktober
Freunde Echo, Fenavond, De Pit
28 oktober
Oker, Herfstconcert, ‘t Helder
4 november
Kindermarkt, Kinderkleding- en
speelgoedmarkt, De Pit
10 november
Gilde, oud papier ophalen
11 november
MSV, 4x4 rijden door vereniging
JeeBee, circuit Duivenbos
11 november
Huibuuke, Vör de kerk òp ’t Plein,
10.30 uur

2019
6 januari
Huibuuke en Fanfare, Liedjesmiddag, De Pit, 14.11 uur
20 januari
Toerklub, ATB-toertocht
26 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit,
20.00 uur
27 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit
19.00 uur
1 februari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit,
20.00 uur
2 februari
Huibuuke, rondbrengen Huiwage, vanaf 09.00 uur
2 februari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit,
20.00 uur
16 februari
Huibuuke, Mitlaif Bal, De Pit,
14.11 uur
27 februari
Huibuuke, Bonte Avond Huize
Loôn, 19.00 uur
2 maart
Huibuuke, Receptie, Stunt, After
Roetsj Bal
3 maart
Huibuuke, Carnaval
4 maart
Huibuuke, Carnaval
5 maart
Huibuuke, Carnaval
20 april
Freunde Echo, 50 jaar Freunde
Echo
26 oktober
Freunde Echo, Fenavond 50 jaar
Freunde Echo
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Heerlijke
vers gekoelde
blauwe bessen

salon

Twan Wilmsen | 06 51 252 699 | www.awing.nl

Carolina

beauty & health

Voor computers, printers, wifi, cartridges,
Routers, onderhoud en reparatie.

Blauwbessenautomaat

Warme Bakker Degen
Reclame: 18 t/m 23 juni
• Bananenvlaai
€ 10,45
• Vezelbrood
€ 2,40
• 5 Gesorteerde
harde broodjes
€ 1,85
Reclame: 25 t/m 30 juni
• Zomervlaai
€ 10,40
• Grof volkorenbrood
€ 2,00
• 4 Kwarkbolletjes + 1 gratis
Irenestraat 2 Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

Vanaf 12 juni in Overloon
24 / 7 open

Ons restaurant is elke dag geopend vanaf 10.00 uur.
De keuken is geopend op vrijdag en zaterdag
van 11.00 uur - 20.00 uur
Alle overige dagen van 11.00 uur tot 19.30 uur.

Vierlingsbeekseweg 54
Jos Beckers
Tel. 06 55372696

De winkel is geopend:
van maandag t/m zaterdag van 09.00 - 18.00.
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00.
Overloonseweg 10a,5821 EE - Vierlingsbeek.
Restaurant tel.: 0478 - 206080 Winkel tel.: 0478 - 562231
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VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open
van 12.00 tot 18.00 uur
WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
dϬϲͳϭϮϵϵϭϵϳϵ

Open nu
s
het JongWij
pakket
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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 2018:

€ 13,50

Bankrekening: NL36RABO0141410469
Kopij en/of advertenties voor
de uitgave van
aanleveren uiterlijk

27 juni
20 juni 20.00 uur

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

