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De mallemolen van Overloonse kermis
Nog ´n paar dagen en het Overloonse kermisgeweld
barst weer los. Op het plein voor De Pit is het al een
drukte van jewelste. Alle reden om in deze aflevering
eens extra aandacht aan de kermis te besteden.
Sinds jaar en dag begon Overloonse kermis op de eerste zondag na het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming, of, zo u wilt, Maria Hemelvaart, een katholiek feest dat op 15 augustus wordt/werd gevierd.
Boxmeerse kermis was op de derde zondag van augustus. Daardoor viel éénmaal in de zeven jaar Boxmeerse
kermis tegelijk met die van Overloon. Op een gegeven
moment werd ook voor Overloon
- wanneer en waarom weten we
niet- de derde zondag van augustus vastgesteld als kermiszondag
en viel voortaan Overloonse kermis
altijd samen met die van Boxmeer.
In Overloon duurde de kermis van
zondag tot en met woensdag, terwijl in Boxmeer al op dinsdagavond
het feest voorbij was. Alle reden
voor de Boxmeerse diehards om ’s
woensdag nog even naar “Loën” te
gaan en er bij ons een extra drukke kermisdag van te maken. Sinds
enkele jaren kermist Boxmeer aan
het begin van de zomer en hebben
ze de slogan “De zomer begint in
Boxmeer” bedacht. Wíj zeggen nu
“De zomer bereikt z’n hoogtepunt
in Overloon!”
De kermis, het maakt bij ons - de wat oudere jongeren nostalgische gevoelens los. Als kind hing je al dagen
rond op het kermisterrein om de opbouw van kramen
en tenten van dichtbij gade te slaan. En dan de kermis
zelf; even bestond er niks anders op die wereld - waarop je een jaar of tien geleden toevallig terecht was
gekomen - dan kérmis. De mallemolen werd nog met
de ouders bezocht, maar voor de rups, de autoscooter,
de hijskraantjes en de schiettent ging je alleen of met
vriendjes op pad. En dan de snoepkraam van de familie
Camps uit Horst! Met een dubbeltje of stuiver - gekregen van ooms of tantes - tikten we op het ruitje van de
vitrine en wezen aan waar we al ’n tijdlang van liepen
te watertanden, ’n zuurstok, ’n spek of ’n kaneelsteel.
Thuisgekomen was het - voor zolang het heel bleef -

nagenieten van de prullaria die je gekocht of gewonnen had. Én, niet te vergeten, de “kâlde schòttel en
kleuntjesmik” voor het naar bed gaan. Was er nog iets
mooier dan dat? Jazeker!, het matinee in de tent bij
Antoinette Smeijers en later Hay Bos. Het dansorkest in
de tent speelde tot twee uur in de middag, waarna de
halve tent bij Smeijers naar binnen schoof en daar nog
’n uurtje doorfeestte tot het om drie uur politie(pliesie)
uur was en iedereen het café moest verlaten op straffe
van een fikse boete. Niemand riskeerde dat, want dat
geld werd liever aan bier uitgegeven. Dat wás eens voor ons althans. Wilbert Gommans herinnert zich die

tijd ook nog als de dag van gisteren. Inmiddels de vijftig
gepasseerd, máár hij gaat nog steeds. Al minstens dertig jaar. “We komen dan met ’n man of tien bij elkaar
en bespreken onder het genot van ’n pilsje het nieuws
van de vorige dag”. Als Wilbert ons ook nog vertelt wie
er zoal aanschuiven, dan weten wij wel hoe dat nieuws
verteld wordt! Nee, het wordt niet aangedikt. Het is
gewoon zó gebeurd, punt, uit! “Je komt dan veel bekenden tegen die voor één dag terug naar Overloon
komen”, aldus Wilbert. Voor de dansliefhebbers is de
tent “the place to be”, voor de wals en de losse polka enz., maar daar doet Wilbert niet aan mee. Dit jaar
“moeten” Wilbert en Lia er ’s zondags al heen, want
dan speelt hun zoon Kay er met de One Shot Band de
pannen van het dak! Anderen gaan dan naar Effe om
definitief afscheid te nemen van het vermaarde Lónse

orkest Los Zand dat jarenlang bij Hannes de tent op
z’n kop wist te zetten. De senioren zien uit naar de
dinsdagmiddag voor lunch en muziek, én natuurlijk
gezellig buurten bij Bos.
Cal Deriet, inmiddels 87 jaar, weet nog dat je in zijn
jonge jaren met de kermis tien pils voor één gulden

kon kopen. Kom daar nu nog eens om! Het oude
Overloon - van voor de oorlog - had nog vijf - zes
cafés. Ook dat is verleden tijd, maar Overloonse kermis is - in vergelijking met omliggende dorpen - nog
altijd erg populair. De mallemolen gaat weer draaien! De redactie wens iedereen, op z’n eigen manier,
een prettige kermis!

Het is Kermis

Lônse kermis, altijd lekker druk, lekker gezellig en lekker Lôns!
In deze uitgave, speciale aandacht voor de Kermis in
Overloon, van zaterdag 18 tot en met woensdag 22
augustus. Wat staat er allemaal op het kermisterrein,
welke muziek speelt er waar kunnen we iets eten
en/of drinken.
Opening Kermis en Ballonnenwedstrijd
Op zaterdag geeft wethouder Jeu Verstraaten om
17.00 uur het startschot. Dan gaan tegelijkertijd ook
de ballonnen de lucht in. Alle kinderen tot en met de
lagere school kunnen gratis aan de ballonnenwedstrijd meedoen. Hiervoor kunnen zij zich vanaf 16.30
uur melden bij het terras van Boompjes Restaurant.
Er zijn diverse leuke prijsjes te winnen. De uitslag
wordt bekend gemaakt tijdens de Dorpsbrunch van
Tentfeest Overloon op zondag 21 oktober.

Friso, Kim en het team wensen u allen een gezellige
kermis !
Kermis bij de Bosjes 2018
Ook dit jaar hebben we weer een kermisprogramma waar we voor elke leeftijdsdoelgroep, en voor
elke muzieksmaak iets hebben proberen te creëren. We trappen vrijdagavond af met het Bos Bierfest, duitstalig/tiroler en feestmuziek, pullen bier
met Helene Fischer tribute, feestduo Party Kryner en Dj Roy Moonen die als geen anderen weten hoe ze een gezellig feestje moeten bouwen.
Zaterdagavond kom de Coverband Black Cadillac.
Met een rocktintje zorgen ze voor een gigantische
stormvloed aan muzikaal geweld in de feesttent.
Op het terras kun je genieten van gezellige muziek

Een nieuwe naam voor het Dames- en Herenkoor
Op 1 juli van dit jaar zijn wij als Dames- en Herenkoor te gast geweest in het verpleeghuis Madeleine
in Boxmeer. We hebben daar de Woord- en Communieviering muzikaal opgeluisterd.
Wij werden daar door voorganger Zr. Susan van
Driel O.Carmel aangekondigd als Theobalduskoor.
Na afloop nog wat nagepraat met enkele Overloners die bij de viering waren. Over de aankondiging
waren wij zo verrast dat wij besloten hebben deze

Kosterdienst

Vieringen 19 augustus – 1 september

12 augustus – 18 augustus
Jan Hendriks, tel. 641753

Zondag 19 augustus 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van der Sluis
Acoliet: Gerda Willems
Koor: Theobalduskoor

19 augustus – 25 augustus tot
18.00 uur
Tiny Willems, tel. 641814

Zaterdag 25 augustus 19.00 uur
Gebedsviering met als thema:

Grand café Effe
Alle dagen muziek op het terras en gratis entree!
Zaterdag partyband Aslag 7 van 20.00 tot 01.00
uur. Afslag 7 staat garant voor een avond vol muziek, sfeer en feest. Met een repertoire zo breed als
Arnold Schwarzenegger, is er voor ieder wat wils.
Zondag met Los Zand van 15.00 tot– 01.00 uur. Meer
informatie hierover in het artikel, elders in deze uitgave. Maandag 20 augustus DJ Stuuf van 21.00 –
01.00 uur.
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en sfeer. Zondagmiddag is Sunday = Funday samen
met de deels Overloonse coverband One Shot gaan
we er een gezellige middag van maken met diverse
acties verdeeld over de middag. We sluiten de zondag af met de Hollandse Avond. Peter Beense, Zanger Kafke, Arjon Ooostrom en Ferry de Lits zijn hele
bekenden in de Hollandstalige muziekwereld en zij
zorgen ervoor dat je vanzelf mee gaat zingen.
Maandag: Het jaarlijkse Matinee (gratis) in samenwerking met Orkest Band Jersey starten we ook dit
jaar weer om 11.00 uur, gezellig buurten, borrelen
en een dansje doen. ’s Avonds Dj Ricky Corony, The
Allstarz en Dansado en de Feestneger. Deze Dj’s en
Acts weten als de besten hoe ze de voetjes van de
vloer krijgen! Gegarandeerd feest! Aanvang 21.00
uur.
Dinsdag starten we dit jaar in samenwerking met de
KBO met een nostalgisch matinee. Hierbij bieden we
vanaf 12.30 uur alle gasten een lunch aan, opgeven
via de KBO Overloon. ’s Avonds de DareDevils. Deze
(Vervolg op pag. 5)

Namens het Theobalduskoor
Koos van der Hoff

Kerkberichten

Intenties: Paul Cornelissen vanwege zijn verjaardag, Jo Albers en
haar overleden ouders, Frans Beckers, To Beckers-Hendriks, Karel
Beckers, Miny Verberk-Beckers,
Theo van Son vanwege zijn verjaardag.

Kermisattracties
Op het kermisterrein staan dit jaar de volgende attracties; botsauto’s, draaimolen, suikerspin,
oliebollenkraam, grijpkraan, trampolinespringen,
snoepkraam, funhouse, rupsbaan, muntje schuiven,
schietsalon en een viskraam. Dus voor iedereen wel
wat.
Op zaterdag 18 augustus is er Happy Hour van 20.00
tot 21.00 uur, met leuke aanbiedingen.

naam in de toekomst te gaan gebruiken. We hoeven
geen notariële akte te laten veranderen want die is
er niet. Als u in de toekomst Theobalduskoor ziet
staan als aankondiging zult u dezelfde zangers en
zangeressen aantreffen als in het verleden.

Kies jij…
Koor: Palet
Intenties: Jos de Greef

25 augustus vanaf 18.00 uur –
1 september
Jan Hendriks, tel. 641753
2 september – 8 september
Tiny Willems, tel. 641814
Vieringen in Huize Loôn
Zondag 26 augustus 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van der Sluis
Acolieten: Joep Smeets en Frans
Kersten
Koor: Theobalduskoor

Maandag 20 augustus 19.00 uur
Geen viering
Maandag 27 augustus 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 augustus op 25 augustus)
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 19, 25
en 26 augustus bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf
vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze
uiterlijk dinsdag 7 augustus 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,-.

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
geluid en zal melding worden gedaan op de parochiesite: www.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.

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

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.

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

Bereikbaarheid Parochie Maria,
Moeder van de Kerk
Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende
adres: Lepelstraat 13/A, 5845 BK St. Anthonis, tel.
0485-471246.
Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken
zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te 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

(Vervolg van pag. 2)

party-band is de frisse wind in het hedendaagse
feestcircuit. Ongekende muzikaliteit en creativiteit
zorgen voor een repertoire aan mash-ups waarmee
uiterst effectief elk podium omver geblazen wordt.
Woensdag de laatste dag vindt weer het jaarlijks
Beerpong toernooi plaats waarbij je kans maakt op
de Final Sunday, de finaledag van de Dutch series
of beerpong waarvan de winnaars uiteindelijk naar
Las Vegas mogen. ’s Avonds knallen we de laatste
avond af met een inmiddels traditie geworden Anderkovver! Interactie en feest staan hoog in het
vaandel bij deze mannen!
Dit jaar hebben we ook voor het eerst Passe-Partouts.
Deze zijn online te bestellen via onze website of
vrijdags te koop bij de kassa. Let op, op = op. Meer
informatie via www.kermisoverloon.nl
Boompjes Restaurant / Kermisterras 2018
In tegenstelling tot rondgaande verhalen zijn wij
natuurlijk elke dag open met de Kermis!
Ons terras wordt een stukje groter opgezet en er
komt een buitenbar. Er is een speciale kermiskaart,
tot laat in de avond, met dezelfde kwaliteit die je
van ons gewend bent. Ook staan we op het terras
de Boompjes-Burger te bakken. Wil je wat verder
weg van alle drukte? In onze binnentuin kun je ook
heerlijk zitten en genieten van een drankje en even-
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tueel een hapje. Voor de veiligheid van de kids is de
weg afgezet van 16.00 tot 21.00 uur. Zo kun je vanaf
ons terras met een gerust hart je kroost in de gaten
houden. Houd Facebook in de gaten voor de kermis
terraskaart!
Restaria Loon
Tijdens de Kermis staan wij met een mobiele friet/
snackwagen naast het terras bij Friso/Effe. Hier kunt
u genieten van onze bekende kwaliteitsproducten
en de vertrouwde passie voor ons product en service. Straks vindt u ons in het nieuwe pand voor Restaria Lunch-Diner-Drinks.
Ine van de Laar / Piet Roelofs en medewerkers wensen u allen een fijne kermis !
Plaza Overloon
Met de Kermis kunt u hier terecht onder het gebruikelijke- uitgebreide- overdekte terras. Hier worden
de lekkerste hamburgers gebakken. Niet alleen lekkere snacks en goudgele frites, maar ook pasta’s,
soepen, uitsmijters, tosti’s en broodjes te combineren met elke gevoerde snack. Verder kunt u hier
op elk moment van de dag terecht voor een bijbehorende maaltijd. Een kopje koffie in de ochtend,
een broodje voor de lunch en een heerlijke maaltijd
voor ‘s avonds.
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Kermis Overloon 2018
door Antoine Eijkens Kermiscoördinator Gemeente
Boxmeer
Het is weer bijna zover. Kermis in Overloon. Een
feest voor iedereen, met een nostalgisch tintje. Lekker met de hele familie naar de kermis. Zo gaat het
al vele jaren. Vroeger werd er gespaard voor kermis en carnaval, tegenwoordig gaat dat anders en
is er elk weekeinde wel een activiteit in de regio.
Dat maakt dat de kermis onder druk komt te staan.
Binnen onze gemeente van 11 kernen is er nog in
elk dorp een kermis. Soms georganiseerd door de
dorpsraad en in andere dorpen door de gemeente.
Feit blijft dat ons gemeentebestuur het belangrijk
vindt om een vorm van kermis in stand te houden,
ook al moet er soms geld bij. Opvallend is dat men
in Overloon nog vrij neemt om kermis te vieren. Dit
zie je bijvoorbeeld ook in Oeffelt. Deels komt dit
omdat de kermis in de vakantie valt. Qua organisatie is de kermis een hele klus. Denk hierbij aan omleidingsroutes en faciliteiten om het evenement in
goede banen te leiden. Daar hoort het afsluiten van
straten ook bij.
We zijn ons bewust dat dit voor sommigen tot hinder leidt en weer voor anderen een voordeel is.
Uit alle hoeken en kieren komen geluiden dat het
anders moet; het zou onveilig zijn. Voorop staat dat
eenieder verantwoordelijk is voor zijn/haar veiligheid en ouders verantwoordelijk zijn voor de veilig-

heid van hun kinderen. Ondanks dit gegeven heeft
dit ons doen besluiten om met alle partijen uit het
bedrijfsleven, horeca en dorpsraad (namens de inwoners) aan tafel te gaan. Dinsdag 24 juli hebben
we met z’n allen alle belangen en suggesties besproken en uit dit overleg zijn de volgende afspraken gekomen:
Het centrum van Overloon wordt afgesloten voor
verkeer van zaterdag tot en met woensdag van 16.00
uur tot 21.00 uur. Voor en na deze tijden kan het verkeer en bevoorrading er door. Omleidingsroutes die
ingesteld zijn door de gemeente blijven van zaterdag
tot en met woensdag van kracht. De benodigde hekken worden geleverd door de gemeente en worden
op de aanvangstijd geplaatst door de ondernemers
in de buurt van de afsluiting.
Mocht u toch klachten of opmerkingen hebben dan
kunt u deze altijd melden via de website van de
gemeente Boxmeer middels het reguliere klachtenmeldpunt. De gemeente neemt, met u, dan deze
klachten in behandeling.
We hopen dan ook dat de kermis in Overloon een
succes blijft zoals voorgaande jaren. En dat we er
met z’n allen aan werken om de kermis in de toekomst te blijven organiseren. Wij gebruiken dan
ook altijd de slogan: ”kermis maak je samen”
Verder wensen wij u allen een gezellige- en vooral
veilige kermis toe.

Nog één keer Los Zand op kermiszondag!
Kan je het je nog herinneren een aantal jaren geleden? Kermiszondag bij Hannes.
Voor veel Overloners was het vaste prik om die middag in de tent van Friso en Kim te zijn. Eerst het
Lóns artiestenpodium, waar verschillende Lönders
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hun podiumvrees overwonnen en over een gouden
keeltje bleken te beschikken. Standaard gevolgd
door een optreden van Los Zand.
Eigenlijk was de tent altijd nét te klein en nét te
warm, maar juist dat maakte
deze kermismiddag tot een
groot succes. Voor de muzikanten van Los Zand was het
stiekem het leukste optreden
van het jaar. Van begin tot
eind was het altijd één groot
feest!
Verschillende
Overloners
hebben vast gehoord dat Los
Zand gestopt is. Ruim 16 jaar
speelden we op feesten en
partijen in en zeker ook rondom ons dorp. Toen de knoop
werd doorgehakt om te stoppen, volgde ook een “eigenlijk moeten we dan nog wel
een afscheidsoptreden organiseren”. Waar en wanneer
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dat moest zijn, was voor de Los Zanders geen vraag.
Kermiszondag bij Friso! De locatie is opgeschoven
naar Effe, maar verder houden we alles graag hetzelfde als een aantal jaren geleden. Behalve de opbrengst voor Los Zand. Die willen we namelijk graag
schenken aan een goed doel; de Kindervakantieweek Overloon!.
Koning Willem-Alexander zou trots zijn op zo’n
burgerinitiatief voor de jeugd en wij dragen graag
financieel een steentje bij aan de volgende Kinder-

Even genoeg
van de hitte?
Kom Dutch Cuisine beleven alsof u in
Frankrijk bent. Zittend in de natuurlijke
koelte onder de platanen in onze binnentuin. Wij serveren een wisselend 3, 5 en 7
gangen menu, waaruit ook losse gerechten besteld kunnen worden. Reserveer via
onze website en kies voor het 5 of 7 gangen zomerdeal menu dan krijgt u 1 gang
extra van de chef!

Tijdens de kermis
wil KBO Overloon in
samenwerking met Partycentrum Hay Bos een oude
traditie in ere herstellen. Een middag genieten speciaal voor alle ouderen! Tijdens de middag wordt
er een gratis lunch aangeboden bestaande uit soep
met broodjes aan ieder die hiervan wil genieten.
Geen zin in een hapje eten? Ook dan ben je natuurlijk van harte welkom! Tijdens de lunch zal op
de achtergrond gezellige muziek klinken en kunt u

met elkaar buurten. Voor deelname aan de lunch
dient u zich telefonisch op te geven en om 12.30 uur
aanwezig te zijn. Telefoon: 641719
Rond de klok van 14.00 uur zal live muziek de middag verder invullen en zo u wilt kunt u dan dansen op muziek van Jersey. We hopen op een grote
opkomst, hetgeen de gezelligheid alleen maar kan
verhogen.

Impuls voor kermis

Aan die oproep gaf Inge Smolders gehoor. “Samen
met Gert-Jan de Groot en onze dochters Robin en
Veerle wonen we hier nu drie jaar. We hebben het
goed naar de zin. Een levendig dorp wordt gevormd
door haar inwoners en ook wij willen daaraan bijdragen. In mijn werk bij de gemeente Uden houd ik
me bezig met stadsmarketing en de
10-daagse
Udense
kermis. Die ervaring
zet ik graag in voor
onze
Overloonse
kermis. Daarom heb
ik me aangemeld.”
Ideeën verzameld
De Dorpsraad, (horeca)ondernemers en
Inge hebben al nagedacht over de kermis van de toekomst.
Met de gemeente is
gesproken over de
mogelijkheden. “Eigenlijk is alles mogelijk”, vertelt Inge.
“De gemeente gaf
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Tijdens het optreden halen we de ‘gouwe ouwe
hits’ nog 1 keer uit de kast en spelen, naast de huidige muzikanten, ook verschillende oud gedienden
met ons mee. Wat zou het tof zijn om die reünie
compleet te maken met een reünie van het publiek.
Heel graag zien we jullie op zondag 19 augustus
vanaf 15.00 uur bij Effe! Nog 1 keer tot het gaatje,
tot dan!

Dinsdagmiddag genieten voor alle ouderen

De kermis in Overloon is een begrip, zowel in het dorp
zelf als in de regio. Dat wil de Dorpsraad graag zo
houden. Een nieuwe impuls is nodig voor de kermis.
Daarom deden ze op hun website een oproep voor
mensen uit het dorp die daaraan willen bijdragen.

T 06 55 81 06 50 | E info@restarialoon.nl | www.restarialoon.nl

vakantieweek!

Beugen als voorbeeld. Daar hebben ze dit jaar als
dorp de kermis zelf georganiseerd met een budget
van de gemeente, dus ook de attracties.”
De werkgroep heeft eerst gekeken naar wie bezoeken onze kermis en hoe zorg je dat die bezoekers
langer blijven. “Op een mooi aangekleed terrein
blijf je graag wat langer. Prikfitingen, leuk aangeklede picknickbankjes, de mogelijkheid om wat te
drinken. Of het terrein omheinen met mooie spandoeken met daarop door inwoners gemaakte foto’s
van waar zij trots op zijn in ons dorp. Andere ideeen gaan over het aanbod voor jongeren
tussen de 12 en 16 jaar. Hoe maak je het
voor hen leuker? Een idee is een botsauto-voetbal toernooi met omliggende
dorpen.”
Meer mensen nodig
Genoeg ideeën dus, maar dit jaar was
het te kort dag om nieuwe ideeën uit
te werken. “En er zijn nog meer mensen
nodig om dit vorm te geven”, vult Inge
aan. “Liefst ook wat jongere inwoners,
maar iedereen is welkom. Na de kermis,
zo half september, gaan we aan de slag
met volgend jaar. Dus vind je de kermis
een leuk evenement en wil je meedenken over de toekomst? Meld je dan aan
bij de werkgroep ‘kermis’ van de dorpsraad.” Het mailadres is
brievenbus@dorpsraadoverloon.nl.
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BRABANTSE HUMOR
voor de 10e keer

Indruk Kermis in vroegere tijden
(1871 t/m 1945)

Kom weer naar de Pit voor
de Brabantse HUMORavond op zaterdag 6 oktober
2018.
Het is weer bijna zover! De Brabantse humoravond
die dit jaar voor de 10e keer georganiseerd wordt
door fanfare Vriendenkring. Zoals vorig jaar natuurlijk weer in de Pit. De avond begint om 20.00 uur.
Mis deze jubileumeditie niet, want dit jaar krijgt u 7
optredens voor de prijs van 6!

1914
1871

1908

De kaartverkoop vindt plaats bij Tankshop Jacobs
aan de Vierlingsbeekseweg en gaat van start op zaterdag 1 september 2018 om 10.00 uur. De kaartjes
kosten net als vorig jaar € 15,- per stuk. (Max. 6 stuks
p.p.). Hebt u zin in een avond lachen, gieren, brullen, kom dan naar deze gezellige Brabantse humoravond! Wees er snel bij, want voor de kaartjes geldt:
“Wie het eerst komt…….”

Net als voorgaande jaren hebben we ook dit jaar
weer topartiesten voor u weten te strikken. Het is
een zeer gevarieerd programma geworden dat garant staat voor een ouderwets gezellige avond. We
gaan natuurlijk nog niet alles verklappen van wat u
die avond kunt verwachten. Wellicht in een volgende uitgave meer over enkele artiesten.
Voor nu belangrijk om alvast te noteren wanneer
en waar u de kaartjes kunt kopen. De ervaring van
andere jaren leert dat ze snel op zijn. Dus wees er
op tijd bij, zodat we u niet teleur hoeven te stellen.
Kom zaterdag 6 oktober om 20.00 uur naar de Pit
en beleef met ons deze gezellige Brabantse Humoravond. We hopen u te mogen begroeten op deze
traditionele “eerste zaterdag van oktober”.
Het belooft weer een fantastische humoravond te
worden! Tot dan!

Opsporing verzocht

1929

1921

1928
1930

De Family Dassen uit Maastricht is op zoek naar het
onderduikadres van hun vader in Overloon tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Hij was gevlucht uit Unterturken dat aan de Oostenrijkse grens ligt tussen
München en Passau
Wat is er bekend over de verblijfplaat in Overloon.
De boerderij waar hij verbleef was zo gelegen dat
hij van de boerderij de kerk kon zien (die stond
waar nu Bloems ligt).
Tien jaar na de oorlog ±1954 is hij nog een keer
teruggeweest om de familie van zijn onderduikeradres te bedanken. Samen met zijn dochter en
zoon en hebben ze er gelogeerd, de boerderij stond
er toen dus nog.
Als onderduiker kreeg hij een nieuwe identiteit
met een bijbehorend identiteitbewijs met de naam
Cruijsen. De geboortedatum op het identiteitbewijs
1918 was niet de werkelijk datum Zijn werkelijke
geboortejaar was 1924, dus in 1944 was hij 20 jaar.
De Family Dassen ging er vanuit dat hij bij de familie Cruijsen was ondergedoken, gezien de naam
op identiteitbewijs, maar dat blijkt op een misverstand te berusten. Noch aan de Merseloseweg bij
Piet Cruijsen noch aan de Stevensbeekseweg bij Frits
Cruijsen is een onderduiker met de naam Dassen bekend.
Wie kan deze familie helpen bij hun zoektocht ?

1933

Denkt u aanknopingspunten te hebben neem dan
contact op met Piet Marcellis tel 0478-641217 of
stuur een mail naar p.marcellis@telfort.nl

1941
10

1945
11

Aparte aovend 2.0 - de kaartverkoop is gestart!
22 September is het zover! Productiebedrijf “De
Âld Prinse” draait al op volle toeren. Binnenkort
wordt een tipje van de sluier opgelicht. Om niets
te missen - koop nu je ticket voor slechts € 11,- bij:
• Café Partycentrum Bos
• Grand Café Effe
• Een van de Âld Prinse

Voor mensen die buiten Overloon zijn gaan wonen - hoe komen ze d’r bij - we hebben ook een
verkooppunt in Sambeek.

Kindervakantieweek 2018
In de eerste week van de zomervakantie, van 10 t/m 12
juli, vond voor de derde keer
de kindervakantieweek in Overloon plaats. Het thema dit jaar was: “Het dierenrijk”. Voor 154 kinderen waren het weer drie fantastische dagen om de
schoolvakantie te beginnen!

Op dinsdag 10 juli kregen we hoog bezoek van de
“Koningin van de kindervakantieweek” samen met
haar hondje Doezeltje. Maar wat gebeurde er in
een onbewaakt moment? Een gemene dierendief
ging er met Doezeltje vandoor! Gelukkig hadden
de koningin en Doezeltje een hele goede band met
elkaar zodat ze elkaar snel weer terug vonden en de
kindervakantieweek kon beginnen.
Via een dierenpuzzel werd duidelijk welke kinderen bij elkaar in een groep zaten en welke
leiding er bij hoorde. Na een korte kennismaking kon iedereen snel beginnen met het bouwen van de hutten. In korte tijd werden al snel
de eerste hutten in de vorm van dieren zichtbaar. Er werd ijverig getimmerd en de jeugd
zette de zaaggroep flink aan het werk. Tussen
de middag kon de honger worden gestild met
een lekker frietje en een snack. Na de middag
werd nog verder gebouwd en werden de hutten versierd en geverfd. Aan het einde van de
middag, tijdens de enige regenbui tijdens de
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Du hast jeden Raum
mit Sonne geflutet,
Hast jeden Verdruss
ins Gegenteil verkehrt…
Das Leben ist nicht fair.
'' BONTE KERMIS ''

Ton Borghs

E

Wij zijn diep geraakt door
alle betrokkenheid en
het intense medeleven,
dankjewel!

BLOEMS OVERLOON
VENRAYSEWEG 7
0478-641890

5825 AA OVERLOON

INFO@BLOEMS-OVERLOON.NL

José, Guus, Jolien
en Jasper Borghs

HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS
,ĞƚĂĚƌĞƐǀŽŽƌĞůŬŵĞƌŬ͊
WĞƌƐŽŶĞŶǁĂŐĞŶƐ͕ďĞĚƌŝũĨƐǁĂŐĞŶƐ͕ĐĂŵƉĞƌƐ

kindervakantieweek, werd nog een verftikspel gedaan zodat iedereen rond half vijf nat en kleurrijk
naar huis kon.
Op woensdag 12 juli werd weer gestart met het
hijsen van de vlag en het kindervakantieweeklied.
Vanuit het gildeterrein gingen alle groepen in een
race tegen de klok door Overloon om allemaal verschillende opdrachten en spellen te doen om daarna
op tijd aan te komen bij sportpark de Raaij. Groep 7
en 8 mochten de bossen in en naar het Schaartven
waar ook weer verschillende opdrachten op hen
wachtten. Groep 3 t/m 6 startte met spellen op het
voetbalveld en op de tennisbanen. Na de eerste ronde waren ’s middags de waterspellen aan de beurt.
Dat kwam goed uit met het mooie weer. Na de waterspellen gingen de jongste groepen onder het genot van een ijsje terug naar het gildeterrein waar ze
nog met de hutten konden spelen. De oudste groepen mochten de waterspellen aan het einde van de
middag nog doen waarna ze ook terug gingen naar
het gildeterrein en de dag weer werd afgesloten.
Donderdag 12 juli was alweer de laatste dag. In de
ochtend mochten alle kinderen uit Overloon die
nog niet in groep drie zitten, een kijkje komen nemen bij de mooie hutten. Ze konden ook een ponyritje maken, op het springkussen spelen, een snoepketting maken en nog veel meer.
’s Middags waren er een heleboel activiteiten voor
alle deelnemers. De kinderen konden meedoen
aan een dansworkshop, roofvogels bekijken, met
de boswachter mee het bos in, uitwerpselen van
dieren bestuderen, spelletjes spelen… te veel om
op te noemen! Van deze gezellige middag kreeg
iedereen veel honger, dus de aansluitende barbecue werd erg gewaardeerd. Na de barbecue ging
iedereen in optocht door Overloon. Bij terugkomst
bij het gildeterrein werden de prijswinnaars bekend
gemaakt en werd de kindervakantieweek met een
echte schuimparty afgesloten!

De organisatie bedankt alle sponsoren en vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt om deze kindervakantieweek weer tot een succes te maken.
Wij willen speciaal het team “Wildebrassen en Co
2” bedanken die vorig jaar een donatie aan kindervakantieweek hebben gedaan met het dorpsspel
“Loën Wet ‘t”. De kinderen hebben er van genoten!
Met sportieve groet,
Werkgroep kindervakantieweek

W<͕ŽŶĚĞƌŚŽƵĚ͕ƌĞƉĂƌĂƚŝĞ
ŝƌĐŽ͕ĐŽŶƚƌŽůĞĞŶƌĞƉĂƌĂƚŝĞ
ZƵŝƚƌĞƉĂƌĂƚŝĞĞŶͲǀĞƌǀĂŶŐŝŶŐ
^ĐŚĂĚĞŚĞƌƐƚĞů
ĨŚĂŶĚĞůŝŶŐŵĞƚǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐ
sĂŬŐĂƌĂŐĞƉĞĐŚŚƵůƉ
ŝŶŶĞŶͲĞŶďƵŝƚĞŶŬĂŶƚƉŽĞƚƐĞŶ
/ŶŬŽŽƉ͕ŝŶƌƵŝů͕ǀĞƌŬŽŽƉ͕ĂĚǀŝĞƐ
EŝĞƵǁĞŶŽĐĐĂƐŝŽŶƐ
KƉůŽƐĞǁĞŐϰď
ϱϴϮϱ,EKǀĞƌůŽŽŶ
ϬϰϳϴͲϲϰϮϲϵϮǁǁǁ͘ǀĂŬŐĂƌĂŐĞǁĞŝũŵĂŶƐ͘Ŷů
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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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De Goede Benen Tour – 2018
Op zondag 9 september vindt de vijfde editie plaats van de “Goede Benen Tour”.
Deze wielertocht wordt georganiseerd voor het
goede doel Stichting Tante Lenie, in samenwerking
met IJssalon Clevers.
Stichting Tante Lenie is een stichting die gezinnen
met een langdurig of ernstig ziek kind een gezinsweek aanbiedt om zo de dagelijkse zorgen even
te vergeten. De ernstige of langdurige ziekte van
een kind heeft een enorme impact op het hele gezin. Daarom betekent een gezinsweek voor veel
van deze gezinnen een ommekeer. Het gevoel van
saamhorigheid dat ontstaat laat gezinnen blijvend
groeien. Al ruim 300 gezinnen hebben dit mogen
ervaren.
De Goede Benen Tour is een groot succes. Reden
genoeg om de tour dit jaar weer te organiseren.
Op 9 september kan vanaf 7.30 uur gestart worden
vanuit de Clevers ijssalon in Grubbenvorst, Arcen,
Overloon, Plasmolen, Kessel, Roermond en Tienray.
Van hieruit kun je naar smaak je route kiezen en
doe je drie, vier of alle Clevers-vestigingen aan. Het
betreft fietsroutes gevarieerd van 60 tot 200 kilometer, waarna je getrakteerd wordt op een heerlijke ijscoupe. Finishen graag voor 17.00 uur om te
genieten van de traktatie.
Voor wie 200 kilometer te lang is, is het mogelijk
om de recreatieve route te fietsen. Het is niet alleen

een toertocht maar ook een gezelligheidstocht voor
iedereen die graag fietst. Deze routes zijn uitgestippeld via het knooppunten systeem.
Het inschrijfgeld voor de wielertocht bedraagt €
10,-. Dit bedrag moet bij de start worden voldaan.
De opbrengt van de fietstocht gaat uiteraard naar
Stichting Tante Lenie.
Opgeven kan via goedebenen@clevers.nl. Graag
naam en telefoonnummer vermelden, om hoeveel
personen het gaat, waar jullie starten en of het om
de hele of de recreatieve route gaat. Mocht u op de
dag zelf nog besluiten om mee te willen doen, is dit
geen probleem. Opgeven is gewenst maar dus niet
verplicht.
Wij zien u graag als deelnemer, om samen met ons
zo veel mogelijk geld op te halen voor Stichting
Tante Lenie.
Mochten u niet willen meefietsen maar wel willen
helpen? Heel graag, want we hebben altijd mensen
nodig die mee kunnen helpen het parcours uit te
zetten en/of op een locatie willen zitten
Voor vragen kunt u terecht bij een van onze ijssalons.
Tot ziens en veel fietsplezier toegewenst namens
Stichting Tante Lenie en IJssalon Clevers!
http://www.clevers.nl/nieuws/

Nieuws van de Verjaardagenactie
De Stichting Verjaardagenactie
zit nooit stil. Mocht u misschien
die indruk gekregen hebben,
omdat wij al enige tijd niets van
ons hebben laten horen in Ons Eigen Erf.
U hebt van ons nog van drie maanden de opbrengsten voor het kinder- en jeugdwerk in Overloon tegoed. De maand mei leverde € 410,79 op en juni €
480,05, juli bracht zelfs € 494,09 in het laatje. Onze
hartelijke dank voor de gulle giften van de jarigen!
Ook hebben we u nog enkele wisselingen binnen
onze enthousiaste club van collectanten te melden.
Natasja Breuer-Hendriks moet wegens drukte haar
activiteiten voor de Verjaardagenactie, die ze sinds
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2010 verzorgde, opgeven. Haar werkgebied: Veldweg, Trantert, Den Haak, Hoge Akker en Lange Akker wordt overgenomen door Gerty Arts. Mieke van
Hoeyen-Jacobs stopte als collectant omdat zij per 1
augustus ons dorp heeft verlaten. Zij was al sinds
2001 actief voor de Verjaardagenactie. Haar wijk:
Pater Bleijsstraat, Peter Zuidstraat en de Jan Hendrickxstraat wordt overgenomen door Pascal Arts.
Wij danken Natasja en Mieke voor hun inzet en
wensen Gerty en Pascal veel succes. Volgende keer
meer nieuws van…
Stichting Verjaardagenactie Overloon
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Nicky

& Dirk

Van Harte Gefeliciteerd met jullie
huwelijk!
Jullie tweede aanwijzing .....
Buck en
Sandra

Riette
Clair

Frank en
Laura

Ramon en
Claudia

Robert

Niels

Samuel en
Anne

Rene en Els

TE KOOP

Voor de eerste 10 aanmeldingen voor onze combi FIT les!
Geldig op dinsdagochtend of donderdagavond!
Vraag naar de voorwaarden! Bel 06-51034019
DESDEMONA SPORT

YOGA & ENERGETISC

YOGA & ENERGETISCHE THERAPIE

Heeft u vragen
of wilt u een
afspraak? Bel:
(0478) 64 24 75

Ontmoetingspunt ‘t HELDER
Ruimte voor úw ideeën!
Zat. 1 sept.

Muzifique – met Henk Deters c.s.
19.30 uur
www.muzifique.nl - hier ook kaarten reserveren

Di. 4 sept.

Koor van dit Moment – met Jan Gommans 20.00 uur
www.stemmenmakerij.nl /jan@stemmenmakerij.nl

Di. 11 sept.

Start opleiding Luisterkind
09.30 – 16.30 uur
www.dianavanbeaumont.nl – hier ook aanmelden

Di. 11 sept.

Engelenavond met Marielle Beks
20.00 uur
www.mariellebeks.nl – aanmelden bij ‘t Helder

Ritueel begeleider

Woe. 19 sept. Start basiscursus mandala tekenen 6 lessen 19.30 uur
Aanmelden: info@miatielen-poels.nl

06-30693894
0478-642527
www.doorvandijck.nl
door@doorvandijck.nl
vanuit het hart verbinden bij afscheid

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

www.helder-overloon.com

www.fysiovandervliet.nl

Dorien van Dijck

Hoe breng ik elke dag 800 liter water 30 meter omhoog?
Bomen staan continue onder grote stress. Dat enorme
lichaam van misschien wel een paar ton, moet ook onderhouden worden. Net als bij een menselijk lichaam
zijn daarvoor energie en voedingsstoffen nodig. Maar
hoe doet een boom dat? De naalden van deze grove
den op de foto zijn er natuurlijk om zonlicht op te vangen. Met CO2 uit de lucht en water uit de bodem wordt
het zonlicht omgezet in suikers. Maar
hoe krijg je al dat water (bij een flinke boom meer dan 800 liter per dag)
omhoog? De hoogste bomen rond
Overloon zijn zo’n 30 meter. In het
westen van Amerika staan zelfs bomen van 100 meter hoog.

staan. Dit noemen we capillaire werking. Boomvaten
zijn klein, maar nee met capillaire werking komen we
hooguit een meter verder.
Maar hoe dan? Het geheim zit in het feit dat je in water een onderdruk kunt krijgen. In een boom ontstaat
door het vochtverlies in de top een lange waterkolom
met een enorme onderdruk. Water kun je
‘uitrekken’ als het ware. Net als een elastiek. Hierdoor ontstaat bij een flinke boom
een enorme onderdruk van wel 10-15 atmosfeer. Bij grote droogte springt die waterkolom soms kapot. Als dit veel gebeurt,
zal een deel van de kroon afsterven.

Hoe kan dat? Het water moet natuurlijk omhoog via de houtvaten,
maar een natuurkundige wet zegt
dat als je van bovenaf aan de vaten
zou zuigen, dat er dan een perfect
vacuum ontstaat waarbij water tot
maximaal 10 meter kan stijgen. Dus
zo lukt het niet.
Hoe dan? Capillaire werking? In een
rietje in een glas limonade zie je
dat het vocht een heel klein beetje
tegen de rand van het rietje gaat

En al dat water, waar is dat voor? Een
klein beetje voor de fotosynthese, maar
het meeste verdampt gewoonweg door
de huidmondjes in het blad of naald. Het
zorgt zo voor de koeling van blad of naald,
maar zorgt ook voor verkoeling van onze
atmosfeer. En op een zomerse dag kan dat
zelfde verdampte water al diezelfde dag
weer naar beneden komen als een verkoelend buitje. Zo is de cirkel rond en houden
wij ook het hoofd koel.
Gert-Jan Nabuurs

Het mag geen naam hebben
Wéér Bert - juli droog en zonnig - hoe komt ie d´r bij…!
Wipschieten - toch niet in de nieuwe speeltuin…!
Aparte aovend 2.0 - dát is apart…!
Tot op de kermis!
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BESTE INWONERS VAN OVERLOON
Onze medewerkers en wij willen iedereen, klanten en verenigingen, hartelijk
danken voor alle lieve en warme reacties, bloemen en andere presentjes die
wij ontvangen hebben tijdens de succesvolle opheffingsuitverkoop.

® in Maasbree en zoals altijd
Iedereen blijft van harte welkom bij
kunt U daar natuurlijk blijven rekenen op het deskundig advies met
bijbehorende service van ons en onze medewerkers.

Dorpstraat 93
5993 AM Maasbree
077-4653395

Ger – Monique
Eric - Annelies

A73 richting Venlo
Afslag 14 Maasbree
Rotonde rechts – Sevenum
Na + 400 mtr. links op hoek
ligt [djeenz]®

UITNODIGING FIETSTOCHT
EN BOSWANDELING
Wij, Piet Loenen, Jeannot en Maria Stroecken
hebben het plan opgepakt om in September
in vier dagen naar Parijs te fietsen. Dit is voor ons
een sportieve uitdaging, maar buiten dat fietsen wij
voor een goed doel: Het vergeten kind.
Wij organiseren op zaterdag 1 September a.s een
sportieve middag . Door deel te nemen aan één van
onderstaande activiteiten kunt u ons sponsoren.
Tussen 13.00 en 14.00 kunt u zich melden op Holthesedijk 4 te Overloon voor een fietsroute van 23
of 40 kilometer knooppuntenroute of een 83 kilometer GPS route. Voor degene die geen GPS hebben
kan er altijd gekeken worden of je aan kunt sluiten
bij een groepje dat wel GPS heeft.

Na de activiteit bent u weer van harte welkom op
het startadres voor koffie of thee, herstelshake en
een versnapering tegen een kleine bijdrage verkrijgbaar is. Ook die opbrengsten zijn voor ‘Het vergeten kind’.
Mocht u verhinderd zijn op 1 september maar toch
een donatie willen doen dan kan dat persoonlijk bij
één van de onderstaande personen of te doneren
op Hrbl.me/tour2018.
Graag zien we u op 1 september voor een activiteit.
U tovert met uw deelname een glimlach op het gezicht van menig kind!
Sportieve groet van, Piet en Carolien Loenen
06-48764812
Jeannot en Maria Stroecken 06-30322229

Er is ook de mogelijkheid om een boswandeling met
de boswachter te maken. Deze wandeling start om
14.00 uur, ook op bovenstaand adres. Hiervoor is
het wel noodzakelijk om je aan te melden i.v.m het
maximaal aantal deelnemers. Dit kan door te bellen
of een bericht te sturen naar 06-30322229.
Om te sponsoren is er een minimaal inschrijfbedrag
van € 5,- per persoon per activiteit.
ALLE ACTIVITEITEN ZIJN GEHEEL OP EIGEN RISICO!

HAARWERKEN VOOR
ALLE HAARPROBLEMEN

met mooi haar meer
zelfvertrouwen!
MEER INFO?
BEL ONS OF KIJK OP DE SITE
BETROKKEN | PERSOONLIJK | KWALITEIT
BETROUWBAAR | ERVAREN | PROFESSIONEEL
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Gifgas
In het Oorlogsmuseum
Overloon is de tentoonstelling uitgebreid met een
zeer macaber voorwerp. Het gaat om een Zyklon B
blik.
Zyklon B was een blauwzuurgas. Het blik dateert
vermoedelijk van vóór de oorlog, toen Zyklon B
werd gebruikt voor het bestrijden van ongedierte
in schepen, pakhuizen en dergelijke. Het blik is gehavend, evenals het etiket, maar de teksten op het
blik zijn nog goed leesbaar. De merknaam staat er
drie keer op, met daaronder even zo vaak, in het
Duits: “Gifgas! Cyanpreparaat! De tekst wijst er verder op hoe het blik bewaard moet worden, namelijk
donker, koel en droog. Bovendien schrijft het voor
dat alleen getraind personeel hiermee mag omgaan. Dat is niet vreemd. In de oorlog werd Zyklon
B gebruikt door de SS. En niet alleen als ontsmettingsmiddel, maak ook bij de Jodenvervolging in
de concentratiekampen, zoals in de gaskamers van
Auschwitz-Birkenau.

Het schijnt zo te zijn dat
1 kilo, precies de inhoud van dit blik, voldoende was
om 250 mensen om het leven te brengen. Dit kleine
object, nog geen dertig centimeter hoog, is daarmee in het museum een triest sluitstuk van het verhaal dat vertelt hoe meer dan tien miljoen Joden,
Roma, Sinti, maar bijvoorbeeld ook homoseksuelen
door het Nazi-regime werden omgebracht.
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Samenspeeltuin geopend

Shop Jacobs
Voor motorolie, beelden, kaarten en snuisterijen. Zo maar…. of als er een verjaardag is.
Wij verkopen van alles en nog meer. Dus kom maar eens een kijkje nemen
in ons gezellig shopje.

Ook verhuren wij stadsfietsen en e-bikes.
Aanbieding maand
September
20% korting op:
Cerâmico olie

Wegens vakantie gesloten
van 19 t/m 26 augustus

Openingstijden

ma.
di.
wo.
vr.
za.

08.00 – 18.00
08.00 – 18.00
08.00 – 18.00
08.00 – 18.00
09.00 – 18.00

Donderdag en zondag gesloten

Vierlingsbeekseweg 13 5825AS Overloon Tel: 0478 642472

Zaterdag 14 juli om 10.15
uur was het bijna zover.
Vele bezoekers, sponsors, vrijwilligers en de media
kwamen naar de feestelijke opening van de samenspeeltuin Gewoon Buiten te Overloon. Overal kwamen de bezoekers vandaan en om 10.30 uur was
het grote moment daar. Ramon Roelofs (voor velen
bekend als DJ Charlie Lownoise) kwam gesponsord
de opening verzorgen. Speciaal vanuit Den Haag
kwam hij, zoals hij het zelf noemde, ons paradijsje
in het Land van Cuijk bezoeken. Ramon werd omringd door Theo Weenink, Renuka van Gaal, Harald
van Gaal, burgemeester Van Soest en wethouder
Verstraaten.
Ramon was onder de indruk van hetgeen we gerealiseerd hebben en benoemde dat ook. Dit werd ook
bevestigd door burgemeester Van Soest. Mensen
vanuit Overloon, gemeente Boxmeer, Cuijk, Mill,
Grave, Sint Anthonis, Malden, Nijmegen, Venray,
Gennep en Volkel bezochten de speeltuin. Op het
eind van de dag hadden we bijna 500 bezoekers
geteld in onze SAMENspeeltuin. Mensen van het
Thomashuis, de seniorengroep van camping de Oda
Hoeve uit Kessel, buurtbewoners, mensen van het
AZC. Je kon het niet bedenken of mensen waren er.
Mensen met of zonder kleurtje, mensen in een rolstoel, scootmobiel. Mensen met kinderwagens. Rijk
of arm, senior of junior. Echt verbondenheid op het
hoogste niveau.
Wij bedanken alle sponsors die deze dag tot een
succes gemaakt hebben.

Dag en nacht bereikbaar op

0478 588 889

Keizersveld 54, 5803 AN Venray
www.goemansuitvaartzorg.nl

De bezoekers hebben maar liefst € 175,- gedoneerd als vrijwillige bijdrage. Wim Geurts is iets
hufterproofs aan het maken voor de toekomstige

vrijwillige donaties in de speeltuin. Mensen kunnen nu al een vrijwillige donatie overmaken op het
volgende rekeningnummer: NL73RABO0305938487
tbv TJG Weenink. Wij hebben geld nodig voor verbetering van de paden in de speeltuin, voor onderhoud en voor aanschaf van de speeltoestellen voor
fase 2.
Verder hebben ook enkele mensen zich aangemeld
als vrijwilliger. Ook hier gaan we na de vakantie een
plan voor maken hoe dit verder vorm te geven, ook
worden dan de voorbereidingen getroffen voor het
opzetten van een plan voor dagbesteding.
De afgelopen weken hebben we vele positieve reacties mogen ontvangen van bezoekers. Ook kinderen
van de Lottaklas, van het AZC etc. zijn al op zoek
geweest, opa’s en oma’s met hun kleinkinderen
evenals diverse toeristen die verblijven bij Landal
de Vers. Voor reacties en/of foto’s kijk eens op onze
FB-pagina: https://www.facebook.com/GewoonBuitenOverloon/ of onze website
www.speeltuinboxmeer.nl
Op 30 juli heeft de wielerronde plaatsgevonden en
zijn er kwartetspellen uitgedeeld van het bestuur
van Recreatie en Meer gesponsord door Maay Design.
Tot slot wil de stichting ook vragen of alle inwoners
uit Overloon hun lege flessen willen inleveren bij
de Plus in Overloon en het bonnetje in de brievenbus willen doen voor stichting Recreatie en Meer.
Dit kan nog tot en met eind augustus. De opbrengst
wordt opgehoogd met 50% door NSGK en is voor
verdere inrichting en onderhoud.

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

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
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Activiteitenkalender
vanaf 15 augustus

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

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

(anno 1955)

%HODQJHQYHUHQLJLQJYDQ VHQLRUHQ

Ontmoet

Natuurpraktijk Vellir &
Zoutkamer Overloon

KBO – OVERLOON
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ZATERDAG 25 AUGUSTUS Wipschieten. Leden zijn
in het bezit van de informatiefolder.
VRIJDAG 31 AUGUSTUS Bijeenkomst van Samen
Eten. Aanvang om half zes. Het adres is Poort van
Loon aan de Vierlingsbeekseweg. Aanmelden bij
Christine Hendriks-Arts. Telefoon 641719.
DINSDAG 4 SEPTEMBER Dagreis naar de Eifel.
KBO’ers hebben de folder inmiddels bezorgd gekregen.
ZATERDAG 8 SEPTEMBER Jeu de boulestoernooi en
barbecue. Meer informatie alsmede het aanmeldingsformulier treffen leden aan op de bezorgde
folder.
ZONDAG 9 SEPTEMBER Uit op zondag. Van half
drie tot rond 4 uur. Programma: Jan Vloet (van Toën
Vloet) en Muuske vertellen over Thailand en vertonen een film daarover. Gratis toegang voor iedere
belangstellende.
WOENSDAG 12 SEPTEMBER Koken voor Ouderen.
Aanvang om 12.00 uur in de Pit. Gegadigden worden uitgenodigd.
WOENSDAG 26 SEPTEMBER Sociaal Culturele Dag.
Folder is inmiddels in het bezit der leden.
VRIJDAG 28 SEPTEMBER Bijeenkomst Samen Eten.
Aanvang om half zes. Meer info volgt.
VALPREVENTIE 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 géén 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).
FIETS OF WANDEL MEE OP 1 SEPTEMBER VANAF
NATUURPOORT DE HEKSENBOOM,
IEDEREEN - LID OF GEEN LID - IS WELKOM OM MEE
TE DOEN!
Brabantse Natuurpoorten zijn een uitstekend start-
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punt om op de fiets of te voet de natuur te ontdekken.
De ANWB, KBO-Brabant en stichting Brabantse Natuurpoorten organiseren fiets- en wandeldagen.
Zo is er een op 1 september bij Natuurpoort de Heksenboom in Sint Anthonis. Deelname is gratis en iedereen is van harte welkom om mee te doen.
Iedereen die wil fietsen of wandelen kan tussen
10.00 en 14.00 uur de routebeschrijving afhalen bij
de stands van ANWB en KBO-Brabant bij Natuurpoort de Heksenboom, Bosweg 40, 5845 EB Sint
Anthonis. De afstand van de fietsroute is circa 40
km (afgekort 25 km) en de wandelroutes zo’n 5 km.
Vrijwilligers van ANWB en KBO-Brabant staan er
klaar om u welkom te heten. Wat wordt geboden?
- prachtige tocht door de Brabantse natuur
- start tussen 10.00 uur en 14.00 uur
- deelname is gratis en aanmelden is niet nodig
- ANWB- en KBO-leden krijgen op vertoon van hun
pas een goodiebag
- kinderen krijgen een verrassing
Oproep aan alle inwoners – lid of geen lid - van de
gemeente met fiets en/of e-bike
De SWOGB is van plan om in samenwerking met
VVN (Veilig Verkeer Nederland) en met steun van de
gemeente Boxmeer en de provincie Noord-Brabant,
in september een instructiedag/opfriscursus te organiseren voor en over het gebruik van fiets/e-bike in
het verkeer. Omdat er de laatste jaren een stijgende
trend te zien is in het aantal ongevallen onder deze
doelgroep. Het doel van deze dag is om veiliger en
met meer plezier aan het huidige drukke verkeer te
kunnen deelnemen. Deze cursus zal afhankelijk van
het aantal deelnemers in een van de grotere kernen
plaatsvinden. Deelname is gratis.
Op deze dag zal er aandacht geschonken worden
aan de volgende onderwerpen:
- Kennis van de verkeersregels.
- Oefenen met de fiets/e-bike in de praktijk op een
uitgezet behendigheidsparcours.
Er zal een lokale rijwielhandelaar aanwezig zijn voor
de nodige technische vragen/opmerkingen. Bovendien is er aansluitend nog een fietstocht waaraan
alle deelnemers kunnen meedoen.
Indien u belangstelling heeft, meldt u dit voor 15
augustus bij Jan van Dijk.
e-mailadres janm.vandijk@gmail.com onder vermelding Fiets/e-bike training met de volgende gegevens: man/vrouw, leeftijd, naam, adres, woonplaats,
telefoonnummer.
Of per post sturen naar Dhr. J. van Dijk, Sint Janslaan
1C, 5836 AX Sambeek met bovenvermelde gegevens.
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Overloonse Bridgeclub
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

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

Tijdens de 3e zitting zijn de
3 sterkste paren in lijn A:
1 Thea & Lex Biessels
62.08%
2 Maria van Boekel & Bert Vloet
59.50%
3 Frans van Lieshout & Ria Liebrand
55.30%
In lijn B:
1 Mieke Stappers & Ger van Boekel
2 Gerda & Wiel Stoffels
3 Harry Willems & Ber Poels

65.73%
56.67%
54.71%

Op de 4e zitting waren de 3 beste paren in lijn A:
1 Willy & Wil Linssen
62.92%
2 Gerda & Wiel Stoffels
57.50%
3 Mieke Stappers & Ger van Boekel
57.08%
In lijn B:
1 Bart Jans & Harrie Raaijmakers
2 Thea & Lex Biessels
3 Ria & Kees van Son

72.50%
60.00%
58.33%

Tijdens de 5e zitting zijn de 3 sterkste paren in lijn A:
1 Maria van Boekel & Bert Vloet
61.81%
1 Luus & Wim van Son
61.81%
3 Thea & Lex Biessels
52.78%

In lijn B:
1 Harry Willems & Ber Poels
2 Gerda & Wiel Stoffels
3 Mieke Stappers & Ger van Boekel

62.50%
57.64%
56.67%

Op de 6e zitting waren de 3 beste paren in lijn A:
1 Ria & Kees van Son
61.98%
2 Nelly Baltussen & Maria Willems
56.25%
3 Gerda & Wiel Stoffels
55.73%
In lijn B:
1 Thea Peters & Joke Screuder
2 Mieke Stappers & Ger van Boekel
3 Ria Liebrand & Mientje Wester

62.50%
60.63%
56.25%

Tijdens de 7e zitting zijn de 3 sterkste paren in lijn A:
1 Harry Willems & Ber Poels
62.00%
2 Ria & Kees van Son
58.23%
3 Mark Coenen & Rinie van den Hoogen
57.50%
In lijn B:
1 Mieke Stappers & Ger van Boekel
2 Miny & Wiel Verhoeven
3 Paul Vloet & Gerrie van Kempen

66.67%
63.54%
61.72%

Het weer
Juli 2018, de droogste en zonnigste
julimaand ooit.

Gerrit Arts
Kantoor Overloon
24 uur bereikbaar op:

Te l : 0 4 7 8 - 6 4 0 0 2 6
Mob. 06-51135364
w w w. b r i e n s v e l d . n l
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De tweede zomermaand heeft
ons een wel heel bijzonder weer
gebracht. Eind juni kwamen er al zomerse dagen
voor en dat ging in deze maand gewoon door. Op
de derde juli had ik een tropische dag van precies
30 graden en die zouden er later in de maand nog
vele volgen. Het begon ook met flink wat heldere
dagen, maar uitgerekend op de dag waarbij we de
jaarlijkse picknicktocht hebben van de KBO was het
een stuk minder. Een groot deel van die dag was het
bewolkt en regende het af en toe. Maar veel stelde dat niet voor. Later op die dag klaarde het weer
flink op en werd het nog heel aangenaam. Vanaf 12
juli begonnen we aan een lange periode met flink
zomerweer. De temperaturen liepen steeds hoger
op. Zoals later zou blijken waren we van die datum
aan een lange hittegolf begonnen. Er volgden nog
zeven tropische dagen. Het hoogtepunt bereikten
we op de 26e, toen ik in het openveld 36.7 graden
heb gemeten. Op mijn station is het maar twee keer
warmer geweest. Op 1 blijft staan 2 juli 2015 met
37.7 en de 2e plaats is voor 2 augustus 2013 met 37.0
graden. De meeste tropische dagen kwamen voor in
de warmste julimaand ooit van 2006, toen we een

gemiddelde haalden van 22.9 graden. Nu komen we
uit op 22.1 graden en dat is plaats 2 in de top 10.
Wel een record is de droogte. Nog nooit had ik zo
weinig neerslag gemeten. Mijn maandtotaal bleef
steken op 11 mm. Het vorige record was uit het jaar
1982, toen ik 16 mm heb afgetapt. Overigens zijn er
nog plaatsen waar nog minder regen is gevallen. Zo
hadden Well en Siebengewald slechts 3 mm. Normaal valt er in deze maand 65 mm. Omdat de maanden mei en juni veel te weinig neerslag opleverden
is het niet verwonderlijk dat het nu kurkdroog is.
Het tekort is nu nog groter dan in 1976. Dat heeft
ook te maken met het groot aantal zonuren. Het
werd een absoluut record. In 2006 scheen de warmtebron 333 uren. Nu is dat met bijna 30 uren verbeterd. 362 uren is abnormaal veel. De voornoemde hittegolf bleef in stand tot eind juli en ging in
de daarop volgende augustusmaand onverminderd
door. Ook volgden nog een aantal tropische dagen.
De droogte kende nog geen einde en ook de zon
was nog veel aanwezig. Hoe het verder gaat kun
je vernemen als je afstemt op radio MAASLAND FM
89.6 en wel om 12.30,13.30 en later om 17.15 uur.
Ook op alle werkdagen op radio VENRAY FM 90.2 ‘s
morgens en ‘s avonds.
Weerman Bert Vloet.
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Opening Kermis en Ballonnenwedstrijd:
Op zaterdag zal wethouder Jeu Verstraaten om 17:00 uur het startschot geven. Dan gaan tegelijkertijd ook de ballonnen de lucht in. Alle kinderen tot en
met de lagere school kunnen aan de ballonnenwedstrijd gratis meedoen. Hiervoor kunnen zij zich melden bij het terras van
BOOMPJES vanaf 16:30 uur. Hierbij zijn
diverse leuke prijsjes te winnen; de uitslag hiervan zal bekend gemaakt worden
tijdens de Dorpsbrunch van Tentfeest
Overloon op zondag 21 oktober.

Aquarobics bij
de Vers in Overloon
Op dinsdagmorgen 21 augustus en donderdagmorgen 23 augustus
van 9.30uur tot 10.15 uur.
Bij Aquarobics gaan we op swingende muziek werken aan je conditie. Er worden diverse oefeningen
gedaan om de spieren te versterken. Het accent ligt bij Aquarobics dus op: conditie verbeteren,
spieren versterken, guurcorrectie, maar vooral op plezier.

Voor meer informatie of aanmelding kijk op de website
www.irenederietsport.nl Of bel: 06-24426380
Irene Deriet
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Agenda
2018
15 augustus
APG, Start ticketverkoop Aparte
Aovend 2.0 bij Âld Prinse, Bos en
Effe
15 augustus
Openluchttheater, Dirk Scheele,
14.30 uur
18 t/m 22 augustus
Kermis
25 augustus
KBO,
Kruisboogschieten/Wipschieten, Gildehuus, 13.00 uur
1 september
Fanfare, Start kaartverkoop Brabantse Humoravond, Shop Jacobs, 10.00 uur
2 september
De Vlotter, Oldtimer bromfietsrit,
Partycentrum Bos, 10.30 uur
4 september
KBO, Dagtocht naar de Eifel
8 september
Gilde, oud papier ophalen
8 september
KBO, Jeu de Boules toernooi en
barbecue, 13.30 uur
9 september
KBO, Uit op zondag, Thailand, De
Pit, 14.30 - 16.00 uur
9 september
Gemeentekoningsschieten, Gildeterrein Theobaldusgilde
9 september
Goede Benen Tour, Stg. Tante Lenie en Clevers Ijssalon
16 september
A.V. Sporting, Maasheggenloop,
Café De Zandpoort Groeningen
19 september
KBO, Kring Sociaal Culturele dag
22 september
Âld Prinsegild, Aparte Aovend
APG 3x11, De Pit
26 september
KBO, Sociaal Culturele Dag, City
Resort Events in Mill, 10.00 uur
28 september
Loën wet ‘t, Spelavond
29 september
Loën wet ‘t, Feestavond
5 oktober
TC Loonse Duinen, 60+ mix
6 oktober
Fanfare, Brabantse Humoravond,
De Pit, 20.00 uur
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
11 november
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30
- 16.00 uur
24 november
Deelname Palet aan concert ZEV
in Vierlingsbeek, 20.00 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
Zanggroep Palet in Koningskerkje in Vierlingsbeek om 15.00 en
om 19.30 uur
9 december
Huibuuke, Kaartverkoop Bonte
Avond, De Pit, 11.00 uur
9 december
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30
- 16.00 uur
12 en 13 december
HOT, Lónse huiskamertheatertour
15 december
Huize Loon, Kerstmarkt, 11.00 16.00 uur
16 december
Fanfare, kerstconcert in Theobalduskerk

20 december
KBO, Kerstviering

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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Warme Bakker Degen
Maandag 20 augustus zijn wij i.v.m. de
Overloonse kermis gesloten. Dinsdag 21
en woensdag 22 december zijn wij tot
16.00u geopend.

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

Reclame: 21 t/m 25 augustus
• Mangovlaai
€ 10,45
• Spelt meergranen donker € 1,95
• Rozijnenbrood klein
€ 1,95
j
,
Reclame: 27 augustus t/m 1september
• Appel nougatine karamel € 10,45
• Zonnebrood
€ 2,40
• Pistoletje
€ 0,25
Irenestraat 2 Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl
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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

29 augustus
22 augustus 20.00 uur

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

