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Commorative Airborne Foundation Europe - C.A.F.E.

Het Commemorative Airborne 
Foundation Europe (C.A.F.E.) is een 
non-profi t stichting met als doel de 
herinnering aan onze bevrijding le-
vend te houden en om eer te betonen 
aan alle slachtoffers. 

Operation Aintree
De Slag om Overloon (ook bekend als 
Operatie Aintree) is de geschiedenis 
ingegaan als de enige tankslag die op 
Nederlands grondgebied plaatsvond 
tijdens de geallieerde bevrijdingsope-
raties (30 september – 18 oktober 
1944). Van een tankslag is echter nooit 
sprake geweest. 

Operatie Market Garden, die plaats-
vond op 17 september 1944, was een 
complete verrassing voor de Duitsers. 

De snel opeenvolgende operaties hebben tot gevolg dat 
de Duitsers hun bevelvoering gaan reorganiseren en hun 
front in Zuid-Nederland in twee delen moeten splitsen. 
Grofweg is de tweedeling de linie Noordzeekust-Nijme-
gen en een  front van Nijmegen naar Roermond.

Op 25 september komen de eerste geallieerde eenhe-
den aan in Oploo. Het zijn onderdelen van de 11e Britse 
Pantserdivisie, bijgenaamd Black Bull. Op 26 septem-
ber trekt een onderdeel, het 3e Bataljon van het Mon-
mouthshire-Regiment naar Westerbeek om daar in stel-
ling te gaan in en om de bossen in het Overloonse Vlak.
Intussen hebben de Duitsers hun stellingen gereed aan 
de Peelkant en Heikant te Overloon en bij Stevensbeek. 

Op 27 september bevelen de Duitsers dat de gehele be-
volking in de regio zich onmiddellijk moet evacueren. 
In kleine plaatsen als Maashees, Holthees en Smakt 
worden meer dan 3.000 evacués samengepakt. In de 
stromende regen bereiken ze Venray waar zij in de ge-
bouwen van de kloosters, het pensionaat en de psychi-
atrische kliniek onderdak vinden.
Pas op 18 oktober staken de beschietingen en is Over-
loon en omgeving bevrijd en kunnen de mensen terug 
naar huis.

Foto: Oorlogsmuseum Overloon.
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Het mag geen naam hebben

Versierde-fi etsen-optocht - blikvangers of kroonjuweeltjes?

7 Artiesten voor de prijs van 6 - dat is lachen…!

En dan moet Loën wet ‘t nog komen…

Én het tentfeest…

Én mijn verjaardag!

Operation Aintree is ook wel bekend onder de naam 
De Vergeten Slag of De tankslag bij Overloon. Wist 
u dat er tijdens de gevechten in Overloon en omge-
ving net zoveel slachtoffers zijn gevallen als bij de
Slag om Arnhem? De Loobeek werd tijdens de ge-

vechten ook wel de Bloedbeek 
genoemd, omdat er zeer zware 
verliezen zijn geleden tijdens de 
oversteek van deze beek.
Scan de QR code voor de Ande-
re Tijden documentaire over de 
slag bij Overloon.

Op zondag 23 september zal het Commemorative 
Airborne Foundation Europe alle slachtoffers her-
denken door tussen 12:00 en 15:00 een parachutis-
ten-dropping uit te voeren boven het Maarsven te 
Overloon. Er zullen 30 à 40 parachutisten in 3 vluch-
ten uit een originele Dakota springen. Zij zullen met 
een soortgelijke parachute springen als destijds in 
de oorlog (Ronde Bol). De parachutisten komen uit 
8 verschillende landen en springen in uniform.
De mensen van CAFE zijn aanwezig om tekst en uit-
leg te geven en er zullen enkele voertuigen te zien 
zijn.

Hoop…

Hoop doet leven.
Alle hoop de bodem in slaan.
Te hoop lopen.
Tussen hoop en vrees.
Zolang er leven is, is er hoop.

Hoop… een woord dat soms te pas en te onpas ge-
bruikt wordt.
De student zal zeggen: ik hoop dat ik de toets ge-
haald heb.
De ernstig zieke zal zeggen: ik hoop dat de behan-
deling aanslaat.
Met de wind tegen: ik hoop dat ik de trein nog ga 
halen.

Het jonge stel: we hopen dat 
het deze maand wel raak is.

Hoop… in hoop schuilt verwachting, verlangen, uit-
zien naar.
In hoop zitten doelen verborgen.
Doelen die je wilt halen óf doelen die je moet halen 
om je uiteindelijke doel te bereiken.
Om je verlangen, je verwachting waar te maken.

“Hoop…” vormt het thema van het concert dat 
Zanggroep Palet twéé keer uitvoert op zondag 9 
december(15:00 en 19:30 uur) aanstaande in het 
Koningskerkje in Vierlingsbeek.
Reserveer de datum alvast in uw agenda.
U hoort nog van ons!

Openingsavond 19 september

Zoals gebruikelijk hebben al 
onze leden na de ‘Lónse kermis’ 
de nieuwe kalender met het 
jaarprogramma van de O.V.O. 

seizoen 2018-2019 ontvangen. Wij als bestuur heb-
ben geprobeerd er weer de nodige variatie in aan te 
brengen, voor zowel jong als oud.
Op de openingsavond hebben we altijd een aantal 
vaste gebeurtenissen. Zoals het doornemen van de 
kalender. Ook wordt het buurtschap bekend ge-
maakt dat de Kerstavond gaat verzorgen. Dit jaar 

zit niemand in spanning af te wachten of ze wel of 
niet tot de ‘gelukkigen’ horen, omdat van de negen 
buurtschappen er nog slechts één over is die deze 
ronde nog niet aan de beurt is geweest, namelijk 
buurtschap drie. Vanavond worden ook de creatie-
ve voorwerpen getoond, die dit seizoen (tegen zo 
laag mogelijke kosten) gemaakt kunnen gaan wor-
den onder leiding van ons eigen crea-team.
We sluiten de avond af met een spetterend optre-
den van twee buutreedners, te weten ‘Tanja Truc-
kie’ en ‘Theo de Zwerver’.
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Kerkberichten

Vieringen 16 september – 29 sep-
tember

Zondag 16 september 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van der Sluis
Acoliet: Gerda Willems 
Koor: Theobalduskoor

Intenties: jaargetijde is voor Jos 
Fleuren, familie Fleuren-Franssen 
en de ouders Jacobs-van Vliet.

Zaterdag 22 september 19.00 uur
Gebedsviering 
Koor: Palet

Intenties voor 22 en 23 september: 
Frans Beckers, To Beckers-Hen-
driks, Karel Beckers, Miny Ver-
berk-Beckers, Gerta Stappers-Cor-
nelissen, Jos de Greef

Zondag 23 september 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van der Sluis
Acolieten: Joep Smeets en Frans 
Kersten
Koor: Theobalduskoor

Kosterdienst

9 september - 15 september
Tiny Willems, tel. 641814

16 september - 22 september 
18.00 uur
Nelly van Gemert, tel. 642504

22 september 19.00 uur
Jos van de Pas tel. 641268

23 september – 29 september
Jan Hendriks, tel. 641753 

Vieringen in Huize Loôn

Maandag 17 september 19.00 uur
Eucharistieviering

Maandag 24 september 19.00 uur
Eucharistieviering

TV-uitzendingen

U kunt via de Omroep Land van Cuijk, voorheen de 
BLOS RTV Boxmeer, naar de uitzendingen kijken via 
kanaal 40. De uitzendingen zijn alleen te ontvangen 
voor Ziggo abonnees. De digitale TV-programma’s 
zijn, behalve in de gemeente Boxmeer, ook te zien 
in de gemeenten St. Anthonis, Mill en St. Hubert, 

Cuijk, Grave, Uden, Veghel en Landerd. 

Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bij-
zondere feestdagen en op de vierde zaterdag van 
de maand, (in de maand september op de derde 
zaterdag 22 september) worden de vieringen uitge-
zonden vanuit de kerk via het TV kanaal Omroep 
Land van Cuijk.

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 koffi e 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.

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 30 sep-
tember en 7 oktober bij de kerkberichten in Ons 
Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk ver-
zocht deze uiterlijk dinsdag 18 september op te ge-
ven. U heeft daarvoor de volgende mogelijkheden:
Met een envelop in de brievenbus naast de voor-
deur van de pastorie of in de pastorie op zondag-
morgen na de viering of op dinsdagmorgen tussen 
10.00 en 11.30 uur.
De kosten voor een intentie bedragen € 11,-.

Voor het melden van een overlijden kunt u recht-
streeks 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 overlij-
den is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende mo-
gelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden
geluid en zal melding worden gedaan op de paro-
chiesite: 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
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Bereikbaarheid Parochie  Maria,
Moeder van de Kerk

Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende 
adres: Lepelstraat 13/A, 5845 BK St. Anthonis,
tel. 0485-471246. 

Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken 
zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te berei-
ken onder telefoon 06 23 88 78 60.

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

Geslaagde actie Het vergeten kind!

Zaterdag 1 September 
jl. hadden we onze actie 
voor ‘Het vergeten kind’. 
De weergoden waren ons 
goed gezind. De opkomst 

was boven verwachting! Er werd volop gefi etst op 
de uitgezette routes en de boswandeling met de 
boswachter was een groot succes. Na de sportieve 
bezigheden werd er nog gezellig nagepraat met 
een hapje en een drankje. Kortom, de actie was een 
groot succes. De opbrengst van al-
leen die dag is € 932,82. GEWEL-
DIG! We willen iedereen die onze 
actie sportief hebben ondersteund 
heel hartelijk bedanken. Ook de-
genen die niet aanwezig konden 
zijn maar toch gedoneerd heb-
ben, dank je wel. Speciale dank 
gaat ook uit naar onze cake en 
fruitsponsors en niet te vergeten 
Peter Philipsen. De reacties waren 
hartverwarmend, wij voelen ons 
volop gesteund en zijn klaar voor 

onze fi etstocht naar Parijs. Na die tijd zullen we nog 
laten weten wat het totaalbedrag is dat we hebben 
opgehaald voor het vergeten kind! 
Er kan nog steeds gedoneerd worden op https//hrbl.
me/tour2018 of persoonlijk bij onderstaande perso-
nen.
Sportieve groet van
Carolien en Piet Loenen 06-48764812
Maria en Jeannot Stroecken 06-30322229

 BRABANTSE HUMORAVOND
 op zaterdag 6 oktober 2018

Zaterdag 6 oktober 2018 
om 20.00 uur is het weer 

zover. De Brabantse humoravond op de eerste za-
terdag van oktober in de Pit in Overloon. Dit jaar 
organiseert fanfare Vriendenkring voor de 10e keer 
deze humoravond. En als je een feestje viert, hoort 
daar natuurlijk een traktatie bij…..

Daarom op deze avond…… 7 artiesten voor de prijs 
van 6! 

De kaarten kosten evenals vorig jaar €15,- per stuk.
Ook nieuwsgierig naar de artiesten op deze avond? 
Kom dan naar deze gezellige avond met toparties-
ten in de ton. Dit jaar kunnen we u zelfs de top 4 
van de tonpraoters in Nederland presenteren. 

Zonder al te veel te verklappen nemen we u even 
mee naar een aantal artiesten die tijdens deze 
avond optreden. We starten ‘op school’ met de buut 

‘De Mister’. Vervolgens blijven we nog even hangen 
bij het thema ‘onderwijs’. We krijgen die avond na-
melijk ook ‘De student’ op bezoek. Ook komt ‘Ome 
Jan’ even langs bij ons in de Pit. Als fanfare zijn we 
enorm trots dat we als afsluiter van de avond ‘De 
Bloasmuzikant’ op bezoek krijgen. Nieuwsgierig 
geworden naar deze en andere optredens van zeer 
gerenommeerde tonpraoters?, wees er dan snel bij 
om de kaartjes voor deze Brabantse humoravond te 
bemachtigen. Ze gaan inmiddels als warme broodjes 
over de toonbank. Ze zijn te koop bij Shop Jacobs 
(tankstation) aan de Vierlingsbeekseweg in Over-
loon. 

De zaal is op 6 oktober geopend vanaf 19.00 uur. 
Hopelijk kunnen we u begroeten tijdens deze 
topavond en gaat u na afl oop, net als bezoekers 
tijdens de voorgaande edities, ook naar huis met 
spierpijn in de kaken.
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Locatie basisschool

 Eind augustus hebben we in de 
Gelderlander kunnen lezen dat 

er volop discussie is met betrekking tot de locatie van 
de nieuwe basisschool. Op maandag 17 september is 
er een gesprek met de gemeente, de dorpsraad, de 
Josefschool en de SKOV. De Josefschool is een school 
van de Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek 
(SKOV). Zij bestuurt de scholen van Holthees, Maas-
hees, Overloon, Vierlingsbeek en Vortum-Mullem.

De Gemeente, de Josefschool en SKOV geven de 
voorkeur aan de locatie naast de Raaijhal, aan de 
Raaijweg. De dorpsraad is daar niet van overtuigd. 
Deze wil dat er een omvangrijker onderzoek komt 
waarbij ook alternatieve locaties, en de huidige plek 
van de basisschool worden onderzocht. 

Een belangrijk punt van zorg is de verkeersveilig-
heid nabij de Raaijhal. Een oplossing hiervoor zou 
kunnen zijn er eenrichting verkeer van te maken. 
Inmiddels is ook een enquête onder ouders van de 
schoolgaande kinderen verspreid. De Dorpsraad is 
van mening dat de vraagstelling suggestief is. 

We wachten met belangstelling af; het gaat uitein-
delijk niet alleen om de schoolgaande jeugd van 
nu maar ook voor de toekomstige leerlingen én de 
leefbaarheid in Overloon in zijn totaliteit.

Vijf Dorpen Belang / Lijst Overloon
heeft nieuwe voorzitter

Dorus Huijsmans is de nieuwe 
voorzitter van het bestuur 
van politieke partij VDB/LO. 
De leden van de partij gin-

gen 27 augustus tijdens de algemene ledenvergade-
ring unaniem akkoord met zijn voordracht. Hij volgt 
Toon Hendriks op die vanaf de oprichting van de 
partij voorzitter was en na 25 jaar graag het stok-
je wilde overdragen. Dorus is van beroep agrariër 
en heeft een melkveebedrijf aan de Rieterdreef 
in Overloon. Voor Dorus is politiek niet nieuw. Hij 
was al lid van Lijst Overloon voordat deze samen-
ging met VDB. Hij was in eerste instantie geen voor-
stander van de fusie van Lijst Overloon en VDB. De 
drang om voor de lokale gemeenschap op politiek 
niveau zijn steentje bij te dragen heeft er toe geleid 
dat hij zich weer aanmeldde als lid van VDB/LO. Lo-

kale politiek, dicht bij de inwoners, staat bij Dorus 
hoog in het vaandel. VDB/LO staat voor ‘onafhan-
kelijke politiek’ wat inhoudt dat de gemeente be-
stuurd wordt door mensen die niet verbonden zijn 
aan traditionele politieke stromingen. Onafhanke-
lijke politiek kiest ervoor om elke probleemstelling 
vanuit de menselijke maat te beoordelen en de be-
sluitvorming zo dicht mogelijk bij de burgers neer te 
leggen. ‘Een rol te mogen spelen in de versterking 
van al die lokale belangen is voor mij een uitdaging’ 
aldus Dorus. Dit doe je door samen met de leden 
van de partij de juiste koers hiernaartoe uit te zet-
ten. Daarbij is het van groot belang dat zoveel mo-
gelijk inwoners meepraten. Geïnteresseerden zijn 
dan ook van harte welkom. Voor informatie kunt u 
altijd terecht op onze website www.vdb-lo.nl.

Toon overhandigt de voorzittershamer aan Dorus.   foto: Albert Hendriks
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Het spel

Loën wet ’t is een spel waarbij 
teams in een race tegen de klok 
de vragen uit het opdrachten-
boek moeten beantwoorden. Dit 
speelt zich af op vrijdagavond 28 

september. Het spel wordt gespeeld in teams van ± 
10 personen, waarvan één persoon de teamcaptain 
zal zijn. De samenstelling mag zelf bepaald worden, 
bijvoorbeeld met vrienden, collega’s, buurtgenoten 
of leden van een vereniging/stichting. 

De teamcaptain wordt op vrijdagavond om 18.30 
uur bij Partycentrum Bos in Overloon verwacht, hier 
zal de aftrap van het evenement en overhandiging 
van het opdrachtenboek plaatsvinden. Vervolgens 
vertrekt hij/zij naar een zelfgekozen locatie van 
waaruit deze avond met het gehele team gespeeld 
zal worden. Dit kan bij een van de teamleden thuis 
zijn, in een café of clubhuis in Overloon. Alle vra-
gen, opdrachten en instructies zijn in het opdrach-
tenboek opgenomen. Het spel bestaat uit algemene 
en Lónse kennisvragen in verschillende categorieën, 
een aantal doe-opdrachten en een geheime op-
dracht. Het opdrachtenboek dient dezelfde avond 

om 00.00 uur weer door de teamcaptain bij Bos te 
worden ingeleverd.

Het inschrijfgeld bedraagt € 20,- per team. Dit be-
drag wordt in contant geld voldaan bij aanvang van 
het dorpsspel op vrijdag 28 september 2018.

Wil je graag meespelen, maar ben je niet met vol-
doende mensen? Laat het weten via loenwetut@
gmail.com; de organisatie kan je misschien helpen 
een volwaardig team te vormen. 

De prijsuitreiking
De strijd in dit spel draait om de spaarpot. De win-
nende teams (1, 2 en 3) ontvangen elk een geldbe-
drag uit de spaarpot. Dit bedrag mogen zij schenken 
aan één vereniging of stichting. Deze keuze beperkt 
zich tot de verenigingen en stichtingen die hebben 
aangegeven mee te dingen naar deze prijs. Op za-
terdagavond 29 september worden de winnaars be-
kend gemaakt tijdens de feestelijke prijsuitreiking 
bij Partycentrum Bos. Teams worden voor de prijs-
uitreiking op zaterdag 29 september om 20.30 uur 
bij Bos verwacht.

Rabobank Clubkas Campagne

Help onze zangvereniging Logeko
met een steuntje in de rug.

Jouw stem is geld waard!
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D’n Aparte aovend 2.0 staat te trappelen
om verslonden te worden…

Het feest op 22 septem-
ber ter gelegenheid van 
het 33-jarig bestaan van 
de Âld Prinse Gild wordt 
om 19.00 uur geopend 
met een Versierde-fi et-
sen-optocht door het 
dorp. Onder muzikale 

begeleiding van de fanfare zal een (hopelijk) kilome-
terslange stoet ons dorp vullen. Om 20.30 uur wordt 
d´n Aparte Aovend 2.0 in De Pit afgetrapt met een 
gigantische openingsact. De openingceremonie van 
de Olympische Spelen in PyeongChang valt daarbij 
in het niet. Net als bij de Olympische Spelen zal ook 
de Aparte Aovend een sportief gebeuren worden. 
Ook hierbij geldt dat meedoen belangrijker is dan 
winnen (behalve voor de Hoofdprijs - de Elektrische 
Fiets!). Net als bij de Olympische Spelen geldt ook 
voor d’n Aparte Aovend 2.0 dat er nog lang over 
gesproken zal worden.

Het wordt een interactieve avond, er zullen ver-
maarde Lónse artiesten optreden, maar ook beken-
de en onbekende internationale gasten zullen het 
podium vullen en De Pit op zijn grondvesten doen 
schudden. Nostalgie en Hiphop, het komt allemaal 
voorbij. Boekingsbureau Viking Entertainment 
heeft ons schriftelijk bevestigd dat ook rasentertai-
ner Ricky Corony naar De Pit komt. De catacomben 
van De Pit herbergen nog veel meer verrassingen. 
Mis het niet. Koop nu je kaartje voor slechts € 11,00 
bij een van onze 43 verkoopadressen:
- Café Partycentrum Bos
- Grand Café Effe
- Een van de Âld Prinse

Plan zondag 23 september “the day after” vrij in je 
agenda, breng de (eventuele) kinderen naar opa en 
oma, want het wordt een zware dag…

KBO – OVERLOON
(anno 1955)

Kalender van activiteiten
vanaf 12 september

WOENSDAG 12 SEPTEMBER: Koken voor Ouderen. 
Aanvang om 12.00 uur in de Pit. Gegadigden wor-
den uitgenodigd. Criterium: rond deze tijd verjaren 
en tevens tachtigplusser zijn.
ZATERDAG 15 SEPTEMBER: laatste datum waarop 
u zich kunt opgeven voor de cursus over het veilig
rijden met de fi ets of e-bike. Op de achterkant van
de Nieuwsbrief augustus voor leden stond nog dat
die datum 15 augustus was. Dat is dus een maand
later geworden. Stuur een mail naar janm.vandijk@
gmail.com onder vermelding van de volgende ge-
gevens: man/vrouw, leeftijd, naam en adres, woon-
plaats en telefoonnummer. Of stuur een brief met
dezelfde gegevens als hiervoor naar dhr. J. van Dijk,
Sint Janslaan 1C, 5836AX in Sambeek. Navraag op 4
sept. leverde op dat late aanmelding kan betekenen
dat het al vol is.
WOENSDAG 19 SEPTEMBER: Over de e-bike. Zie ver-
der de Nieuwsbrief van augustus (in bezit van de
leden) en ook hierboven bij zaterdag 15 september.
VRIJDAG 21 SEPTEMBER: Actiedag Verkeer in Cuijk;
aanvang om 14.00 uur. Zie ledenfolder van vorige
week.
WOENSDAG 26 SEPTEMBER: Sociaal Culturele Dag.
Aanmeldingstermijn inmiddels verstreken.
VRIJDAG 28 SEPTEMBER: Bijeenkomst Samen Eten.
Aanvang om half zes bij Broer en Zus. Bel naar Chris-

tine Hendriks-Arts voor aanmelding, telefoonnum-
mer 641719.
DONDERDAG 4 OKTOBER: Voorlichtingsbijeen-
komst over computerveiligheid, georganiseerd door 
de KBO en de gemeente Boxmeer. Alle 50-plussers – 
lid of geen lid – zijn hiervoor uitgenodigd. U wordt 
door deze voorlichting extra gewapend tegen slu-
we trucs van criminelen, die u ergernis, rompslomp 
en veel geld kunnen kosten. In de Pit. Gratis toe-
gang. Aanvang om 10.00 uur. Zaal open om half 
tien. Aanmelden niet nodig. Veel meer informatie 
is te vinden in de INFO van de KBO, die een week 
geleden verspreid is.
ZONDAG 7 OKTOBER: Viering van de Internationale 
Dag van de Ouderen en Uit op zondag worden ge-
combineerd in een feestelijke zitting. Voor iedereen 
gratis toegankelijk, dus ook voor niet-leden. Aan-
vang om half twee. Eindtijd is rond vijf uur. Zie ver-
der de ledenfolder van vorige week en lever voor 
30 september het strookje in of mail uw komst [Dit 
is – bij wijze van uitzondering – nodig; waarom? Dat 
merkt  u tijdens de zitting]. 
DINSDAG 9 OKTOBER: Fietsexcursie. Zie verder de 
ledenfolder van midden vorige week. Vertrek om 
half twee bij de Pit. Uiteraard gratis. Aanmeldstrook 
inleveren is echter wel verplicht.
NB. Vergeet niet de vorige week aangeleverde Rabo 
Clubkas folder ter harte te nemen en achterop te 
lezen hoe u nog tot 28 september goed kunt doen 
voor KBO-Overloon. 
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VRIJDAG, ZATERDAG  
en ZONDAG open  

van 12.00 tot 18.00 uur

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON

           Uit op Zondag 
Dag van Ouderen

Zondag 7 oktober van 13.30 tot 17.00 uur
De Dag van Ouderen zal dit jaar in samenwerking met “Uit op Zondag”

op zondagmiddag plaatsvinden in De Pit.

Bij binnenkomst wordt u getrakteerd op koffi e met vlaai.

We hebben entertainer Gerard van Kol uitgenodigd om ons deze middag met zang

en anekdotes te vermaken. Natuurlijk is er ruimte om gezellig met elkaar te buurten

onder het genot van een drankje en een hapje.

 Wij hopen op deze middag velen van u te ontmoeten om er samen

een gezellige middag van te maken.

Graag door middel van onderstaand strookje of per mail laten weten als u wilt komen.

Naam:---------------------------

Adres:------------------------------------------------------    Aantal personen:  -------
Ik/ wij willen de dag van ouderen op 7 oktober bezoeken.

Ik heb geen ❏/ wel ❏ bezwaar tegen het plaatsen van foto-en of fi lm materiaal
in onze nieuwsbrief/info of op de website.

Opgave uiterlijk inleveren op zaterdag 29 september bij:
Christine Hendriks Haarlemmermeerlaan 7b of per mail hendriksarts@kpnplanet.nl
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Ruud Smets
registerpodologie

Sinds februari 2016 heb ik een 
eigen praktijk voor podologie 
aan huis op Schoolstraat 23 te 

Westerbeek, onder de naam SMETS praktijk voor 
podologie. Vanaf november 2017 zit ik met mijn 
praktijk ook in  Ledeacker en Overloon. De studie 
tot registerpodoloog heb ik gevolgd aan de Acade-
mie voor Podologie te Utrecht. Mijn praktijk is ge-
registreerd bij het Landelijk Overkoepelend Orgaan 
voor de Podologie | Stichting LOOP. Deze stichting 
behartigt de belangen voor o.a. registerpodologen. 
De stichting is een gesprekspartner naar onder an-
dere de zorgverzekeraars. 

Elk jaar volg ik bijscholingen, cursussen en/of con-
gressen om bij te blijven in het vakgebied. Op deze 
wijze blijf ik dus altijd op de hoogte van de nieuw-
ste ontwikkelingen in het vakgebied over goede 
voet- en houdingszorg. 
Behandelbare voetproblemen zijn onder andere: 
•  Standafwijkingen aan voeten – specifi eke voet-

problemen bij kinderen – standafwijkingen van
de tenen – overbelastingsklachten – vermoeid-
heidsklachten – sportblessures – reumaproble-
men elders in het lichaam veroorzaakt door
een afwijkende voetstand of looppatroon (knie,
heup en/of rug)

•  Klachten bij Diabetes Mellitus (suikerziekte)
•  Preventieve voetcontroles bij Diabetes Mellitus
•  Beenlengteverschil, een rigide (stijve) teen, een

verkeerde stand van de voet kunnen diverse klach-
ten veroorzaken zoals knie-, enkel- en/of rug-
klachten.

 Bij afwijkingen en klachten van uw tenen kan een 
passende orthese op maat gemaakt worden. Heeft u 
hielspoor, een kuitblessure of een instabiele enkel? 
Ik werk graag voor u aan deze klachten die de oor-
zaak vinden in de voet. 

Werkwijze
Na een uitgebreid voetonderzoek en 2D scan wordt 
een corrigerende zool gemaakt. Deze scanzool 

wordt digitaal bewerkt met een passend reliëf voor 
uw voetproblemen. Uiteindelijk wordt deze steun-
zool op maat en in een juiste pasvorm geschuurd en 
afgewerkt. 

U kunt een afspraak maken via mail, telefoon of via 
mijn site. Bij de eerste afspraak wordt er een ge-
sprek van circa 60 minuten ingepland voor het po-
dologisch onderzoek.
Wilt u meer weten, neem een kijkje op de site
www.smetspodologie.nl

Kom 15 en 16 september naar de gezondheidsbeurs 
bij Ebben Inspyrium in Cuijk (gratis toegang), en 
stap eens binnen bij SMETS praktijk voor podologie 
(alleen op afspraak).

De afspraak kan gemaakt worden van maandag t/m 
zaterdag. 

Ruud Smets, registerpodoloog 
Schoolstraat 23, 5843 AG Westerbeek,
06 – 533 577 28
Dorpsstraat 33 te Ledeacker
Kerkpad 1 te Overloon
info@smetspodologie.nl 
www.smetspodologie.nl

Voetbalclub op zoek naar Scheidsrechters

Door het wegvallen van enkele vaste krachten èn doordat meerdere jeugd- 
en seniorenteams voorzien moeten worden van clubscheidsrechters, zijn 
wij dringend zoekende naar versterking van het clubscheidsrechtersteam. 
Indien je interesse hebt om bij de jeugd en/of bij de senioren (dames en/
of heren) te fl uiten, gelieve een berichtje te sturen naar scheidsrechter 
coördinator Henk de Vlam, henkdevlam@hotmail.com 

Het bestuur SSS ’18 
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Te Huur

ruime half vrijstaande woning
gelegen aan Snejerspad 5

te Overloon.

Met ruime garage,
3 slaapkamers met de
mogelijkheid tot een

4e slaapkamer op zolder,
tevens voorzien van kelder

en aanbouw.

Woning komt ca. 01-12-2018
beschikbaar

Info:
Piet Verstraaten

06-54901166

11

Bedankt Los Zand en Grand Café Effe!

In de vorige editie van Ons Eigen 
Erf was het al te lezen: Zondag 
met de Overloonse kermis was 
het állerlaatste optreden van Los 

Zand. Voor het Lónse publiek, bij Grand Café Effe. 
Het was een geweldig optreden van de band die 
voor heel veel mensen voor vele fantastische fees-
ten heeft gezorgd. Deze laatste keer werd voor Kin-
dervakantieweek extra bijzonder omdat Los Zand 
hun opbrengst aan ons wilde doneren. Wij waren 
bijzonder verrast dat Los Zand met dit initiatief 
kwam en daarbij aan Kindervakantieweek dacht. En 
dan de opbrengst: maar liefst €600,-! Wat een ge-
weldig bedrag om leuke dingen van te gaan doen. 
Later bleek de verrassing nog niet compleet: Friso 
en Kim van Grand Café Effe besloten dit bedrag te 
verdubbelen. Om sprakeloos van te worden. Toen 
Los Zand hun vlag aan het einde van de avond per 
opbod verkocht, kwam de teller voor Kindervakan-

tieweek op totaal €1.450,-.
Wat geweldig om te zien dat Los Zand, Friso en Kim 
de kindervakantieweek zo’n warm hart toedragen. 
Wij gaan nog bedenken waar we met behulp van 
deze donatie de Overloonse kinderen extra blij mee 
kunnen maken.

Bedankt!

Met sportieve groet, 

Werkgroep kindervakantieweek

GEZOCHT: SPORT- EN SPELBEGELEIDERS
VOOR GEVLUCHTE KINDEREN IN OVERLOON

TeamUp, een gezamenlijk project van War Child, 
Save the Children en UNICEF Nederland voor ge-
vluchte kinderen in Nederland, is hard op zoek naar 
vrijwilligers die in Overloon drie uur per week acti-
viteiten voor gevluchte kinderen willen begeleiden. 
Als vrijwilliger van TeamUp draag je via sport, spel 
en beweging bij aan de sociaal emotionele ont-
wikkeling van kinderen waardoor het risico kleiner 
wordt dat ze op lange termijn psychosociale proble-
men krijgen.

Nu al verzorgen maar liefst 200 vrijwilligers de Tea-
mUp-activiteiten op 28 locaties. Om zoveel mogelijk 
gevluchte kinderen in Overloon de kans te geven 
mee te doen aan de TeamUp-activiteiten is er een 
grote behoefte aan professionele, enthousiaste vrij-
willigers. TeamUp biedt vrijwilligers training en be-
geleiding.

Programmadirecteur Ernst Suur: ‘Kinderen, vrijwil-
ligers en het COA zijn erg enthousiast over de acti-
viteiten. Daarom is TeamUp zeer gemotiveerd om 
door te gaan en hebben daar hulp van vrijwilligers 
bij nodig. Het kost vrijwilligers maar een paar uur 
per week, maar voor deze kinderen maakt het een 
wereld van verschil’.

Nachtmerries
In het land van herkomst en tijdens de reis naar Ne-
derland worden kinderen blootgesteld aan oorlog, 
geweld en stressvolle situaties. Helaas stopt de on-
zekerheid en stress hier niet. In Nederland moeten 
kinderen vaak verhuizen en maken zij zich zorgen 
om hun ouders en vrienden. Hierdoor zijn ze bang 
en onzeker geworden. ’s Nachts hebben ze vaak 
nachtmerries, overdag zijn ze stil en teruggetrok-
ken of juist agressief. Ze vinden het moeilijk om 
mensen te vertrouwen.

Bij TeamUp doen we daar wat aan
TeamUp biedt gestructureerde sport-, spel- en be-
wegingsactiviteiten zodat kinderen van 6 tot 18 jaar 
leren hoe ze met hun gevoel moeten omgaan. De 
vaardigheden die ze bij TeamUp opdoen, zijn ge-
koppeld aan sociaal emotionele thema’s. Die komen 
weer van pas in hun dagelijks leven.

Geïnteresseerden van 21 jaar en ouder kunnen het 
gehele profi el bekijken op:
www.warchild.nl/vacature-teamup.
Of direct solliciteren via: www.sollicitatieteamup.nl
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U i t v a a r t v e r z o r g i n gU i t v a a r t v e r z o r g i n g

Gerr i t  Ar ts

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

www.br iensveld .n l

Een aandeel in elkaar

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

       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)

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

- Therapie aan huis en instelling

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging 
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Fase 1 van 
speeltuin ‘Ge-
woon Buiten’ 

in Overloon is bijna voltooid en dat wil-
len we graag vieren met jullie. Wanneer: 
Op  zaterdag 22 september van 10.30 tot 
15.00 uur. Er zijn verschillende activitei-
ten die we voor jullie in petto hebben. De 
speeltuin is natuurlijk geheel gratis zoals 
altijd.

Voor deze bijzondere dag hebben we wat 
extra leuke activiteiten bedacht. Hiervoor 
vragen wij een bijdrage van € 5,--. Deze 
bijdrage komt ten goede aan de verdere 
inrichting van de speeltuin (fase 2).

Kom jij ook? Graag opgeven via info@speeltuinbox-
meer.nl. Natuurlijk mag je ook gewoon komen spe-

len en je op de dag zelf alsnog aanmelden.

Tot zaterdag 22 september!!!

Hobbycentrum

Stichting Welzijn Ouderen ge-
meente Boxmeer (SWOGB) heeft in Boxmeer een 
hobbycentrum. Het heeft als doel om mensen de 
gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten en hun 
hobby uit te oefenen. Deelname is mogelijk voor ie-
dereen vanaf 18 jaar. In het hobbycentrum staan de 
machines en hulpmiddelen voor u klaar. Ook handig 
voor mensen die daarvoor thuis (te) weinig plaats 
hebben. 
Er is plaats voor: boekbinden, boetseren, kaarten 
maken, tekenen en schilderen, textiele werkvor-
men, portrettekenen, tiffany etc.
In de werkplaats staan machines voor: metaal be-
werken (draaien, frezen, boren, lassen, plaat metaal 
bewerken (knippen, zetten), houtbewerking (draai-
en, frezen, zagen, schaven, schuren), koper slaan. 

Verder: sieraden maken, edelsmeden, (half)edelste-
nen slijpen, modelbouw, lichte machinale houtbe-
werking, modeltreinen.
Tijdens de openingstijden is er altijd een toezicht-
houder aanwezig. Dit zijn enthousiaste vrijwilligers 
die graag de kennis en ervaring van hun eigen hob-
by met u willen delen. Ook worden er regelmatig 
workshops gegeven. Het hobbycentrum is een stich-
ting. Als deelnemer betaalt u een vaste bijdrage per 
jaar, ongeacht het aantal keren dat u er gebruik van 
maakt.

Voor verdere informatie, openingstijden, aanmel-
dingsformulieren enz., zie de website
www.hobbycentrumboxmeer.nl  of bel naar het se-
cretariaat Joke Cremers, tel. 0485-361445.

Overloonse Bridgeclub

Op de 1e septemberwoensdag zijn we gestart met 
het nieuwe seizoen.
We begonnen deze keer met een vrije avond.

De 3 sterkste paren in lijn geel:
1 Els Bovee & Wil ten Horn 64.17%
2 Tonny van Ham & Mieke Stappers 58.25%
3 Truus Kusters & Bert Vloet 52.08%

In de rode lijn:
1 Antoinette Schaeffers & Henk de Vlam 63.33%
2 Jo de Backer & Jos van de Pas 59.58%
3 Tineke & Jan Donath  58.75%

In de groene lijn:
1 Annemie Huijbers & Riny van Sundert 67.48%
2 Annet & Joop Timmer 63.58%
3 Thea Waterreus & Mien Hegger 59.42% 
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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

Natuurpraktijk Vellir  & 
Zoutkamer Overloon

INLOOPDAGEN BIBBI:

VRIJDAG 21 SEPTEMBER
VAN 18.00 UUR TOT 21.00 UUR

ZATERDAG 22 SEPTEMBER
VAN 10.00 UUR TOT 17.00 UUR

ZONDAG 23 SEPTEMBER
VAN 13.00 UUR TOT 17.00 UUR

ADRES:  RONDWEG 7, OVERLOON

SUSANNE ERMENS-V.D. VELDEN
 telefoonnummer 06-22504713

loop vrijblijvend binnen 
om kennis te maken met onze producten!

Elke klant krijgt een cadeautje!!!

De koffie/thee staat voor U klaar

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl
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Dag en nacht bereikbaar op  0478 588 889
Keizersveld 54, 5803 AN Venray
www.goemansuitvaartzorg.nl
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Het weer

Augustus warm en zonnig
De julimaand werd afgesloten 
met een hittegolf, die op de 
12e van die maand begon. In de 
laatste meteorologische zomer-

maand, de maand augustus, ging die onverminderd 
door en duurde tot de 9e. Daarmee beleefden we 
de langste hittegolf ooit. Op 28 aaneengesloten da-
gen kwam de temperatuur boven de 25 graden uit. 
Daarvan kwamen zelfs 14 dagen boven de 30-gra-
den grens uit. De hoogste waarde bereikten we op 
7 augustus toen de meetbuis 36.5 graden aanwees. 
Verder bracht augustus in de eerste week veel zon 
evenals 4 heldere dagen. Nadien werd de hitte ver-
dreven, maar de tempraturen bleven op een goed 
niveau. Ook nam de wisselvalligheid toe en kwam 
aan de ergste droogte van voorheen een einde. In 
de daarop volgende 10 dagen viel er bijna 45 mm 
regen. Het werd ook wat somberder, maar een zon-
loze dag kwam niet voor. Geregeld steeg de tempe-
ratuur tot aan of iets boven de 25 graden en hier-
door werd het wat groeizamer. De 25e augustus was 
de enige dag waarbij het kwik bleef steken op 18 
graden, dus geen warme dag. Kort gezegd hadden 

we 30 warme, 14 zomerse en 6 tropische dagen. De 
gemiddelde temperatuur komt uit op 19.6 graden, 
precies 2 graden hoger dan normaal.
De neerslag was met 64 mm normaal te noemen. 
Het aantal zonuren kwam uit op 239 uren. Normaal 
schijnt de warmtebron in augustus 194 uren.

Zomer 2018, de warmste ooit
De zomer is een apart verhaal. Nog nooit was het 
zo warm als dit jaar. Er is een aantal records gesneu-
veld. Met een gemiddelde temperatuur van precies 
20.0 graden is het record uit het jaar 2003 met 0.8 
graden verbroken. Ook een record is het zomer 
warmtegetal. Dat betekent dat alle etmalen gemid-
deld boven de 18 graden uitkwamen. Voor deze pe-
riode betekent dat 220 punten. Het record aantal 
punten voorheen kwam uit op 191 in 2006 en 185 
in 1995. Verder hadden we nooit zoveel zomerse 
dagen, namelijk totaal 54. In 1995 hadden we 46 
zomerse dagen en in 2003 waren dat er 43. 
Gelijkwaardig was het aantal warme dagen. Zowel 
nu als in 2003 waren dat 85 dagen. Tropische dagen 
kwamen het meest voor in 2006 en 1995. Beide ja-
ren waren dat er 18. In 1994 waren dat 16 dagen 

OPEN DAG AZC OVERLOON

Aanstaande zaterdag 22 september is het weer 
zover: de jaarlijkse nationale Burendag vindt weer 
plaats!

In de straten van Nederland is het vaak de gewoon-
te om contact te hebben met de buren, of in elk ge-
val hen te (her)kennen.  Komen er nieuwe mensen 
wonen naast je huis, dan maak je meestal wel even 
kennis.

In sommige gevallen echter, komen er in één klap 
een heleboel nieuwe buren wonen in je wijk, buurt 
of dorp. Zoals een aantal jaren geleden het geval 
was in Overloon: het AZC werd gevestigd in de 
voormalige gevangenis. Een AsielZoekersCentrum, 
onmogelijk om kennis te maken met alle bewoners; 
bovendien, elke bewoner woont hier zeer tijdelijk. 
Na het verkrijgen van een verblijfsvergunning, zal 
deze weer vertrekken naar een zelfstandige woon-
ruimte.

En dat is de reden dat ook het COA (Centraal or-
gaan Opvang Asielzoekers), in samenwerking met 
VWN (Vluchtelingenwerk Nederland) dit jaar weer 
aansluit bij de Burendag:   AZC’s zetten de deuren 
open voor iedereen om kennis te komen maken met 
het centrum en zijn bewoners.

Ook het AZC Overloon doet mee. U bent van harte 
welkom op 22 september a.s. om eens rond te kij-
ken in ons centrum. Maak kennis met bewoners en 
luister naar hun verhalen. Proef de sfeer en ervaar 
dat ook het azc een buurt is, waar buren wonen van 
veel verschillende nationaliteiten.

Wij ontvangen u graag op 22 september van 13.00 - 
16.00 uur!,  Stevensbeekseweg 14A, 5825 JC OVER-
LOON

Tot ziens op de 22e!
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Verzorg een expeditie als educatieve
vrijwilliger bij ZooParc Overloon!

ZooParc Overloon 
is op zoek naar 
enthousiaste vrij-
willigers die het 

leuk vinden om samen met een gedreven team van 
vrijwillige gidsen van Stichting Wildlife verschillende 
rondleidingen, kinderfeestjes en themadagen in het 
park te organiseren.

Stichting Wildlife is sinds 2015 actief in ZooParc 
Overloon, dat garant staat voor avontuurlijke ont-
moetingen met bijzondere diersoorten in een 
prachtige, natuurlijke omgeving. Vrijwilligers ver-
zorgen diverse educatieve activiteiten, begeleiden 
kinderfeestjes en geven rondleidingen. Zij genere-
ren hiermee geld voor verschillende natuurbescher-
mingsprojecten.

Opleiding
De Stichting verzorgt voor alle nieuwe vrijwilligers 
een gedegen opleiding, zodat zij goed voorbereid 
aan de slag kunnen. Iedereen die ouder is dan 18 
jaar, de Nederlandse taal beheerst en enthousiast 
is kan vrijwilliger worden in ZooParc Overloon. Een 
vrijwilliger is minimaal vier halve dagen per maand 
beschikbaar, werktijden zijn altijd in overleg en 
worden in een rooster vastgelegd. 

Enthousiast?
Al enthousiast geworden, zin om de handen uit de 
mouwen te steken en niet vies van een nieuwe uit-
daging? Op zaterdag 27 oktober a.s. is er een infor-
matiebijeenkomst in het park. Voor meer informa-
tie of aanmelden: info@stichtingwildlife.nl

en dit jaar kwamen 15 dagen boven de 30-graden 
grens uit.
Het totaal aan neerslag was 119 mm, terwijl 200 
mm normaal is. Juli was met 11 mm de droogste juli-
maand ooit. Juni was ook erg droog, maar augustus 
was normaal.
De zon heeft deze zomer veel geschenen. Het totaal 
komt uit op 813 uren en dat houdt in een 3e plaats 
in de top 10 sinds 1900. Op nummer 1 staat 1947 
met 840 uren en op de 2e plaats staat 1976 toen de 
zon 814 uren boven de horizon uitkwam.

Inmiddels zijn we in september aangekomen. De 
eerste dagen waren fl ink zonnig, maar geleidelijk 
werd het wat wisselvalliger. Hoe het verder gaat 
kun je vernemen als je luistert naar mijn dagelijkse 
weerpraatje via radio Maasland FM 89.6 en wel om 
12.30, 13.30 en in de late middag rond 17.15 uur.
Ook via radio VENRAY 90.2 en zowel in de ochtend 
als in de avond uren.
Weerman Bert Vloet

Vrijwilliger Sander de Koning aan het werk in ZooParc Overloon
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BLOEMS OVERLOON
VENRAYSEWEG 7 5825 AA OVERLOON

0478-641890    INFO@BLOEMS-OVERLOON.NL 

 Wist u dat u ook een mooi boeket bij ons 
online kunt bestellen?

bloems o e loon nl

 

Martin Gaus Hondenschool 
Boxmeer -Venray

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

Voor meer informatie: www.martingausboxmeervenray.nl
YOGA & ENERGETISCYOGA & ENERGETISCHE THERAPIE

 

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

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

Ontmoetingspunt ‘t HELDER 
Ruimte voor úw ideeën! 

 
12 sept.  Masterclass Positieve Desintegratie  19.30 uur 
 Door Lieke van der Vorst 
 
19 sept. Start basiscursus mandala tekenen 6 lessen

 Door Mia Tielen-Poels  19.30 uur 
 
14 okt. ‘Op reis door de tijd’   
 Inloop 13.30 – aanvang 14.00             entree gratis 

M.m.v. Frans van de Pas, Mia Dekkers  
en Harrie Bloemen 
Tevens bezichtiging van de boerderij mogelijk! 
 

Alle informatie vindt u op de website!
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Agenda
2018

13 september
EHBO, herhalingslessen, Party-
centrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
16 september
A.V. Sporting, Maasheggenloop,
Café De Zandpoort Groeningen
19 september
KBO, Kring Sociaal Culturele dag
19 september
OVO, openingsavond, De Pit,
20.00 uur
22 september
Âld Prinsegild, Aparte Aovend
APG 3x11, De Pit
23 september
C.A.F.E., parachutistendropping,
Maarsven, tussen 12.00 en 15.00
uur
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
3 oktober
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00
uur
4 oktober
KBO, computerveiligheid, De Pit,
10.00 uur

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
7 oktober
KBO, Uit op zondag, dag voor de 
ouderen, De Pit, 13.30 - 17.00 uur
9 oktober
KBO, Fietsexcursie, Vertrek bij De 
Pit, 13.30 uur
10 oktober
OVO, orthopedisch chirurg Jan 
Ide de Jong, De Pit, 20.00 uur
11 oktober
EHBO, herhalingslessen, Party-
centrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
13 oktober
Gilde, oud papier ophalen
14 oktober
Dutchbricks, LEGO®-evenement, 
de Pit, 10.00 - 17.00 uur
14 oktober
Ontmoetingspunt´t Helder, Op 
reis door de tijd, 14.00 uur 
19 en 20 oktober
Stg. Tentfeest, Tentfeest Over-
loon
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
31 oktober
OVO, karaoke, De Pit, 20.00 uur
4 november
Parochie, Allerzielenviering, 
Kerk, 14.30 uur
4 november
Kindermarkt, Kinderkleding- en 
speelgoedmarkt, De Pit
4 november
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30 
- 16.00 uur
7 november
OVO, fi lmavond, Museumzicht,
20.00 uur
8 november
EHBO, herhalingslessen, Party-
centrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
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
13 november
OVO, excursie Hospice Zenit, ver-
trek 9.45, 13.15 en 18.45 uur van-
af Kerkplein

Jeugd TC Loonse Duinen opent seizoen

De jeugdcommissie van TC Loon-
se Duinen heeft dit jaar stevig 
uitgepakt. 
Op zaterdag 25 au-
gustus jl. heeft de 

jeugdcommissie i.s.m. Arts Evenementen 
(Marco Arts, de clubtrainer), het nieuwe 
tennisseizoen geopend. Er was een fan-
tastisch parcours uitgezet. De jeugdleden 
mochten allemaal een introducé meene-
men. In totaal waren er die dag 35 ten-
nisliefhebbers. Zo stond er een Dartbord 
XL, Slingerbal, Springkussen, Blaaspijp, 
Skilat lopen en er werd gestreden wie 
het langste op de Rodeostier kon blijven 
zitten. 
Aan het einde van de dag werd er nog 
stevig gevoetbald in de kantine, waar de 
club een tafelvoetbal tafel heeft neerge-
zet. Binnenkort wordt dit nog aangevuld 
met 2 dartborden. Met friet en een snack 

werd deze geslaagde dag afgesloten. Het seizoen 
kan beginnen!
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Dorien van Dijck 
Ritueel begeleider 

06-30693894 
0478-642527 

www.doorvandijck.nl 
door@doorvandijck.nl 

 vanuit het hart verbinden bij afscheid 

Twan Wilmsen | 06 51 252 699 | www.awing.nl 
Voor computers, printers, wifi, cartridges, 
Routers, onderhoud en reparatie. 
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14 november
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00 
uur
24 november 
Deelname Palet aan concert ZEV 
in Vierlingsbeek, 20.00 uur
25 november
Freunde Echo, concert van Blaas-
kapel Sohajka (CZ) en Freunde 
Echo, De Pit, 12.30 - 16.00 uur
28 november
OVO, Kirsten Benschop, De Pit, 
20.00 uur
8 december
Gilde, oud papier ophalen
9 december 
Zanggroep Palet, ‘Hoop”, Ko-
ningskerkje Vierlingsbeek, 15.00 
en 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 december
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00
uur
12 en 13 december
HOT, Lónse huiskamertheater-
tour
13 december
EHBO, herhalingslessen, Party-
centrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
15 december
Huize Loon, Kerstmarkt, 11.00 -
16.00 uur
16 december
Fanfare, kerstconcert in Theobal-
duskerk
19 december
OVO, Kerstviering, De Pit
20 december
KBO, Kerstviering
22 december
Desdemona, Scrooge… A Crist-
mas Carol

2019
2 januari
OVO, nieuwjaarsreceptie, Grand 
Café Effe, 20.00 uur
6 januari
Huibuuke en Fanfare, Liedjesmid-
dag, De Pit, 14.11 uur
9 januari
OVO, ’t Höfke, De Pit, 20.00 uur
10 januari
EHBO, herhalingslessen, Party-
centrum Bos, 20.00 - 22.00 uur

12 januari
Gilde, oud papier ophalen
16 januari
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00 
uur
17 januari
EHBO, herhalingslessen, Party-
centrum Bos, 20.00 - 22.00 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
30 januari
OVO, workshop carnavalshoed 
maken, De Pit, 20.00 uur
1 februari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit, 
20.00 uur
2 februari
Huibuuke, rondbrengen Huiwa-
ge, vanaf 09.00 uur
2 februari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit, 
20.00 uur
6 februari
OVO, jaarvergadering, De Pit, 
20.00 uur
9 februari
Gilde, oud papier ophalen
13 februari
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00 
uur
14 februari
EHBO, herhalingslessen, Party-
centrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
16 februari
Huibuuke, Mitlaif bal, De Pit, 
14.11 uur
27 februari
OVO, Stichting Transplantatie, De 
Pit, 20.00 uur
2 maart
Huibuuke, Receptie, Stunt, After 
Roetsj Bal
3 maart
Huibuuke, Carnaval
4 maart
Huibuuke, Carnaval
5 maart
Huibuuke, Carnaval
9 maart
Gilde, oud papier ophalen
13 maart
OVO, Lady’s Day, De Pit, 20.00 uur
14 maart
EHBO, herhalingslessen, Party-
centrum Bos, 20.00 - 22.00 uur

27 maart
OVO, kaas maken, De Pit, 20.00 
uur
3 april
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00 
uur
11 april
EHBO, herhalingslessen, Party-
centrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
13 april
Gilde, oud papier ophalen
17 april
OVO, excursie Martens asperges, 
vertrek 13.00 uur vanaf kerkplein
20 april
Freunde Echo, 50 jaar Freunde 
Echo
24 april
OVO, ouder worden, De Pit, 20.00 
uur
2 mei
OVO, excursie voedselbos Over-
loon, vertrek 9.15  en 13.45 uur 
op eigen gelegenheid
7 mei
OVO, reisje naar de Eifel, vertrek 
8.30 uur vanaf kerkplein
9 mei
EHBO, herhalingslessen, Party-
centrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
11 mei
Gilde, oud papier ophalen
15 mei
OVO, fi etsen met Marjo, vertrek 
19.00 uur vanaf kerkplein
22 mei
OVO, afsluitingsavond, ’t Gilde-
huus, 18.00 uur
8 juni
Gilde, oud papier ophalen
7 juli
Gilde, Koningsschieten
13 juli
Gilde, oud papier ophalen
10 augustus
Gilde, oud papier ophalen
14 september
Gilde, oud papier ophalen
12 oktober
Gilde, oud papier ophalen
26 oktober
Freunde Echo, Fenavond 50 jaar 
Freunde Echo
9 november
Gilde, oud papier ophalen
14 december
Gilde, oud papier ophalen
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HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS

• Nieuwe en gebruikte 
aanhangwagens en
paardentrailers

• Onderdelen van alle 
merken

• Reparatie en keuring
van alle merken

• Aanhangwagens en
Paardentrailers

VERKOOP ONDERHOUD

VERHUUR

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

Warme Bakker Degen 

Reclame: 17 t/m 22 september 
•� Peerkaramelvlaai  € 10,45 
•� Vezelbrood  €   2,40 
•� Kaiserbroodje  €   0,25 

Reclame: 24 t/m 29 september 
•� Pruimenvlaai  €   7,40 
•� Witbrood  €   1,95 
•� 8 Worstenbroodjes + 2 gratis

Irenestraat 2  Overloon 
Tel.: 0478-641214     
www.bakkerijdegen.nl 
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Redactie:
redactie@onseigenerf.nl T 641641

Advertenties en familieberichten:
advertentie@onseigenerf.nl T 06-45025119

Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl T 641304

www.onseigenerf.nl

Abonnement 2018:  € 13,50

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor 

de uitgave van   26 september
aanleveren uiterlijk 19 september 20.00 uur

Wel abonnee, maar geen
“Ons Eigen Erf” ontvangen?

Dan kunt u bij ‘Maurix Tweewielers’
(Vierlingsbeekseweg 7a) tijdens

openingstijden een exemplaar ophalen!
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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


