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MTB weekend event in Overloon
Iedereen die van een mooie
MTB-tocht houdt, kan op zaterdag 20 en zondag 21 oktober a.s. zijn hart ophalen in de
bossen rond Overloon. Op zaterdagavond wordt er afgetrapt
met een Fun-Nightride. Op een parcours met een beperkt aantal technische stroken kan een tocht van 17
of 35 km gereden worden. Deze tocht vindt volledig in
het donker plaats en de eigen verlichting van de deelnemers zal voor een spectaculair plaatje zorgen op de
vele singletracks die het parcours rijk is. Een unieke beleving!
Als de fietsen veilig zijn opgeborgen in de bewaakte
fietsenstalling en je hebt gedoucht staat er een Afterparty op het programma in het sportcafé van sporthal
de Raaijhal. Hier kan iedereen zijn vocht- en energieniveau weer aanvullen voor de tocht van zondagochtend.
Als men voldaan is van dit feestje kunnen degenen met
een combi-overnachtingsarrangement hun slaapplek
in de sporthal opzoeken. Deze slaapplek is in een ge-

zamenlijke ruimte met een heren- en een damesdeel.
Je kunt als het ware je bed in rollen.
De zondagochtend begint voor de overnachters met
een heerlijk verzorgd fietsersontbijt in de sporthal,
waarna de fiets uit de stalling getrokken kan worden
voor de zondagochtend MTB-tocht. Bij deze tocht kan
gekozen worden uit de afstanden 35, 50 en 60 km.
Ook deze tocht gaat overwegend over de spectaculaire
singletracks in de Overloonse bossen en duinen.
MTB event samenvatting:
• Zaterdagavond Fun-Nightride over 17 of 35 km.
Start tussen 19.00 uur en 20.00 uur.
• Na de tocht spetterend feest in het sportcafé (vrij toegankelijk).
• Mogelijkheid om te overnachten in de sporthal met
heerlijk verzorgd ontbijt. Voor het overnachten is reserveren noodzakelijk uiterlijk tot 10 oktober a.s via
www.toerklub.nl.
• Zondagochtend MTB tocht over 35 , 50 of 60 km met
start tussen 8.30 en 10.00 uur.
• Combi-Overnachtingsarrangement
voor
slechts
€ 32,50 p.p. Inclusief bad, bed, brood én inschrijfgeld

voor zowel de Fun-Nightride als de zondag MTB
tocht. Voor een supergezellige MTB-beleving met
jullie club!!!
• Natuurlijk kan voor iedere tocht afzonderlijk ingeschreven worden.
• Inschrijfgeld per tocht € 5,- NTFU leden krijgen
€ 1,- korting.
• Goed verzorgde pauzeplaatsen m.m.v. Red Bull
chicks.

• Douchegelegenheid en ruime parkeermogelijkheid bij de startlocatie.
• Bewaakte fietsenstalling op zaterdag.
• Start- en finish plaats, afterparty, douches, slaapmogelijkheid, fietsenstalling, alles onder 1 dak bij
de Raaijhal, Raaijweg 15, Overloon.
Voor vragen of klachten kan contact worden opgenomen met Jeroen Verhofstad 06-37279391

Geweest: Openingsavond
De openingsavond die druk bezocht werd door onze leden, werd
na de nodige verplichte nummers,
afgesloten door wervelende optredens van achtereenvolgens Tanja Truckie en Theo de Zwerver.
Wat komt: 10 oktober geeft orthopedisch chirurg
Jan Ide de Jong een lezing met als thema ‘artrose’
en ‘bewegen zonder pijn’.
Orthopedie of orthopedische chirurgie is een van
de oudste onderdelen van de geneeskunde, waarvan al in geschriften van ver voor onze jaartelling

melding wordt gemaakt. De orthopedisch chirurgie
behandelt al die aandoeningen die uitgaan van het
steun- en bewegingsapparaat. Dat zijn dus de botten, de gewrichten, de spieren, pezen en banden.
Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van kunstheupen, het herstellen van klompvoetjes bij kinderen
en het opereren van een hernia.
31 oktober is de karaoke-avond. Als u hieraan deel
wilt nemen, moet u niet vergeten u op te geven
vóór 17 oktober aanstaande.

In de weken en dagen vóór Allerzielen wordt ons
kerkhof extra mooi gemaakt door onze vrijwilligers,
die gedurende het hele jaar ons kerkhof zo zorgvuldig onderhouden. Er wordt geschoffeld, gemaaid,
gesnoeid en opgeruimd. Zodat alles er keurig uitziet. Ook de oude bloemen op de graven zelf worden door de nabestaanden meestal vervangen door
verse bloemen en de planten en struiken worden teruggesnoeid. U zult begrijpen dat er zodoende heel
veel afval van het kerkhof komt. De afvalcontainer
bij de ingang kan dit niet altijd volledig verwerken.
Indien u uw afval niet meer kwijt kunt in de container, vragen wij u vriendelijk dit mee naar huis te nemen, zodat er, zeker met Allerzielen, geen storend
afval naast de afvalcontainer komt te liggen.
Kerkberichten
Allerzielenviering op zondag 4
november 14.30 uur in de Theobalduskerk

Kerstmarkt in verzorgingshuis Huize Loôn
Op zaterdag 15 december vindt er van
11.00-16.00 uur een
sfeervolle Kerstmarkt
plaats in verzorgingshuis Huize Loôn, Engelseweg 2, 5825 BT
te Overloon. Hiervoor zijn we op zoek
naar
inwoners
van
Overloon
en
omgeving
die
standhouder
willen
worden.
Wij zijn op zoek naar creatieve mensen!! Maakt
u zelf kaarten, kerstballen, versieringen, koekjes,
kerststukjes, schilderijen, spullen van hout of gips,
van wol of riet, en vindt u het leuk om dit te laten

Oproep in verband met het afval op ons kerkhof

zien en ook te verkopen? Huize Loôn biedt u een
stand (tafel of kraampje) aan voor € 10,-. Dit is inclusief soep en 2 broodjes. Wij hopen op een grote
belangstelling, want alleen met uw hulp kunnen wij
deze Kerstmarkt realiseren en doen slagen….
Aanmelden kan tot 19 november via Mieke Abels
locatieondersteuner van Huize Loôn. Via mail
m.abels@pantein.nl Of telefonisch te bereiken op
nummer 0478-642182. Mieke is van maandag tot
en met vrijdag op de ochtenden aanwezig in Huize
Loôn.
Aanmelden is geen garantie voor een plek.

De Allerzielenviering waarbij
onze overledenen, in het bijzonder de overledenen van het afgelopen jaar, worden herdacht,
wordt gehouden op zondag 4
november aanvang 14.30 uur in
de Theobalduskerk. Aansluitend
is de zegening van de graven en
de urnen op ons kerkhof. De viering en de zegening worden verzorgd door de leden van de groep
Avondwake, met de muzikale bijdrage van het Theobalduskoor en
het St Theobaldusgilde.
Vieringen
14 oktober – 27 oktober
Zondag 14 oktober 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Sluis

Het mag geen naam hebben
Maar liefst 60% korting - Overloon wordt rijk...!
Met € 26.000 per jaar voor het Oorlogsmuseum wordt Overloon nog rijker…!
Hollywood, here we come, the best actors of Overloon…!
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Acolieten: Jeanne Willems en
Joep Smeets
Koor: Theobalduskoor

mans en Marie Crooijmans-van
Duuren en hun dochter Truus
Jans-Crooijmans

Zondag 21 oktober 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acolieten: Gerda Willems
Koor: Theobalduskoor

Kosterdienst

Intenties: voor de overleden ouders Arts-Philipsen, zoon Jos,
kleinzoon Ivo, schoonzoon Lard
en schoondochter Gerrie

7 oktober – 13 oktober
Nelly van Gemert, tel. 642504
14 oktober – 20 oktober
Jan Hendriks, tel. 641753
21 oktober – 27 oktober 18.00 uur
Tiny Willems, tel. 641814

Zaterdag 27 oktober 19.00 uur
Gebedsviering
Koor: Palet

27 oktober vanaf 18.00 uur bij de
gebedsviering
Jos van de Pas, tel. 641268

Intenties: jaargetijde is voor Toon
Janssen; de intenties zijn ook voor
Pastoor Henk Tolboom vanwege
zijn verjaardag, Jo Albers en haar
overleden ouders, Frans Beckers,
To Beckers-Hendriks, Karel Beckers, Miny Verberk-Beckers, de
overleden ouders Sjang Crooij-

Vieringen in Huize Loôn
Maandag 15 oktober 19.00 uur
Eucharistieviering
Maandag 22 oktober 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 oktober op 27 oktober)
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 27 en 28
oktober en 4 november bij de kerkberichten in Ons
Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk dinsdag 16 oktober 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.

Reden genoeg om de komende maanden geregeld
naar binnen te lopen om lekker te woonshoppen en
zo de mooiste design items te scoren, maar dan met
60% korting!!! Dat maakt het toch net even leuker.
Zoek je een leuk cadeautje voor een verjaardag of
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De winkel is geopend op donderdag & en vrijdag

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

van 10.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00
tot 16.00 uur. Je vindt onze woonwinkel op Vierlingbeekseweg 16.
Graag tot ziens
Team Woonwinkel TOCHGOEDKOOP.NL

Oker uit Overloon
pakt de draad op!

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

Woonshoppen met 60% korting
in het centrum van Overloon
Na al pop-updiscountwinkels geopend te hebben in
Valkenswaard en Eindhoven opende TOCHGOEDKOOP.NL op 29 september de deuren van een woonwinkel in het centrum van Overloon. Je vindt bij ons
meubelen, woon- & lifestyle accessoires van heel veel
design merken, zoals Riverdale, PTMD, Iittala, Bloomingville, Zuiver, Karlson, Zusss, Kek Amsterdam en
Rivièra Maison. Maar in onze winkel kunt u ook terecht voor hele praktische kwaliteits- huishoudmerken zoals Brabantia, BK, Villeroy & Boch en Wesco.
Alles van stoelen, lampen tot vazen en potten en
van tassen, riemen, sieraden tot klokken, vloerkleden en sierkussens vind je in onze woonwinkel. De
winkel heeft een wisselende collectie en wordt wekelijks aangevuld met nieuwe meubelen en (woon)
accessoires.

een andere feestje? Er is keuze genoeg in elke prijscategorie; van een armbandje, tot sfeerlichtjes en
kaarsen of toch dat leuke servies setje. We hebben
het allemaal!

Herfstconcert 28 oktober 11.00 uur a.s. In ‘t Helder
Overloon. Zang & theatergroep Oker gaat weer voor
u optreden!
Na het drukke jubileumprogramma van de afgelopen tijd, waarin Oker haar 50-jarig bestaan uitgebreid heeft gevierd met o.a. ‘n grote jubileumshow,
pakt Oker de draad opnieuw op!
We gaan voor u optreden tijdens een herfstconcert
in ‘t Helder, hét ontmoetingspunt van Overloon en
omgeving. Daar waar creativiteit in alle vormen
royaal aanwezig mag zijn.

Onze gastkoren staan te popelen om mee te doen
aan deze muzikale ontmoeting; Het nog jonge
‘Hart-koor’ uit Boxmeer, en de meer ervaren zanggroep ‘Vocal Connexion’ uit Sevenum.
Verder kunt u genieten van twee exposities; de schilderijen van Frans van den Kroonenberg, en beelden
van de ‘beeldhouwgroep ‘t Helder’.
U bent allen van harte welkom!

Samenspeeltuin Gewoon Buiten
kreeg buitengewoon bezoek
Op woensdag 3 oktober was er een feestelijke happening in de speeltuin Gewoon Buiten. Nathalie van Eijndhoven van de provincie Noord-Brabant kwam samen
met twee veerkrachtvloggers opnames/een vlog maken in de speeltuin. Met deze vlog willen zij andere
mensen inspireren om ook zulke burgerinitiatieven op
te starten. De vlog kwam op dinsdag 9 oktober online.
Om 12.00 uur was het zover. De voorzitter, Renuka van
Gaal, van de Stichting Recreatie en Meer mocht een
rondleiding geven om te vertellen waarom onze speeltuin nu eigenlijk zo uniek is en zich
een samenspeeltuin mag noemen.
Even later kwam ook Henri Swinkels, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant Leefbaarheid
en Cultuur langs. Ook hij was bijzonder geïnteresseerd in ons project
en heeft de voorzitter uitgenodigd
voor een lunch op het provinciehuis.
Samen met de community Sterk
Brabant en de provincie gaan we
het dan o.a. hebben over de volhoudbaarheid van het project,
want ja zoiets moois kan en mag
niet verloren gaan.
Ook tijdens deze feestelijke happening liet het zonnetje haar

gezicht zien en waren er vele bezoekers aanwezig.
De bezoekers konden geschminkt worden, deelnemen aan activiteiten van Jac de Cock, koek en zuurtjes
happen, pinjata slaan en oud-Hollandse spelletjes. Er
waren weer vele vrijwilligers en sponsors aanwezig om
deze dag tot een succes te maken en dat maakt dat
de speeltuin een ware community is geworden en met
dank aan onze fotograaf Albert Hendriks kunnen we
nagenieten van mooie foto’s.
Tot slot zijn de eerste twee speel-en zitrotsen gebracht. Op deze rotsen kunnen kinderen klimmen, zitten en ook een
potje dammen of een voetbalspel
spelen. Deze unieke ontwerpen
zijn zeker de moeite waard om te
komen bekijken en er zullen er nog
meer volgen.
Kortom de speeltuin wordt steeds
unieker en is een community geworden waar iedereen welkom is.
Verbondenheid is het sleutelwoord
in onze samenspeeltuin en dat gaan
we nu Brabantbreed en later ook
landelijk uitdragen.
Denk groot maar laat de kleine
dingen je gelukkig maken aldus de
voorzitter van Stichting Recreatie en
Meer.
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Op reis door de tijd – een middag in de sfeer van weleer
Op zondag 14 oktober zal in Ontmoetingspunt
’t Helder in Overloon een zeer bijzondere middag
plaatsvinden die teruggaat in de tijd met uitbeeldingen, verhalen, liedjes en anekdotes. Hieraan
werken mee Frans van de Pas, Mia Dekkers en Harrie Bloemen. Om deze bijzondere dag toegankelijk
te maken voor iedere belangstellende is de toegang
gratis!
Deze middag, die samenvalt met de Overloonse Bevrijdingsdag (74 jaar bevrijding), wordt een bijzondere belevenis met veel herinneringen voor ouderen maar ook zeker de moeite waard voor jeugd en
jongeren om even mee te gaan op reis door de tijd.
Frans van de Pas uit Ysselsteyn zal deze middag
vooral inspelen op het plattelandsleven van vroeger
met al zijn kenmerken en gewoontes uit die tijd,
waarbij ook de kerkelijke gebruiken van weleer de
revue zullen passeren. Zijn meegebrachte attributen, posters en de beeldende wijze van vertellen
verhogen het inbeeldingsvermogen en het plezier
van het publiek. Zijn presentatie zal een golf van
herkenning teweeg brengen en er zal ruimte zijn
voor humor en natuurlijk mag er gelachen worden
(www.passievoorverhalen.nl).
Zangeres/verteller Mia Dekkers uit Overloon (ge-

boren in Beek en Donk) weet het publiek – in haar
moederstaal - te vermaken met onderhoudende
verhalen, kostelijke grappen en zinspelingen over
het grote gezin Swinkels. Daarnaast zingt Mia nog
prachtige zelfgeschreven liedjes onder gitaarbegeleiding.
Harrie Bloemen - bijna 90 jaar - zal in het zonnetje worden gezet. Harrie zelf heeft op deze middag
een bijzondere verrassing in petto en zal een stukje
van zijn verleden aan ’t Helder overdragen!
Er zal tevens mogelijkheid zijn tot bezichtiging van
het woonhuis van de monumentale boerderij.
Aanmelden is niet nodig maar mocht u vanwege de
verwachte belangstelling verzekerd willen zijn van
een zitplaats of rolstoelplaats dan kunt u zich aanmelden via Ontmoetingspunt ’t Helder, email
t-helder@ziggo.nl, tel. 0478-641404 of
tel. 06-27007511.
Zondag 14 oktober, aanvang 14.00 uur (inloop vanaf
13.30 uur), toegang gratis
Locatie: Ontmoetingspunt ’t Helder, Helderseweg 31,
Overloon – www.helder-overloon.com

Een leven zonder muziek is geen leven…
De laatste maanden van jouw leven hebben wij je als
familie mogen begeleiden in je ziekteproces.
Dit was voor beiden een fijn gevoel.
Tot de dag kwam dat jij je ogen sloot.

Piet Vloet
Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Piet is 81 jaar geworden.
Familie Vloet
Donderdag en vrijdag van 15.00 tot 16.00 uur en van 19.00
tot 20.00 uur is er gelegenheid om Piet gedag te zeggen
in zijn eigen omgeving, Museumlaan 15 in Overloon.
We nemen afscheid van Piet op zaterdag 13 oktober
om 15.00 uur in het openluchttheater, Museumpark te
Overloon.
Na afloop is er voor iedereen de gelegenheid om nog
samen te zijn en herinneringen te delen in het restaurant
van het Oorlogsmuseum onder het genot van koffie en
broodjes.
In plaats van bloemen is er in het theater
de mogelijkheid voor een donatie aan de
jeugdopleiding van Fanfare Vriendenkring.
6 oktober 2018
Correspondentie adres: Pastoor Cremersstraat 2K, 5825 CH Overloon
Email: afscheidvanPiet2018@gmail.com

Aanleg glasvezelnetwerk van start
in gemeente Boxmeer
Heel de gemeente Boxmeer krijgt glasvezel. Dit is
het resultaat van de samenwerking tussen de vijf
gemeenten in het Land van Cuijk, LVCNET en E-Fiber.
De voorbereidende werkzaamheden zijn in volle
gang. De graafwerkzaamheden zijn al gestart.
Nog tijdens de aanleg van glasvezel in de gemeente
Sint Anthonis start E-fiber al met de aanleg in de
gemeente Boxmeer. In de dorpen Boxmeer en Overloon zijn mannen van aannemer SPIE al druk bezig.
Elke woning krijgt een gratis glasvezelaansluiting.
Voorbereidende werkzaamheden.
Vanaf 1 september krijgt ieder huishouden een
schouwer van E-Fiber op bezoek. Hij kijkt samen met
de bewoner naar de plek waar de kabel het huis
in moet komen. Meestal is dit de meterkast. Dat is
bijvoorbeeld ook afhankelijk van de aanwezigheid
van een stopcontact. De schouwers beschikken over
een pas waaruit blijkt dat zij namens E-Fiber aan de
deur komen. Zo’n zes weken na dit bezoek begint
de aanleg van de glasvezelkabel in de desbetreffende wijk of dorp.

nieuwe providers aangegaan, Tweak en SNLR. De
nieuwe aanbieder brengt meer diversiteit en verbreding van het aanbod met zich mee. E-Fiber en de
providers TriNed, Plinq, Netrebel, SNLR, LVCNET en
Tweak bieden de inwoners tijdens de aanlegperiode
de mogelijkheid om over te stappen naar glasvezel
zonder aansluit- en activatiekosten te betalen.
Meer informatie.
Inwoners kunnen voor alle vragen over de aanleg,
planning en voordelen van glasvezel terecht bij LVCNET. Ook kunnen inwoners terecht tijdens de speciale glasvezelspreekuren die LVCNET in elke plaats
organiseert.

E-Fiber is bovendien een samenwerking met een
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Puzzel mee en win
Deze keer prijzen beschikbaar gesteld
door DA en Restaria Loon.
Zie pagina achteraan.

Uitslag
ballonnenwedstrijd Kermis
Tijdens de Dorpsbrunch
op zondag 21-10 worden
door de Dorpsraad de prijzen uitgereikt.

LEGO evenement in Overloon
14 oktober 2018
In ‘De Pit’ te Overloon organiseert Dutchbricks een
evenement rondom ’s werelds meest bekende bouwblokje LEGO.
Aan het woord is Barend Wouters, organisator van
dit evenement in Overloon. We vroegen hem waarom een LEGO evenement?
‘Van jongs af aan ben ik gek op LEGO. Mijn oudere broer had diverse sets, dat vond ik geweldig, dat
wilde ik ook. Dus na een Duplo-periode kwamen er
al snel LEGO-sets met Sinterklaas en verjaardagen.
Als ik een brandweerauto had ging ik daar zelf een
kazerne bij bouwen. Zag ik op tv Bob de Bouwer
dan wilde ik dat nabouwen. Star Wars en noem
maar op, het prikkelde mijn fantasie om zelf aan de
slag te gaan. De meeste kinderen haken
rond de twaalf dan wel af, maar ik bleef
mijn passie volgen. Op het VWO miste ik
de creativiteit op school. Gelukkig volgde
ik wel Technasium en daar werd creativiteit en techniek gecombineerd. Ik bleef
de werkelijkheid nabouwen, wat niet beschikbaar was in LEGO-sets maakte ik zelf
van losse steentjes. Zo maakte ik ooit een
heel poppodium inclusief instrumenten,
trussen, verlichting, microfoons en monitoren. LEGO bleef mijn fantasie prikkelen
ook op technisch gebied. Hoewel LEGO
technic mij niet aansprak gebruikte ik wel
LEGO-onderdelen op creatieve wijze om
oplossingen te bedenken in mijn bouwwerken.’
Barend zit in zijn afstudeerjaar van HBO
Werktuigbouwkunde en we vroegen hem ook of dit
te rijmen is met ‘spelen’ met LEGO.
‘In werktuigbouwkunde wordt veel van je creativiteit en inventiviteit gevraagd in opdrachten en
projecten. Ik heb meermaals gebruik gemaakt van
LEGO om mijn ideeën duidelijk te maken, bijvoorbeeld als tekenen van het idee met bewegende
delen niet lukte. Met het bouwen van het idee in
LEGO werd het heel visueel en begrijpelijk gemaakt.
In mijn stage vorig jaar liep ik rond in een fabriek
met spuitgietmachines (dé techniek waarmee ook
LEGO steentjes gefabriceerd worden!). Daar heb ik
veel op de werkvloer rondgelopen om te zien en
ervaren hoe de machines werken, uiteindelijk heb
ik in LEGO een spuitgietmachine gebouwd met bewegende onderdelen. De directie vond de machine
zo geweldig dat ik voor hen ook een exemplaar gemaakt heb, dat daar nu pontificaal op kantoor staat
te pronken in een vitrine. Met deze hobby draag ik
een stuk van mijn passie uit.’
Dutchbricks is een LEGO-club, hoe ben je daarmee
in aanraking gekomen? ‘In 2016 nam ik deel aan
een LEGO-evenement in Venray waar zij aanwezig
waren, het was heerlijk met gelijkgestemde enthousiastelingen daar te zijn en ideeën uit te wisselen.
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Al snel werd ik lid en nam ook zitting in het bestuur. Dutchbricks is van oorsprong een Limburgse
vereniging, maar heeft ook daarbuiten leden. We
zijn steeds op zoek naar nieuwe locaties om te laten
zien wat er allemaal mogelijk is met het bouwsteentje. In de club worden bijvoorbeeld ook oplossingen
bedacht voor ontstane technische probleempjes. Ik
vind het hartstikke leuk mijn opleiding te combineren met technisch vernuft. Zowel mijn opleiding als
het bouwen met LEGO is een voortdurend proces
van ontwikkeling en creativiteit. In LEGO zijn het
niet zozeer de bestaande modellen, maar de onderdelen die me prikkelen mijn fantasie te gebruiken
en eigen creaties te maken.’

Waarom nu dan een evenement in Overloon?
‘Het was al lang een wens mijn spullen te tonen,
met de club is het mogelijk met meer mensen de
mogelijkheden van LEGO te laten zien. Ik ben trots
op wat ik maak en ik geniet elk evenement weer
van het enthousiasme dat ontstaat bij kinderen en
ook bij volwassenen als ze zien wat wij allemaal maken buiten de vaste LEGO modellen om. Zo’n evenement organiseren kost veel energie en tijd, maar
door mijn passie te delen doe ik ontzettend veel
energie op.’
Wat kunnen bezoekers verwachten?
‘Verschillende soorten opstellingen, van losse modellen tot hele taferelen van steden met spoorbanen, kermis en bewegende objecten. Er is een
bouwhoek waar met onderdelen van de club gebouwd mag worden. Ook zijn er verkopers van losse
onderdelen en van sets. Het evenement heeft jong
en oud iets te bieden, van 2 tot 100 plus valt er iets
te zien en te ontdekken.’
Toegangsprijs is € 2,- openingstijden zondag 14 oktober 2018 van 10-17 uur.

9

Herdenking van de evacuatie bij de kapel op de Weerd
De jaarlijkse herdenking van de evacuatie is dit jaar
op zondag 21 oktober om 15.00 uur bij de kapel
op de Weerd in Maashees. Op de plek van de kapel
verbleven in 1944 vele mensen van Maashees, Vierlingsbeek en omliggende dorpen nadat ze door de
strijdende partijen uit hun huizen waren verdreven.
De bevolking leefde in die dagen in het bos op de

Ontmoet

Weerd in schuilkelders gemaakt van takken en stro.
De burgers moesten aanzien hoe de nazi’s ongeveer 60 huizen in brand staken.
Na de oorlog werd op de Weerd een kapel gebouwd
uit dankbaarheid dat er tijdens de evacuatie geen
persoonlijke ongevallen zijn gebeurd.

Original Maaskapelle Wessem
naar FEN-avond

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

Ieder jaar organiseert blaaskapel Freunde Echo een
heuse fandag/avond voor haar eigen fanclubleden.
Maar ook niet-fanclubleden zijn van harte welkom
op zaterdag 27 oktober in de Pit.

Een aandeel in elkaar

Ontmoetingspunt ‘t HELDER
Ruimte voor úw ideeën!
12 okt.
14 okt.

16 okt.
19 okt.

19 okt.
24 okt.

Wilgentenen vlechten met Jac de Cock

‘Op reis door de tijd’

13.30 uur

entree gratis
Inloop 13.30 – aanvang 14.00
M.m.v. Frans van de Pas, Mia Dekkers
en Harrie Bloemen
Tevens bezichtiging van de boerderij mogelijk!
Koor van dit Moment met Jan Gommans

Dagworkshop Beeldhouwen

Masterclass Positieve Desintegratie
Door Lieke van der Vorst

Luisterkind – door Anke van Leeuwen

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

09.30 uur

Gevraagd:

19.30 uur

Voor 3 tot 4 uur per week huishoudelijke
hulp. Dagdeel bespreekbaar, met uitzondering van het weekend. Wij zijn bereikbaar
op onderstaand telefoonnummer:

19.30 uur

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

www.helder-overloon.com

Familie Jeuken 06-30720304

Entree is gratis en het avondprogramma begint om 20.00 uur

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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Natuurlijk speelt Freunde Echo ook tijdens de FEN-avond. U kunt dan weer
genieten van vrolijke en vlotte Mährische muziek ( van o.a. Moravanka-Vlado Kumpan, Tufaranka en Gloria) en
natuurlijk zal de Böhmische volksmuziek zoals van die van ‘Ernst Mosch’
niet ontbreken in het programma.
Een muziekavond aangeboden door
Freunde Echo aan alle liefhebbers van
de volksmuziek of gewoon als u een
avondje op stap wilt.

www.fysiovandervliet.nl

20.00 uur

Speciale gasten dit jaar zijn de muzikanten van Die
Original Maaskapelle Wessem. Deze blaaskapel
staat bekend als een echte ‘Stimmungs Kapelle’.
Het repertoire van de kapel is zeer variërend van
Böhmisch, tot Mährisch, van Oberkrainer tot Duitstalige stemmingsmuziek. Zij maken
van ieder optreden een feest voor het
publiek en wie wil dat nou niet zien
en horen. Deze veelzijdige kapel staat
o.l.v. Bert Adams

Senioren wandeling KBO/IVN
.%229(5/221

Donderdag 25 oktober a.s.
organiseert KBO Overloon
samen met IVN De Maasvallei een wandeling door het Maasheggengebied. Wij
verzamelen ons om 13.00 uur op de parkeerplaats
van gemeenschapshuis De Pit in Overloon.
De wandeling start om 13.30 uur bij Portaal De Vilt
aan de provinciale weg Boxmeer naar Oeffelt.
Wij gaan wandelen vanaf Portaal De Vilt richting
de Maas, door weilanden omringd door maasheggen. Langs gevlochten en niet gevlochten heggen
en poelen. Dan gaat de wandeling langs kleiafgravingen die deels ook alweer zijn ingericht tot natuurgebieden. We komen over mooie paden rich%HODQJHQYHUHQLJLQJYDQ VHQLRUHQ

ting einde van de wandeling, de plaats waar we zijn
vertrokken zijn.
Interesse om mee te wandelen?
Vertrek: 13.00 uur bij de Pit Overloon.
Start Wandeling: 13.30 uur, Portaal De Vilt, weg
Boxmeer / Oeffelt.
Duur van de wandeling: ongeveer 2 uur.
De wandeling is gratis, niet-leden van KBO Overloon graag even aanmelden.
Informatie: Ben Verheijen IVN tel: 0478- 642577
Christine Hendriks KBO tel: 0478- 641719
P.S. Zorg voor stevig schoeisel.
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Oud-ijzer actie Sint Theobaldusgilde

 

Heeft u thuis nog wat oud ijzer staan,
en had u dat graag weg gedaan.

 

Neem dan contact op met onze oud-ijzer
man,
zodat hij het bij jou ophalen kan.

Mat Arts 06-13300034

   
Raadsvoorstel € 26.000 per jaar
voor Oorlogsmuseum

   
     
    


  

 
 

     !

Hobbymartkt
op zondag 14 oktober
Reuma Patiënten vereniging
Venray en Omstreken,
met ook leden uit Overloon,
organiseert op

Zondag 14 oktober
een Hobbymarkt
in Hotel Asteria Venray
van 11 tot 17 uur.

Diverse demonstraties van
fries houtsnijwerk, glas in lood, sieraden,
stoelenmatten, stempelkaarten enz..
De muziek wordt verzorgd
door “PCB Sixties band”.
Entree € 3 inclusief 1 consumptie
en een lot voor de loterij.
Kinderen tot 12 jaar gratis.

Voor meer informatie zie:
www.prvveo.nl
12

Ruime vrijstaande
woning te huur
in het buitengebied
van Overloon.
Met dubbele garage,
4 slaapkamers en
ruime zolder.
Het gehele terrein is omheind
en het huis is beveiligd
met alarminstallatie.

Info tel no
0031 652300731

Het college van B&W vraagt de gemeenteraad het
Oorlogsmuseum in Overloon vanaf 2019 een jaarlijkse subsidie van € 26.000 te verstrekken. Tot nog toe
ontvangt het museum jaarlijks € 1645. Wethouder
cultuur Willy Hendriks-van Haren over het voorstel
voor deze aanzienlijke verhoging: “Het Oorlogsmuseum is heel belangrijk voor onze gemeente en
heeft ook een belangrijke functie voor de samenleving tot ver buiten onze regio. Deze bijdrage is
zeker te rechtvaardigen als je kijkt wat het museum
bereikt op onder andere het gebied van educatie en
het beheer van ons cultureel erfgoed. Het is in het
belang van ons allemaal om dat op een goed niveau
te houden”.

.%229(5/221

Het museum kwam eerder dit jaar bij de gemeente
met het verzoek voor een substantieel hogere bijdrage. De redenen die het museum gaf waren de
toenemende kosten voor beheer van het park, onder andere vanwege de meerdere functies die het
heeft. Daarnaast werd aangegeven dat er geen geld
voor goede promotie en marketing was en zouden
de educatieve taken in het geding komen.
Tijdens de vergadering van 8 november neemt de
gemeenteraad een besluit over dit voorstel.

KBO – OVERLOON
(anno 1955)

%HODQJHQYHUHQLJLQJYDQ VHQLRUHQ

Activiteitenkalender
vanaf 10 oktober
WOENSDAG 10 OKTOBER: Koken voor Ouderen.
Om 12.00 uur in de Pit. Op uitnodiging op basis van
verjaardagsdatum en (80+)leeftijd.
VRIJDAG 12 OKTOBER: zoals bekend, is de SOOS/
café 55+ weer geopend en blijft dat iedere vrijdag
van 2 tot 5. Bewegen in de hal, waaronder ook
koersbal, lichamelijke oefeningen en badminton.
In de zaal: biljarten, rummikubben, kaarten en (gevaarlijker) dart spelen. Doe eens wat anders en kom
meedoen. Goed voor geest, lijf en leden!
ZONDAG 14 OKTOBER zal in Ontmoetingspunt ’t
Helder een zeer bijzondere middag plaatsvinden,
die teruggaat in de tijd met uitbeeldingen, verhalen, liedjes en anekdotes onder de naam “Op reis
door de tijd - een middag in de sfeer van weleer”.

Medewerking Frans v.d. Pas, Mia Dekkers en Harrie
Bloemen. De toegang is gratis en iedere belangstellende is welkom. Aanvang 14.00 uur. Inloop vanaf
13.30 uur.
DONDERDAG 25 OKTOBER: IVN-wandeling naar het
Maasheggengebied. Vertrek 13.00 uur vanaf De Pit.
Zie voor meer informatie de Info van september en
verderop onder dit bericht.
VRIJDAG 26 OKTOBER: Bijeenkomst van Samen Eten
in restaurant “Boompjes”. Aanvang om half zes.
Aanmelden bij Christine Hendriks-Arts, tel. 641719.
Mededelingen:
- Algemene Ledenvergadering: De ledenvergadering zal niet zoals in de jaarplanning staat op 22
november, maar op donderdag 15 november gehouden worden. Noteert u deze datum alvast in uw
agenda. Het is een bijzondere vergadering, waarin
we helaas afscheid gaan nemen van 3 bestuursleden.
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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

- Uit op Zondag in november komt te vervallen
i.v.m. diverse aktiviteiten op de zondagen in de
maand november.
- Seniorenexpo te Veldhoven: Van 15 t/m 20 januari
2019 zal wederom de seniorenexpo plaatsvinden in
Veldhoven. Reserveer deze data voor alle zekerheid
in uw agenda. Nadere informatie volgt z.s.m. Misschien krijgt onze KBO weer extra vrijkaarten!
INFORMATIE/UITLEG KUNST
Enkele leden, die met de museumbus in 2017 naar
het museum Boijmans van Beuningen of het Rijksmuseum zijn geweest, hebben gevraagd of het
mogelijk is om op een middag of avond een bijeenkomst over kunst en cultuur te organiseren voor leden van KBO Overloon. Wij hebben contact gezocht
met ons KBO-lid Clemens Weijmans. Deze heeft
aangegeven om dit wel te willen doen. Bij voldoende belangstelling gaan we dit organiseren. Leden
die interesse hebben kunnen dit aangeven bij Wil
Philipsen: wilphilipsen@hotmail.com of telefonisch:
641840. De eerste bijeenkomst zal gaan over Rembrandt van Rijn, een van de grootste schilders die
we kennen en een van de belangrijke Hollandse
Meesters van de 17e eeuw. De onderwerpen voor de
daarop volgende bijeenkomsten kunnen in overleg
met Clemens gekozen worden. Natuurlijk kan op
een van de bijeenkomsten uitleg gegeven worden

Het Weer
September eerst warm, later koeler, maar flink zonnig
Na de warmste zomer ooit ging
deze eerste meteorologische
herfstmaand ook de boeken in met temperaturen
ruim boven normaal. De maand september telde
nog zeven zomerse dagen. Daarmee is het totaal op
77 dagen uit gekomen voor het hele jaar. Een verbetering van maar liefst 16 dagen ten opzichte van
het jaar 2006. Ook het aantal warme dagen, dat in
deze maand 19 dagen was, is met een aantal van
11 dagen verbeterd. Nu 136 dagen en in 2016 waren dat er 125. Tropische dagen kwamen niet voor,
maar de hoogste waarde bereikten we op de 18e,
toen de meetbuis 29.6 graden aanwees. Het aantal
tropische dagen blijft daarom steken op 15 dagen.
Het record bedraagt 18 dagen en dat was in het jaar
1995. De warmte hield stand tot de 22e en ook was
het die hele periode kurkdroog.
Nadien brachten depressies wat koelere lucht over
onze streken en deed de regenkansen toenemen.
Op zondag 23 september regende het geruime tijd.
Het was de enige zonloze dag en de temperatuur
bleef ver achter. Met 11.4 graden was het een kille
septemberdag en hiermee de laagste waarde van
de hele maand.
Ook gingen in de laatste week de minimale waardes
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over de beeldengroep in onze kerk. Heb je interesse, geef het ons door voor 16 oktober aanstaande.
Senioren wandeling KBO / IVN
DONDERDAG 25 OKTOBER a.s. organiseert KBO
Overloon samen met IVN De Maasvallei een wandeling door het Maasheggengebied. Wij verzamelen
ons om 13.00 uur op de parkeerplaats van gemeenschapshuis De Pit in Overloon. De wandeling start
om 13.30 uur bij Portaal De Vilt aan de provinciale weg Boxmeer naar Oeffelt. Wij gaan wandelen
vanaf Portaal De Vilt richting de Maas, door weilanden omringd door Maasheggen langs gevlochten
en niet gevlochten heggen en poelen. Dan gaat de
wandeling langs kleiafgravingen, die deels ook alweer zijn ingericht tot natuurgebieden. We komen
over mooie paden richting einde van de wandeling,
de plaats waar we vertrokken zijn. Interesse om
mee te wandelen?
Vertrek: 13.00 uur bij de Pit Overloon. Portaal de
Vilt aan de weg Boxmeer / Oeffelt.
Start Wandeling: 13.30 uur. Portaal De Vilt.
Duur van de wandeling: ongeveer 2 uur.
De wandeling is gratis, niet-leden van KBO Overloon graag even aanmelden.
Informatie: Ben Verheijen IVN tel: 0478- 642577 of
bij Christine Hendriks KBO tel: 0478- 641719.
P.S. Zorg voor stevig schoeisel.

verder in dalende lijn. Zo kon ik op de twee laatste
septemberdagen nog records noteren, maar wel in
negatieve zin. De meetbuis daalde naar een paar
tiende boven het vriespunt. Maar aan de grond
kwam wat lichte vorst voor. Ondanks alles werd het
gemiddelde aan temperatuur nog 1 graad boven
normaal. Dat betekent 15.5 gr.
Opnieuw is het weer een droge maand geworden.
Nu 30 mm en het totaal ligt nu op 422 mm en dat
betekent een tekort van bijna 200 mm. Niet verwonderlijk is het dat het grondwaterpeil nog nooit
zo laag is geweest als nu. Net als de voorgaande
maanden werd het opnieuw flink zonnig. De warmtebron scheen 203 uren. Dat is gelijk aan september
2003. Dat betekent een gedeelde 5e plaats in de top
10. Normaal schijnt de zon 145 uren.
Inmiddels zijn we aan de wijnmaand oktober begonnen. De eerste dagen waren wat wisselvallig,
maar al snel zorgden hogedrukgebieden voor rustig
weer.
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 uur, 13.30 uur en om
17.15uur.
Ook via radio VENRAY FM 90.2, zowel in de ochtend- als avonduren.
Weerman Bert Vloet
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De ”vróllie van de Gild” wille de Âld Prinse
hartstikke bedanke vör de moie ets die weej mit
z’n alle gewonne hebbe.
D’n Urste pries vör de moist versierde ets.
Weej vonde ’t geweldig moi, um án òlliën
òptocht, ter iere van òllie 33 jaorig
bestaon, mit te mugge doên. Ònder groëte
belangstelling etste weej mit z’n alle dör
òns prachtige Loën. De waergode ware òns
nie zó goêd gezind mar det moch de pret niet
drukke.
Bedankt. Weej hebbe daornao ok nog ‘ne
geweldig moien aovend gehad.
Òp nor de 44 jaor.

Te Koëp:
Elektrische ets
z.g.a.n. Slechts 10 maeter
mit geetst!
GEZOCHT
Kandidaat voor
Toezichthoudend Bestuur SKOV
Wil jij een steentje bijdragen aan de school in je
dorp of omgeving? Dan is dit misschien iets voor jou.

kwaliteit van onderwijs. De onbezoldigde rol is toezichthoudend en niet operationeel of uitvoerend.

Het Toezichthoudend Bestuur van SKOV (Stichting
Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek) is op zoek naar
nieuwe leden, waaronder ten minste één lid met
een financiële achtergrond op minimaal HBO niveau.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten uit één van
de 5 genoemde dorpen. Het is niet noodzakelijk om
zelf kinderen (op één van de aangesloten basisscholen) te hebben.

SKOV bestaat uit vijf basisscholen in de dorpen Vierlingsbeek, Holthees, Maashees, Overloon en Vortum
Mullem. De scholen dragen zorg voor stimulerend
onderwijs voor ongeveer 800 kinderen en doet dat
met circa 70 leerkrachten.

Gedurende het schooljaar wordt er ongeveer één
avond per maand vergaderd.
Meer weten of interesse in een kennismakingsgesprek? Neem dan, via e-mail, contact op met Angèle
van den Heuvel (angelevandenheuvel@hetnet.nl).

Als bestuurslid houd je toezicht op een breed en
samenhangend schoolbeleid en het stimuleren van
goed onderwijs. Met de algemeen directeur spar
je over o.a. personeelsvraagstukken, financiën en
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‘3, 2, 1: Action!’

Natuurpraktijk Vellir &
Zoutkamer Overloon

administraties en jaarrekeningen voor het MKB
- belastingaangiften en fiscaal advies voor het MKB

Praktijk voor natuurgeneeskunde:
Zouttherapie, acupunctuur,
massage, SCIO biofeedback

- belastingaangiften en toeslagen voor particulieren
- gespecialiseerd in BTW-advies
Wim Geurts

Iris Vella Bamber
Holthesedijk 6
5825JG Overloon
06 81 48 05 51
info@natuurpraktijkvellir.nl
www.vellir.nl
maandag t/m vrijdag op afspraak

Federatie Belastingadviseur
Theobaldusweg 23
5825 BH OVERLOON
0478-641155 / 06-18882930
info@geurts-administratie.nl

Ruim 450 deelnemers - 37 teams - namen dit jaar
deel aan het dorpsspel. Alle denkbare hulplijnen
werden weer volop ingeschakeld, er werd uitbundig geknutseld en op pad gegaan voor de buitenopdrachten. Ludieke opdrachten waren onder andere
het maken van slapstick video à la Charlie Chaplin,
ontwerpen van de cover van een Overloons magazine en het inleveren van het opdrachtenboek als een
bekend Sciencefiction figuur. Daarnaast werd een
beroep gedaan op de creativiteit van de teams bij
het maken van een maquette voor een filmset van
“Loën wet ‘t, The Movie”. Vanuit LA gaf regisseur
en producent Anya Adams de inleiding voor de geheime opdracht.

www.geurts-administratie.nl

Op de feestavond staan de awards uit Hollywood
al glinsterend vooraan in de tent. Naast de top drie
vielen ditmaal ook opvallende (acteer)talenten in
de prijzen voor een persoonlijke award. Tussentijds
bleven de teams het scherm nauwlettend in de gaten houden, de wedstrijdspanning was duidelijk
voelbaar.
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Dag en nacht bereikbaar op

0478 588 889

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

$ $ $
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‘3, 2, 1: Action!’ Zo klonk het
startsein van Loën wet ‘t op vrijdagavond 28 september. De derde
editie van het populaire dorpsspel
in Overloon stond dit jaar in het
levendige teken van: Hollywood.
Een editie die wederom vol zat
met unieke vragen en opdrachten. De deelname van
honderden spelers wisten het begin van de grauwe
herfstmaanden letterlijk wat ‘glamour’ te bezorgen
in het dorp.







Uitslag Loën wet ‘t 2018
De absolute winnaar dit jaar is Team ‘Tunnissuh’,
weer even fanatiek als andere edities, maar dit keer
beter voorbereid dan ooit. De tweede plek wordt
bezet door Team ‘Bont gezelschap’, variatie in
teamleden bleek het geheime recept. Op de derde
plaats eindigt Team ‘Chardovaria’, met kennis en acteertalent in hun midden.
1. Team ‘Tunnissuh’ wint € 1.545
t.n.v. Fanfare Vriendenkring
2. Team ‘Bont gezelschap’ wint € 1.030
t.n.v. De Huibuuke
3. Team ‘Chardovaria’ wint € 515
t.n.v. Kindervakantieweek
Loën wet ‘t feliciteert de teams en verenigingen
met deze mooie overwinning. Het organiserend
team van Loën wet ‘t kijkt terug op een fantastische
derde editie en dankt de sponsoren, deelnemers,
het hele dorp en Partycentrum Bos voor het succes
hiervan.
Dorpsspel Loën wet ‘t
Loën wet ’t is intussen een begrip in Overloon geworden. Eens in het jaar buigen families, vrienden,
collega’s en verenigingen zich in een race tegen de
klok over het opdrachtenboek vol vragen. Het spel
bestaat uit algemene en Lónse kennisvragen in verschillende categorieën, een aantal doe-opdrachten
en een geheime opdracht. Internet, hulplijnen en
de Overloonse straten worden afgespeurd, op zoek
naar de juiste antwoorden. De strijd draait om de
spaarpot. De winnende teams (1, 2 en 3) ontvangen
elk een geldbedrag uit deze pot. Dit bedrag mogen
zij schenken aan één vereniging of stichting die
heeft aangegeven mee te dingen naar deze prijs.





Foto: Albert Hendriks
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Kastanjebomen in de Museumlaan
,ĞƚĂĚƌĞƐǀŽŽƌĞůŬŵĞƌŬ͊
WĞƌƐŽŶĞŶǁĂŐĞŶƐ͕ďĞĚƌŝũĨƐǁĂŐĞŶƐ͕ĐĂŵƉĞƌƐ
W<͕ŽŶĚĞƌŚŽƵĚ͕ƌĞƉĂƌĂƚŝĞ
ŝƌĐŽ͕ĐŽŶƚƌŽůĞĞŶƌĞƉĂƌĂƚŝĞ
ZƵŝƚƌĞƉĂƌĂƚŝĞĞŶͲǀĞƌǀĂŶŐŝŶŐ
^ĐŚĂĚĞŚĞƌƐƚĞů
ĨŚĂŶĚĞůŝŶŐŵĞƚǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐ
sĂŬŐĂƌĂŐĞƉĞĐŚŚƵůƉ
ŝŶŶĞŶͲĞŶďƵŝƚĞŶŬĂŶƚƉŽĞƚƐĞŶ

kom gezellig bij ons binnen
en beleef de herfst!!
Tot Bloems

/ŶŬŽŽƉ͕ŝŶƌƵŝů͕ǀĞƌŬŽŽƉ͕ĂĚǀŝĞƐ
EŝĞƵǁĞŶŽĐĐĂƐŝŽŶƐ
KƉůŽƐĞǁĞŐϰď
ϱϴϮϱ,EKǀĞƌůŽŽŶ
ϬϰϳϴͲϲϰϮϲϵϮǁǁǁ͘ǀĂŬŐĂƌĂŐĞǁĞŝũŵĂŶƐ͘Ŷů

De kastanjebomen in de Museumlaan zijn ongeneeslijk ziek. Een aantal bomen is de afgelopen jaren al gerooid uit voorzorg. De resterende worden nog dit jaar allemaal gerooid.
Hiervoor in de plaats komen lindebomen, niet
druipende lindebomen wel te verstaan. Dat is
althans, wat de gemeente heeft aangegeven
tijdens een infoavond in de Pit, afgelopen mei.
Op dit moment vindt volgens de gemeente nog
een inventarisatie plaats van ondergrondse kabels en leidingen, die een obstakel zouden kunnen vormen in de geplande groeiplaatsen voor
nieuwe bomen.
De kastanjebomen zijn net na de bevrijding van
Overloon op 14 oktober 1944 geplant als aankleding van de toen aangelegde Museumstraat. Zij

Interessant in dit verband is een artikel
uit het weekblad Uitkijk van 12 juli 1947.
Hierin wordt in bloemige taal de toen
nieuwe Museumlaan beschreven en al
vooruit gekeken naar het einde der bomen. Gelukkig sterven ze gewoon een
natuurlijke dood. Maar de herdenking
van 75 jaar bevrijding van Overloon op
14 oktober 1919 zullen zij niet meer beleven.

BLOEMS OVERLOON

VENRAYSEWEG 7

0478-641890

promoveerden kennelijk de Museumstraat tot een
heuse Museumlaan.

5825 AA OVERLOON

INFO@BLOEMS-OVERLOON.NL

HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS
Overloonse Bridgeclub

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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Inmiddels zijn we aan de nieuwe competitie begonnen.
Tijdens de 3e zitting waren de 3 sterkste paren in de
gele lijn:
1 Tonny van Ham & Mieke Stappers
59.72%
1 Truus Kusters & Bert Vloet
59.72%
3 Corrie Hartong & Math Keulards
57.99%
In de rode lijn:
1 Ria & Kees van Son
2 Ricky Henckens & Leny Jansen
3 Antoinette Schaeffers & Henk de Vlam
In de groene lijn:
1 Riet & Harry Willems
2 Marianne Jennen & André Poels
3 Door van Tarwijk & Peter Basten

62.92%
54.17%
53.50%
61.18%
55.97%
55.86%

Nu de 4e zitting. De 3 beste paren in de gele lijn:
1 Corrie Hartong & Math Keulards
62.17%
2 Marijke van den Boom &
Aike van Glabbeek
58.17%
3 Truus Kusters & Bert Vloet
57.08%
In de rode lijn:
1 Antoinette Schaeffers & Henk de Vlam
2 Ria & Kees van Son
3 Luus & Wim van Son

58.92%
57.08%
56.25%

In de groene lijn:
1 Irma Huijs & Adele van Leuken
2 Door van Tarwijk & Leo van Grootel
3 Rita van de Elsen & Harry Jenniskens

66.40%
56.33%
55.70%

♣ ♦♠ ♥
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Agenda
2018
10 oktober
OVO, orthopedisch chirurg Jan
Ide de Jong, De Pit, 20.00 uur
11 oktober
EHBO, herhalingslessen, Partycentrum 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 Overloon
20 en 21 oktober
Toerklub, ATB-weekend
21 oktober
Stg. Tentfeest, Dorpsbrunch
25 oktober
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KBO, IVN-wandeling Maasheggen, vertrek bij de Pit, 13.00 uur
27 oktober
Freunde Echo, Fenavond, De Pit,
20.00 uur
28 oktober
Oker, Herfstconcert, ’t Helder
30 oktober
Zonnegroet, Kienen, Museumzicht, 13.30 - 16.30 uur
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
7 november
OVO, filmavond, Museumzicht,
20.00 uur
8 november
EHBO, herhalingslessen, Partycentrum 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, vertrek 9.45, 13.15 en 18.45 uur vanaf Kerkplein
14 november
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00
uur
15 november
KBO, Najaarsvergadering, De Pit,
13.30 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
28 november
OVO, Kirsten Benschop, De Pit,
20.00 uur
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Twan Wilmsen | 06 51 252 699 | www.awing.nl

Gerrit Arts

Voor computers, printers, wifi, cartridges,

2019

Routers, onderhoud en reparatie.

2 januari
OVO, nieuwjaarsreceptie, Grand
Café Effe, 20.00 uur
6 januari
Huibuuke en Fanfare, Liedjesmiddag, De Pit, 14.11 uur
9 januari
OVO, ’t Höfke, De Pit, 20.00 uur
10 januari
EHBO, herhalingslessen, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
12 januari
Gilde, oud papier ophalen
13 januari
Fanfare, Koffieconcert blokfluiters en jeugdslagwerkers, De Pit,
in de ochtend
16 januari
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00
uur
17 januari
EHBO, herhalingslessen, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur



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

U ii tt vv aa aa rr tt vv ee rr zz oo rr gg ii n
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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
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8 december
Gilde, oud papier ophalen
9 december
Zanggroep Palet, ‘Hoop”, Koningskerkje 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 huiskamertheatertour
13 december
EHBO, herhalingslessen, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
15 december
Huize Loon, Kerstmarkt, 11.00 16.00 uur
16 december
Fanfare, kerstconcert in Theobalduskerk
19 december
OVO, Kerstviering, De Pit
20 december
KBO, Kerstviering
22 december
Desdemona, Scrooge… A Cristmas Carol m.m.v. jeugdorkest
Fanfare
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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 Huiwage, 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, Partycentrum 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, Partycentrum 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, Partycentrum 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 Overloon, 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, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
11 mei
Gilde, oud papier ophalen
15 mei
OVO, fietsen met Marjo, vertrek
19.00 uur vanaf kerkplein
22 mei
OVO, afsluitingsavond, ’t Gildehuus, 18.00 uur
8 juni
Gilde, oud papier ophalen
23 juni
Fanfare,
afsluiting
lesjaar,
jeugdorkest,
jeugdslagwerkers
en blokfluiters, in de middag
29 juni
Fanfare, Heel bijzonder concert
7 juli
Gilde, Koningsschieten
13 juli
Gilde, oud papier ophalen
10 augustus
Gilde, oud papier ophalen
14 september
Gilde, oud papier ophalen
5 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond
12 oktober
Gilde, oud papier ophalen
26 oktober
Freunde Echo, Fenavond 50 jaar
Freunde Echo
9 november
Gilde, oud papier ophalen
27 november
Fanfare, Najaarsconcert
14 december
Gilde, oud papier ophalen
15 december
Fanfare, Kerstconcert
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Los onderstaande puzzel op en stuur de oplossing naar
puzzel@onseigenerf.nl of lever de oplossing in bij Arnold Willemsplein 5, vlakbij het gezondheidscentrum D’n Bond, met vermelding
van jouw naam en telefoonnummer.

Yoga &
Energetische
therapie
www.karinmanders.nl
schrijf@karinmanders.nl

Inleverdatum uiterlijk zondag 14-10-2018
De prijzen worden deze keer beschikbaar gesteld door
DA Drogisterij & Parfumerie en Restaria Loon.

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar
gelezen de oplossing.

BULDERBAAN
ENTER
FAKKELDRAGER
FANFARE
GANGES
GELEERDE
GOKJE
HOUTNERF
INKOMEN
INTREK
KOKEND
KRONKEL
KURAS
LAANTJE
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LAARZEN
LEVENSDAGEN
OTTER
RAAKVLAK
RATEL
RAZZIA
SFEER
STATIONSCHEF
STENO
VERSIE
ZAKEN
ZWAAN
ZWAKHEID

A
L
A
A
R
Z
E
N
L
Y
S
T

F
E
B
U
L
D
E
R
B
A
A
N

S
T
A
T
I
O
N
S
C
H
E
F

F
A
K
K
E
L
D
R
A
G
E
R

E
R
K
R
A
I
Z
Z
A
R
J
E

E
D
E
V
O
S
S
D
W
A
T
I

R
N
R
N
T
N
S
R
S
A
N
E

A
E
T
E
T
N
K
N
E
K
A
Z

F
K
N
E
E
U
A
E
O
V
A
N

T 06 15597217

N
O
I
V
R
L
O
M
L
L
L
M

A
K
E
A
D
I
E
H
K
A
W
Z

F
L
S
E
G
N
A
G
O
K
J
E

Warme Bakker Degen
Reclame: 15 t/m 20 oktober
• Cappuccinovlaai
€ 10,45
• Extra/dubbel donker
€ 2,40
• 4 Mueslibollen + 1 gratis
Reclame: 22 t/m 27 oktober
• Appelkaneelvlaai
€ 10,45
• Tarwebrood
€ 1,95
• 4 Krentenbollen + 1 gratis
Irenestraat 2 Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

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

24 oktober
17 oktoberr 20.00 uur

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

