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Museum in het donker

Het Oorlogsmuseum in 
Overloon komt in no-
vember met een speciaal 
avondprogramma. Het 

heet Museum in het Donker. En het draait om de Ame-
rikaanse veteraan Vincent Speranza, die tijdens de 
oorlog meevocht in de strijd om Bastogne.

’s Nachts een museum bezoeken spreekt erg tot 
de verbeelding. Met die wetenschap in het ach-
terhoofd is in Overloon een nieuw programma be-
dacht. Het museum wordt speciaal daarvoor met 
kleurenspots en grote fi lmschermen omgebouwd 
tot een soort museumschouwburg.

De kleurrijke militaire loopbaan van de soldaat 
Speranza biedt daar ook alle aanleiding toe. Als 
zoon van Italiaanse immigranten werd hij in het 
Amerikaanse leger tot “paratrooper” opgeleid. 
Daarna ging hij naar Europa om bij aankomst di-
rect ingezet te worden bij de slag in de Ardennen. 
De Amerikanen waren toen dagenlang omsingeld 
door de Duitse troepen en het peloton van Speranza 
leed grote verliezen. Maar zelf wist hij te overleven.

Vincent Speranza, nu 93 jaar oud, bezocht enkele we-
ken geleden het museum. Toen zijn de fi lmopnames 
gemaakt voor dit nieuwe avondprogramma, waarbij 
ook de militaire voertuigen in het museum in een an-
der licht komen te staan.

Museum in het Donker is te bezoeken op zes avonden 
in november. En natuurlijk kan er eventueel in het mu-
seum vooraf een echte Italiaanse spaghettimaaltijd ge-

geten worden. Want dat was 
ook de laatste fatsoenlijke 
maaltijd die deze paratroo-
pers kregen voordat ze naar 
Europa vertrokken.

Voor het museum is het een 
experiment want het mu-
seum deed zoiets op deze 
grote schaal nog niet eerder. 
Maar bij succes wil het muse-
um voortaan elk najaar zo’n 
avondprogramma gaan or-
ganiseren, met telkens een 
andere hoofdpersoon.

Voor belangstellenden zijn 
kaartjes voor deze avonden 
te koop via de website van 
het museum en ook via
www.museuminhetdonker.nl
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Het mag geen naam hebben

Wilde Westen in Overloon - met dank aan de jeugdcarnaval!

Museum in het donker - Nachtwacht…?

Maria, Jeannot en Piet hebben Parijs gehaald, maar voor de Tour de France zouden ze zijn gediskwalifi -
ceerd wegens duwen en geduwd worden.

Majorettes gezocht - 0 tot 80 jaar…!

Inschrijving kinderkleding- en speelgoedbeurs

Op zondag 4 november wordt van 11.00 tot 13.30 
een tweedehands kinderkleding- en speelgoed-
beurs gehouden in gemeenschapshuis “De Pit” in 
Overloon.

Huur een tafel voor € 5,- en verkoop hier je kinder-
kleding, het speelgoed dat je ontgroeid bent of de 
babyuitzet die je niet meer gebruikt. De opbrengst 
van je verkoop is voor jezelf. De opbrengst van de 
entree gaat naar ons goede doel: Edukans.

Entree volwassene:  € 2,-.
Entree kinderen: t/m 12 jaar gratis, 13 – 18 jaar € 1,-.
Verkoopplek: € 5,- (grondplek 200x200cm incl. 1 ta-
fel 120x80cm).
Kijk voor meer info op onze facebookpagina: kin-
dermarkt Overloon.
Heb je vragen of wil je deelnemen, stuur dan een 
e-mail naar: kindermarktoverloon@gmail.com.

Landelijke natuurwerkdag

Op Zaterdag 3 november wordt weer de landelijke 
natuurwerkdag gehouden. Bosgroep Loonse Dui-
nen gaat dan weer samen met Scouting meedoen 

en gezamenlijk de handen uit de mouwen steken in 
de Overloonse bossen.

De bedoeling is om in de nabijheid van de 
jeneverbessen een heleboel berken - groot 
en klein - te gaan omzagen. Dit doen we niet 
om kachelhout te winnen of om er meubels 
van te maken, maar omdat ze teveel scha-
duw vormen voor een goede ontwikkeling 
van andere bomen en van de jeneverbes 
struwelen.

We kunnen nog wel wat hulp gebruiken. 
Voel je niet snel te oud of te jong. Meer han-
den maken het werk lichter en verhogen de 
gezelligheid. Wil je mee komen helpen - het 
is goed voor hoofd en ledematen - neem dan 
contact op met Coen Hofmans, tel. 0478-
641613
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Kerkberichten

Allerzielenviering op zondag 4 
november 14.30 uur in de Theo-
balduskerk

De Allerzielenviering waarbij 
onze overledenen, in het bijzon-
der de overledenen van het af-

gelopen 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 vie-
ring en de zegening worden ver-
zorgd door de leden van de groep 
Avondwake, met de muzikale bij-

drage van het Theobalduskoor en 
het St Theobaldusgilde.

Vieringen 27 oktober –
10 november

Zaterdag 27 oktober 19.00 uur
Gebedsviering
Koor: Palet

Uitnodiging voor de Kinderwoorddienst op zondag 4 november
aanvang 10.30 uur in de H. Theobalduskerk te Overloon.

Beste ouders/verzorgers en kin-
deren van groep 1 t/m groep 8.
Wil je samen met andere kin-
deren ook meedoen in de Kin-
derwoorddienst: kom gerust 
eens meedoen. De kinderen 
die komen vinden het altijd erg 
gezellig. Je mag ook kinderen 

meebrengen, je hoeft niet gedoopt te zijn. Iedereen 
is van harte welkom. Vooral als je de Eerste Commu-
nie gaat doen, of net gedaan hebt, is dit echt iets 
voor jou! 
Het thema van deze zondag is: 
De Liefde voor God en de Liefde voor elkaar! 

Vandaag horen we van Jezus wat het allerbelang-
rijkste in ons leven is: Dat we van iedereen net zo-
veel moeten houden als dat we van ons zelf hou-
den! Dat lijkt gemakkelijk maar dat vinden we vaak 
wel heel erg moeilijk. Stel je eens voor dat je af-
gesproken hebt met vrienden en dat je ouders je 
vertellen dat je opeens mee op bezoek moet bij een 
tante omdat ze vaak alleen is. Daar heb jij helemaal 
geen zin in! Hoe zou jij het zelf vinden als je vaak 
alleen zou zijn? Benieuwd hoe het af gaat lopen? 
Kom dan gezellig meedoen.

Jij komt toch ook weer?

Wat is een kinderwoorddienst?
Wij hebben voor de kinderen in een aparte ruim-
te in de kerk een kinderviering van ongeveer een 
half uur. Jullie ouders/verzorgers blijven in de ge-
wone viering, maar als je het de eerste keer nog een 
beetje eng vindt, mogen je papa of mama/ opa of 
oma meelopen.
Jullie horen hier het kinderevangelie vertellen en 
uitleggen. Meestal hebben we hier even een kort 
gesprekje over, we spelen een spel of hebben een 
knutselwerkje over het verhaal (evangelie) van die 
zondag. En een gebed waar we mee afsluiten.
Het tweede gedeelte van de viering gaan we weer 
terug in de kerk zelf en mag je weer op je plaats 
gaan zitten, waar we samen de Eucharistie vieren. 
Jij komt toch ook weer?  ……en als je het erg leuk 
vindt: we zijn elke eerste zondag van de maand in 
Overloon.
Voor vragen kun je altijd contact met me opnemen: 
Gerda Willems 0478 642213.
Tot dan allemaal.

De volgende kinderwoorddienst is op zondag 2 
december

Oproep in verband met het afval op ons kerkhof

In de weken en dagen vóór Allerzielen wordt ons 
kerkhof extra mooi gemaakt door onze vrijwilligers, 

die gedurende het hele jaar ons kerkhof zo zorgvul-
dig onderhouden. Er wordt geschoffeld, gemaaid, 
gesnoeid en opgeruimd. Zodat alles er keurig uit-
ziet. Ook de oude bloemen op de graven zelf wor-
den door de nabestaanden meestal vervangen door 
verse bloemen en de planten en struiken worden te-
ruggesnoeid. 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 contai-
ner, vragen wij u vriendelijk dit mee naar huis te ne-
men, zodat er, zeker met Allerzielen, geen storend 
afval naast de afvalcontainer komt te liggen.
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Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 10 en 
18 november bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf 
vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze 
uiterlijk dinsdag 30 oktober op te geven. 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

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 mel-
den hebt.

Elke dinsdagmorgen is de pastorie eveneens hier-
voor geopend van 10.00 – 11.30 uur. Wel even 
aanbellen! Ook de kerk is dan open voor het op-
steken van een kaarsje en een gebed.

Intenties voor 27 en 28 oktober: 
jaargetijde is voor Toon Janssen; 
de intenties zijn ook voor pastoor 
Henk Tolboom vanwege zijn ver-
jaardag, Jo Albers en haar over-
leden ouders, Frans Beckers, To 
Beckers-Hendriks, Karel Beckers, 
Miny Verberk-Beckers, de over-
leden ouders Sjang Crooijmans 
en Marie Crooijmans-van Duuren 
en hun dochter Truus Jans-Crooij-
mans, Gerta Stappers-Cornelis-
sen, Jos de Greef.

Zondag 28 oktober 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Ans Abels en Frans 
Kersten
Koor: Theobalduskoor

Zondag 4 november 10.30 uur
Allerheiligen
Eucharistieviering en Kinder-
woorddienst
Voorganger: nog niet bekend
Acolieten: Gerda Willems en Joep 
Smeets
Koor: Theobalduskoor

Intenties: jaargetijde is voor Theo 
Cornelissen; de intenties zijn ook 
voor Jan Peeters

In verband met de opening van 
het carnavalsseizoen wordt de eu-
charistie van zondag 11 november 
10.30 uur verplaatst naar zaterdag 
10 november 19.00 uur

Zaterdag 10 november 19.00 uur
Eucharistieviering

Kosterdienst
21 oktober – 27 oktober 18.00 uur
Tiny Willems, tel. 641814
27 oktober vanaf 18.00 uur bij de 
gebedsviering
Jos van de Pas, tel. 641268
28 oktober – 3 november
Nelly van Gemert, tel. 642504
4 november – 10 november
Jan Hendriks, tel. 641753 

Vieringen in Huize Loôn

Maandag 29 oktober 19.00 uur
Eucharistieviering

Maandag 5 november 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 oktober op 27 oktober) 
worden de vieringen uitgezonden vanuit de kerk via 
het TV kanaal Omroep Land van Cuijk.
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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

Kinderboekenweek in
de Lónse Bieb

Op woensdag 3 oktober is de Kinderboekenweek 
van start gegaan. Het thema van dit jaar was ‘Kom 
Erbij / Vriendschap’.

Vrijdag 5 oktober had de Lónse bieb daarom een 
activiteit georganiseerd voor de kinderen. Samen 
met je vriendje of vriendinnetje kon je naar de bieb 
komen. Bij binnenkomst kregen de kinderen een be-
ker ranja met een lekker koekje. Toen alle kinderen 
binnen waren en dat waren er ruim 50, begon ver-
halenvertelster Petra Berkers een prachtig verhaal 
te vertellen over vriendschap. De kinderen deden 
enthousiast mee. Na het luisteren naar het verhaal 
ging iedereen in de kring staan. Met z’n allen heb-
ben ze in de handen geklapt en gestampt met de 
voeten. Ook hebben ze een high fi ve doorgegeven 
in de kring. Mooi om te zien dat alle kinderen zo 
leuk meededen. Als afsluiting waren er nog een 
aantal knutselopdrachten. Een vriendschapsbandje 
maken, woordzoeker oplossen, kleurplaat kleuren 
en ieder kind mocht een poppetje versieren. Al deze 
poppetjes zijn samen een vriendschapsslinger  ge-
worden. Dus kom je binnenkort in de bieb en zie je 
deze prachtige slinger hangen, dan weet je dat deze 
is gemaakt door de kinderen die allemaal naar de 
Kinderboekenweek in de Lónse bieb zijn gekomen. 

Petra nogmaals bedankt voor het mooie verhaal en 
alle kinderen bedankt voor het komen. Het was een 
gezellige middag. 

…hoop is een lichtje in je hart,
dat vandaag moed geeft en morgen kracht…

Stil hopen wij, dat u hoort wat wij horen
telkens wanneer wij geïnspireerd raken.
Geïnspireerd door het kind dat geboren
wordt onder een stralende ster.

Kom het horen, raak geïnspireerd:
Zondag 9 december
15:00 of 19:30 uur.
Koningskerkje Vierlingsbeek.

Kaarten á €10.- vanaf begin november verkrijgbaar 
via leden van Zanggroep Palet.
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Parijs, we komen er aan!

Na een halfjaar van voorbe-
reidingen was het dan zover! 
Op zaterdag 22 september 

gingen we op de fi ets naar Breda (dit hadden we zelf 
nog bedacht) om op zondag met de groep naar Pa-
rijs te fi etsen. Die zaterdag werden we vergezeld door 
een paar Overloonse fi etsers die hiermee nogmaals 
ons een steuntje in de rug gaven. Na 40 kilometer en 
een kop koffi e scheidden onze wegen en zijn we met 
zijn drieën Piet Loenen, en Jeannot en Maria Stroecken 
doorgereden naar Breda. We zijn die avond nog even 
de stad ingegaan voor een hapje en een drankje (alco-
holvrij ;-)). Na een goede nachtrust was het dan echt 
zover. De andere drie fi etsers waren inmiddels ook ge-
arriveerd. De bus was er die als volg- / bagageauto zou 
dienen en niet te vergeten: een masseuse! Allemaal 
dezelfde pakjes aan, bidons vullen, foto maken en lich-
telijk gespannen (want ja, er was 1 fi etser bij met wei-
nig ervaring en weinig kilometers in de benen) fi etsten 
we om 9.00 uur met mooi weer weg.  Piet ging door 
familieomstandigheden naar huis en zou op maandag-
avond weer bij ons aansluiten om nog 2 dagen mee te 
fi etsen. Al snel kwamen we op een grintpad terecht, 
poeh, begint al goed! Gelukkig ging de rest van deze 
dag over verhard pad en door een mooie omgeving. 
Door Antwerpen was het wel even opletten, maar we 
kwamen na 125 kilometer aan in Gent.

Dag 2 ging naar Cambrai , we zouden dan al in Frank-
rijk zijn! Wel even 135 kilometer fi etsen. De route ging 
veel langs water en door bos dus heerlijk fi etsen. Maar 
ook veel boomwortels in het fi etspad dus het stuur 
moest goed vastgehouden worden. In de pauze werd 
de masseuse  fl ink aan het werk gezet door een paar 
fi etsers maar we konden door. De laatste 30 kilome-
ter stak de wind behoorlijk op waardoor de onervaren 
fi etser het heel zwaar kreeg. Jeannot heeft haar veel 
geduwd dus voor hem was het een extra krachttrai-
ning! Daar was dan toch ons hotel in zicht. Na 138 kilo-
meter. De masseuse had het die komende uurtjes druk. 
Maar goed dat wij het niet nodig hadden want dan 
was 1 masseuse niet genoeg geweest. Die avond sloot 
Piet zich weer bij ons aan en waren we meer met een 
even aantal.

Dag 3 ging naar Compegne. De Garmin gaf een af-
stand van 127 kilometer aan, maar ja, dat wisten we 
ondertussen wel. Het zal wel meer zijn! Al snel hadden 
we wat klimmen in de route waardoor je ook prachti-
ge uitzichten had. Voor de minst ervaren fi etser was 
het uitzichtloos, ze had het zwaar en Jeannot en Piet 
hebben haar elke keer  een hand in de rug gegeven. 
Maar ook het dalen was voor haar een hele overwin-
ning. Hier kwam het teamwork goed tot uiting. Na 40 
kilometer al een pauze, pijn, tranen, masseren, parace-
tamol, masseren, ga je door? Ze ging door! Dapper! De 
wind begon ook weer op te steken. De grootste heu-
vels hadden we gehad en dat was maar goed ook. Wij 
hadden nergens last van maar voor inmiddels 2 fi etsers 
was het goed dat we bij het hotel aankwamen en ja, 
ook weer meer kilometers op de teller. Als Piet en Je-
annot die dag niet hadden geduwd was er 1 fi etser 
zeker gestopt. Zo zie je dat door vereende krachten je 
er allemaal kan komen! Dat gaf ook een goed gevoel.

Dag 4, eindstation Parijs! De laatste dag, 100 kilome-
ter. We hadden bewust voor de kortste route gekozen, 
jullie begrijpen wel waarom! Nu zou er niemand meer 
afvallen, dat kon gewoon niet. De eindstreep in zicht, 
adrenaline! We fi etsten eerst nog door dorpjes en over 
rustige wegen. Daarna een mooi fi etspad door het bos. 
Langzaamaan door de voorsteden naar Parijs. Dat was 
opletten maar ineens zagen we het park waar we zou-
den verzamelen met runners, mountainbikers, wande-
laars en wielrenners. We werden als helden onthaald. 
Fantastisch, ook om te horen welke prestaties de an-
dere sporters hadden neergezet. We hadden even een 
pauze om de nog andere sporters op te wachten. Dan 
besef je dat het alweer bijna voorbij is…. We zijn met 
alle sporters onder gezang naar het stadion gegaan. 
Dat was heel indrukwekkend doordat het zo galmde 
tussen de gebouwen en onder viaducten. Bij het sta-
dion stonden onze familie, vrienden en kennissen om 
ons te onthalen.  Het was voor ons allen een geweldige 
ervaring en het bewijs is weer geleverd dat je samen 
sterk bent. Terug in Overloon zijn er veel mensen die 
vragen hoe het is gegaan. Vandaar dit wat uitgebreide 
verslag. We willen iedereen nogmaals bedanken voor 
de bemoedigende woorden, appjes, kaartjes of in wel-
ke vorm dan ook om ons te ondersteunen. Dat geeft 
je echt een geweldig gevoel! We mogen vooral niet 
vergeten dat we dit allemaal gedaan hebben voor ons 
goede doel: Het vergeten kind. We hebben beloofd 
om nog te laten weten hoeveel we in Overloon heb-
ben opgehaald in totaal. Hopelijk zitten jullie op een 
stoel…. Het bedrag is namelijk…€ 1911,-!!!! Hiermee 
toveren we bij heel veel kinderen een glimlach op hun 
gezicht! Nogmaals hartelijk dank!  

Sportieve groet van, Carolien,Piet, Jeannot en Maria.

Ps. Carolien heeft inderdaad niet mee gefi etst maar 
was de stille kracht op de achtergrond!
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Allerzielen 2018

Denken aan je dierba-
re die overleden is, is 
gelukkig niet voorbe-
houden aan dat ene 
moment per jaar op 2 
november.

Ieder mens, ieder gezin kent zijn gedenkdagen voor 
de mensen die je los hebt moeten laten. En denken 
aan je dierbare gaat vanzelf, door hoe het licht naar 
binnen valt, door het muziekje dat je hoort, door 
een geur die je neus binnenkomt…

Eens per jaar herdenken we in de gemeenschap hen 

die door de dood van ons zijn heengegaan. Indien 
de nabestaanden het op prijs stellen wordt de naam 
van degene die het afgelopen jaar overleden is ge-
noemd in de viering.
Met ons hart zijn we ook bij degenen die het afge-
lopen jaar overleden zijn en niet genoemd worden. 
Tevens herdenken we al onze dierbaren die we eer-
der verloren hebben.

Samenzijn, samen luisteren, samenkomen, samen 
gedenken, samen voor íedereen.
Hiervoor bent u ALLEN WELKOM  zondag 4 novem-
ber om 14:30 uur in de Theobalduskerk.

Lónse Huiskamertheatertour
krijgt vervolg

Overloon – Na een succesvolle eerste editie in decem-
ber 2016 krijgt de Lónse Huiskamertheatertour een 
vervolg. De spelers van Het Overloons Toneel zijn 
druk doende met de voorbereidingen. Op woensdag 
12 en donderdag 13 december kunnen deelnemers 
weer genieten van een serie sfeervolle huiskamer-
voorstellingen op verschillende locaties in Overloon. 

De eerste Lónse Huiskamertheatertour kon op zeer 
veel enthousiaste reacties rekenen. Na afl oop werd 
een enquête gehouden onder de deelnemers. Zij 
reageerden unaniem positief en soms aangenaam 
verrast. Enkele reacties: ‘Het was geweldig leuk, 
mooie verhalen en sfeerrijke ruimtes’ en ‘Het was 
een bijzonder mooie en gevarieerde avond, erg 
goed!’ en ‘Heel bijzonder!’ Niet alleen het publiek 
maar ook bestuur en spelers van Het Overloons To-
neel vonden de tour voor herhaling vatbaar. Na een 
regulier stuk in 2017 (Het geheugen van water) is 
het nu tijd voor de tweede editie van de Lónse Huis-
kamertheatertour.

De opzet blijft hetzelfde: onder begeleiding van 
een gids wandelen de deelnemers in groepen van 
maximaal 15 personen naar meerdere huiskamers in 
Overloon, waaronder ook een extra bijzondere lo-
catie. Daar worden zij telkens verrast met een voor-
stelling van ongeveer 20 minuten, uitgevoerd door 
spelers van Het Overloons Toneel. Informatie over 
het programma en de kaartverkoop volgt. Een ding 
is zeker: ben er op tijd bij, want het aantal deelne-
mers is beperkt! 

Foto: Albert Hendriks.

Uitslag ballonnenwedstrijd Kermis 2018

Afgelopen zondag tijdens de Dorpsbrunch bij de 
Tentfeesten werd de uitslag bekend gemaakt van 
de ballonnenwedstrijd die bij de opening van de 
Kermis plaats vond. De prijswinnaars ontvingen 
uit handen van Hannie van Hees, voorzitter van de 
Dorpsraad, een leuke prijs beschikbaar gesteld door 
het ZooParc Overloon. De ballonnen wedstrijd werd 
gesponsord door de OVRV, de Ondernemersvereni-
ging Regio Vierlingsbeek.

De winnaars zijn Geertje van Son en Pleun van Kes-
sel, beide jongedames zijn 4 jaar oud en wonen in 
Overloon. De ballon van Geertje is 79 km verderop 
geland en die van Pleun 74 km verderop. Veel ple-
zier met jullie prijs!

Foto: Albert Hendriks.
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Wie wordt Jeugdprins- en –prinses van
het Huibuukeland in 2019?

De spanning bij de kinderen van 
groep 8 neemt langzaam toe. 
De carnaval nadert en zij gaan 
in 2019 een belangrijke taak 

vervullen: “Met zijn allen een fantastische carnaval 
maken voor jong en oud.”

Wij zijn daarom weer volop bezig met de voorberei-
ding. Ook in 2019 worden alle rollen van de jeugd-
carnaval uitgevoerd door de kinderen uit groep 8. 

Alle ouders van de kinderen uit groep 8 krijgen in-
formatie over de verkiezingen en de jeugdcarnaval 
via de weekmail van de Josefschool. Deze informa-
tie staat ook op de website van de Huibuuke (www.
huibuuke.nl). Hoe u uw kind kunt aanmelden staat 
beschreven in deze brief. Het is natuurlijk wel be-
langrijk dat de kinderen die meedoen tijdens de 
carnaval aanwezig zijn. Wil uw kind toch meedoen, 
maar bent u met de carnaval bijvoorbeeld op vakan-
tie, dan kan uw kind een rol vervullen binnen het 
thema “Het Wilde Westen”. Vermeld dit wel even 
op het opgavenformulier.

Ook kinderen die in groep 8 zitten, in Overloon wo-
nen maar daar niet op school zitten mogen gezellig 
meedoen. Vergeet de kinderen niet voor 16 novem-
ber op te geven bij Mechie Beurskens
(bpb@planet.nl of 06-38436709). 

Het thema “Het Wilde Westen” van de jeugdcarna-
val 2019 is door de kinderen uit groep 8 gekozen. 
Op woensdag 28 november om 20.00 uur wordt in 
de Josefschool de eerste bijeenkomst voor de ou-
ders / verzorgers van alle deelnemende kinderen 
georganiseerd. Op deze avond worden de plannen 
aan de hand van een opgesteld draaiboek doorge-
sproken en de taken verdeeld.

De jeugdcarnaval presenteert zich op zondag 6 ja-
nuari tijdens de liedjesmiddag. Iedereen is van harte 
welkom. Zorg dat ook jij daar bij bent.

Commissie Jeugdcarnaval de Huibuuke

Piet Vloet
Een leven zonder muziek is geen leven…

Zaterdag 13 oktober 2018 hebben wij in het Open-
luchttheater afscheid genomen van ons zeer markante 
lid Piet Vloet.

Piet was al sinds 1949 lid van Fanfare Vriendenkring, 
en zou in onze vereniging een grote rol gaan ver-
vullen. Tot aan zijn overlijden heeft Piet zeer veel 
voor ons betekend. Bij het afscheid hebben we dit 
kunnen delen met de familie Vloet en de vele aan-
wezigen. Een heel mooi afscheid met veel muziek 
van Freunde Echo en “zijn” fanfare.

Voor de familie was het “onze” Piet, ook voor de 
fanfare was het “onze” Piet.

Piet had altijd een speciale plek in zijn hart voor 
onze jeugdmuzikanten. Er een goede muzikant van 
maken, gedisciplineerd, een heel goede basis, oplei-
den, oefenen, oefenen en oefenen. Piet ging altijd 
voor kwaliteit. Het raakt ons dat in plaats van bloe-
men bij zijn afscheid, een donatie werd gevraagd 
voor de Jeugdopleiding van Fanfare Vriendenkring. 
De familie Vloet heeft hiervoor inmiddels een be-
drag van liefst € 821,- aan de jeugdopleiding gedo-
neerd. We zijn hier zeer dankbaar voor. In de geest 
van Piet gaan we dit bedrag besteden aan (een) 
leerzame, leuke activiteit(en) voor onze jeugdmu-
zikanten.

We danken de familie Vloet voor de inbreng die we 
mochten hebben bij het afscheid van “onze” Piet, 
en danken ook het bestuur van het Openluchtthea-
ter voor de geweldige samenwerking die we moch-
ten ondervinden.

Fanfare Vriendenkring
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Geweest:
Het eerste creatieve werkstuk is 
gemaakt. Het betrof een herfst-
decoratie.

Orthopedisch chirurg Jan Ide de 
Jong heeft  tijdens zijn lezing ons geïnformeerd 
over kunstprothesen die geplaatst kunnen worden 
tengevolge van kraakbeenslijtage in bijvoorbeeld 
een knie of een heup. Via een powerpoint-presen-
tatie werd het een en ander duidelijk. Met name de 
toename van “gewichtige” personen zorgt ervoor 
dat steeds meer mensen hiervoor in aanmerking 
komen. Ook het te fanatiek bewegen/sporten werd 
benoemd als een van de oorzaken van kraakbeens-
lijtage. Daarnaast is het natuurlijk ook een feit dat 
de mens over het algemeen steeds ouder  wordt, en 
iemand dan ook te maken krijgt met natuurlijke slij-
tage. Het was een druk bezochte avond, en door de 
vlotte en interactieve manier van presenteren, was 
het een bijzondere avond.

Wat komt:
31 oktober a.s. is de karaoke-avond. Hiervoor had 
u zich op moeten geven. We zijn benieuwd of er
nog niet eerder ontdekt talent onder onze leden is,
maar één ding is zeker: we gaan er een spetterende
avond van maken!

Op 7 november a.s. vindt onze jaarlijkse fi lmavond 
plaats bij Museumzicht. We gaan kijken naar een in-
drukwekkende fi lm “Wonder” uit 2017. Met Julia 
Roberts, Owen Wilson en Jacob Tremblay. Het ver-
haal gaat als volgt:
August Pullman is geboren met een vervormd ge-
zicht. Op zijn tiende kan hij eindelijk naar een ge-
wone school. Dit is de start van een buitengewoon 

avontuur. Velen hebben het moei-
lijk om hem te aanvaarden. Maar 
niet iedereen laat zich afschrikken en al snel ont-
dekken ze hoe bijzonder Auggie is. Met zijn humor, 
doorzettingsvermogen en de steun van zijn familie 
slaagt hij erin om de mensen rond zich te verenigen. 
Het is moeilijk om je te verbergen wanneer je gebo-
ren bent om eruit te springen……! 

Majorettes van het St. Theobaldusgilde

Mensen van Overloon. Dit moet u 
beslist lezen.
Alle verenigingen hebben het 
heden ten dage moeilijk om hun 
ledenbestand op peil te houden. 

Helaas hoort daar het St. Theobaldusgilde ook bij. 
Met name onze majorettegroep.
Per 1 januari 2019 zal dit clubje bij het St. Theobal-
dusgilde niet meer bestaan. De instructrice die de 
afgelopen jaren veel tijd in deze groep heeft ge-
stoken en daarmee heel mooie prijzen heeft weten 
te behalen met onze majorettes, gaat per 1 janua-
ri 2019 stoppen vanwege tijdgebrek door en voor 
haar gezinnetje. Onze dank voor haar inzet is heel 
groot.
Maar nu is het geval dat er een aantal majorettes 
ook gaat stoppen om allemaal diverse redenen (o.a. 
studie). Wij kunnen de een of twee meisjes die over-
blijven niet meer ondersteunen en voelen ons ge-

noodzaakt om deze groep niet meer te activeren.

Onze vraag komt nu:
Zijn er ouders die hun dochters zouden willen en 
kunnen stimuleren om dit groepje aan te vullen. De 
leeftijd is vanaf 6 jaar.
Onze contributie is laag (ongeveer € 28,- op jaarba-
sis voor jeugdleden), baton en pakje krijgen ze van 
onze vereniging
Als wij begin december 2018 geen 6 meisjes mini-
maal bij het ledental kunnen bijschrijven dan zijn 
we helaas genoodzaakt om deze groep op te hef-
fen.

Voor vragen: Neem contact op met Willeke Boom. 
Tel.nr. 06-11477434.

Wij hopen op ’n fl inke belangstelling.
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FEN Avond Volksmuziek

Zaterdag
27 oktober

m.m.v.
Original Maaskapelle Wessem

&
Freunde Echo

Gratis entree FEN clubleden
niet leden € 5,00 p/p entree

Aanvang 20.00 uur
De Pit Overloon

Stichting Welzijn Ouderen
Gemeente Boxmeer.

Zaterdag 3 november 

De intergemeentelijke
(volks)dansdag
Land van Cuijk,

georganiseerd door de SWOGB, staat dit jaar gepland op 3 november 2018 en plaats van 
bestemming is Partycentrum de Bond in Cuijk. Vaak werd de deze dag gepland in De Pit in 
Overloon maar om de naam eer aan te doen, intergemeentelijke (volks) dansdag Land van 
Cuijk, is nu gekozen voor Cuijk.

Het adres van Partycentrum de Bond:  Beversestraat 18, 5431 SH Cuijk.

Aanmelden voor deelname bij:
Contactpersoon namens SWOGB :  dhr. Piet Ermens uit Maashees 

Emailadres: p.ermens@ziggo.nl

IN VERBAND MET VAKANTIE IS HUISARTSENPRAKTIJK MOOIJ  GESLOTEN OP :

Maandag 5 november t/m vrijdag 9 november
WAARNEMING OP WERKDAGEN VAN 8.00-17.00 UUR

Achternaam letters A t/m J
Dokter vd Boom
Tel. 0478-641202

Achternaam letters K t/m Z
Dokter Mosch

Tel. 0478-631315

Waarneming tijdens avond, nacht en weekend: Centrale huisartsenpost: 0900-8880
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Dag lieve Kinderen van Overloon,

Hebben jullie het ook zo heet gehad afge-
lopen zomer? 
Sinterklaas vond het maar niks en 
heeft de hele zomer, in de schaduw, on-
der een boom gezeten.
Daar heb ik allemaal boeken gelezen en 
nogmaals alle tekeningen en versjes die 
jullie voor mij gemaakt hebben bekeken.

Ik verheug me er nu al op, om weer alle-
maal nieuwe tekeningen en versjes van 
jullie te mogen lezen.

Binnenkort zal de postpiet weer de brie-
venbus van Sinterklaas gaan opgehan-
gen, dit weer naast de grote brievenbus 
op het 14 Oktoberplein!
(let op, ik hoop dat je hem vindt want hij 
heeft een nieuwe Rode kleur gekregen)! 

Op 18 november kom ik weer aan in 
Overloon! 

Ik heb er nu al zin in! Zie ik jullie dan?

Nou dag hoorrrr….!
Liefs van Sinterklaas

Nieuws van de Verjaardagenactie

De roetveeg Piet, wen er maar 
aan. We kunnen er niet meer 
omheen. Hij heeft het gewonnen 

van de zwarte Piet. Ook in Overloon? Voor mij is 
de roetveeg Piet een zwarte Piet die nog maar half 
af is, maar ook ik zal er aan moeten wennen, als ik 
naar de intocht op TV wil kijken. Nog ’n paar weken 
en dan is de Sint alweer in ons land en heel snel 
daarna doet hij Overloon aan. Natuurlijk, want daar 
wonen de liefste kindjes! Dankzij uw bijdrage aan 
de Verjaardagenactie (en natuurlijk de inzet van de 
vrijwilligers van het Sinterklaas comité) is de intocht 
in Overloon altijd ’n groot feest voor de kinderen 
(en hun ouders).

Wij zijn dan ook trots dat de bijdrage van de jarigen 
in september € 401,68 opleverde voor het kinder- 
en jeugdwerk in ons dorp, waar natuurlijk ook het 
Sinterklaas comité van mag meeprofi teren. Onze 
hartelijke dank aan alle gulle gevers. Wij zijn erg 
benieuwd of de Sint in Overloon zwarte of roetveeg 
Pieten meebrengt. Allebei goed, als de kinderen 
maar genieten!
Volgende keer meer nieuws van…

Stichting Verjaardagenactie Overloon

Puzzel mee en win
Deze keer prijzen beschikbaar gesteld

door HUBO en PLUS.

Zie pagina achteraan.
[\
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Gevraagd
Huishoudelijke hulp

3 uur per week

Tel. 0478 641582

       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 

 

 
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! 

 
24 okt. Lezing Luisterkind  
 door Anke van Leeuwen 19.30 uur 
 
28 okt. Zang & theatergroep Oker  11.00 UUR 
  ‘OKER PAKT DE DRAAD OP’  met gastkoren 

Hart-koor (Boxmeer) en Vocal Connexion (Sevenum) 
Tevens expositie schilderijen van Frans van den  
Kroonenberg en beelden gemaakt door  de 
beeldhouwgroep van ’t Helder 

 
30 okt. Koor van dit moment met Jan Gommans 20.00 uur 
 
4 nov. Inloopochtend MindfulnessCentrumVenray 09.30 uur 
 Tot 12.00 uur 

Meer informatie vindt u op de website!
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Twan Wilmsen | 06 51 252 699 | www.awing.nl 
Voor computers, printers, wifi, cartridges, 
Routers, onderhoud en reparatie. 
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KBO – OVERLOON
(anno 1955)

Activiteitenkalender
vanaf 24 oktober

DONDERDAG 25 OKTOBER organiseert KBO Over-
loon samen met IVN De Maasvallei een wandeling 
door het Maasheggengebied. Wij verzamelen ons 
om 13.00 uur op de parkeerplaats bij de Pit. De 
wandeling start om 13.30 uur bij Portaal De Vilt aan 
de provinciale weg van Boxmeer  naar  Oeffelt. Wij 
gaan wandelen vanaf Portaal De Vilt richting de 
Maas, door weilanden omringd door maasheggen, 
langs gevlochten, niet gevlochten heggen en langs 
poelen. Dan gaat de wandeling langs kleiafgravin-
gen, die deels ook alweer zijn ingericht tot natuur-
gebieden. We komen over mooie paden richting 
einde van de wandeling, de plaats waar we vertrok-
ken zijn. Interesse om mee te wandelen?
Vertrek: 13.00.uur bij de Pit Overloon.
Start Wandeling: 13.30 uur bij Portaal De Vilt, weg  
Boxmeer / Oeffelt.
Duur van de wandeling: ongeveer 2 uur.
De wandeling is gratis, niet-leden van KBO Over-
loon graag even aanmelden.
Informatie: Ben Verheijen IVN  tel: 0478- 642577 of 
bij Christine Hendriks KBO tel: 0478- 641719.
P.S. Zorg voor stevig schoeisel.
VRIJDAG 26 OKTOBER:Bijeenkomst van Samen Eten 

in ‘Boompjes Restaurant’. Aanvang om half zes. 
Aanmelden bij Christine Hendriks-Arts, tel. 641719.
DINSDAG 30 OKTOBER: informatie over zorg en wo-
nen in de gemeente en ons dorp. Van 14.00 – 16.30 
uur  en van 19.00 -21.30 uur in de Pit. U allen hebt 
een uitnodiging van uit Gemeente Boxmeer, SWOG 
en KBO Cluster Plus ontvangen. Meldt u zich tijdig 
aan voor de middag- of avondbijeenkomst.
DINSDAG 30 OKTOBER: de fi etsers vertrekken we-
gens de ingegane wintertijd al om 13.00 uur.
WOENSDAG 7 NOVEMBER: Koken voor Ouderen. 
Alleen op uitnodiging. Aanvang om 12 uur in de 
foyer van de Pit.
UIT OP ZONDAG komt in november te vervallen als 
gevolg van enkele andere  activiteiten op zondag in 
die maand.
DONDERDAG 15 NOVEMBER: Algemene Ledenver-
gadering. Nadere informatie, uitnodiging en agen-
da zullen tijdig volgen.
Verdere agenda: o.a.: KBO’s kerstviering vindt plaats 
op donderdag 20 december. 
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. Wellicht ko-
men er vrijkaartjes beschikbaar. 
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Gespecialiseerd in: 

* elektrisch ontharen
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de diabetische voet
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de reumatische voet
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* microdermabrasiebehandelingen

* nu IPL-ontharing

Belt u gerust voor informatie 
 of een afspraak!

Ria Arts 
Bergkampweg 8 
5825 AD Overloon 
T  0478 642368 

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

Dag en nacht bereikbaar op  0478 588 889
Keizersveld 54, 5803 AN Venray
www.goemansuitvaartzorg.nl
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Sociale onderneming
Bijenhotelkopen.nl

opent eigen werkplaats in Overloon 

De sociale onderneming Bijenhotelkopen.nl heeft 
de sleutel ontvangen van de nieuwe werkplaats en 
kantoor aan de Baansestraat 7B in Overloon. Het be-
drijf groeit zo hard dat uitbreiding naar een eigen 
pand noodzakelijk werd. In de werkplaats worden 
professionele bijenhotels geproduceerd en is er vol-
doende ruimte voor opslag. In het kantoor worden 
de marketing- en salesactiviteiten alsmede back-of-
fi ce werkzaamheden samen gebracht.

Uitbreiding noodzakelijk
Uitbreiding naar een eigen pand werd noodzakelijk 
wegens de groei van het bedrijf. In de nieuwe werk-
plaats is voldoende ruimte voor opslag en voor het 
produceren van grote bijenhotels op aanvraag voor 
o.a. gemeenten, natuurgebieden en bedrijven. Met
de laad- en losruimte voor het montageteam, die
in heel Nederland en België opereert, is een grote
wens in vervulling gegaan. Ook het laden en los-
sen van producten afkomstig van samenwerkende
sociale werkplaatsen uit de regio wordt nu een stuk
gemakkelijker en effi ciënter.

Werkplekken
Het aantal werkplekken is uitgebreid, waardoor de 
medewerkers veiliger en schoner kunnen werken. 
Door de nieuwe werkplaats kan men tevens de ma-
chines ruimer en overzichtelijker plaatsen. De eind-
producten kunnen overzichtelijker in de stellingen 
worden gezet waardoor een effi ciëntere uitlevering 
wordt gerealiseerd. De nieuwe werkplekken zorgen 
voor een fi jne werksfeer en brengt de productiviteit 
en logistiek naar een hoger niveau. 

Verbouwing
Bianca Pouw, eigenaar van Bijenhotelkopen.nl ver-
telt enthousiast: “De lokale aannemer is direct met 
de verbouwing van het pand begonnen. Een schei-
dingswand heeft de grote hal van de verhuurder 
opgedeeld en voor ons een mooie ruimte gecre-
eerd. In eigen beheer zal ook het kantoor worden 
verbouwd. De samenwerking is prima verlopen. Aan 
duurzaamheid is gedacht door vrijgekomen materi-

aal zoveel mogelijk te herbruiken en de werkplaats 
in de toekomst te voorzien van LED-verlichting. We 
zijn erg blij met alle hulp van familie, vrienden, 
dorpsgenoten en lokale ondernemers. We wilden 
onze eigen werkplaats perse in Overloon realise-
ren. We vinden het belangrijk om zowel een sociale, 
duurzame als economische waarde te leveren aan 
onze dorpsgemeenschap.”.

Showroom
Met de nieuwe werkplaats en het kantoor wordt 
het nu ook mogelijk om het product- en dienste-
naanbod beter te presenteren.  In het gedeelte 
tussen werkplaats en kantoor zal een showroom 
worden gerealiseerd. Maar ook de mooie, groene 
buitenruimte rondom het pand zal, waar mogelijk, 
worden ingezet als “levende showroom”. 

Werkleerplekken 
Als sociale onderneming biedt Bijenhotelkopen.nl 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een 
mogelijkheid om weer in het arbeidsproces te ko-
men. In samenwerking met jobcoaches van het UWV 
en de gemeente Boxmeer worden diverse werkleer 
en werktaal trajecten aangeboden zodat deze men-
sen (weer) een plek krijgen in de maatschappij.

Feestelijke opening
Zodra de gehele verbouwing is afgerond zal er een 
feestelijke opening plaatsvinden. De datum zal te 
zijner tijd worden gecommuniceerd.

Over Bijenhotelkopen.nl
De sociale onderneming Bijenhotelkopen.nl wil 
door het leveren van professionele bijenhotels bij-
dragen aan de natuurlijke ondersteuning van wilde 
bijen en andere bestuivende insecten. Professionele 
nestgelegenheid is van essentieel belang voor de 
wilde bijen. Bijenhotelkopen.nl verschaft met de 
duurzaam geproduceerde bijenhotels de mogelijk-
heid aan bedrijven, instellingen én particulieren om 
een steentje bij te dragen aan het beschermen van 
de wilde bijen. De bijenhotels worden met de hand 
gemaakt van Nederlands hout. De productie vindt 
plaats in de eigen sociale werkplaats in Overloon. 
Daarnaast werkt het bedrijf nauw samen met 3 so-
ciale werkplaatsen in Venray, Venlo en Helmond, 
waar men onder het motto “no social waste” werk 
verschaft aan mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt. Aangesloten als partner bij Nederland 
Zoemt, The Pollinators en NL Greenlabel. 

Meer informatie over bijenhotels en de bij-bescher-
mende inspanningen van Bijenhotelkopen.nl en 
haar partners is te vinden op
www.bijenhotelkopen.nl.  
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beauty & health
Carolinasalon

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
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Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

KOM NAAR DE OVERLOONSE SFEERDAGEN…
Zondag 18 november OPEN HUIS drie in één!

In het weekend van 16, 17 en 18 november slaan we 
als ondernemers de handen ineen. 
BLOEMS is met ‘Natuurlijk Kerst’ het gehele week-
end geopend. Warme kerstsfeer, mooie bloemen en 
planten in verrassende creaties met verschillende 
natuurlijke materialen, vind je bij BLOEMS in Over-
loon. In deze verleidelijke en sprankelende bloe-
menwinkel met zijn moderne en gezellige uitstra-
ling kom je direct in de stemming voor de mooiste 
tijd van het jaar…  Voor meer informatie en de ope-
ningstijden kunt u de website raadplegen.
www.bloems-overloon.nl

Op zondag heeft Salon Toine zijn 
deuren geopend en de Kleur- en 
Stylespecialisten geven advies over 
de nieuwste kleuren en trends 
voor een mooie feestelijke na-
jaarslook. Er zal tevens een specia-
list aanwezig zijn waarbij u terecht 
kunt voor een uitgebreid huid- en 
haaronderzoek. Ango Henckens 
informeert u graag over de mo-
gelijkheden van permanente ma-
ke-up. Voor uitgebreide  informa-
tie kunt u de website raadplegen. 
www.salontoine.nl 

De Tandarts In Overloon zal zon-
dag 18 november van 10.00 -17.00 
haar open dag houden. U bent 
welkom om een kijkje te nemen 
in onze gloednieuwe moderne 
praktijk en kennis te maken met 
het team. Er is ook een ruimte 
ingericht waar de DA drogist uit 
Overloon alles op het gebied van 
mondverzorging zal presenteren. 
Onze (preventie-) assistentes en 

tandarts zullen die dag al uw vragen beantwoorden 
op het gebied van mondzorg. Er is een speelhoek 
voor kinderen  ingericht om een mooie tekening 
te maken; onder alle kleurplaten verloten we een 
mooi speelgoedsetje. Voor informatie over onze 
dienstverlening en (reguliere-) openingstijden zie 
onze website www.detandartsinoverloon.nl 

Komt u ook gezellig even langs?
Team BLOEMS
Team Salon Toine
Team DA Drogisterij en Parfumerie
Team De Tandarts In Overloon 

� � �
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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
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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
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Agenda
2018
25 oktober
KBO, IVN-wandeling Maasheg-
gen, 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
Wonen & Zorg voor senioren, De 
Pit, 14.00 - 16.30 uur en 19.00 - 
21.30 uur
30 oktober
Zonnegroet, Kienen, Museum-
zicht, 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 
speelgoedbeurs, De Pit, 11.00 - 
13.30 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
14 november
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00 
uur
15 november
KBO, Najaarsvergadering, De Pit, 
13.30 uur
15, 16 17, 22, 23, 24 november
Oorlogsmuseum, Museum in het 
donker, 19.00 - 22.00 uur

18 november
Sinterklaas comité, intocht Sinter-
klaas, 14.30 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

Overloonse Bridgeclub

Deze week de 5e zitting. De 3 sterkste paren in de 
gele lijn:
1 Marijke  van den Boom &
Aike van Glabbeek 63.75%
2 Corrie Hartong & Math Keulard 62.50%
3 Els Bovee & Wil ten Horn 61.00%

In de rode lijn:
1 Ko Sturm & Thom Kuijpers 55.42%
1 Thea Peters & Tonnie Polman 55.42%
1 Tineke & Jan Donath  55.42%

In de groene lijn:
1 Vera & Fred Jägers 57.58%
2 Marianne Jennen & André Poels 55.94%
3 Thea Waterreus & Mien Hegger 54.95%

Nu de laatste zitting van deze ronde. De 3 beste pa-
ren in geel:
1 Mia & Sef Lommen 65.00%
2 Corrie Hartong & Math Keulards 61.67%
2 Jac Huijs & Piet Willems 61.67%

In de rode lijn:
1 Miny & Wiel Verhoeven 61.67%
2 Bart Jans & Harrie Raaijmakers 58.70%
3 Jo de Backer & Jos van de Pas 55.25%

In de groene lijn:
1 Nelly & Piet Botden 58.26%
2 Joos van Son & Daan Teunissen 53.16%
3 Marianne Jennen & André Poels 53.12%

Daarmee einde van deze ronde. De 3 paren met het 
hoogst gemiddelde in geel:
1 Corrie Hartong & Math Keulards 60.95%
2 Jac Huijs & Piet Willems 55.67%
3 Truus Kusters & Bert Vloet 54.65%

In de rode lijn de 3 paren met het hoogst gemiddel-
de:
1 Bart Jans & Harrie Raaijmakers  56.25%
2 Miny & Wiel Verhoeven 52.74%
3 Tineke & Jan Donath 52.50%

In de groene lijn waren de 3 paren met het hoogst 
gemiddelde:
1 Door van Tartwijk & Leo van Grootel  55.44%
2 Vera & Fred Jägers 54.74%
3 Nelly & Piet Botden 53.42%

Daarmee volgt weer promotie en degradatie rege-
ling.

♠♣ ♥♦
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Shop Jacobs
Voor motorolie, beelden, kaarten en snuisterijen. Zo maar…. of als er een verjaardag is.  

Wij verkopen van alles en nog meer. Dus kom maar eens een kijkje nemen  
in ons gezellig shopje. 

Ook verhuren wij stadsfietsen en e-bikes. 
Openingstijden 

ma. 08.00 – 18.00 
di. 08.00 – 18.00 
wo. 08.00 – 18.00 
vr. 08.00 – 18.00 
za. 09.00 – 18.00 

Donderdag en zondag gesloten 

Nieuw in ons assortiment 
MD BLUE 

- USB/laadkabels
- beschermglaasjes

- beschermhoesjes, enz.

Vierlingsbeekseweg 13 5825AS Overloon    Tel: 0478 642472 

www.restarialoon.nl

3-gangen
KEUZEMENU

kom smullen

€14,95

�

����������
���������'����������
������������
������
�����������!

�����
�
�����������$� ��������$���!�����$����������
����
�������������'��
�����	������ ������%�+/�1,+-.000�
������������1$���������� ��   %���������������%���

21

12 en 13 december
HOT, Lónse huiskamertheater-
tour
13 december
EHBO, herhalingslessen, Party-
centrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
14 december
LOGEKO, Kerstzingen KBO St-
evensbeek, ’t Stekske Stevens-
beek
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
20 december
LOGEKO, Kerstzingen, Huize 
Loôn, 14.30 uur en Kerstzingen, 
PLUS-markt, 16.00 uur
22 december
Desdemona, Scrooge… A Crist-
mas Carol m.m.v. jeugdorkest 
Fanfare
23 december
LOGEKO, Kerstconcert samen 
met Amuze in Asten
25 december
LOGEKO, opluisteren H. Mis, 
Kerk, 10.30 uur

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
13 januari
Fanfare, Koffi econcert blokfl ui-
ters en jeugdslagwerkers, De Pit, 
in de ochtend
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

13 april
LOGEKO, Luna Zegers in concert 
met LOGEKO, kerk, 19.30 uur
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
23 juni
Fanfare, afsluiting lesjaar, 
jeugdorkest, jeugdslagwerkers 
en blokfl uiters, 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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In elk vakje moet een cijfer van 1 tot en met 9 ingevuld worden. Je moet de 
lege vakjes zo invullen, dat in elke rij, elke kolom én elk blok de cijfers 1 tot 
en met 9 slechts één keer voorkomen.

Los de puzzel op en stuur de oplossing naar puzzel@onseigenerf.nl
(door deze in te scannen) of lever de oplossing in bij
Arnold Willemsplein 5 (vlakbij het gezondheidscentrum D’n Bond),
met vermelding van jouw naam en telefoonnummer.

6
4 1 5 3
8

8 1 2
4 9

7 5 6
4 3
1 9 7 8 4 5

6 9

�

Inleverdatum uiterlijk zondag 28-10-2018.
De prijzen van de oplossing van deze keer,

zijn beschikbaar gesteld door HUBO en PLUS

De oplossing van de vorige keer,
de woordzoeker, was

AFVALSYSTEEM
Hierbij hadden we ongeveer 100 inzendingen.

De winnaars na loting:
Tiny Hollanders (Restaria Loon  en

Ton van Lieshout (DA)
Zij worden nog benaderd
m.b.t. de gewonnen prijs.

’t is voorbij…

Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken voor het 

warme medeleven en de belangstelling
na het overlijden van ons lieve mam 

en  superlieve oma

Gonnie Cornelissen-Beckers

De mooie bloemen, lieve kaartjes,
mooie woorden en alle aanwezigen

bij het afscheid geven ons troost en kracht 
om verder te gaan.

Een speciaal woord van dank aan 
Huisartsenpraktijk v/d Boom,
thuiszorg Pantein en VTT-team
voor al hun goede zorgen en steun.

Connie  -  Jos
Erik  -  Hetty
en oma’s kleinkinderen

Dankbetuiging

Via deze weg willen wij graag iedereen
hartelijk bedanken voor de vele kaarten,

berichtjes, bloemen, bezoekjes en
het verdere medeleven rondom het
overlijden van mijn man en ons pap

Hennie Lemmens

Dit heeft ons enorm goed gedaan
en we voelen ons hierdoor

ontzettend gesteund.

Geertie, Susan, Ramon en Claudia.
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VRIJDAG, ZATERDAG  
en ZONDAG open  

van 12.00 tot 1 .00 uur

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON

Warme Bakker Degen 

Reclame: 29 oktober t/m 3 november 
•� Halloweenvlaai   € 10,45 
•� Waldkornbrood            €   2,40 
•� Peperkoek    €   2,40 

Reclame: 5 t/m 10 november 
•� Christoffelvlaai  € 10,45 
•� Spelt meergranen donker  €   1,95
•� Saté broodje  €   1,20 

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   7 november
aanleveren uiterlijk 31 oktober 20.00 uur

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

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

openingstijden een exemplaar ophalen!
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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 


