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Dag lieve kinderen van Overloon.
Sinterklaas heeft afgelopen zomer bijna al zijn boeken uitgelezen en is nu natuurlijk druk met de voorbereidingen voor 5
december.
Alléén ná zo’n drukke dag wil ik ‘s avonds nog wel eens een
verhaaltje lezen om even tot rust te komen. De Postpiet heeft
afgelopen week ook mijn brievenbus in Overloon leeggemaakt
en al jullie tekeningen en brieven bij mij afgegeven! Wat zien
die er toch weer mooi uit allemaal! Ik krijg er geen genoeg van!
Maak je nog een mooie tekening of een mooi versje voor mij?
Sinterklaas wil héél graag zijn favoriete verhaaltje aan jullie
voorlezen als ik op bezoek kom in Overloon. Jij bent daar toch
ook bij?
Ik heb er zo’n zin in om naar Overloon te komen !
Tot dan allemaal, tot 18 November!
Dag hoorrrr….

Kinderen met een Glutenallergie!

Dit jaar heeft de Sint wederom aan de kinderen gedacht
die een “Gluten-allergie” hebben. Dit jaar zal ook de
GlutenPiet weer meekomen naar Nederland en is aanwezig tijdens de intocht van Overloon. Zorg ervoor dat
uw kind, tijdens de intocht, goed zichtbaar is voor de
GlutenPiet. Ga óf naar onze Facebook pagina óf naar
de Site: www.glutenvrij.nl en print daar de kleurplaat
uit en maak er een vlaggetje van!
De GlutenPiet is zelf ook te herkennen aan een grote
“glutenvrij” vlag!
Heeft uw zoon of dochter een “Gluten”-allergie dan
zal de Snoep inpak-Piet ervoor zorgen dat er voor uw
kind, óp de dag van de intocht aan het einde van de
middag, een glutenvrij snoepzakje is.

Wél zou de Snoep inpak-Piet willen weten welke kinderen een glutenallergie hebben. U kunt de naam van
uw zoon of dochter tot uiterlijk 14 November opgeven
via: robberden@gmail.com.

Succesvol Herfsttoernooi TC Loonse Duinen
In de week van 8 tot en met
14 oktober jl werd op het tennispark van TC Loonse Duinen
weer het jaarlijkse Jakom Open
Herfsttoernooi gespeeld. Spelers uit de regio en uit
Overloon hadden zich aangemeld voor dit toernooi.
Alle wedstrijden werden onder uitstekende weersomstandigheden gespeeld. Zowel overdag als
’s avonds was het terrasweer, ongekend voor deze
tijd van het jaar.
Op de finaledag werd in 7 onderdelen gestreden
om de 1e en 2e plaats. Aansluitend vond de prijsuitreiking plaats, eveneens op het terras! Een week
lang was het weer gezelligheid troef op sportpark
De Raaij. Prachtig weer en veel mooie wedstrijden
in verschillende categorieën. De deelnemers genoten weer van de sportieve en ontspannen sfeer die
het toernooi elk jaar kenmerkt.

2e Ine Goemans en Annemarie Janssen
TC Loonse Duinen
GD6

1e Rikus ten Brucke en Anita Kemmelings
TC Rodhe
2e Niels en Elna Verbeek
TC Loonse Duinen

HD7

1e Chris Koenen en Eloy Linke
TV Leunen V-H/TC Rodhe
2e Jos Loenen en Jan Janssen
TC Venray/ SVOC’01

DD7

GD7
Winnaars:
HD6
1e Johan en Roel Vreugdenhil
TC Loonse Duinen
2e Nick Fleuren en Stan Otten
TeVeR/TV Sambeek
DD6

1e Henny Wijsman en Carin Wortelboer
HTC Horst
2e Ans Kuenen en Jolanda van Son
TC Loonse Duinen
1e Jan Janssen en Marian Gommans-Kessels
SVOC’01/ TC Oostrum
2e Freek Crienen-Trebini en Lenie Crienen
TC Rodhe/TC Venray

In verband met de opening van het carnavalsseizoen op het plein vóór de kerk wordt
de eucharistie van zondag 11 november
10.30 uur verplaatst naar zaterdag 10 november 19.00 uur

Kerkberichten
Vieringen 10 november – 24 november
Zaterdag 10 november 19.00 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acolieten: Jeanne Willems en
Wim Nabuurs
Koor: Theobalduskoor
Intenties: de familie Jakobs-Geurts

DD8

1e Hilke van den Boom en Ingrid Lochs
TC Loonse Duinen

1e Jolien Cox en Moniek Willems
TC Rodhe
2e Leny Hendriks en Tineke Kuenen-Zijp
TC Loonse Duinen

Zondag 11 november is er geen
viering
Zondag 18 november 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Gerda Willems
Koor: Theobalduskoor

Intenties: jaargetijde is voor Trees
Goemans-Stappers en voor Josephina van Osch-Rutten
Zaterdag 24 november 19.00 uur
Gebedsviering met medewering
van het koor A Djambo
Intenties: jaargetijde is voor Harrie en Christina Cremers-Litjens;
de intenties zijn ook voor pastoor Henk Tolboom, de overleden familie Anderson, Bert Derks
vanwege zijn verjaardag en de
overleden familie, Gerta Stappers-Cornelissen, Jos de Greef

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

KBO bestuurders met pensioen - nu achter de geraniums…?
11e van d’n 11e - allemol ´t zelfde, mar ien Loen is ´t anders…!
Hörst du die Glocken von Stella Maria…?
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18 november – 24 november 18.00
uur
Nelly van Gemert, tel. 642504
24 november vanaf 18.00 uur bij
de gebedsviering
Jos van de Pas, tel. 641268
Vieringen in Huize Loôn
Maandag 12 november 19.00 uur
Eucharistieviering
Maandag 19 november 19.00 uur
Eucharistieviering

Kosterdienst
4 november – 10 november
Jan Hendriks, tel. 641753

TV-uitzendingen

Het mag geen naam hebben

11 november – 17 november
Tiny Willems, tel. 641814

Anthonis, Mill en St. Hubert, Cuijk, Grave, Uden,
Veghel en Landerd.
Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bijzondere feestdagen en op de vierde zaterdag van
de maand, (in de maand november op 24 november)
worden de vieringen uitgezonden vanuit de kerk via
het TV kanaal Omroep Land van Cuijk.

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 24 en
25 november en 2 december bij de kerkberichten in
Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk
verzocht deze uiterlijk dinsdag 13 november 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,-.

van de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel.
06-23887860.
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij de
dienstdoende koster een kennisgeving van overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden
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

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

Uitgebreide informatie over de deelparochie
H. Theobaldus kunt u vinden op de website
www.theobaldusparochie.nl
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Binnenlopen in de pastorie
op zondag- of dinsdagmorgen
Iedere zondag na de viering is er gelegenheid om
binnen te lopen in de pastorie voor het opgeven
van een intentie, een praatje, samen een kopje
koffie drinken, voor een vraag of als u iets te melden hebt.
Elke dinsdagmorgen is de pastorie eveneens hiervoor geopend van 10.00 – 11.30 uur. Wel even
aanbellen! Ook de kerk is dan open voor het opsteken van een kaarsje en een gebed.

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

Informatieavond H. Vormsel 2019
Beste ouders van kinderen
in groep 8 van de basisschool,
Ook dit jaar nodigen wij u weer van harte uit om de
informatieavond van het H. Vormsel bij te wonen. In
onze Parochie Maria Moeder van Kerk zijn drie dezelfde informatieavonden voor het H. Vormsel 2019
gepland op de volgende locaties:
1.
Maandag 26 november van 20.00 – 21.15
uur in de pastorie van de H. Theobalduskerk, 14 Oktoberplein 9, Overloon;
2.
Dinsdag 27 november van 20.00 – 21.15 uur
in de sacristie van de San Salvator kerk, Kerkplein 4,
Oeffelt;
3.
Woensdag 28 november van 20.00 – 21.15
uur in het parochiecentrum Maria Moeder van de
Kerk, Lepelstraat 13a, Sint Anthonis.
Op deze avonden informeren wij u graag over het
vormselproject Vormfun2 en is er gelegenheid om
vragen te stellen. Bovendien ontvangt u op deze
avond het aanmeldingsformulier. U wordt verzocht

het formulier uiterlijk 7 december in te leveren bij de
vormselwerkgroep ter plaatse of op te sturen naar/
af te geven bij het parochiecentrum Maria Moeder
van de Kerk, Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis. Voor Overloon kunt u terecht voor vragen, of
aanmeldingsformulier bij Gerda Willems. gerdawillemsjanssen@hotmail.com. Tel: 0478 642213
Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn
om op één van deze avonden aanwezig te zijn, dan
kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@parochiemariamoedervandekerk.nl of bellen naar 0485471246 (op werkdagen van 9.00 – 12.30 uur behalve
donderdags) en zenden wij u een aanmeldingsformulier toe.
Met vriendelijke groet,
namens pastoor Van der Sluis
Pastoraal werker mevrouw Jantje Bax
Parochie Maria Moeder van de Kerk
Lepelstraat 13a | 5845 BK | Sint Anthonis
E: bax@parochiemariamoedervandekerk.nl
M: 06 – 30 51 76 29

Tsjechische volksmuziek in Overloon
Zondagmiddag 25 november 2018 zal blaaskapel
Šohajka uit Tsjechië een uniek concert verzorgen
in gemeenschapshuis de Pit, 14 Oktoberplein 2 te
Overloon. Het voorprogramma, vanaf 13.00 uur, is
in handen van blaaskapel Freunde Echo uit Overloon. Šohajka start om 14.15 uur.
Wat kunt u verwachten van Šohajka? Vrolijke polka’s en walsen gespeeld door een blaaskapel met 12
muzikanten, met tevens 1 zanger en 2 zangeressen.
De kapel komt uit de regio Zuid-Moravië, gelegen
in het Zuidoosten van Tsjechië, waar diverse profes-
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sionele blaaskapellen actief zijn. Dit gebied behoort
tot de belangrijkste folkloregebieden op het gebied
van volksmuziek.
Šohajka is opgericht in 1982 en behoort tot de top
van de Tsjechische blaaskapellen. De kapel is wereldberoemd geworden dankzij de vertolking van
het nummer ‘Hörst du die Glocken von Stella Maria’, waarmee de kapel in 1996 een gouden plaat
wist te behalen. De kapel staat onder leiding van
de sympathieke kapelmeester Vojtěch Ducháček.

Šohajka staat bekend om de geweldige zangstemmen. De twee zangeressen zijn Jožina Ducháčková
(de vrouw van de kapelmeester) en Renata Jedličková. Kapelmeester Vojtěch Ducháček zingt eveneens
en spreekt prima Duits. Tijdens het concert zal hij
tevens de aankondiging verzorgen van de diverse
nummers. U zult zien en horen dat hij één en al muziek is, een man met gouden hart voor de blaasmuziek.

schapshuis de Pit. De prijs van een kaartje zonder
reservering bedraagt 20 euro.
Kortom, dit wordt een fantastische middag, die de
liefhebber van de originele sound van Zuid-Moravië
absoluut niet mag missen. En met Freunde Echo in
het voorprogramma wordt het alleen maar mooier!
Bent u er klaar voor? Wij in elk geval wel!

Šohajka heeft reeds opgetreden in Zwitserland, Italië,
Oostenrijk, Zweden, Frankrijk, Spanje en o.a. Polen. Eindelijk is Šohajka nu weer terug in Nederland.
De zaal is open vanaf 12.15
uur. Kaartjes in de voorverkoop kosten 18,50 euro. U
kunt online reserveren via de
website van Freunde Echo:
www.blaaskapel.nl
of via
Ruud van Didden, tel. 06 3603 8691 (svp ’s avonds bellen) of per mail: rvdidden@
planet.nl
Gereserveerde
kaartjes (18,50 euro) kunt u
contant betalen aan de kassa
op 25 november in gemeen-

Boompjes Restaurant mag zich
Dutch Cuisine-restaurant noemen!
Boompjes Restaurant is onlangs een samenwerkingsverband aangegaan met
Dutch Cuisine; een organisatie die de Nederlandse
keuken en eetcultuur promoot. Dutch Cuisine ziet
Nederlandse restaurants en chef-koks als belangrijke ambassadeurs om deze visie uit te dragen. Zij zijn
immers degenen die de consument – hernieuwd kennis kunnen laten maken met die duurzame, gezonde en smaakvolle keuken. En
die bovendien de receptuur kunnen verspreiden en de verhalen achter de gerechten kunnen vertellen.

Boompjes Restaurant heeft een paar heerlijke Dutch
Cuisine gerechten op de kaart staan, waarbij weer
eens goed duidelijk wordt waarom we met z’n allen best trots mogen zijn op die unieke Nederlandse
eetcultuur!”
Bent u benieuwd hoe zo’n echt Dutch Cuisine gerecht smaakt, waar de ingrediënten vandaan komen en wat het verhaal achter dit gerecht is? Kom
dit dan gauw eens ervaren en proeven!

De visie van Ducht Cuisine is een visie die
helemaal past bij Boompjes. Vol overtuiging heeft dit restaurant de principes van
Dutch Cuisine onderschreven. Want koken
op duurzame en bewuste wijze, met zoveel
mogelijk gebruik van lokale seizoensproducten, en volgens het ‘no waste’ beginsel,
is iets wat Boompjes Restaurant graag nastreeft.
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‘Was jij erbij vorig jaar? Op 11e van de 11e ien Loën? Dat wás me een feest! Alles erop en eraan en een
sfeertje joh!’ ‘Niet? Dan heb je wat gemist!’ Heel gauw zorgen dat je zondag 11 november a.s. wel
van de partij bent! Gewoon gratis!’

‘Sssst…’
Waar word jij stil van met kerst?
•
•
•
•

Een gevoelige koraal gespeeld door de fanfare in de kerk?
The Eagles?
De unieke Overloonse combinatie GLEC:
Gijs, Leon, Erik, Claudia, Otto en Cor? Kippenvel bij deze 4 stemmige zang.
Nederpop op zijn best?

Afgelopen jaar waren zo’n duizend bezoekers getuige van de première van een wervelende aftrap
van het nieuwe carnavalsjaar in Overloon. En als premières zo succesvol zijn, dan doe je dat het jaar
daarop natuurlijk nog eens dunnetjes over. Zo ook carnavalsvereniging de Huibuuke!
Middenin het dorp, buiten, voor de kerk en op het plein. Daar is het ook dit jaar te doen. Om 10.30
uur trappen de Huibuuke samen met Prins Stan I het 1 e carnavalsfeest van het jaar af. Klaar om het
prachtige carnavalsseizoen weer te openen.
Prins Stan I mag zijn prinsensteek die ochtend inleveren en in het diepste geheim wordt die steek
overgedragen aan de nieuwe prins. Die staat namelijk te trappelen om zich op de 11e van de 11e op
een spectaculaire manier eindelijk aan het publiek bekend te mogen maken.
Voor de Huibuuke is het een sport om de prins elk jaar weer als een ware filmster te onthullen en
ook dit jaar zal het publiek gegarandeerd met open mond naar deze bekendmaking staan te kijken.
Naast al het prinsengeweld is het woord natuurlijk aan de muziek. Een keur aan artiesten trekt
voorbij en voor je het weet komt de volgende polonaise weer voorbij. Wie kent bijvoorbeeld Bjorn en
Mieke niet? Of de mannen van Hoondervel? En voor het échte carnavalsgevoel maakt ook de Roojse
Hofkapel zijn opwachting op de 11e van de 11e. Het is nog maar een fractie van de artiesten die je
kunt verwachten en meezingen is gegarandeerd.
Je hoeft nergens voor naar huis; aan eten en drinken is gedacht en als het onverhoopt toch slecht
weer is, dan zorgen we gewoon voor een overkapping. Ook kinderen zijn van harte welkom.
De Huibuuke staan te trappelen om er ook dit jaar samen met jullie een fantastisch feest van te
maken! Zorg dat je erbij bent, tot dan!

•

Het strijken op zijn viool door de 1e violist
van het Metropole Orkest?
Adele?

Wij konden ook niet kiezen, daarom doen we het
gewoon allemaal.
Noteer alvast in je agenda:
Zondag 16 december, 19.30 uur
Kerstconcert ‘Sssst…’

Vrijwilligers van De Lónse Bieb
Enkele weken geleden was er voor de vrijwilligers
van De Lónse Bieb een gezellige middag. Deze middag hebben ze dubbel en dwars verdiend want het
hele jaar door staan ze paraat om boeken uit te lenen en andere werkzaamheden te verrichten voor
de Lónse Bieb. Ook de “verhuisploeg” was uiteraard
uitgenodigd, want zij zijn degenen, die paraat staan
als de kasten uit de grote zaal “verhuisd” moeten
worden.

Daarna starten we de wildplukwandeling door het
voedselbos en het bos. We waren verrast door alles wat er groeit en waar we toch vaak aan voorbij
lopen. Na afloop van de wandeling maakten we
een huidolie. We kregen eerst uitleg over de te gebruiken ingrediënten en over de bereidingswijze
en hierna gingen we aan de slag. De middag werd
afgesloten met een kop koffie of thee met wat lekkers.

We vertrokken per fiets bij De Pit en de eerste stopplaats was De Keulsche Pot waar we genoten van
een heerlijke brunch. Daarna gingen we naar In ‘t
Holt aan de Holthesedijk 8 waar we gastvrij werden
ontvangen door Hélène Heijs.

Na Hélène bedankt te hebben voor de bijzonder
gastvrije ontvangst fietsten we vol indrukken naar
huis.

Na genoten te hebben van een kopje koffie met wat
lekkers, kregen we uitleg over de start van In ‘t Holt
en de toekomstplannen. Wat een enthousiasme en
motivatie. De keuzes die ze maken zijn gebaseerd
op duurzaamheid om de schade aan natuur, milieu
en klimaat zoveel mogelijk te beperken.
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•

Hélène en Stijn heel veel succes met jullie geweldige
toekomstplannen.
Wil je meer weten of lezen kijk dan op:
www.intholtoverloon.nl
tel. 06-81035777
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Kerstmusical Scrooge kaarten nu te koop!

Het bekende verhaal van Charles Dickens komt deze
kerst tot leven!
Wie kent het verhaal niet? De gierige vrek Scrooge
denkt maar aan 1 ding…geld! Zelfs als hij een ziek
kind in de familie kan helpen weigert hij om ook
maar 1 cent uit te geven. Dan krijgt hij op kerstavond bezoek van 3 geesten…van het verleden…
het heden…en de toekomst. En die toekomst…ziet
er vreselijk uit voor Scrooge…

Deze show zal te zien zijn op 22 december in de Pit
en de muziek wordt verzorgd door het jeugdorkest
van Fanfare Vriendenkring.
De leerlingen van Desdemona Dance spelen en zingen de kerststerren van de hemel. De kaarten voor
deze eenmalige show zijn vanaf nu te koop bij salon
Toine voor slechts € 8,-. De show begint om 20.00
uur.

Blijf op de hoogte van wat er zoal bij de Dorpsraad
in behandeling is en waarover wordt gesproken.
Kijk hiervoor op hun website
www.dorpsraadoverloon.nl
Hierop vindt u het Laatste Nieuws, de agenda van
afgelopen maandag 5 november en de notulen van
de vorige bijeenkomst. Gesproken wordt er over de
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bijeenkomst Wonen & Zorg voor senioren; Fiets- en
Wandelpaden; verbetering zebrapaden 14 Oktoberplein; Evaluatie van de Kermis 2018 en de toekomst
van de Kermis; Nieuwbouwplannen basisschool;
Leefbaarheidsfond; Glasvezel en verhogingen tarief
milieustraat. Belangrijke onderwerpen voor de toekomst van Overloon.

Trio verlaat bestuur KBO

%HODQJHQYHUHQLJLQJYDQ VHQLRUHQ

Op donderdag 15 november vindt een heel bijzondere Algemene Jaarvergadering van KBO-Overloon
plaats. Bijzonder, omdat dan maar liefst drie van de
zittende bestuursleden tegelijk - na een langdurige,
zelfs opgerekte diensttijd – uit zullen treden uit het
KBO-bestuur.
Van hen heeft Wim Nabuurs de langste staat van
dienst. Begin 2008 aanvaardde hij zijn bestuursfunctie en nam delen van de functies van de afgetreden
Jan Vloet en Wim Muijsers over. Jan Lamers werd
in het midden van datzelfde jaar door voorzitter
Toon van de Pas gevraagd om penningmeester te
worden. Adrie Verschuren trad in maart 2009 toe als
opvolgster van mevr. Keijsers.
Wim was de duizendpoot binnen het bestuur: iedere eerste maandag van de maand werden bij Wim
en Toos 500 exemplaren van maandblad Nestor bezorgd, later de Ons. Die moesten naar de leden via
een elftal bezorgers. Soms moesten veel KBO-flyers
ingevoegd worden in die maandbladen en kwam
het vaak voor dat Wim en Toos 500 rondjes liepen
rond de keukentafel om alles in de juiste aantallen
ingevoegd te krijgen. (Wat moeten voorbijgangers
daarbij wel gedacht hebben?) Daags daarop bezorgde Wim dan de pakketten bij de 11 bezorgers.
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Ook was hij als organisator betrokken bij alle eenen meerdaagse reizen. Hij was tevens de grote regelaar bij de Oosterse Maaltijddagen en initiatiefnemer van nieuwe activiteiten zoals jeu de boules,
koersbal en het dinsdagmiddagfietsen. Bij hoge
verjaardagen bracht o.a. Wim een bloemetje naar
de jarige. Dat ging steeds goed, totdat hij na het
aanbellen ’n keertje vreemd werd aangekeken door
de jarige. Misverstand! Hij was twee jaar te vroeg.
Wel heeft hij de bloemen toch achtergelaten en van
koffie en vlaai genoten. Computer kreeg de schuld!
Bij droevige afscheidsbijeenkomsten zorgde hij ervoor dat de KBO-vlag opgehangen werd; Toos had
dan daarvoor al de condoleancekaart namens de
KBO verstuurd.
Wim kijkt met weemoed terug naar zijn bestuursjaren en zegt alles graag gedaan te hebben voor
de leden en zich steeds gesterkt gevoeld te hebben
door Toos’ hulp en de eensgezindheid, steun en
warmte binnen het bestuur.
Adrie Verschuren hield zich o.a. bezig met het Kgedeelte binnen de KBO en organiseerde de bedevaarten naar Smakt en Kevelaer en zorgde voor de
religieuzen die de kerkdienst moesten leiden.

Een van haar nieuwe initiatieven was het succesnummer Koken voor Ouderen, waartoe ze samen
met medebestuurslid Christine het initiatief nam.
En wie is niet ‘n keertje meegereisd met de Cultuurplusbus naar diverse musea? De bus was en is eigenlijk bedoeld voor ouderen die moeilijk ter been zijn,
maar Adrie lukte het om met overtuigingskracht,
een beetje overdrijvingen en – indien nodig – telefonisch en schriftelijk gestalk, de Cultuurbus naar
Overloon te lokken om onze KBO’ers naar gerenommeerde musea te vervoeren tegen een spotprijs. Het
grootste aantal motorische hulpmiddelen dat hier
op het plein onder in de bus ingeladen moest worden waren twee rollators, een wandelstok en een
stel krukken! Ook was ze bij diverse activiteiten in
Huize Lôon betrokken, die tot groter welzijn van de
bewoners moesten leiden.

ne, humoristische toespraak wist te openen en in te
leiden en ook weer te sluiten. Dan was de interesse
van de aanwezigen altijd al gewekt!

Jan Lamers trad in 2008 in het bestuur als penningmeester en volgde in 2010 Toon van de Pas op als
voorzitter. Jan was beroepshalve al met computers
vertrouwd geraakt en zorgde ervoor dat de KBO
een website kreeg die duidelijk was en waarin alles
goed werkte en aanklikkingen van knoppen en pijltjes precies dat deden wat ze moesten doen. Dus:
gemakkelijk te bedienen, ook voor digibeten.

Jan slaagde er meestal in om het gehele bestuur enthousiast te maken om nieuwe initiatieven te beginnen en te onderhouden. Ook schrijver dezes heeft als
bestuurslid Jan meerdere jaren als voorzitter meegemaakt. Hij was weliswaar verreweg het meeste
aan het woord van alle 9 bestuursleden tijdens onze
vergaderingen, maar zeker niet gelijk hebberig en
bazig. Als we het eens niet eens waren, dan werden
we het. Jan vragende naar hoogtepunten en dieptepunten tijdens zijn voorzitterschap, antwoordt hij
zonder enige aarzeling dat het overlijden van Lies
van Opbergen-Emonts de verdrietigste gebeurtenis
was en het zestigjarig jubileum en bijbehorend jubileumboek het absolute hoogtepunt.

De schoolleeftijd al heel lang ontgroeid, nam Jan
toch weer in de schoolbanken plaats voor de cursussen tot ouderenadviseur en belastingformulierinvuller voor KBO-leden. Hij werd in 2010 ook bestuurslid
van KBO-Brabant en moest vaak als vertegenwoordiger van het Hoofdbestuur naar steden, dorpen en
gehuchten voor een toespraak of een pijnloze opspelding van een onderscheiding, die deze of gene
verdiend bleek te hebben. Jan zegt gemerkt te hebben dat aanvankelijk - als hij als spreker aangekondigd werd - zijn achternaam correct – dus met een
lange a – uitgesproken werd. Maar, dat
vanaf de Formule1
autosporthype en alles wat daarmee samenhangt, zijn naam
ineens vaak ingekort
uitgesproken werd
tot Jan Lammers. Dat
Jan vaak als spreker
naar de Brabantse
afdelingen werd afgevaardigd was niet
zo vreemd. Hij was
daarvoor
geknipt.
Wij kenden en kennen hem hier als iemand die de Algemene Vergaderingen en
andere bijeenkomsten met een sponta-

Jan stond altijd open voor nieuwe initiatieven.
Daarbij stond altijd voorop dat het van nut moest
zijn voor de leden, ze meer laten participeren in de
maatschappij en ze meer onder de mensen brengen.
En om ouderen ervoor te behoeden dat ze zich, ten
gevolge het op den duur onvermijdelijke verlies van
leeftijdsgenoten, eenzamer gaan voelen en minder
menselijke contacten kunnen onderhouden. “Breng
ze bij elkaar!” Nieuwe initiatieven die tot dat doel
leidden waren en zijn o.a. Sportcafé, Lichamelijke
oefeningen in de hal, Bewegen in het bos, Kookcursus voor mannen en het Huiskamerproject alsmede
de nu geplande gesprekken over kunst.

Oud Overloon is jullie heel veel dank verschuldigd!
Moge het jullie drie goed blijven gaan, ook zonder
bestuurslidmaatschap!

V.l.n.r. AdriF Verschuren, Wim Nabuurs en Jan Lamers.
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‘Een leven zonder muziek is geen leven’
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken
voor het medeleven en de belangstelling na het
overlijden van onze Piet.
De vele kaarten, berichten, bezoekjes en het
persoonlijke afscheid door velen van u maakten
het ook voor ons een mooi afscheid.
Met name danken wij Fanfare Vriendenkring
voor de mooie, sfeervolle muziek en de vrijwilligers van het Openlucht Theater voor hun fantastische inzet om het afscheid van Piet voor iedereen onvergetelijk te maken.
Ook danken wij de verschillende sprekers die
op humorvolle wijze de inzet en toewijding van
Piet voor de Overloonse gemeenschap de revue
lieten passeren.
Door Uw donaties voor de jeugdopleiding van
Fanfare Vriendenkring hebben het geweldige
bedrag van €821 aan de Fanfare kunnen overhandigen. Veel dank hiervoor.
Familie Vloet

Ruilverkaveling Overloon – Merselo,
1969 – 1978
Uit interesse ben ik op zoek naar de informatieve documentatie die destijds aan deelnemers van
bijeenkomsten met betrekking tot bovenstaande
ruilverkaveling zijn uitgereikt begin jaren zeventig, dus voor de stemming of betreffende ruilverkaveling wel of niet werd uitgevoerd. De betreffende ruilverkaveling is 2de helft jaren zeventig
voltooid.
Deze documentatie cq dit rapport beschreef uitgebreid de visie met betrekking tot landbouw,
natuur en andere voorzieningen. In archieven
van de Gemeente Boxmeer (welke recent informatie van de opgeheven Gemeente Vierlingsbeek hebben gearchiveerd) is hieromtrent bijna
niets terug te vinden. Ik ben ervan overtuigd dat
bijvoorbeeld de overleden heer Tjeng Poels mij
had kunnen helpen, maar dat is nu te laat.
Misschien zijn er anderen die veel bewaren en
weinig weggooien.
Telefonisch ben ik slecht bereikbaar, indien u
ideeën of informatie heeft graag mailen naar
Jankop@introweb.nl. Indien voorkeur telefoon
06-24 40 06 33 (Matthijs Kop).
Bij voorbaat dank
Jan Kop.
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Dankbetuiging
Geen afscheid kunnen nemen
van je kind,
waar je zoveel van houdt,
is enorm aangrijpend.
Maar we kunnen terugkijken
op het mooie afscheid van

BRAM BRAUER
Bedankt voor de vele kaarten,
berichtjes en knuffels.
Lieve mensen, jullie waren een grote
steun voor ons.
De opbrengst voor de
hersenstichting heeft het mooie
bedrag van € 620 opgebracht.
Bedankt hiervoor.

GEZOCHT: SPORT- EN SPELBEGELEIDERS VOOR
GEVLUCHTE KINDEREN IN OVERLOON
TeamUp, een gezamenlijk project van
War Child, Save the
Children en UNICEF
Nederland voor gevluchte kinderen in Nederland, is hard op zoek naar
vrijwilligers in Overloon die wekelijks activiteiten voor
gevluchte kinderen willen begeleiden. Als vrijwilliger
van TeamUp draag je via sport, spel en beweging bij
aan de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen
waardoor het risico kleiner wordt dat ze op lange termijn psychosociale problemen krijgen.
Nu al verzorgen maar liefst 200 vrijwilligers de TeamUp-activiteiten op 28 locaties. Om zoveel mogelijk
gevluchte kinderen in Overloon de kans te geven mee
te doen aan de TeamUp-activiteiten is er een grote
behoefte aan professionele, enthousiaste vrijwilligers.
TeamUp biedt vrijwilligers training en begeleiding.
Programmadirecteur Ernst Suur: “Kinderen, vrijwilligers en het COA zijn erg enthousiast over de activiteiten. Daarom is TeamUp zeer gemotiveerd om door
te gaan en hebben daar hulp van vrijwilligers bij nodig. Het kost vrijwilligers maar een paar uur per week,
maar voor deze kinderen maakt het een wereld van
verschil.”

Nachtmerries
In het land van herkomst en tijdens de reis naar Nederland worden kinderen blootgesteld aan oorlog, geweld en stressvolle situaties. Helaas stopt de onzekerheid en stress hier niet. In Nederland moeten kinderen
vaak verhuizen en maken zij zich zorgen om hun ouders en vrienden. Hierdoor zijn ze bang en onzeker geworden. ’s Nachts hebben ze vaak nachtmerries, overdag zijn ze stil en teruggetrokken of juist agressief. Ze
vinden het moeilijk om mensen te vertrouwen.
Bij TeamUp doen we daar wat aan
TeamUp biedt gestructureerde sport-, spel- en bewegingsactiviteiten zodat kinderen van 6 tot 18 jaar leren
hoe ze met hun gevoel moeten omgaan. De vaardigheden die ze bij TeamUp opdoen, zijn gekoppeld aan
sociaal emotionele thema’s. Die komen weer van pas in
hun dagelijks leven.
Geïnteresseerden van 21 jaar en ouder kunnen het
gehele profiel bekijken op: www.warchild.nl/vacature-teamup.
Of direct solliciteren via: www.sollicitatieteamup.nl

Paulien , Victor , Moniek , Daan en Fleur.

Het Weer

Wat je in je hart bewaart,
raak je nooit meer kwijt…..

Graag willen wij langs deze weg iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling die wij als familie
mochten ontvangen rond de ziekte en
het afscheid van

Marlies Verstappen - Muijsers
Uw aanwezigheid, de bloemen en vele
kaarten hebben ons erg goed gedaan
en zijn een grote steun voor ons bij de
verwerking van het gemis.

Ramon, Sem en Ties,
Maria en Wim, Pim en Marijn.

Oktober: alweer een bijzondere
maand met de hoogste dagwaarde
ooit.
We hebben weer een bijzondere
maand beleefd. Het begon vrij magertjes, maar al snel
gingen de temperaturen in stijgende lijn omhoog. Met
een meest oost tot zuidoostelijke stroming werd er
droge en warme lucht aangevoerd. Dat leidde tot een
paar warme dagen met veel zon en een temperatuur
van 24 graden.
Met een onderbreking van twee dagen en normale
temperaturen, begonnen we aan een lange periode
met extreem hoge waarden. Van 12 tot en met 16 oktober bereikten we zelfs de zomerse grens van 25 graden en meer. Op de 13e haalde ik de hoogste temperatuur ooit in oktober gemeten. De meetbuis steeg naar
28.3 graden. Uitgerekend op de dag van het afscheid
van mijn broer Piet.
Het vorige record stond op 4 oktober 1983 met 27.6
graden. Al die dagen was de zon uitbundig aanwezig
en van regen was geen sprake. Vanaf de 18e gingen de
maximum temperaturen meer een normale vorm aan
nemen, maar de nachtwaarden gingen wat omlaag en
brachten op enkele dagen wat grondvorst. Het was altijd kurkdroog en niet verwonderlijk dat de rivierenstand extreem laag was. Het grondwaterpeil is bij mijn
weten nog nooit zo laag geweest. Zo meet ik aan de
zuidkant van Overloon een peil van ruim 5 meter.
De laatste week gingen de temperaturen toch duidelijk onderuit en kwamen rond de 29e zelfs niet aan de

10 graden grens. De koudste dag werd die 29ste toen
de maximale waarde bleef steken op 6.4 graden. Dat
had alles te maken met een diepe depressie die vanuit
het zuidoosten onze regio binnentrok. Het gevolg was
dat op 30ste van deze wijnmaand er een flinke plens
regen viel. Maar liefst 27 mm en daarmee is het totaal
uit gekomen op 32 mm terwijl 66 mm neerslag normaal is.
De laatste oktoberdag verliep flink zonnig en daarmee
is het totaal opgelopen naar 184 zonuren. Dat betekent plaats twee in de top 10. Oktober 2005 had namelijk 188 zonuren. Normaal schijnt de warmtebron
in deze maand 118 uren. Het temperatuurgemiddelde
bedraagt 12.2 graden en valt net buiten de top 10. De
warmste oktobermaand blijft die van 2001, met een
gemiddelde temperatuur van 14.1 graden.
Vooral de nachten waren toen extreem zacht te noemen. De koudste oktobermaand is die van het jaar
2003 met slechts 7.5 graden als gemiddelde.
Inmiddels zijn we aan de één na laatste maand van het
jaar begonnen. Aanvankelijk wat licht wisselvallig,
maar al snel werd het aardig najaarsweer.
Hoe het verder gaat kun je vernemen als afstemt en
luistert naar mijn dagelijkse weerpraatje via radio
MAALAND FM 89.6 en wel om 12.30, 13.30 en 17.15
uur.
Ook via radio VENRAY FM 90.2, zowel in de ochtend
als in de avonduren.
Weerman Bert Vloet
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We zijn nu bijna 6 weken open met ups en downs.
We hebben met z’n allen onze weg moeten vinden
in onze nieuwe werkomgeving-, werkwijze-, apparatuur-, producten en met enkele nieuwe medewerkers;
alles moest op eens anders. Inmiddels hebben we onze
draai gevonden en zijn we aardig gewend op ons nieuwe stekkie; daarbij gaat er wel eens wat mis of duurt
het lang (Dit hebben we inmiddels kunnen verkorten).
U kunt nog steeds bij ons terecht voor een heerlijk
frietje en snack, natuurlijk ook voor af te halen.
Wij willen iedereen bedanken voor het geduld
en het vertrouwen.
Tot ziens bij RESTARIA LOON
Hof van Loon 2
Tel.: 0478-641480

Kom naar de Overloonse Sfeerdagen!
Op de hoek Venrayseweg, Bergkampweg organiseren we, samen met
DA en onze buren Bloems en de Tandarts in Overloon, weer de Overloonse sfeerdagen. We nodigen
jullie van harte uit om de sfeer in onze salon te komen proeven.

over een stralende lach!
Voor meer informatie ga naar www.salontoine.nl acties en workshops, plan online je adviesgesprek in
of stuur een mail naar workshop@salontoine.nl
TOT ZIENS OP ZONDAG 18 NOVEMBER!

Wat kun je verwachten?
COLOUR EN TRENDS: Ben je toe aan een andere
look? Er niet zeker van dat je huidige kapsel nog
wel ‘up to date’ is? Geen probleem! Onze Kleur en
Style specialisten gaan samen met jou ontdekken
welke haarkleur of model het beste bij jou passen
en geven je Tips & Tricks.
BROWS EN PERMANENTE MAKE-UP: Ook focussen
we ons op de wenkbrauwen en informeren we je
over de mogelijkheden voor inkleuren, epileren of
permanente make-up. Ango, onze specialist, kan je
hier alles over vertellen.
CARE EN VERZORGING: Voor haar en hoofdhuidproblemen zoals haaruitval en huidaandoeningen is er
ook speciale aandacht en adviseren we je over de
behandeling en verzorgingsmogelijkheden.
VRIJBLIJVEND CONSULT: Wil je zeker zijn van advies
op de 18e november maak dan online een reservering of bel even om een tijd af te spreken. Je kunt
die dag natuurlijk ook gewoon binnenlopen en de
sfeer opsnuiven!
KENNIS MAKEN MET DE TANDARTS IN OVERLOON:
Ook onze nieuwe buren, de Tandarts in Overloon,
zetten de deuren open. Zij kunnen je alles vertellen

NATUURLIJK KERST 2018
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T T L E S
BLOEMS OVERLOON
VENRAYSEWEG 7
0478-641890

5825 AA OVERLOON

INFO@BLOEMS-OVERLOON.NL

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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Gevraagd
Huishoudelijke hulp

Ontmoetingspunt ‘t HELDER
Ruimte voor úw ideeën!

3 uur per week

9 nov.

Workshop Vilten

Tel. 0478 641582

2 dec.

Op pad met natuurman Peter (Philipsen)
Wandeling met afsluiting 14.00 – 17.00 uur

11 dec.

Engelenavond in Kerstsfeer met Marielle Beks

12 dec.

Tarot workshop door Hans Kunneman

9 jan.

Start Tarot cursus door Hans kunneman

Puzzel mee en win
Deze keer prijzen beschikbaar gesteld
door Warme Bakker Degen en
Tochgoedkoop.nl dé woonwinkel van
Overloon (voorheen pand DJEENZ).
Zie pagina achteraan.

13.00 – 16.30 uur

Meer informatie vindt u op de website!
Pieter en Annemie v/d Munckhof, tel. 0478-641404 of
06-27007511 email t-helder@ziggo.nl Helderseweg 31, Overloon

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
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
locatie-ondersteuner 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.

www.helder-overloon.com

Unieke collectie rolt museum in
Heeft u vragen
of wilt u een
afspraak? Bel:
(0478) 64 24 75
www.fysiovandervliet.nl

Zestig rolcontainers met
radiozenders, telexen, telefaxen, radar uit WOII.
Een unieke privécollectie van een overleden zendamateur wacht in Oorlogsmuseum op een plek achter de vitrines.
Ergens in de loop van volgend jaar moeten ze een
museum binnen het Oorlogsmuseum in Overloon
vormen. Het liefst achter vitrines met een verhaal
erbij. Nu zijn het nog rekken vol met communicatieapparatuur uit de Tweede Wereldoorlog. Radiozenders, radar, telexen tot kastjes voor postduiven.
Directeur Erik van den Dungen is zichtbaar verguld
met de enorme privécollectie uit Deventer die zijn
museum voor tien jaar in bruikleen heeft gekregen. De meest uitgebreide collectie van communicatiemiddelen van geallieerde strijdkrachten is ooit
decennialang verzameld door Jan Bodifee, die het
tentoonstelde in een propvol pand in Deventer binnenstad, aan de Stromarkt. Het was op afspraak te
bekijken. ‘Kijk’ zegt Van den Dungen, ‘hij heeft zelfs
een cockpit van een Lancaster nagebouwd met alle
apparatuur erin’. Bodifee overleed in 2013. Hij was
81. Zijn zoon Paul benaderde het museum ruim drie
jaar geleden over overname van de bijzondere collectie.
Bruikleen
Recent kwam alle apparatuur in Overloon binnen
op 64 rolcontainers. ‘Wij hebben het transport voor
rekening genomen. Paul heeft de lasten van het
pand in Deventer niet meer’, vertelt Erik van den
Dungen. Na tien jaar bruikleen is het de bedoeling
dat de hele collectie aan de stichting Signals Collec-
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tion 40-45 wordt geschonken. Hoe de collectie zo
omvangrijk kon worden? Jan Bodifee begon eind
jaren vijftig al met verzamelen. Hij had lang een radio- en tv-winkel en was zendamateur. Toen de zaak
sloot, staken Jan en Paul nog meer tijd in het uitbreiden van de collectie. Na het overlijden van zijn
vader ging Paul nog even door met het museum.
Maar toen het hem allemaal te veel werd qua kosten en tijd, zocht hij contact met Overloon. Andere
musea wilden wel delen van de collectie hebben,
maar het oudste oorlogsmuseum van ons land was
het enige dat graag alles in huis haalde.
Verhaal erbij
Erik van den Dungen wil de imposante collectie niet
blijvend in een hoek van de grote zaal met militaire
voertuigen laten staan. Ik wil de collectie achter vitrines hebben en er voor onze bezoekers vooral ook
het verhaal bij vertellen. Zo zijn er bijvoorbeeld nog
geluidsopnames uit vliegtuigen. Die zou je straks erbij kunnen laten horen. Maar ook het verhaal van
de oorlog als motor voor technische ontwikkelingen
ook communicatiemiddelen.
Afluisterpost
Veel spul werkt nog. ‘Ik zou een radioset graag
actief willen gaan gebruiken. Ik denk daarbij aan
communicatie tussen de nog bestaande Duitse afluisterpost in Valkenswaard en ons museum’. Erik
verwacht de hulp van Paul Bodifee nog heel goed
te kunnen gebruiken. ‘Hij kent de collectie door en
door. Hij blijft erbij betrokken’.
Bron: de Limburger
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KBO – OVERLOON
(anno 1955)

Activiteitenkalender
vanaf 7 november
WOENSDAG 7 NOVEMBER: Koken voor Ouderen.
Alleen op uitnodiging. Wie worden uitgenodigd?
Tachtigplussers die rond begin november verjaren.
Aanvang om 12.00 uur in de foyer van de Pit.
VRIJDAG 9 NOVEMBER: in de Raayhal gaat om 14.00
uur weer Soos55+/Sportcafé open.
Zoals iedere vrijdag van 1 oktober tot 1april. In de
hal: lichamelijke oefeningen/gymnastiek onder leiding van fysiotherapeuten die erop letten dat u niet
te zwaar belast wordt bij het uitvoeren van de oefeningen. Het moet uw lichamelijke conditie verbeteren en dus ook uw welbevinden. Dit alles in een
losse, ontspannen sfeer. Stap dus over die drempel
heen en werk je naar een lichamelijk beter welzijn.
In de hal wordt tevens (na afloop van het gymnastieken) gebadmintond.
Binnen in de kantine kan worden gekaart, gebiljart,
gerummikubd en gedart. Begin uw weekeinde op
een manier die bijdraagt aan beter lijfelijk en geestelijk welzijn! Komt allen tesamen!

UIT OP ZONDAG komt in november te vervallen ten
gevolge van enkele andere activiteiten op zondag
in die maand.
DONDERDAG 15 NOVEMBER: Algemene Ledenvergadering. Leden zijn al of komen spoedig in het bezit van de uitnodiging en agenda/programma.
VRIJDAG 30 NOVEMBER: bijeenkomst Samen Eten.
Aanvang 17.30 uur. Bij party-centrum Bos. Even
aanmelden bij Christine Hendriks-Arts, tel. 641719.
Mail: hendriksarts@kpnplanet.nl
NB. Binnenkort wordt massaal verhuisd binnen
Overloon wegens de oplevering van de grote nieuwbouw van Hof van Loon. Verhuizers wordt verzocht
om de nieuwe adresgegevens door te geven via telefoon of mail naar: Christine Hendriks-Arts [gegevens zie bij 30/11 hierboven]
Verdere agenda: o.a.:Kerstviering op donderdag 20
december.
Seniorenexpo te Veldhoven: Van 15 t/m 20 januari 2019 zal wederom de seniorenexpo plaatsvinden
in Veldhoven. Reserveer deze data in uw agenda.
Nieuwe informatie volgt tijdig.

Nieuw in Overloon:
ff AndersZZ

HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS

Vogelhuisje timmeren

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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Op de woensdagmiddagen 14, 21, 28
november en 5, 12, 19 december kun je
van 14.00-16.00 uur op Landal de Vers
een vogelhuisje komen timmeren en
versieren.
De kosten zijn €5,-per kind.
Vanaf 6 jaar. Inschrijven tot twee dagen van te voren via
devers@landal.com
Ook leuk voor een kinderfeestje, bespreek met ons de mogelijkheden.

Vanaf eind september zijn de leuke spulletjes van ff AndersZZ
ook verkrijgbaar in
de shop-in-shop hoek bij BLOEMS. ff AndersZZ is een
klein knus winkeltje. Toen de dames van BLOEMS
via Facebook vroegen om een nieuwe invulling van
hun shop-in-shop gedeelte dacht ik meteen: Hé, dat
is misschien wel iets voor mij! Natuurlijk leuk om je
droom nog verder uit te kunnen breiden.
Dus ik heb de stap gezet. Ik vind het erg
fijn dat dit mij meer mogelijkheden biedt
om nog meer leuke dingen op te kunnen
nemen in mijn assortiment. Steeds weer
wat vernieuwen en de naam ff AndersZZ
eer aan doen. Na een aantal weken
‘open’ te zijn bij BLOEMS ben ik blij te
mogen zien dat ook daar al veel klanten
iets leuks kunnen vinden in ‘mijn hoekje’.
We krijgen mooie reacties van klanten:
“De spulletjes passen goed bij het assortiment van BLOEMS. Het is ff wat anders
dan bloemen, echt een leuke combinatie
onder één dak”. Je vindt hier onder andere diverse tassen, portemonnees, sieraden, trendy shawls, cadeaupakketjes
en allerlei andere leuke hebbedingetjes
voor jezelf of om cadeau te geven. Loop

eens gezellig binnen en snuffel fijn ff rond. Voor
vragen kun je terecht bij de dames van BLOEMS. Zij
helpen u graag! Zin om ook een keer langs te komen in Oploo en bijvoorbeeld ook even in ons kledingrek te snuffelen. Leuk! We zijn daar elke vrijdag
en zaterdag geopend van 10.00 – 17.00 uur. Dus wie
weet tot ziens.
Hartelijke groeten van ff AndersZZ, Nicole Deenen
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Sinterklaas is weer in aantocht!
Op zondag 18 november, brengt de
Sint weer een bezoek aan Overloon.
De route van de intocht is: Raaijweg – Generaal Hasbroucklaan - Vierlingsbeekseweg – 14 Oktoberplein
– Engelseweg.

De mensen die aan de route wonen verzoeken wij
vriendelijk om op deze middag vanaf 14.00 uur de
auto’s op opritten of parkeerplaatsen te zetten, zodat de Sint ongehinderd richting “de Pit” kan en
zodat de kinderen alles goed kunnen zien.

De Sint zal, voordat hij naar “de Pit” gaat, natuurlijk
ook even een bezoekje brengen aan “Huize Loon”
om de oudere inwoners van Overloon te begroeten.

Wij willen u alvast bedanken voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten,
Stichting Sinterklaas comité Overloon

Overloonse Bridgeclub

Ontmoet
De juiste adviseur voor al je vragen.
Op woensdag in de even weken van 9.00-21.00 uur, Zuster Bloemstraat in Beugen.
Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/lvcm
Een aandeel in elkaar

Na jaarvergadering hebben we een vrije avond
georganiseerd.
Met gemixte paren, waren de 3 beste paren in lijn:
1 Mien & Jac Spreeuwemberg
54.75%
2 Door van Tartwijk & Peter Basten
53.91%
3 Ria & Kees van Son
52.67%
In lijn 2:
1 Jac Huijs & Piet Willems
2 Corrie Hartong & Math Keulards
3 Truus Kusters & Bert Vloet

65.00%
61.25%
57.92%

In de rode lijn:
1 Nellie Basten & Ethel Hilhorst
2 Harry Willems & Ber Poels
3 José Clevers & Annie Siroen

62.50%
60.83%
55.42%

In lijn 3:
1 Thea & Lex Biessels
2 Jo de Backer & Jos van de Pas
3 Thea Peters & Tonnie Polman

64.70%
62.30%
56.32%

In de groene lijn:
1 Marthy van Pelt & Jo Kok
2 Marianne Jennen & André Poels
3 Annemie Huijbers & Rini van Sundert

58.88%
56.04%
55.21%

Agenda
2018

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
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In de daarop volgende week zijn we aan de herfstcompetitie begonnen.
De 3 sterkste paren in de gele lijn:
1 Marijke van den Boom &
Aike van Glabbeek
61.67%
2 Truus Kusters & Bert Vloet
58.33%
3 Tineke & Jan Donath
57.50%

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 Sinterklaas, 14.30 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
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
14 december
LOGEKO, Kerstzingen KBO Stevensbeek, ’t Stekske Stevensbeek
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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, De Pit, 20.00 uur
23 december
LOGEKO, Kerstconcert samen
met Amuze in Asten
25 december
LOGEKO, opluisteren H. Mis,
Kerk, 10.30 uur

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

•
•
•
•
•
•
•
•

2019

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

VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open
van 12.00 tot 1ϳ.00 uur
WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
dϬϲͳϭϮϵϵϭϵϳϵ

Twan Wilmsen | 06 51 252 699 | www.awing.nl
Voor computers, printers, wifi, cartridges,
Routers, onderhoud en reparatie.
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Yoga &
Energetische
therapie
www.karinmanders.nl
schrijf@karinmanders.nl
T 06 15597217

Ɛ͛:ĂĐŬsĞƌŵĞƵůĞŶƵǁƉůĂĂƚƐĞůŝũŬĞĐŽŶƚĂĐƚƉĞƌƐŽŽŶ
ǀŽŽƌ;ƚŝũĚĞůŝũŬͿƉĞƌƐŽŶĞĞů͘
tŝůƚƵŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŽǀĞƌĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶǀĂŶ
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚƵŝƚǌĞŶĚĞŶ͕ǁĞƌǀŝŶŐΘƐĞůĞĐƚŝĞĞŶͬŽĨ
ƉĂǇƌŽůůŝŶŐŶĞĞŵĚĂŶĐŽŶƚĂĐƚŵĞƚŵŝũŽƉ͘
/ŬŬŽŵŐƌĂĂŐďŝũƵůĂŶŐƐŽŵĞĞŶĞŶĂŶĚĞƌƚŽĞƚĞ
ůŝĐŚƚĞŶ͘
dĞů͗ϬϲϭϰϲϱϳϳϵϲKǀĞƌůŽŽŶ
:ĂĐŬ͘ǀĞƌŵĞƵůĞŶΛŚĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘Ŷů
ǁǁǁ͘ŚĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘Ŷů
,ĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘ŶůǀŽŽƌĞĞŶŐŽĞĚĞŵĂƚĐŚ
ƚƵƐƐĞŶǁĞƌŬŐĞǀĞƌĞŶ;ƚŝũĚĞůŝũŬͿƉĞƌƐŽŶĞĞů͘

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
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
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 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
12 mei
Club van 100 Fanfare Vriendenkring, Tuintreffen
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
18 en 19 oktober
Stg. Tentfeest, jubileumeditie
Tentfeest Overloon
20 oktober
Stg. Tentfeest, Tentfeest Dorpsbrunch
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 de 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.

Inleverdatum uiterlijk zondag 11-11-2018.
De prijzen van de oplossing voor deze keer, zijn beschikbaar gesteld door
Warme Bakker Degen en TOCHGOEDKOOP.NL (voorheen pand DJEENZ)

,ĞƚĂĚƌĞƐǀŽŽƌĞůŬŵĞƌŬ͊
WĞƌƐŽŶĞŶǁĂŐĞŶƐ͕ďĞĚƌŝũĨƐǁĂŐĞŶƐ͕ĐĂŵƉĞƌƐ
W<͕ŽŶĚĞƌŚŽƵĚ͕ƌĞƉĂƌĂƚŝĞ
ŝƌĐŽ͕ĐŽŶƚƌŽůĞĞŶƌĞƉĂƌĂƚŝĞ

De winnaars, na loting,
van de vorige keer SUDOKU 24-10:
Fred School (HUBO) en Joke Claes (PLUS).
Zij worden nog benaderd
m.b.t. de gewonnen prijs.

•
•
•
•
•
•

ZƵŝƚƌĞƉĂƌĂƚŝĞĞŶͲǀĞƌǀĂŶŐŝŶŐ
^ĐŚĂĚĞŚĞƌƐƚĞů
ĨŚĂŶĚĞůŝŶŐŵĞƚǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐ
sĂŬŐĂƌĂŐĞƉĞĐŚŚƵůƉ

HORIZONTAAL: 1 bult 7 berg 8 riv. in Noord-Brabant
10 vogel 11 riv. in Duitsland 13 vogelproduct 14
boom 16 ondernemingsraad 17 pers. vnw. 18 snelle
trein 20 te koop 22 ketting 24 cerium 25 jaargetijde 27 tamelijk 29 Engels café 30 of iets dergelijks
31 gerief 33 dom 35 bijbelse stad 36 eigendom 38
zoon 39 soort hert 40 titel 42 niet even 43 radon
45 schoolonderzoek 46 kleine hoeveelheid 48 voorheen 50 veevoer 52 nakomeling 53 balspel.
VERTICAAL: 1 herkauwer 2 interval 3 voorzetsel 4
uitroep van afkeer 5 vorstentitel 6 onderricht 7 populaire groet 9 computergeheugen 10 eenheid van
trilling per seconde 12 vlaskam 15 hemellichaam 16
bakplaats 19 Greenwichtijd 21 metaal 22 vleesgerecht 23 nimmer 24 pl. in Spanje 26 korte tijd 28
kreet 31 rubbersoort 32 pit 33 melkklier 34 aardgeest 37 pers. vnw. 41 opschudding 42 Europese
hoofdstad 44 heldere ster 45 Engelse titel 47 slaapje
49 deel v.h. oor 51 public relations 52 als boven.

ŝŶŶĞŶͲĞŶďƵŝƚĞŶŬĂŶƚƉŽĞƚƐĞŶ
/ŶŬŽŽƉ͕ŝŶƌƵŝů͕ǀĞƌŬŽŽƉ͕ĂĚǀŝĞƐ
EŝĞƵǁĞŶŽĐĐĂƐŝŽŶƐ
KƉůŽƐĞǁĞŐϰď
ϱϴϮϱ,EKǀĞƌůŽŽŶ
ϬϰϳϴͲϲϰϮϲϵϮǁǁǁ͘ǀĂŬŐĂƌĂŐĞǁĞŝũŵĂŶƐ͘Ŷů

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

Gerrit Arts
Kantoor Overloon
24 uur bereikbaar op:

Te l : 0 4 7 8 - 6 4 0 0 2 6
Mob. 06-51135364
w w w. b r i e n s v e l d . n l

U ii tt vv aa aa rr tt vv ee rr zz oo rr gg ii n
n gg
U

22

23

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

21 november
14 november 20.00 uur

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

