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Helma en Wim Teunissen 50 jaar getrouwd

Ras Overloner Wim Teunis-
sen (78) en Oplose Helma 
Lemmen (70) zijn op donder-
dag 29 augustus 50 jaar ge-
trouwd. Helma en Wim ont-
moetten elkaar op de Exploo 
in Sint Anthonis, een door 
de middenstand van de ge-
meente Oploo c.a. georgani-
seerde happening, waar veel 

publiek op afkwam. De Overloonse fanfare bracht in 
Sint Anthonis een serenade voor oud-burgemeester 
Jans, die daar toen woonde. Na afl oop van de serena-
de toog ook Wim Teunissen, samen met Jan Hendriks 
(dikke Jan), naar de Exploo, beiden in fanfare-uniform 
(dat kon toen nog). Helma’s moeder had in Oploo een 

winkel in huishoudelijke artikelen, haar vader was al in 
1961 overleden. Moeder was ook in de feesttent, maar 
natuurlijk druk met andere gasten en had dus even 
minder tijd om dochterlief in het oog te houden. En zo 
is het gekomen.
Op de stralende 29ste augustus van 1969 trouwden 
ze voor de kerk. Burgerlijk waren ze al een paar we-
ken eerder, met Overloonse kermis, in de echt verbon-
den. Dat was de enige manier voor Wim om bij zijn 

baas, het kippenbedrijf van Hendrix (de Körver) aan de 
Rondweg, met de kermis vrij te krijgen. Kermis of niet, 
de kippen moeten toch verzorgd worden. Maar deze 
keer niet door Wim, want hij ging trouwen!
De bruiloft vierden ze in Oploo bij Toon Reintjes te-
genover de kerk. Helma heeft een stalen geheugen en 
weet nu nog precies wat daar in de eiken balk boven 
de open haard gebeiteld stond: “Hoe vroo zit hier gans 
Ploo”! En vroo zat daar het jonge bruidspaar vijftig jaar 
geleden tussen al hun gasten aan het bruiloftsmaal.

Wim, geboren en getogen aan de Vierlingsbeekseweg 
(hun boerderij stond daar waar wij nu de oprit van de 
A73 richting Nijmegen nemen) begon zijn loopbaan 
thuis op de boerderij en met name met de “rommekar” 
rijden met paard of tractor naar de melkfabriek aan 

de Molenweg in Vierlingsbeek. Toen 
dat ophield heeft hij een paar jaar aan 
de Rondweg gewerkt, waarna hij over-
stapte naar Varkensonderzoekcentrum 
Dalland in Merselo en Koolberg in 
Westerbeek. Daar werkte hij met veel 
plezier. Hij heeft de 25 dienstjaren net 
niet kunnen halen, doordat hij wegens 
zijn zwakke rug (een familiekwaal) 
vroegtijdig volledig werd afgekeurd. 
Wellicht heeft het al op jonge leeftijd 
met zware melkbussen zeulen er ook 
geen goed aan gedaan. Het zij zo, hij 
moest zich erbij neerleggen.
Helma begon haar carrière op kantoor 
bij graanhandel Verbruggen in Oploo 
(waar nu Timco zit).  Ze kent nu, 50 jaar 
later, nog steeds het telefoonnummer 
uit haar hoofd: “1210”. Bij Verbrug-
gen bleef ze werken tot ze trouwde. 
Ze stapte toen over naar garage Ver-
straaten in Cuijk, waar een fl inke berg 
administratie op haar lag te wachten. 

Dit werk heeft ze gedaan tot er kinderen kwamen. Na-
dat Wim vanwege z’n zwakke rug thuis kwam zitten 
heeft ze nog een aantal jaren bij Flextronics in Venray 
gewerkt, tot dat bedrijf werd opgeheven.

Na hun trouwen gingen Helma en Wim wonen in 
Wim’s ouderlijke boerderij aan de Vierlingsbeekse-
weg. In 1991 zijn ze vanwege de aanleg van de A73 
verhuisd naar Westerbeek, lekker rustig achteraf op 
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de Koolberg. Om op hun “oude dag” wat meer in 
de bewoonde wereld te kunnen wonen, bouwden 
ze in 2004 een huis in Overloon, aan de Professor 
Asserstraat, daar waar vroeger de koeien van de ge-
broeders Peeters vredig graasden.

Helma en Wim hebben vier kinderen: Marcel, Jolan-
de, Ilse en de jongste is Hans (van Teunissen brengt 
je weer in beweging). Hun kinderen schonken hen 
maar liefst 11 kleinkinderen, waar ze maar wat trots 
op zijn. 

Helma vermaakt zich prima met spelletjes op de 

computer, regelmatig wandelen en sporten bij on-
zen Hans. In de computer had Wim vroeger geen 
interesse, nu ervaart hij het wel eens als een gemis 
dat hij er niet aan begonnen is. Hij stapt regelmatig 
op de fi ets om zo de omgeving te verkennen en in 
beweging te blijven. Aan bezigheden geen gebrek. 

Op 7 september wordt bij Partycentrum Bos hun 
gouden bruiloft gevierd. Helma wordt die dag 71. 
Ook daar zal dan op getoast worden. Hopelijk krij-
gen ze net zo’n mooi weer als op hun trouwdag. De 
redactie wenst hen een mooie dag en nog een lang 
en gezond leven.

De Goede Benen Tour – 2019

Op zondag 8 september a.s. 
vindt de zesde editie plaats 
van de “Goede Benen tour”.  
Stichting Tante Lenie orga-

niseert deze tocht samen met IJssalon Clevers, het 
inschrijfgeld komt ten goede van Stichting Tante 
Lenie.

Stichting Tante Lenie organiseert gezinsweken voor 
gezinnen met een ernstig of langdurig ziek kind. 
Een gezinsweek die de dagelijkse zorgen even doen 
vergeten. De ziekte van het kind heeft een enorme 
impact op het hele gezin, een gezinsweek kan een 
ommekeer betekenen voor het hele gezin. Het ge-
voel van saamhorigheid dat ontstaat, laat gezinnen 
blijvend groeien. Al ruim 300 gezinnen hebben dit 
mogen ervaren.

De Goede Benen Tour is een groot succes. Reden ge-
noeg om de tour dit jaar weer te organiseren. Op 
8 september a.s. kan vanaf 08.00 uur gestart wor-
den vanuit   IJssalon Clevers in Arcen, Grubbenvorst, 
Kessel, Overloon, Plasmolen, Roermond en Tienray. 
Van hieruit kunt u naar smaak een route kiezen en 
doet u drie, vier of alle Clevers vestigingen aan. De 
routes variëren van 60 tot 200 kilometer, waarna u 
getrakteerd wordt op de speciale Tante Lenie ijscou-
pe. Finishen graag voor 16.00 uur om te genieten 

van deze traktatie.

Voor wie 200 kilometer te lang is, is het mogelijk 
om de recreatieve route te fi etsen. Het is niet alleen 
een toertocht maar ook een gezelligheidstocht voor 
iedereen die graag fi etst, dus ook voor E-bikers!
Het inschrijfgeld voor de tocht bedraagt € 10,-. Be-
taling bij inschrijving.

Aanmelden graag via
https://inschrijven.nl/form/2019090850976-nl
of via de site van inschrijven.nl! 

Mocht u op de dag zelf nog besluiten om mee te 
willen doen, is dit geen probleem. 
Wij zien u graag als deelnemer, om samen met ons 
zoveel mogelijk geld op te halen voor Stichting Tan-
te Lenie.

Wil u niet fi etsen maar wel helpen? 
Heel graag, want we hebben altijd mensen nodig 
die ons kunnen helpen het parcours uit te zetten en/
of op een locatie willen zitten. 

Alvast dank namens alle gezinnen, tot ziens en veel 
fi etsplezier toegewenst.

Stichting Tante Lenie en IJssalon Clevers!
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Kerkberichten
Vieringen 1 september – 14 september

Zondag 1 september 10.30 uur
Eucharistieviering en Kinderwoorddienst
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acolieten: Jeanne Willems en Gerda Willems
Koor: Theobalduskoor

Intenties: jaargetijde is voor Marie Beckers-Puin, te-
vens voor Wim Beckers

Zondag 8 september 10.30 uur
Eucharistieviering

Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Joep Smeets en Frans Kersten
Koor: Theobalduskoor

Kosterdienst

1 september – 7 september
Tiny Willems, tel. 641814

8 september – 14 september
Nelly van Gemert, tel. 642504

15 september – 21 september
Jan Hendriks, tel. 641753

Uitnodiging voor de Kinderwoorddienst
op zondag 1 september 2019 aanvang 10.30 uur in de H. Theobalduskerk te Overloon.

Beste ouders/verzorgers en 
kinderen van groep 1 t/m 
groep 8.
Wil je samen met andere 
kinderen ook meedoen in de 
Kinderwoorddienst: kom ge-
rust eens meedoen. De kin-
deren 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 
meer over het leven van Jezus wilt ontdekken, de 
Eerste Communie gaat doen, of net gedaan hebt, is 
dit echt iets voor jou! 

Het thema van deze zondag is: De voornaamste 
plaats.
Heb je wel eens anderen voor laten gaan terwijl je 
ergens op moest wachten, of ben je weleens vlug 
voorgekropen in een lange rij terwijl je achteraan 
stond? Er zijn veel mensen die altijd de beste plaats 
willen en moeten hebben. Vandaag vertelt Jezus 
ons wat Hij hiervan vindt. En gaan we luisteren naar 
een verhaaltje van een rijk man, hoe hij ermee om-
gaat elke dag weer opnieuw. Ben je benieuwd naar 
dit verhaal en het antwoord van Jezus. Dan ben je 
van harte welkom om er samen mee over te praten 
en daarbij maken we een leuk knutselwerkje wat je 

thuis bij het bidden kan blijven gebruiken. 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 gewo-
ne 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. 
  ……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:
3 november 2019
Oktober vervalt i.v.m. mijn afwezigheid op de 1ste 
zondag en de herfstvakantie.

TV-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bij-
zondere feestdagen en op de vierde zaterdag van 
de maand, in de maand augustus op 24 augustus, 
worden de vieringen uitgezonden vanuit de kerk 
via het TV kanaal Omroep Land van Cuijk. 

U kunt via de Omroep Land van Cuijk, voorheen de 
BLOS RTV Boxmeer, naar de uitzendingen kijken. De 
uitzendingen zijn te ontvangen: 
voor Ziggo abonnees, via kanaal 40;

voor abonnees van KPN/ Telfort/ XS4ALL/ glasvezel-
providers, met de witte afstandsbediening,
via kanaal 1475,
voor abonnees van Telfort met de zwarte afstands-
bediening, Edutel, Fiber.nl, Stipte:
via kanaal 2186,
voor abonnees van Trined, via kanaal 521.
De digitale TV-programma’s zijn, behalve in de ge-
meente Boxmeer, ook te zien in, onder andere, de 
gemeenten St. Anthonis, Mill en St. Hubert, Cuijk, 
Grave, Uden, Veghel en Landerd. 
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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 be-
reiken onder telefoon 06 23 88 78 60.

E-mail:
secretariaat@parochiemariamoedervandekerk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de 
Kerk: www.parochiemariamoedervandekerk.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 opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 15 en 
22 september bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf 
vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze 
uiterlijk dinsdag 3 september op te geven.
U hebt 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 
€ 12,-. 
Voor het melden van een overlijden 
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij de 
dienstdoende koster die vermeld staat bij de kerk-
berichten of bij het e-mailadres van de parochie 
(info@theobaldusparochie.nl) 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 paro-
chiesite: www.theobaldusparochie.nl

U kunt eveneens contact opnemen met het secreta-
riaat van de parochie Maria, Moeder van de Kerk, 
tel. 0485-471246 en bij dringende zaken tel.
06 23 88 78 60.

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

Filmavond in Openluchttheater
The World’s fastest Indian

Op vrijdag 6 september om 20.30 uur wordt de fi lm 
met bovenstaande titel vertoond in 
Openluchttheater Overloon.

The World’s Fastest Indian vertelt 
het verhaal van de Nieuw-Zeelander 
Burt Munro die in 1920 een Indian 
Scout motorfi ets kocht met als doel 
de snelste Indian ter wereld te bou-
wen. Een prachtig verhaal met een 
hoofdrol voor Anthony Hopkins.
Burt Munro’s leven bestond volledig 
uit motoren: hij werkte als verkoper, 
monteur en in zijn vrije tijd race-
te hij ermee. In 1920 kocht hij een 
splinternieuwe Indian motorfi ets die 
hij langzaamaan begon te modifi ce-
ren. Na een bezoek aan de Bonnevil-
le Speed Week in Utah wilde Munro 

koste wat het kost een snelheidsrecord vestigen met 
zijn Indian. Met een beperkt budget 
en zelfgemaakte onderdelen keert 
hij in de jaren zestig terug op de 
zoutvlakte van Bonneville.

Kaartverkoop
Kaarten kosten € 10,- per stuk en 
zijn verkrijgbaar bij Plus Verbeeten 
Overloon, bij restaurant Museum-
zicht en via de website www.open-
luchttheateroverloon.nl. Mocht het 
weer tegenzitten, dan wordt de fi lm 
gedraaid in ‘de Pit’. Tot slot nog een 
tip: like ons op Facebook, www.fa-
cebook.com/openluchttheaterover-
loon. Regelmatig zijn er acties waar-
mee je kaartjes kunt winnen! 
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Sfeervolle Lónse Kermis

De werkgroep De Lónse 
Kermis heeft zich dit jaar 
gericht op met name sfeer 

& beleving en op meer activiteiten voor gezinnen 
en jongeren tussen de 10 – 16 jaar. Zodat De Lónse 
Kermis voor iedereen kei gezellig is.

Het kermisterrein had een nieuwe opstelling met 
gezellig terras. En natuurlijk de Break Dance als 
blikvanger. Vooral voor jongeren tussen 10-16 jaar 
was het aanbod op de kermis beperkt. “De eerste 
stap was daarom in gesprek met kermisexploitant 
Jack van der Salm zoeken naar de mogelijkheden. 
Nét voor de kermis kwam het goede nieuws dat de 
Break Dance naar Overloon kwam.” Een geweldige 
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Corony en krijgen – als ze dat willen – een ‘moment 
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Alle kleurplaten hangen nog in de foyer van De Pit.
Uitslag kleurwedstrijd
Categorie 0 t/m 4 jaar:
Epke Hesse
Siem Neijs
Thijs Wilmsen

Categorie 5./6 jaar:
Dominique Rongen
Daantje van Raaij
Vera de Hoog

Categorie 7/8:
Luuk van Raaij
Romy Haverkort
Koos van der Linden

Uitslag fotowedstrijd
Robin de Groot
Olle Boshouwers
Wout van Gladbeek
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Filmvertoning
Van het Toneelspel “Dat Dorp bestaat niet meer” opgevoerd door HOT in 1994 n.a.v. verhalen van 

Overloners over de bevrijding van Overloon.
Agnes van Loon zal voorafgaand een korte inleiding verzorgen.

U bent allen van harte welkom!
Waar: De Pit | Wanneer: zondag 8 septemberl | Tijd: 14.30

Kosten: gratis entree Vrijwillige bijdrage mag

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

Puzzel mee en win

Deze keer prijs beschikbaar gesteld door
Warme Bakker Degen.
Zie pagina achteraan.

Neej thema òp de website!

We hebbe wer 'n 
neej thema en dè 
göt dizze kier ovver 

de kermis van vroeger. Bòtsautokes, 'n Lunapark of 
Breakdancee hán ze toen nog nie, mar vör de rest 's 
'r nie echt iets verânderd. Luustert en/of laest 't stuk 
mar 's wá Peter Loonen d'r ovver het geschreve.

Echt neejs hebbe we verder nie, mar weej wille wel 
gaer ònze workshop Lóns praote nog 's ònder de 
ándacht brenge. Dus kende iemes worvan ge vient 
det zien Lóns nog wel wá hulp kan gebruuke, tipt 
um dan. 't Is op dònnerdag 31 oktoëber. Mier info 
stöt òp de site.

Veul laes, luuster en kiêkplezier! En as âltied: hedde 

òpmerkinge, commentaar of suggesties vör ánvul-
ling van ònze woordelieste lót 't dan wiëte via 't 
gasteboek of de mail. Weej huure gaer van òllie.

 Wies wer 's!
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Bedankt voor de gezelligheid
Wat een feest! Met recht KEI GEZELLIG. Waar hebben 
we het over? De Lónse Kermis natuurlijk. Dit jaar 
voor het eerst in haar nieuwe jasje. Gelukkig heeft 
ook het weer zich van haar beste kant laten zien. 
Wij willen graag iedereen van harte bedanken voor 
de vele complimenten, enkele tips en enthousiaste 
aanwezigheid op onze gezellige Lónse Kermis. 

Wil jij ook een bijdrage leveren aan De Lónse Ker-
mis, in welke vorm dan ook? Laat het ons weten via 
delonsekermis@gmail.com. 

Dit jaar hebben al veel ondernemers, organisaties 
en allerlei andere mensen de Lónse Kermis mogelijk 
gemaakt. Aan jullie allemaal, hartelijk bedankt! 

Anne de Hoog Fotografi e
Barry van Opbergen
Bloems
Boompjes Restaurant
Café Partycentrum Bos
De Huibuuke
De Pit

De Groot Bouw
Drukkervanderegio.nl
Eefje Litjens
Grand Café Effe
Henk en Fons de Hoog
Het Overloons Toneel
Jack van de Salm en alle andere exploitanten
Mia Dekkers
Montibus
Ondernemersvereniging Regio Vierlingsbeek
Ons Eigen Erf
Plus Verbeeten
Restaria Loon
SJIL
Stichting Dorpsraad Overloon
En iedereen die we vergeten zijn! 

Tot volgend jaar! Werkgroep De Lónse Kermis

Anne de Hoog, Inge Smolders, Linda Loof, Mariët 
Crooijmans, Martijn von der Heijden, Ruud van Ber-
gen, Stan Bos

Oproep aan alle inwoners van Overloon

Voor het veertiende jaar op rij 
wordt de Dr. Peelen Cultuurprijs 
uitgereikt in de Gemeente Box-
meer. Tot 1 oktober kan iedereen 
een persoon, team of organisatie 
voordragen. Dat kan door een 
formulier in te vullen op www.
drpeelen.nl. Binnen 5 minuten 
heb je al een voordracht gedaan! 

Iedereen kan (bijna) alles voordragen
Een vijfkoppige commissie beoordeelt alle ingezon-
den voordrachten aan de hand van een jurerings-
protocol. De commissie is onafhankelijk en bestaat 
uit burgers uit de gemeente. Voorzitter van deze 
commissie is Wally Bastiaansen. Wally: “We zien 
heel veel verschil in wie de voordracht instuurt. De 
ene voordracht wordt gedaan door de organisatie 
zelf of door een lid. Maar ook mensen die zien dat 
er in hun omgeving een cultureel initiatief bestaat 
wat ze waarderen, sturen hun voordracht in.” Daar-
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Aquarobics
bij de Vers
in Overloon

Op dinsdagmorgen 3 september en
donderdagmorgen 5 september van 9.30uur tot 10.15 uur.

Bij Aquarobics gaan we op swingende muziek werken aan je conditie. Er worden diverse oefeningen 
gedaan om de spieren te versterken. Het accent ligt bij Aquarobics dus op: conditie verbeteren, spie-
ren versterken, fi guurcorrectie, maar vooral op plezier.

Voor meer informatie of aanmelding kijk op de website www.irenederietsport.nl
Of bel: 06-24426380

Irene Deriet

Ontdekken of je droom-
woning haalbaar is?
Droom jij van je eerste koophuis? Of heb je (ver)bouw-
plannen? Dan wil je natuurlijk weten wat je (financiële) 
mogelijkheden zijn. Op vrijdag 6 september 2019 
organiseert Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen het 
Rabobank Woonevent. Kom tussen 16.00 en 20.00 uur 
naar De Weijer Boxmeer (de Raetsingel 1 in Boxmeer).

Kom naar het Rabobank Woonevent 
op 6 september

WORD JIJ MIJN NIEUWE COLLEGA?

Ik ben op zoek naar nieuwe collega’s.

Ben jij die servicegerichte horecamede-
werker of afwashulp die van aanpakken 
weet en graag in een leuk en enthousiast 

team werkt?

Neem dan gerust contact met mij op!

Lenie Goemans
Telefoonnummer 06-10244353

Woning te huur:

Frank v Bijnenstraat 9.
Per 1 okt.2019  

Tel.: 0629422013
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Derde editie 'Schijt aan de Grens'

Afgelopen weekend vond de derde editie plaats 
van ‘Schijt aan de Grens’. Een tweedaags cultureel 
festival op drie locaties: Overloon, Venray en Geijs-
teren. Alles stond in het teken van de Zalige Zon-
de. Grensoverschrijdend in meerdere opzichten dus. 
Metershoge engelen markeerden uitnodigend fl ap-
perend met hun vleugels de ingang van het festi-
valterrein aan ‘t Helder. Gezeten in een gigantische 
bloedrode cabrio werd burgemeester van Soest het 

terrein opgereden. Incognito door een breedgeran-
de strohoed besteeg hij het podium voor een geza-
menlijke opening van het festijn met Anne Thielen, 
wethouder van Venray. Een rad van avontuur met 
afbeeldingen van zalige zonden leverde een ludiek 
vraag- en antwoordspel op. Net niet grensover-
schrijdend soms. Het leidde wel tot hilariteit onder 
het toegestroomde publiek.

naast is er volgens Wally ook veel diversiteit in de 
voorgedragen initiatieven, want elke culturele pres-
tatie die zich afspeelt in de gemeente mag voorge-
dragen worden. Overigens zijn prestaties op sport 
gebied wel uitgesloten en mag de voordracht geen 
persoon betreffen die de culturele prestatie tijdens 
het uitoefenen van zijn of haar beroep heeft gele-
verd. 

Oproep
Wally: “We roepen alle inwoners van Overloon op 
om eens na te gaan welke culturele zaken je door 
het jaar heen ziet, hoort, voelt, ruikt of proeft. Ver-
dient dit culturele initiatief een extra waardering? 

Zou daarnaast het bijbehorende geldbedrag een 
welkome bijdrage zijn voor die persoon, team of or-
ganisatie?” De commissie beoordeelt aan de hand 
van criteria of er wordt voldaan aan de voorwaar-
den en of een nominatie passend is. Als voordrager 
wordt je alleen op de hoogte gehouden: je wordt 
verder niet belast met extra werk en je gegevens 
zijn alleen bekend bij de commissieleden.

Kortom, twijfel niet aan jouw voordracht en vul 
direct het formulier in op www.drpeelen.nl. Dat is 
nog tot 1 oktober mogelijk! De uitreiking is zater-
dagavond 11 januari 2020.

Het terrein bij ’t Helder was kleurrijk versierd. Bij 
de ingang werden de bezoekers indringend op hun 
zonden gecontroleerd door een drietal dames, die 
zelf ook niet zonder zonden leken. Bij groen licht 
werd gratis toegang tot het festival verkregen. De 

peepshow, met een luikje voor 18+ en 18- werd druk 
bezocht. Onduidelijk bleef wat de hoofdact was, de 
peepshow of de twee begeleidende dames. Pastoor 
Huub van Mil moest eerst even een zenuwplasje 
doen, voorzien van wijze adviezen van de keurig 
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Wie verdient de
Dr. Peelen Cultuurprijs of

Dr. Peelen Stimuleringsprijs

2019?

www.drpeelen.nl

vanaf 1 juni

NAJAARSCURSUS

“ZELFZORG 
MET ENERGIE”

7 avonden door MARJO WEERTS
In deze praktische cursus

komen o.a. aan bod: 
•  jezelf aarden: ervaar je wel eens een druk

vol hoofd?
•  energie bij de ander laten: word je wel

eens “moe” van de ander?
•  aurareiniging: neem je te veel prikkels op

van de omgeving, de ander?
•  uitleg, reinigen en oefeningen van o.a. de

7 hoofdchakra’s
•  je huis energetisch schoonmaken: onrust

bij personen in huis?

Herken je deze punten?
Geef je dan NU op!

Start in 2 groepen op 25 en op
26 september. Maximaal 4 personen.

Voor verdere data en meer info:
www.circleofbalance.nl

App of bel: Tel.: 06 23508 702
E-mail: info.circleofbalance@gmail.com

 
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! 

3 sept. Start Tarotcursus door Hans Kunneman 
 
15 sept. Stiltedag www.mindfullnesscentrumvenray.nl 
 
17 sept. Start cursus Luisterkind www.dianahendriks.nl 
 
17 sept. Engelenavond met Marielle Beks 
 
21 sept. Dagworkshop beeldhouwen 
 
28 sept. Glasworkshop met Hanneke Vreede

Meer informatie vindt u op de website! 

Aanmelden voor de nieuwsbrief? Stuur een email! 
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geklede dames bij toiletgebouw “De Verlossing”, 
voordat er gebiecht kon worden. Vele zalige zon-
des kwamen voorbij, en de penitenties bleken on-
barmhartig bij deze ‘integere’ pastoor. Vrouwelijke 
torso’s, uiteraard van gips, werden ingekleurd. De 
kunstzinnige dames kregen vele ooh’s te horen met 
hun schaamteloze creaties . De kaartjes waarop ie-
dereen zijn of haar zalige zonde anoniem kwijt kon, 
vonden gretig aftrek en na het festival hingen dan 
ook alle linten hier vol mee. Piet Gouverneur had 
overal schitterende plaatjes, cartoons, gemaakt als 
bewegwijzering. De grote zaal van ‘t Helder func-
tioneerde als  “Het Theater van de Zalige Zonden”. 

De zaal puilde uit bij alle zes de voorstellingen. Ook 
“Vraatzucht” waar o.a. Mia Dekkers, Ans van Kessel 
en Petra Berkers optraden kwam stoelen tekort. De 
aanwezige kunstenaars hadden fl ink uitgepakt met 
prachtige kunst van allerlei pluimage. Dave Henc-
kens bracht een eigen programma met cabaret en 
zang. Overal muziek, zon en een gezellige sfeer. Bij-
na tweehonderd vrijwilligers die met een voldaan 
gevoel hun passie kwijt konden tussen de grote ge-
tale van bezoekers. Een geslaagd festival.  En zoals 
van tevoren al aangegeven, het was misschien soms 
op het randje, maar nooit eroverheen!  Zonde dat 
het voorbij was. Doodzonde.
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Wij zoeken nog een medewerk(st)er
GOUD kunnen we je niet geven, maar wel een fi jne werkplek en een fi jn team.

Per week 25 tot 30 uur, met een goed loon.

Bij gebleken geschiktheid bieden wij een vaste aanstelling.
Ervaring is niet vereist maar wel een pré.

Voor meer info kunt je contact opnemen via

info@restarialoon.nl of bel 0478-641480.

Na het grote succes van 
de Dinnershow op 23 en 24 maart 
in het oorlogsmuseum komen 
Alice van Gaal en Joop van Heulen 
op veler verzoek terug! 

Een Dinnershow in het restaurant 
Liberté in het oorlogsmuseum. 
Een avond vol zang, humor en sketches 
en een 5 gangen menu verzorgd 
door Bernie Gommans. 
Er komt nog 1 voorstelling en wel 
op 28 september. Dus wees er snel bij! 
U kunt nu de laatste tafels  reserveren 
voor 28 september! De avond start om 
19.00 uur  en kost 47.50 p.p. Drankjes 
kunt u verkrijgen via consumptiebonnen. 
Reserveer snel via: 
dinnershowalloallo@outlook.com

. . . DINNERSHOW ALLO ALLO  KOMT NOG 1 X TERUG!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . NOG 1 LAATSTE  X TE ZIEN IN HET OORLOGSMUSEUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Wie doet er mee met de 
SUPERGAVE MUSICAL…

MINOES
Deze musical zal te zien zijn 
in het voorjaar van 2020! 
Zin om mee te doen?

Elke maandag musical les 
bij Desdemona Dance voor kids 
vanaf 6 jaar! Tijd: 16.45 uur.
Proefles? Bel 06-51034019



12

Wij zoeken nog een medewerk(st)er
GOUD kunnen we je niet geven, maar wel een fi jne werkplek en een fi jn team.

Per week 25 tot 30 uur, met een goed loon.

Bij gebleken geschiktheid bieden wij een vaste aanstelling.
Ervaring is niet vereist maar wel een pré.

Voor meer info kunt je contact opnemen via

info@restarialoon.nl of bel 0478-641480.

Na het grote succes van 
de Dinnershow op 23 en 24 maart 
in het oorlogsmuseum komen 
Alice van Gaal en Joop van Heulen 
op veler verzoek terug! 

Een Dinnershow in het restaurant 
Liberté in het oorlogsmuseum. 
Een avond vol zang, humor en sketches 
en een 5 gangen menu verzorgd 
door Bernie Gommans. 
Er komt nog 1 voorstelling en wel 
op 28 september. Dus wees er snel bij! 
U kunt nu de laatste tafels  reserveren 
voor 28 september! De avond start om 
19.00 uur  en kost 47.50 p.p. Drankjes 
kunt u verkrijgen via consumptiebonnen. 
Reserveer snel via: 
dinnershowalloallo@outlook.com

. . . DINNERSHOW ALLO ALLO  KOMT NOG 1 X TERUG!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . NOG 1 LAATSTE  X TE ZIEN IN HET OORLOGSMUSEUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Wie doet er mee met de 
SUPERGAVE MUSICAL…

MINOES
Deze musical zal te zien zijn 
in het voorjaar van 2020! 
Zin om mee te doen?

Elke maandag musical les 
bij Desdemona Dance voor kids 
vanaf 6 jaar! Tijd: 16.45 uur.
Proefles? Bel 06-51034019

13

UITNODIGING HERDENKING EN VIERING VAN
75 JAAR VRIJHEID OVERLOON

Deze week nog op donderdag 29 augustus ontvan-
gen alle inwoners van Overloon een uitnodiging 
voor de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid 
Overloon op 13 oktober.
In de uitnodiging vindt u  een programma van de 
activiteiten van die dag.

Om deze activiteiten te bekostigen vragen wij uw 
ondersteuning. De enveloppe van de uitnodiging 

kan gebruikt worden voor uw vrijwillige bijdrage.
Deze enveloppen worden door onze medewerkers 
bij u opgehaald op maandag 2 september.
Mocht u dan niet thuis zijn, dan komen we nog een 
keer op dinsdag 3 september.

Wij willen u bij voorbaat al hartelijk danken voor 
uw bijdrage.

Deel je verhaal:
wanneer voelde jij je nu echt vrij?!

Stichting BING gaat in sa-
menwerking met de dor-

pen van de gemeente Boxmeer, een boek uitbrengen 
met daarin verhalen over vrijheid, geschreven door 
de inwoners. Per dorp wordt er een mini-boekje uit-
gebracht met lokale verhalen, ervaringen en beleve-
nissen. Al deze verhalen komen samen in één boek 
dat de dorpen van de gemeente zeker dichter bij el-
kaar zal brengen.

Als we over vrijheid spreken gaat het natuurlijk niet 
alleen over vrijheid van oorlog. Zo zal menigeen na 
een lange school- of werkdag ook wel eens hebben 
gedacht: vrijheid, eindelijk! Op die manier krijgt het 
begrip op verschillende niveaus betekenis en sommi-
ge momenten zullen ons eerder bij blijven dan an-
dere. Dus wat betekent vrijheid nu voor jou? Nam je 
leven ooit een bepaalde wending waardoor je meer 
vrijheid ervaarde? Wat houdt het eigenlijk in en wan-
neer voelde jij je nu echt vrij?

Op 13 oktober kun je aangesproken worden op het 
14 Oktoberplein om jóuw verhaal te vertellen. Ook 
zal er op het plein een punt worden ingericht waar 
we graag naar jullie ervaringen luisteren.

Ben je op deze dag nu verhinderd; bezet; niet vrij van 
werk, of wat dan ook: geen punt! Neem even con-
tact op via onderstaand e-mailadres en dan maken 
we graag een afspraak om alsnog te komen luisteren 
en je verhaal mee te nemen: jij vertelt en wij schrij-
ven, met naam en toenaam, of anoniem. In overleg 
is er veel mogelijk. Tot 13 oktober zijn wij bezig met 
het verzamelen van jullie vrijheden, dus wij vragen 
jullie wel vriendelijk om vóór die datum contact op 
te nemen.
Schroom niet en voel vooral de vrijheid om je verhaal 
te delen!

Met vriendelijke groet,
Stichting Herdenking Slag om Overloon
SHSOverloon@hotmamil.com

Contiweb Maasheggenloop 2019
Hardlopen door een uniek stuk na-
tuur- en cultuurgebied nabij Box-
meer. Op zondag 15 September 
2019 vindt de 18e editie van de 
Contiweb Maasheggenloop plaats. 
Met de geslaagde vernieuwde op-

zet van vorig jaar is er ook dit jaar weer ruimte voor 
een Halve Marathon. Natuurlijk ontbreken de 5 en 10 
kilometer afstanden niet. Voor de jongste hardlopers 
(tot 5 jaar) is er een Bambinoloop (250 meter) en voor 
de junioren (tot 15 jaar) is er een Jeugdloop (1000 me-
ter).

De belangrijkste punten op een rij:

•  Start en fi nish in Groeningen (Gemeente Boxmeer)
•  Alle afstanden lopen direct in het prachtige Maas-

heggengebied
•  Past goed in de voorbereidingen van een najaarsma-

rathon

De starttijden op de verschillende afstanden zijn als 
volgt: Bambinoloop (10:10 uur), Jeugloop (10:25 uur), 
5 kilometer (11:00 uur), 10 kilometer (10:45 uur) en de 
Halve Marathon (10:00 uur). Voorinschrijving is moge-
lijk tot en met 14 september 2019 en is voor iedere 
afstand goedkoper dan na-inschrijving. Na-inschrijven 
is mogelijk tot een half uur vóór de start van de wed-
strijd. Voor alle jeugddeelnemers is er een leuke herin-
nering en voor de podiumplaatsen een mooie beker.

De Maasheggenloop start nabij Café De Zandpoort 
aan de Groeningsestraat 40 in Groeningen. Hier is ook 
het inschrijfbureau gevestigd.

Voor meer informatie bezoek: www.avsportingbox-
meer.nl of www.facebook.com/avsportingboxmeer. Of 
neem contact op met Guido Verdijck, telefoon:
06 – 203 66 806, e-mail:
wedstrijdsecretariaat@avsportingboxmeer.nl.
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HAARWERKEN VOOR 
ALLE HAARPROBLEMEN

met mooi haar meer 
zelfvertrouwen!

MEER INFO?
BEL ONS OF KIJK OP DE SITE

BETROKKEN   |   PERSOONLIJK   |   KWALITEIT 
BETROUWBAAR   |   ERVAREN   |   PROFESSIONEEL

Gezonde verse maaltijden aan huis!
€ 6,39 per maaltijd, geen bezorgkosten.

edward@etenmetgemak.nl | www.etenmetgemak.nl
0478 - 820994

       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 

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl
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Overloonse Bridgeclub

Tijdens de 8e zitting van de zomerdrive, de beste 3 
paren in de gele lijn:
1 Wil & Willy Linssen 60.83%
2 Trees van de Beelen & Tonnie van Veghel 60.00%
3 Jan van den Hoogen & Theo Boekhorst 52.92%

In de rode lijn:
1 Tineke & Jan Donath 63.02%
2 Maarten Houba & Martien Verheijen  57.29%
3 Gerry Daniels & Annemie Nieuwenstein 57.45%

In de groene lijn:
1 Corrie Hartong & Math Keulards 68.75%
2 Miny & Wiel Verhoeven 57.66%
3 Antoinette Coppus & Tonnie Polman 57.45%

Overloonse kermiswoensdag de laatste zitting van 
de zomercompetitie
De 3 sterkste paren in de gele lijn waren:

1 Corrie Hartong & Math Keulards 67.92%
2 Mientje van de Vorle & Ali Raaymakers 62.08%
3 Maria van Boekel & Bert Vloet 58.75%

In de rode lijn:
1 Chris Cornelissen & Piet van den Oever 60.16%
2 Marian Coenen & Jo Willems 55.89%
3 Thea Waterreus & Mien Hegger 55.05%

In de groene lijn:
1 Bèr Poels & Harry Willems 64.58%
2 Will & Willy Linssen 60.94%
3 Ria & Kees van Son 53.13%

Daarmee is de zomer competitie voorbij. De 5 beste 
paren in totaal:
1 Maria van Boekel & Bert Vloet 61.39%
2 Math Keulards & Partner 60.64%
3 Mieke Stappers & Ger van Boekel 60.40%
4 Bèr Poels & Harry Willems 58.50%
5 Bart Jans & Harrie Raaijmakers 56.83%

Zomerbridge Kampioenschappen

Jaarlijks worden bij de Overloonse Bridge Club de 
Open Zomerbridge Kampioenschappen georgani-
seerd. Gedurende de zomermaanden wordt 9x op 
de woensdagavond om de hoogste eer gestreden.
Ook tijdens de warme zomeravonden van dit jaar 
wisten toch nog veel bridgers de weg naar ons club-
huis het Raaijland te vinden.

Even als vorig jaar bleef het van het begin tot het 
einde van het zomerseizoen enorm spannend. Tot 
het einde van het toernooi hadden 3 paren de mo-
gelijkheid om de zomerbridge prijs 2019 te verove-
ren. Pas op de laatste avond van 21 augustus wer-

den de defi nitieve winnaars bekend.
Maria van Boekel en Bert Vloet werden evenals vo-
rig jaar de uiteindelijke winnaars met een gemid-
delde score van 61,39%.

De Open Zomerbridge Kampioenschappen 2019 in 
Overloon mogen  weer als geslaagd worden be-
schouwd. Dit niet alleen vanwege de goede op-
komst van eigen leden en bridgers van omliggende 
dorpen, maar mede ook vanwege de prima organi-
satie en de gemoedelijke sfeer waaronder dit brid-
ge evenement altijd plaatsvindt.
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Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

KALENDER VAN ACTIVITEITEN
vanaf 30 augustus

VRIJDAG 30 AUGUSTUS Samen Eten en Ontmoeten 
bij de Raaijhal.
ZATERDAG 7 SEPTEMBER Jeu de Boules toernooi. 
Aanvang 13.30 uur in De Pit.
ZONDAG 8 september Uit op Zondag. Filmvertoning 
van het Toneelspel “Dat Dorp bestaat niet meer”. 
Aanvang 14.30 uur in De Pit.
ZONDAG 8 t/m WOENSDAG 11 september Meer-
daagse reis naar Brugge.
WOENSDAG 11 SEPTEMBER Sociaal Culturele Dag in 
Het Wapen van Wanroij, Kwikstraat 6 te Wanroij. 
Aanvang 10.00 uur. Opgavetermijn is gesloten.
MAANDAG 16 SEPTEMBER Kijk op Kunst. Aanvang 
19.00 uur. Verzamelen op het museumplein nabij 
Restaurant Museumzicht.

Cursus E-bike voor senioren
Op donderdag 10 oktober wordt in het Joffershof 
te Vierlingsbeek de cursus E-bike voor senioren ge-
geven. De cursus begint ’s morgens om 10.30 uur 
met een uitleg bij en over de fi etsen en over EHBO. 
Vervolgens zal fysiotherapeut Dhr. Wouter van Don-
gen een presentatie houden over bewegen.
Rond het middaguur is een gezamenlijke lunch, wel-
ke aangeboden wordt door SWOGB. Na de lunch zal 
door Veilig Verkeer Nederland de cursus “Het nieu-
we fi etsen” gegeven worden.
De bijeenkomst is bedoeld voor alle senioren uit de 
dorpen Overloon, Holthees, Maashees, Groeningen 
en Vortum – Mullem. Deelname is geheel gratis. 
Aanmeldingen via Dhr. Jan Spee, email: jan.spee@
ziggo.nl. Het aantal deelnemers is beperkt!!

ZORG GELUK
Een van de speerpunten van onze vereniging is in-

formatie verstrekken, over zaken die senioren aan-
gaan. Wij als KBO-Overloon presenteren daarom op 
de “Dag van Ouderen” 3 oktober a.s. een middag-
programma waarin het thema dementie centraal 
staat. Jullie worden verrast met een voorstelling van 
theatergroep Zorggeluk.

Bureau Zorg Geluk maakt theater met een 

boodschap. Mantelzorgers en vrijwilligers staan 
vaak voor de moeilijke opdracht om mensen met 
dementie te begrijpen en te begeleiden.

In het programma komen een aantal zeer herken-
bare situaties en alledaagse dilemma’s aan bod. De 
scènes zijn allemaal gebaseerd op de praktijk, voor 
publiek vaak herkenbaar en maken duidelijk wat 
de gevolgen zijn van verschillend gedrag. Maar ze 
tonen ook het belang van het eigen gedrag en dat 
van de omgeving. Een kijk op, omgaan met mensen 
met dementie, de moderne inzichten en kleinscha-
lig wonen is de specialiteit van Zorggeluk.

Op een vrolijke, interactieve, ludieke manier 
komt het thema dementie aan de orde, maar 
Zorg Geluk brengt wel theater met een serieu-
ze boodschap.

Na de voorstelling en pauze, is er een professional 
aanwezig, een ouderenverpleegkundige uit onze 
gemeente. Zij geeft uitleg over wat zij in de thuissi-
tuatie kan betekenen voor de persoon met demen-
tie en hun mantelzorg. Er is gelegenheid tot het 
stellen van vragen, maar er kan ook nadien contact 
worden opgenomen. 

Nieuwsgierig naar Theater ZORG GELUK?
Noteer alvast deze speciale middag 3 oktober en 
ieder lid mag een mantelzorger meebrengen. Dit 
aanbod is gratis.

Nieuws van de Verjaardagenactie

Ze zijn weer terug van hun jeugd-
kamp, de kinderen van scouting, 
die van het jeugdvoetbal en de 

muzikantjes van de jeugdfanfare. Mede dank zij 
de bijdrage van de Verjaardagenactie hebben hun 
leiders er voor de kinderen weer mooie dagen van 
weten te maken. Wij van de Verjaardagenactie kun-
nen hen daarin alleen maar ondersteunen dankzij 
uw bijdrage op uw verjaardag. Daar zijn we u heel 
erg dankbaar voor.

In juni brachten de jarigen € 273,32 bijeen. Een 
beetje aan de matige kant. Gelukkig maakte de 
overloop naar juli veel goed. In juli verzamelden we 
maar liefst € 533,21. Alles bij elkaar dus een mooie 
zomer voor het jeugd- en jongerenwerk in ons dorp.
Alle donateurs hartelijk dank en volgende keer 
meer nieuws van…

Stichting Verjaardagenactie Overloon 
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VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open 

van 12.00 tot 18.00 uur

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON

Van borrelhapje tot
compleet

verzorgd feest

• Dakinspectie, onderhoud en renovatie
• Platte daken  kunststof en bitumineuze

• Dakgoten  reinigen en renoveren

• (Spoed-)reparatie

Tel.  06-41861929
E-mail   janssendakwerkenoverloon@outlook.com
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Agenda
2019

29 augustus t/m 1 september
Tennisclub, clubkampioenschap-
pen dubbel
31 augustus
Freunde Echo, 50 Jaar Freun-
de Echo, reünie voor leden en 
oud-leden
September-oktober
Zonnegroet, Statiegeldactie PLUS
1 september
De Vlotter, Oldtimer bromfi etsrit, 
Partycentrum Bos, 10.30 uur
2 september
Fanfare, Start kaartverkoop Bra-
bantse Humoravond, Shop Ja-
cobs, 10.00 uur
6 september
Openluchttheater, fi lmavond: the 
World’s fastest Indian, 20.30 uur

6 september
Luisterkindwerker Anke van 
Leeuwen, informatieavond, bij 
Anke thuis, 19.30 – 20.45 uur
7 september
KBO, Jeu de Boules Toernooi, de 
Pit, 13.30 uur
8 september
Tante Lenie, Goede Benen Tour, 
IJssalon Clevers, vanaf 8.00 uur 
8 september
KBO en SWOGB, Uit op zon-
dag met “Dat dorp bestaat niet 
meer”, de Pit, 14.30 - 16.00 uur
9 september
Gilde, start wintercompetitie 
Kruisboog schieten
11 september
KBO, Culturele Dag Kring Cuijk
14 september
Gilde, oud papier ophalen

15 september
A.V. Sporting, Maasheggenloop,
Café De Zandpoort Groeningen,
vanaf 10.00 uur
16 september
KBO, Kijk op Kunst, Museum-
plein, 19.00 uur
19 september
EHBO, herhalingsles, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
3 oktober
KBO, Dag van de Senioren
3 oktober
Bridge Club, Start vervolgcursus,
Raaijhal, 13.30 - 16.00 uur
5 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond,
de Pit, 20.00 uur
6 oktober
H. Mis met zang van LOGEKO,
kerk, 10.30 uur

Data Carnaval 2020

De voorbereidingen voor Carnaval 
zijn weer in volle gang, de Prins is 
reeds gevraagd én heeft toegezegd. 
De deelnemers van de Liedjesmid-

dag hebben de stemmen gesmeerd, en de artiesten 
voor de Bonte Avonden zijn al druk aan het oefe-
nen. De hoogste tijd dus om de belangrijkste data 
voor aankomende Carnaval in de agenda te zetten:

Datum Dag Activiteit Aanvang
11 november 2019 maandag Vör de kerk op ‘t Plein 10.30 uur
15 december 2019 zondag Kaartverkoop Bonte Avonden 11.00 uur
05 januari 2020 zondag Liedjesmiddag 14.11 uur
17 januari 2020 vrijdag Jubileum feestweekend 66 jaar De Huibuuke 
18 januari 2020 zaterdag Jubileum feestweekend 66 jaar De Huibuuke 
19 januari zondag Jubileum feestweekend 66 jaar De Huibuuke 
01 februari 2020 zaterdag Bonte Avond 20.00 uur
02 februari 2020 zondag Bonte Avond 19.00 uur
07 februari 2020 vrijdag Bonte Avond 20.00 uur
08 februari 2020 zaterdag Rondbrengen Huiwage v.a. 09.30 uur
08 februari 2020 zaterdag Bonte Avond 20.00 uur
15 februari 2020 zaterdag Ánwaerk Make 14.11 uur
22 februari 2020 zaterdag Receptie, stunt, After Roetsj Bal v.a. 18.00 uur
23 februari 2020 zondag Carnaval
24 februari 2020 maandag Carnaval
25 februari 2020 dinsdag Carnaval

Thema

Aankomend jaar is een bijzonder jaar, de Hui-
buuke bestaan dan namelijk 66 jaar. Een mooie 
mijlpaal waar ook passend thema bij hoort. Dit 
jubileumjaar is gekozen voor het thema “66 
jaor gröts òp d’n Huibuuk”. Als inwoners van 
Overloon zijn we al 66 jaar “trots” op onze Hui-
buuk en de Lónse Carnaval. We zijn er dan ook 

van overtuigd dat dit thema jullie zal inspireren 
om er een fantastische Carnaval van te maken.

Gebruik het thema als het je past, maar je bent na-
tuurlijk vrij om eigen ideeën los van het thema in te 
zetten bij bijvoorbeeld Liedjesmiddag, Bonte Avond 
of de optocht zodat het een Carnaval wordt waar 
we “gröts” op kunnen zijn!
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Met de materialen en kennis van Van Gemert slaagt elke klus!
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Lees REACTIES van
nabestaanden

www.doorvandijck.nl/over door/

Dorien van Dijck
06-30693894
0478-642527

 vanuit het hart verbinden bij afscheid

administraties en jaarrekeningen voor het MKB 
- belastingaangiften en fiscaal advies voor het MKB
- belastingaangiften en toeslagen voor particulieren
- gespecialiseerd in BTW-advies

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

Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl 
Voor computers, Laptops, printers, cartridges, 
Wifi, onderhoud en reparatie.  

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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6 oktober
De Vlotter, Oldtimer bromfi etsrit, 
Partycentrum Bos, 10.30 uur
10 oktober
EHBO, herhalingsles, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
12 oktober
Gilde, oud papier ophalen
13 oktober
Dutchbricks, Bricktopia Overloon, 
LEGO®-evenement, de Pit, 10.00 
- 17.00 uur
13 oktober
Feestelijkheden 75 jaar Vrijheid
Overloon
13 oktober
Veteranen gemeente Boxmeer,
plaatsen kaarsjes op monument
geallieerde kerkhof
13 oktober
KBO en SWOGB, Uit op zondag,
De Pit, 14.30 - 16.00 uur
13 oktober
Fanfare, Bevrijdingsconcert, Kerk
16, 17, 18 en 19 oktober
Oker, deelname aan Rabo Music
Sensation, ’t Hoogkoor Boxmeer
17 oktober
KBO, IVN-wandeling Overloonse
Duinen
18 en 19 oktober
Stg. Tentfeest, jubileumeditie 
Tentfeest Overloon
19 oktober
TKO, ATB avondtoertocht
20 oktober
TKO, ATB toertocht
20 oktober
Stg. Tentfeest, Tentfeest Dorps-
brunch
26 oktober
Freunde Echo, Fenavond 50 jaar
Freunde Echo, de Pit, 19.00 uur
3 november
Kindermarkt, de Pit, 11.00 - 13.00
uur
3 november
Allerzielenviering met zang van
LOGEKO, kerk, 14.30 uur
3 november
HOT, Een dubbele agenda, de
Weijer Boxmeer
4 november
Zonnegroet, Kienen, 13.30 - 16.30
uur
9 november
Gilde, oud papier ophalen
9 november
De Pit, Mark van de Veerdonk,
20.00 uur
10 november
KBO en SWOGB, Uit op zondag,
de Pit, 14.30 - 16.00 uur

11 november 
Huibuuke, Vör de kerk òp ’t plein, 
op het plein voor de kerk, 10.30 
uur
14 november
EHBO, herhalingsles, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
17 november
HOT, Een dubbele agenda, de Pit
18 november
KBO, Kijk op Kunst
30 november
HOT, Een dubbele agenda, de Pit
8 december
KBO en SWOGB, Uit op zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
10 december
Oker, Palet en Logeko, Winter 
surprise
12 december
EHBO, herhalingsles, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
13 december
Zonnegroet, Jaarafsluiting
14 december
Gilde, oud papier ophalen
15 december
Huibuuke, Kaartverkoop Bonte 
Avonden, de Pit, 11.00 uur
15 december
Fanfare, Kerstconcert
19 december
KBO, Kerstviering
24 december
Veteranen gemeente Boxmeer, 
plaatsen kaarsjes op alle graven 
op het geallieerde kerkhof

2020
5 januari
Huibuuke, Liedjesmiddag en uit-
komen jeugdcarnaval, de Pit, 
14.11 uur
9 januari
EHBO, herhalingsles, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
16 januari
EHBO, herhalingsles, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
17, 18 en 19 januari
Huibuuke, jubileumfeesten, Plein
19 januari
TKO, ATB toertocht
1 februari
Huibuuke, Bonte Avond, de Pit, 
20.00 uur
2 februari
Huibuuke, Bonte Avond, de Pit, 
19.00 uur
7 februari
Huibuuke, Bonte Avond, de Pit, 
20.00 uur

8 februari
Huibuuke, rondbrengen Huiwa-
ge
8 februari
Huibuuke, Bonte Avond, de Pit, 
20.00 uur
13 februari
EHBO, herhalingsles, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
15 februari
Huibuuke, Ánwaerk Make, de Pit, 
14.11 uur
22 februari
Huibuuke, Receptie, de Pit, 18.00 
uur
22 februari
Huibuuke, Stunt, de Pit, 20.00 uur
22 februari
Huibuuke, After Roetsj Bal, de 
Pit, 20.30 uur
23 februari
Huibuuke, Optocht, 14.11 uur
23 februari
Huibuuke, Kinderhosbal, de Pit, 
15.00 uur
23 februari
Huibuuke, Optochtbal, de Pit, 
15.00 uur
24 februari
Huibuuke, Klonebal, de Pit, 11.11 
uur
24 februari
Huibuuke, Jeugd Bonte Middag, 
de Pit, 14.30 uur
24 februari
Huibuuke, Hui-XL, de Pit, 20.30 
uur
25 februari
Huibuuke, Van Hier nor Daor, 
Plein, 11.11 uur
25 februari
Huibuuke, Huilalbal, 14.00 uur
7 maart
De Pit Theater, The Musical Night, 
20.00 urr
19 maart
EHBO, herhalingsles, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
9april 
EHBO, herhalingsles, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
18 april
De Pit Theater, “Duivelsbrug” – 
Mannen van Naam, 20.00 uur
14 mei
EHBO, herhalingsles, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
17 mei
Zanggroep Palet in concert met 
Joep van Leeuwen
25 en 26 september
Loën wet ‘t
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De winnaar
van de vorige keer

SUDOKU 14-8: 
José Kuenen-Claes (PLIEN).

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 1-9-2019.

De prijzen van de oplossing voor deze keer, zijn beschikbaar gesteld door 
Warme Bakker Degen.

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17

18 19

20 21 22

23 24

25 26 27 28 29

30 31

32 33 34

35 36 37

38 39 40 41 42

43 44

Winteractie maak kennis met golf!
5 lessen van 50 minuten
voor slechts € 50,- p.p.
(inschrijven vóór 28 februari)

Tel: 06-22660985
mindyourswing@live.nl

Info lidmaatschappen en lessen:
www.golfbaanoverloon.nl

06-29444018

Maak kennis met golf!
• Golf verbindt mensen op sociaal vlak
• Golf vermindert en voorkomt stress
• Golf geeft meer energie
• Beter gewicht
• Sterkere spieren en botten
• Heerlijk buiten in de natuur

Informeer naar de mogelijkheden!
www.golfbaanoverloon.nl
info@golfbaanoverloon.nl

HORIZONTAAL
1 zowat 4 schilderij 7 cum tempore 8 eentonig-
heid 9 pers. vnw. 11 en volgende 13 vechtsport 15 
telegraaf restant 16 Germaanse godheid 17 eirond 
18 gewicht 19 water in Friesland 20 angst 21 mark-
ttent 23 riv. in Rusland 24 nikkel 25 toneelachter-
grond 28 omvang 30 lichamelijke opvoeding 31
radon 32 gering 33 welpenleidster 35 Laus Deo 
36 verdrag 37 assistent-econoom (afk.) 38 heilige 
40 verbouw 42 domina 43 verschoten 44 bijbelse 
fi guur.

VERTICAAL
1 bruto 2 Nederlandse Spoorwegen 3 langzamer-
hand 4 vlag 5 ondernemingsraad 6 lengtemaat 7 
bemanning 10 Engelse titel 12 model 13 aanlegp-
laats 14 voorzetsel 15 soort spin 20 lor 22 Chinese 
deegwaar 26 brandstof 27 soort gedicht 28 vamp-
ier 29 schrijfvloeistof 32 werkje 34 jaartelling 39
televisie 40 blijkens de akten 41 ter beschikking 42
inhoudsmaat.
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beauty & health
Carolinasalon

Open een jongwijsrekening 
en krijg een 
ijsbon van Clevers 
ter waarde van €7,50



2 3

Ons Eigen Erf
PMS 5757   Zwart

OEEVoordrukPMS2017.indd   2-3 12/06/17   14:16

Redactie:
redactie@onseigenerf.nl T 641641

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

Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl T 202664

06-11424617

www.onseigenerf.nl

Abonnement 2019:  € 13,50

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor 

de uitgave van   11 september
aanleveren uiterlijk 4 september 20.00 uur

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

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

openingstijden een exemplaar ophalen!

Belangrijke telefoonnummers: 

1. Als elke seconde telt, bij
levensgevaar of heterdaad,
bel dan onmiddellijk 112 
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