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85 jaar Overloonse Vrouwen Organisatie
Seizoensopening O.V.O. op 25 september aanstaande
Onze eerste avond dit seizoen
staat in het teken van het 85-jarig bestaan van onze vereniging,
opgericht op 3 mei 1934 onder de
naam “Rooms Katholieke Boerinnenbond Onze Lieve
Vrouw Middelares, afdeling Overloon”. In 1967 werd
de naam gewijzigd in Katholieke Vrouwen Organisatie (K.V.O.) en op 1 januari 1997 stapt de K.V.O. uit de
overkoepelende organisatie van Tilburg, en is als zelfstandige vereniging verder gegaan onder de naam:
Overloonse Vrouwen Organisatie (O.V.O.).
In die 85 jaar is er veel gebeurd. Veel activiteiten waren
anders en veel ook hetzelfde…..
Lezingen werden gegeven over katholieke gezinsgebruiken, het inmaken van fruit, huiselijkheid en gezel-

Uit: ‘de Oude Schoenendoos’
De namen van de leden van de Boerinnenbond die op de foto
staan van de slachtcursus in 1935. De cursus werd gegeven
door Mej. Hoenselaar uit St. Anthonis. Voorste rij zittend
van links naar rechts: J. Huysmans de Schutter, Johanna Hofmans, Truus Jans, Mej. Hoenselaar, Pastoor van Empel, Anna
van Daal-Vijgenboom, H. de Lange-van Daal. Tweede rij van
links naar rechts: M. Deriet-Sikes, M. Cruijsen-Janssen, M.

ligheid. Maar ook werden er lezingen gehouden die we
in een kort verleden zelf hebben gehoord, zoals over
haarverzorging, de hartstichting en de fysiotherapeut
die komt vertellen over goede houding en beweging.
Een cursus zoals het zelf maken van een matras (“bij
voldoende deelname” in 1949) komt nu niet meer
voor, maar een demonstratieles koken (in hotel Deriet
in 1963) is toch bijna hetzelfde als een kookworkshop
bij “De Garde”.
De eerste moederdagviering was op 11 oktober 1946
met Heilige Mis en namiddag Lof. Daarna bijeenkomst
in café Deriet met koffietafel. “Zelf kop en schotel
meebrengen.” Tegenwoordig zetten we bij onze vereniging de vrouw in het zonnetje tijdens de Internationale Vrouwendag.
Uitstapjes maakten onze leden ook al; in 1948 gingen
ze naar het strand van Scheveningen, in 1959 naar

Willems-Heurkens, C. Janssen-Janssen, A. van Osch-Jeuken, P.
Jans-Geurts, A. Jacobs-Roelofs, Nel Gerrits, Dina Cremers, Marie Giezen, M. Voesten-Beckers, M. van Opbergen-Cremers, B.
Janssen-de Ponti, M. van Bommel-Arts, W. Schraven-Geurts, J.
Klaassen-Gerrits, J. Cruijsen-Verhaag, Hanneke Ewals. Bovenste
rij van links naar rechts: M. Bloemen-Janssen, Coba Hermans,
Han Crooijmans, Stina Hendriks, Bertha Hofmans, Truus Kuenen,
Bertha van Abel, Anna Nabuurs.

Duitsland en in 1981 naar de Heineken-bierbrouwerij in Den Bosch.
Elk jaar heeft de O.V.O. een thema als inleiding op
ons programma in de kalender. Dit jaar is dat: “Voor
elkaar en met elkaar”. Als een vereniging 85 jaar
bestaat, en al die jaren zijn er mensen actief geweest en hebben hun steentje bijgedragen, zowel
de bestuurders als de leden, dan mag je concluderen dat er al die tijd voorzien is in een behoefte van

ons, de vrouwen in deze gemeenschap. Juist omdat
al deze vrouwen die ons zijn voorgegaan het voor
elkaar en met elkaar hebben gerealiseerd, kunnen
wij vandaag genieten van onze vrouwenvereniging,
die ”een ontmoetings- en contactpunt wil zijn tussen vrouwen die zich met elkaar verbonden voelen”
(quote uit “Wat wil de K.V.O.” tijdens de naamsverandering in 1967.)
Tot 25 september 2019.

Toerklub fietst de bevrijdingsvlam van
Caen naar Overloon in tweeënhalve dag
Op 13 oktober a.s. viert Overloon 75 jaar vrijheid. Met een mooi evenement
wordt gevierd dat wij al 75 jaar leven in vrede en
vrijheid. Maar wat is vrijheid zonder licht? Licht
staat symbool voor het goede, en met het halen van
de vrijheidsvlam in Caen, wil de Toerklub bijdragen
aan de herdenking en bijdragen aan de verspreiding van vrede in Europa.
Net als in 1984 en 1989 toen de Toerklub ook het
bevrijdingsvuur haalde, willen we de verbinding
weer leggen met de stad Caen in Normandië. De
verbinding die de Engelse soldaten al legden na
de zware strijd om Overloon: ‘Overloon, the 2nd
Caen’. Dit keer worden de 16 fietsers in Caen ver-

gezeld door Burgemeester Van Soest en Wethouder
Jeu Verstraaten. Na de officiële ceremonie in Caen
op 10 oktober, begint op 11 oktober de zware fietstocht, 260 km per dag en nog de nodige hoogtemeters zullen enkele zweetdruppels kosten. Sponsoring door Adriaan van den Heuvel Makelaars en
Fysio Teunissen maakt het voor de TKO haalbaar om
dit te ondernemen. Met de fysiotherapeute Kyra
Kosak van Fysio Teunissen hopen we met nog redelijk frisse benen op zondagmiddag 13 oktober in
Overloon aan te komen met brandende vlam. Daar
zullen we deelnemen aan het defilé en op het 14
Oktoberplein de vlam overdragen aan de oudste
inwoner van Overloon. Hopelijk zijn vele van jullie
daar ook bij.

TKO in de Vogezen (juni 2019)

Het mag geen naam hebben
Zin in ‘n derde helft…? Sluit je aan bij LOGEKO…!
Alle duiven op de Dam… én twee in de Museumlaan…!
Wie ziet ze vliegen…?
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Kerkberichten
Vieringen 15 september – 28 september:
Zondag 15 september 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor van der Sluis
Acolieten: Ans Abels en Gerda Willems
Koor: Theobalduskoor
Intenties: Paul en Erik-Jan Cornelissen
Zondag 22 september 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan Donders
Acolieten: Jeanne Willems en Frans Kersten
Koor: Theobalduskoor
Zaterdag 28 september 19.00 uur
Gebedsviering
Koor: Palet
TV-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bijzondere feestdagen en op de vierde zaterdag van
de maand, in de maand september op 28 september, 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;
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 kerkberichten of bij het e-mailadres van de parochie
(info@theobaldusparochie.nl) een kennisgeving van

Intenties voor 28 september en 29 september: jaargetijde is voor Ben Peters; de intenties zijn ook voor
Jos de Greef, de overleden familie Janssen-Giebels,
de overleden familie Deriet-Jans, Frans en To Beckers-Hendriks, Karel Beckers, Miny Verberk-Beckers
en Gerta Stappers-Cornelissen.
Kosterdienst:
8 september – 14 september
Nelly van Gemert, tel. 642504
15 september – 21 september
Jan Hendriks, tel. 641753
22 september – 28 september
Tiny Willems, tel. 641814
29 september – 5 oktober
Nelly van Gemert, tel. 642504
voor abonnees van KPN/ Telfort/ XS4ALL/ glasvezelproviders, met de witte afstandsbediening,
via kanaal 1475,
voor abonnees van Telfort met de zwarte afstandsbediening, Edutel, Fiber.nl, Stipte:
via kanaal 2186,
voor abonnees van Trined, via kanaal 521.
De digitale TV-programma’s zijn, behalve in de gemeente Boxmeer, ook te zien in, onder andere, de
gemeenten St. Anthonis, Mill en St. Hubert, Cuijk,
Grave, Uden, Veghel en Landerd.
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
U kunt eveneens contact opnemen met het secretariaat 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
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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 bereiken onder telefoon 06 23 88 78 60.
E-mail:
secretariaat@parochiemariamoedervandekerk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de
Kerk: www.parochiemariamoedervandekerk.nl

R.K. Begraafplaats
In een nieuw vast te stellen reglement voor het beheer en onderhoud van de begraafplaats, komen
twee nieuwe zaken voor en wel:
Officiële mogelijkheid tot het verstrooien van as
Recentelijk is er (zonder voorkennis van de deelparochieraad) op het kerkhof op een zeer ongelegen
plek de as van een overledene uitgestrooid. Voor de
deelparochieraad is dit aanleiding geweest om het
parochiebestuur voor te stellen een officiële plek op
het kerkhof aan te wijzen voor het verstrooien van
de as van een overledene.
Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te
maken, dient u vooraf contact op te nemen met
de beheerder van het kerkhof i.c. de heer W. Derks
De afgelopen maanden
konden de bezoekers
van de Plus in Overloon
en Vierlingsbeek hun
statiegeldbonnetjes
doneren aan de speeltuin in Overloon. Dit hebben de mensen dan ook
massaal gedaan, want er is voor maar liefst €623,45
gedoneerd. Daarbij komt nog dat NSGK met dank aan
de plusregeling dit bedrag mag ophogen met 50%,
omdat de speeltuin een samenspeeltuin is.
Alsof dit niet al heel goed nieuws is, kreeg de speeltuin ook een heleboel planten gesponsord van vd
Lockant potcultuur uit Haps en champigonmest van
composthandel Fleuren-Alders uit Sambeek.
Tot slot gaan de 6 leerlingen van de Mikadoschool
uit Gennep vanaf woensdag stage lopen in de speeltuin, zodat de speeltuin altijd netjes en onderhouden blijft. Deze 6 leerlingen starten op 28 augustus
en werken dan in de speeltuin iedere woensdag van
9 tot 11:30 uur onder begeleiding van de leerkracht.
Verder zoekt de stichting nog enkele vrijwilligers die
zouden kunnen en willen helpen op deze ochtenden. Heb jij affiniteit met kinderen met een beper-
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(tel.06-25369493) of met mevr. A. de Greef-De Swart
(tel.0478-641690)
Voor het verstrooien van de as wordt een bijdrage
van € 100 gevraagd in de onderhoudskosten van het
kerkhof.
Urnengraven
Naast het bijzetten van een urn in de urnenmuur
bestaat nu ook de mogelijkheid om een urn in een
urnengraf te plaatsen. Deze urnengraven zullen in
de cirkel voor de urnenmuur komen te liggen.
Betreffende de kosten van begraven in een urnengraf wordt verwezen naar de website van de parochie.
king, werk jij graag buiten en begeleid je graag 2
kinderen bij een groentaak in de speeltuin, neem
dan contact op met de voorzitter van de Stichting,
het nummer is 0619066949

Stichting de Vrolijkheid zoekt vrijwilligers
voor het KunstLab op AZC Overloon.
De Vrolijkheid investeert met kunst in de ontwikkeling en empowerment van kinderen, jongeren en
hun ouders in asielzoekscentra.
Voor het KunstLab zijn wij op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij kunstzinnige workshops
voor kinderen op AZC Overloon. Stichting de Vrolijkheid organiseert op ruim vijfentwintig AZC’s in
Nederland kunstzinnige activiteiten voor kinderen
en jongeren en streeft ernaar om het leven in asielzoekerscentra minder schadelijk te maken voor de
jonge bewoners.
In onzekere tijden is het heel belangrijk dat er ook
ruimte is voor creatieve, vrolijke bezigheden. Dit
doen we door middel van muziek, beeldende kunst,
dans en theater.
Als vrijwilliger ondersteun je de kunstenaar /
workshopleider tijdens de creatieve activiteiten.
Planning: donderdagen van 15.00 tot 17.00 uur.
Tijdsbesteding: één dagdeel per week.
Heb jij:
• affiniteit met kunst in de meest brede zin van het
woord?

• vind je het leuk om met kinderen en jongeren te
werken?
• een positieve houding en humor hoog in het vaandel?
• een flexibele instelling?
Dan zoeken wij jou!
Wij bieden:
• een leuk en enthousiast team
• een toffe, inspirerende plek
• een groot netwerk van kunstenaars
• reiskostenvergoeding
• diverse trainingen die je kunt volgen
Doe je een kunstopleiding en wil je graag met jongeren werken? Dan kun je misschien wel doorstromen als workshopleider. Er is veel mogelijk! Of heb
je interesse om stage te lopen bij ons, neem voor
meer informatie contact met ons op.
*Als je ons team komt versterken is het verplicht
om een VOG aan te vragen, ook krijgen we met ons
hele team de eerste basistraining van de Vrolijkheid.
Dit is allebei uiteraard kosteloos voor jou.

Op 2 september om 10.00 uur is het startschot gegeven
van de kaartverkoop voor de

11e Brabantse Humor Avond
Maar liefst 5 buutreedners zullen hun praatje in de
ton aan u ten gehore brengen.

Toegangsbewijs €15-, verkrijgbaar bij Shop Jacobs
aan de Vierlingsbeekseweg 13 , Overloon

‘D’n Allochtoon’ zal in ons aege Brabantse land de
avond aftrappen. Daarna zal ‘Roodkapje’ de bühne ophuppelen. Maar of ze koekjes en wijn in haar
mandje mee heeft genomen, is even afwachten.
Daar maak ik me ook niet druk om want ‘hieperdepiep hoeree’, daar is ‘De man van de SRV’! Wat
zou hij in zijn assortiment hebben?
‘Goeroe’ Berry Knapen, 11x in 12 jaar kampioen van
Zuid- Nederland zal zijn winnende buut na de pauze voordragen.
Vervolgens worden we meegenomen door Hu’hum,
een muzikaal-komische act. Dan zal ons hart sneller
kloppen omdat de Limburgse Postcodekanjer staat
te trappelen! Hij blijkt een échte kanjer te zijn, want
bij de <overige postcodes>/< postcode 6040 en omstreken> is hij meerdere malen kampioen! Hij zal
zorgen voor een fantastische afsluiting van het programma die avond.
Tot zaterdag 5 oktober
20.00 uur in de Pit Overloon
Zaal open om 19.00 uur
Berry Knapen
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Clubkampioenschappen 2019
Afgelopen week werd er bij Tennis
en Padel Loonse Duinen gestreden
om de titel(s) clubkampioen(en).
Ondanks de soms tropische temperaturen hebben
alle deelnemers gestreden voor wat ze waard waren en hebben we veel spannende partijen gezien.
Op zaterdag 25 augustus werd het toernooi afgetrapt met de enkels, waarna van donderdag tot en
met zondag het de beurt was aan de dubbels. Dit
jaar hadden we voor het eerst ook een 60+ categorie, welke volledig op vrijdag werd afgewerkt. De
winnaars zijn uiteindelijk geworden:
Heren Enkel A:
1
Björn Kuenen

2

Robert Jakobs

Heren Enkel B:
1
Johan Vreugdenhil
2
Peter Verhoeven
Heren Dubbel 60+:
1
Peter Brouwer
Henk de Vlam
2
Frans de Lange
Jan van Lith
Dames Dubbel:
1
Femke Habraken
Ingrid Lochs
2
Hilke van den Boom
Elna Verbeek
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Björn Kuenen

Heren Dubbel A:
1
Stan Gerrits van den Ende
Björn Kuenen
2
Robert Jakobs
Sieb Jakobs
Heren Dubbel B:
1
Herman Verbeek
Ron Vloet
2
Richard Massop
Sjaak van Bree
Gemengd Dubbel:
1
Stan Gerrits van den Ende
Elna Verbeek
2
Robert Jakobs
José Janssen
Iedereen bedankt voor de deelname!

JAKOM PADEL HERFSTTOERNOOI
In het weekend van 11 t/m 13 oktober organiseren
wij ons allereerste open padel toernooi. Dit toernooi zal gespeeld worden in 3 categorieën: recreanten, gevorderden en wedstrijdspelers. Om deel te
nemen aan dit toernooi hoef je geen lid te zijn van
de tennisclub of van de KNLTB. Inschrijven kan via
toernooi.nl, waarvan de link op onze website staat
(tcloonseduinen.nl). Het thema van het toernooi is
Mexicaans, wat betekent dat er de hele week Mexicaanse hapjes en drankjes verkrijgbaar zijn aan de
bar.
Iedere deelnemer ontvangt bij inschrijving een voucher om een keer een uur gebruik te maken van
onze padelbanen (incl. rackets en ballen)! De inschrijving is geopend tot 1 oktober, twijfel dus niet
en schrijf je nu in!

Laatste oproep insturen voordracht!
In januari 2020 zal de Dr. Peelencultuur- en stimuleringsprijs
worden uitgereikt aan een persoon, team of organisatie die op
cultureel gebied in de Gemeente
Boxmeer actief is. Een vijfkoppige commissie, allen vrijwilligers,
beoordelen de inzendingen en
bieden hun keuze aan de Gemeente Boxmeer aan.
U kan alles en iedereen wat te maken heeft

Schaartven:
Tijdens de vergadering van
de Dorpsraad op 1 juli was
Thijs Hofmans uitgenodigd
om een toelichting te geven
naar aanleiding van de onrust die in het dorp is ontstaan. Thijs Hofmans zegt dit te begrijpen. Hij geeft
een uiteenzetting over hoe hij het Schaartven heeft
verworven, welke voorwaarden en mogelijkheden
er door de gemeente zijn geformuleerd en dat hij
aan die voorwaarden voldoet. Hij heeft de emotionele waarde voor Overloon onderschat en ook onderschat dat zaken financieel en technisch niet zo
eenvoudig zijn als hij het zich vooraf had voorgesteld. Het advies van de Dorpsraad is om een reactie
te sturen via Ons Eigen Erf, bij de gemeente het probleem aan te kaarten en te proberen een tijdelijke
voorziening te treffen, waarbij de Dorpsraad hem
hierbij zal ondersteunen. Namens de Dorpsraad
werd Thijs bedankt voor zijn openhartigheid.

met cultuur in de Gemeente Boxmeer voordragen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan theater, een kunstenaar, musical, muziek, historische organisaties of dans. Het mag uit uw eigen
woonplaats zijn, of uit de gemeente Boxmeer.
Naast de eer ontvangen de winnaars ook een mooi
geldbedrag van respectievelijk 750,- en 250,- euro.
De deadline voor het insturen van een voordracht
is 1 oktober 2019. Het kost maar 5 minuten van uw
tijd: vul het formulier in op www.drpeelen.nl.

aanwonenden Oploseweg en belangstellenden
over de verkeersveiligheid Oploseweg op woensdag
2 oktober 2019 om 20:00 uur in de Pit. Twee ambtenaren van de gemeente zullen u uitleg geven. De
gemeente heeft metingen gedaan: er wordt veel te
hard gereden op de Oploseweg.
Voorlopige agendapunten collegebezoek op 16
september a.s.:
• Openbaar vervoer: niet in het weekend en niet
naar het station;
• Tegels enz.: Na de aanleg van de glasvezel is de
bestrating nog niet op orde;
• Parkeren;
• Herindeling;
• Duurzaamheid: waterbergingen, “steen eruit –
groen erin”;
• Nieuwbouw basisschool;
• AZC (25 juli extra vergadering klankbordgroep) in
samenhang met inbraken;
• Up-to-date visie met betrekking tot de toekomst
van Overloon.

Verkeersveiligheid Oploseweg:
De dorpsraad organiseert een bijeenkomst voor
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KBO – OVERLOON
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KALENDER VAN ACTIVITEITEN
vanaf 11 september
WOENSDAG 11 SEPTEMBER Koken voor Ouderen.
In de foyer van de Pit. Aanvang om 12.00 uur. Alleen
op uitnodiging.
WOENSDAG 11 SEPTEMBER Sociaal Culturele Dag
Kring KBO te Wanroij.
MAANDAG 16 SEPTEMBER Kijk op Kunst. Aanvang
19.00 uur. Verzamelen op het Museumplein om
18.50 uur nabij Restaurant Museumzicht.
VRIJDAG 27 SEPTEMBER Samen Eten en Ontmoeten
bij restaurant golfbaan De Kuluut.
VRIJDAG 27 SEPTEMBER T/M 11 OKTOBER Rabo
Clubsupport. Rabobankleden kunnen met de thuis
ontvangen code stemmen uitbrengen in deze periode. Steun uw vereniging!
Cursus E-bike voor senioren
Op donderdag 10 oktober wordt in het Joffershof
te Vierlingsbeek de cursus E-bike voor senioren gegeven. De cursus begint ’s morgens om 10.30 uur
met een uitleg bij en over de fietsen en over EHBO.
Vervolgens zal fysiotherapeut Dhr. Wouter van Dongen een presentatie houden over bewegen.
Rond het middaguur is een gezamenlijke lunch, welke aangeboden wordt door SWOGB. Na de lunch zal
door Veilig Verkeer Nederland de cursus “Het nieuwe fietsen” 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!!
Toneel “Een Dubbele Agenda”
Opgelet! Niet op woensdag 20 november, maar op
maandagavond 25 november voert HOT in gemeenschapshuis “De Pit” te Overloon het toneelspel “Een
dubbele agenda” op. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten. Op verzoek van HOT is de voorstelling
dus verschoven naar een andere datum. De voorstelling begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer
21.30 uur.
KBO-leden kunnen tegen betaling van € 5,00 een
entreekaartje kopen op 18 en 25 september van
10.00 uur tot 12.00 uur in De Pit. Tevens geeft het
toegangsbewijs recht op een consumptie.
Er zijn maar een beperkt aantal kaartjes te koop.
Dus Op=Op!
Steun KBO-Afdeling Overloon financieel met Rabo
Clubsupport.
De KBO afdeling Overloon is een vereniging met
een grote diversiteit aan activiteiten. Door de hoeveelheid aan activiteiten kunnen heel veel ouderen
hieraan meedoen. Hiermee voorkom je ook dat
mensen zich eenzaam gaan voelen en in een isole-
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ment terecht komen; maar juist wekelijks of maandelijks contacten met andere mensen onderhouden.
Om deze activiteiten te organiseren is geld nodig en
vragen wij vaak een kleine bijdrage van de deelnemers. De bijdrage willen wij zo laag mogelijk houden, zodat iedereen deel kan nemen.
Met Rabo clubsupport investeert de Rabobank in
de lokale leefomgeving, om al die verenigingen en
clubs sterker te maken. In plaats van een deel van
de winst in de vorm van dividend aan de aandeelhouders uit te keren wordt het besteed aan maatschappelijke initiatieven, om zo de leefomgeving
leefbaarder, aangenamer en eerlijker voor iedereen
te maken.
Ben je lid van de Rabobank dan kun je jouw vereniging financieel ondersteunen door je stem uit te
brengen op Rabo clubsupport. Met jouw stem bepaal jij mede waar het geld aan besteed wordt. Zo
oefen je direct invloed uit op je eigen leefomgeving.
Vanaf 27 september tot 11 oktober 2019 kun je als
Rabobank-lid je stem uitbrengen op je favoriete
vereniging. Met de code die je ontvangt kun je vijf
stemmen uitbrengen op een vereniging of stichting,
waarvan er maximaal twee op dezelfde stichting of
vereniging mogen zijn. Elke stem is namelijk geld
waard. Vorig jaar heeft deze actie ons ruim
Euro 750,00 opgebracht door uw stemmen.
Mocht je niet weten hoe dit stemmen in zijn werk
gaat, dan kunnen wij u hierbij helpen op de dag
van de ouderen op 3 oktober 2019. U dient dan wel
uw code die u van de Rabobank ontvangt, mee te
brengen. Wij vertrouwen erop dat onze leden ons
in groten getale zullen ondersteunen.
Start Schaakbijeenkomsten op 18
september
Na een zomerstop van enkele maanden willen we binnenkort weer starten met de schaakbijeenkomsten
op de woensdagochtenden. Liefhebbers van het
schaakspel kunnen zich melden bij Wil Philipsen,
tel 0478-641840. De bijeenkomsten worden geleid
door Theo Hurkens van schaakvereniging “De Vrijpion” uit Boxmeer . Ook niet-leden die het schaakspel willen leren zijn van harte welkom. Er zijn geen
kosten aan verbonden.
Deze schaakbijeenkomsten worden gehouden op
de woensdagen van 9:30 tot 11:00 uur. Locatie gemeenschapshuis De Pit.
Van schaakvereniging “De Vrijpion” uit Boxmeer zal
een aantal personen deze schaakbijeenkomsten begeleiden.

Na een zonnige vakantie
is ook LOGEKO weer met
frisse moed begonnen
met de repetities.
Er staan weer verschillende uitvoeringen op het programma, zoals deelname aan het bevrijdingsconcert
op zondag 13 oktober en ‘Winter Surprise’ samen
met Oker en Palet op 13 december. LOGEKO heeft
een goede bezetting wat betreft de Sopranen, Alten en Bassen. De Tenoren kunnen nog wat versterking gebruiken en we weten zeker dat er nog veel
zangtalent in Overloon aanwezig is. We hebben een
breed repertoire, zeker voor ieder wat wils. We zijn

geen Kerkkoor maar zingen een keer per jaar een H.
Mis voor de leden en overleden leden van het koor,
en de Nachtmis. Hierbij EEN OPROEP AAN ALLE
MANNEN: Houdt je van zingen…? Heb je een goede
stem…? Wil je zingen in een leuk en gezellig koor?
Schroom niet en sluit je aan bij de groep TENOREN;
wij hebben jullie hard nodig en de drempel is echt
niet hoog. De repetities zijn iedere dinsdagavond
van 20:00 tot 22:00 uur in de blauwe zaal van de
Pit. Ook de ‘derde helft’ in de foyer is altijd gezellig, maar uiteraard vrijblijvend. We kijken hoopvol
naar jullie uit!!
De Tenoren van LOGEKO.

Tweede editie Bricktopia Overloon
Na het grote succes in 2018 krijgt het LEGO®-evenement Bricktopia Overloon 13 oktober 2019 een vervolg. Tijdens de festiviteiten rondom 75 jaar Vrijheid
in Overloon tovert Dutchbricks ook dit jaar De Pit
weer om tot een LEGO®-paradijs voor jong en oud.
Om de vrijheid te vieren wordt er door de leden gewerkt aan enkele bijzondere creaties en opstellingen in verschillende thema’s.

Noteer 13 oktober dus alvast in je agenda.
Later meer informatie over wat er allemaal te zien
en te doen is.
Volg Dutchbricks op Facebook om op de hoogte te
blijven van al onze activiteiten.

Ook dit jaar is het aanbod gevarieerd, denk aan trucks, steden, militaire voertuigen etc.
Natuurlijk is het ook dit jaar weer
mogelijk om bij onze verkopers
te komen zoeken naar dat ene
missende steentje of net die ene
set die mist uit je verzameling.
Voor de kinderen is er een LEGO®-bouwhoek en voor de allerkleinsten is er dit jaar zelfs Duplo® aanwezig.

Mix-Tennistoernooi 60+
Vrijdagmorgen 4 oktober wordt er
weer een gezellig mix-toernooitje
georganiseerd voor alle 60+ leden.
Opgeven hiervoor kan bij:
Wilhelmien, wilhelmienrutten@hotmail.com /
tel. 06 18485538
of
Henk, henkdevlam@hotmail.com /
tel. 06 45025119
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Graag willen wij langs deze weg
iedereen bedanken voor de
belangstelling die wij als
familie mochten ontvangen
rond het afscheid van
mijn man, vader en opa.

Wim van Son
Dit heeft ons goed gedaan en is
ons tot steun.

Familie van Son - Donckers



Inloop / Open dagen
BiBBi
************************************

Loop gerust even binnen
en maak kennis met

21 september

de microvezel-producten

5 oktober

van BiBBi

2 november

************************************

Open van
10.00 uur – 16.00 uur
Koffie of thee staat klaar

Voor elke klant is er een leuk cadeautje

Susanne Ermens – vd Velden
Rondweg 7
5825 HT Overloon
Tel: 06 – 22 50 47 13
Mail: susanneermens@gmail.com
www.bibbi.info/susanneermens
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VAKANTIE VOORBIJ, TIJD VOOR THEATER!
Het weer slaat om. De
korte broeken en T-shirts gaan weer de kast in en de
jas gaat weer aan. Terrasjes worden opgeruimd en
de blokken hout voor de openhaard worden weer
aangevuld. De dagen worden korter en de avonden
langer. Tijd om weer eens te gaan genieten van een
avondje theater. De Pit Theater heeft in samenwerking
met E & E Support een aantal mooie voorstellingen
weten te boeken voor het komende theaterseizoen.
‘Dag Mama’ - maandag 28 oktober - 19:00 uur
Ten eerste is dat de voorstelling ‘Dag Mama’, de veelgeprezen muziektheatervoorstelling over omgaan
met dementie. Boxmeer is een ‘Dementievriendelijke gemeenschap’ en werkt aan het vergroten van
de kennis over dementie, op allerlei manieren en bij
iedereen. Doel is dat mensen met dementie zoveel
mogelijk kunnen deelnemen aan het gewone leven.
Juist de kleine dagelijkse dingen zijn van betekenis
voor mensen met dementie en daarin kan iedereen
wat betekenen.
De voorstelling ‘Dag Mama’ past hier perfect bij.
De gemeente Boxmeer vindt het fantastisch dat we
deze voorstelling hier mogelijk kunnen maken en
nodigt u van harte uit.
De voorstelling gaat over een vrouw, die zichzelf
aan het verliezen is. Met de brandende vraag voor
dochter hoe daarmee om te gaan. Het stuk speelt
zich af in de nieuwe leefomgeving van moeder:
haar kamertje in het verpleeghuis. Hier moeten de
werelden van moeder, dochter en zorgprofessional
samenkomen. Dit blijkt niet eenvoudig.
Tickets: € 7,00 (inclusief 1 consumptie) verkrijgbaar
via: www.ticketkantoor.nl/shop/dagmamaboxmeer

‘Geen Viking’ - Mark van de Veerdonk - zaterdag 9
november - 20:15 uur
Verbale slapstick vol mallotige meningen, onzinnige omdraaiingen en slimme schijnbewegingen.
Zie hier het handelsmerk van cabaretier Mark van
de Veerdonk. Ook zijn nieuwe voorstelling belooft

weer een ware flipperkast
vol stuiterende grappen te
worden. Tweemaal 50 minuten ontiegelijk lachen,
onder het motto “Het leven is geen grap, je moet
het er zelf van maken”.
In “Geen Viking” doet de
Brabander wederom verslag van een bizar incident
uit zijn persoonlijke leven
waar hij misschien niet sterker maar wel veel joliger
uit is gekomen. En dat is ook wat waard.
Wie de afgelopen jaren één of meerdere van zijn
onstuimige optredens heeft meegemaakt, weet dat
het draait om die ene vraag: wat wordt het decorstuk? Na een vliegende wc-pot, een halve deux chevaux, een antieke telefooncel, een gecrashte solex
in een ladekast en een concertvleugelboot … wat
sleept de Brabantse komiek nu het podium op? Van
de Veerdonk zelf: “Wat het decor wordt? Ik kan
slechts één ding verklappen; Geen Viking”.
Tickets: € 17,50 (inclusief 1 consumptie) verkrijgbaar
via: www.depitoverloon.nl
‘The Musical Night’ - zaterdag 7 maart 2020 - 20:00 uur
“The Musical Night” is een veelzijdig theaterconcert waarin Hanneke Engels, Miriam Venema, Silencio Pinas en een fantastisch combo het publiek
meeneemt op een reis langs alle grote musicals.
Denk aan de bekende hit musicals als Elisabeth, The
Phantom of the Opera, Mary Poppins, The Lion King
en Mamma Mia.
Drie professionele musical zangers
(bekend uit o.a.
Soldaat van Oranje, Sister Act, Love
Story, The Lion
King) die hun talenten bundelen
en het publiek
trakteren op een
avond vol ingetogen ballads, anekdotes en spectaculaire meezingers.
Samen met het 4
koppig combo presenteren zij een fantastische muzikale avond. Laat
u verrassen door de heldere samenzang en de rijke
songs die het musical repertoire kent.
Tickets: € 17,50 (inclusief 1 consumptie) verkrijgbaar
via: www.depitoverloon.nl
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‘De Duivelsbrug’ - Mannen van Naam - zaterdag 18
april 2020 - 20:00 uur
De MANNEN VAN
NAAM (Ton Smulders, Ad Grooten en Wilbert
van Duinhoven)
brachten al vier
succesvolle theaterprogramma’s
op de planken
en toerden onder
meer met Sylvia
Houtzager,
bekend van Flairck.
Na het succes van
eerder dit jaar staan zij opnieuw in 2020 op de Overloonse planken.
Met hun sympathieke presentatie creëren de mannen een huiskamersfeer waarin ze moeiteloos schakelen tussen hilarische grappen en kleine persoonlijke liedjes. Maar net zo gemakkelijk zetten ze een
opzwepende Keltische folkdeun in. Daarvoor brengen de mannen een keur aan instrumenten mee,

waaronder een heleboel snaarinstrumenten, fluiten, een accordeon en een doedelzak.
Het Brabants Dagblad noemde hen ooit de Brabantse Crosby, Stills and Nash, maar de oplettende theaterbezoeker herkent ze als drie mede-oprichters van
Pater Moeskroen.

De verkoop van de afgeschreven en geschonken
boeken heeft dit jaar het
mooie bedrag van € 846,05
opgebracht.

ook iedereen die hieraan heeft meegewerkt dankzeggen voor hun inzet, met name Betsie en Martien
Hendriks, die ieder jaar weer hun garage openstellen om de verkoop gedurende de hele zomervakantie mogelijk te maken.

Tussen de nummers door vertelt zanger/verteller Ton
Smulders het verhaal van DE DUIVELSBRUG, muzikaal ondersteund door zijn kompanen Ad Grooten
en Wilbert van Duinhoven en in een regie van Dick
Hauser. Een spannende oude sage die nog steeds
actueel blijkt te zijn. Die als spiegel dient: was alles
wel zo anders vroeger? Gaat het nu beter of juist
slechter met ons? En hoe staat het met ons morele
kompas? Zal dat ons wel veilig over de Duivelsbrug
leiden?
Tickets: € 17,50 (inclusief 1 consumptie) verkrijgbaar
via: www.depitoverloon.nl
Wij zien u graag bij één of meerdere van deze prachtige voorstellingen in de Pit! Lekker een onbezorgd
avondje genieten in eigen dorp!

De Lónse Bieb is hier heel blij mee en wij willen dan
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Ontmoetingspunt ‘t HELDER
Ruimte voor úw ideeën!
15 sept.

Stiltedag www.mindfullnesscentrumvenray.nl

17 sept.

Engelenavond met Marielle Beks

28 sept.

Glasworkshop met Hanneke Vreede

17 sept.
21 sept.

Start cursus Luisterkind www.dianahendriks.nl

Dagworkshop beeldhouwen

Meer informatie vindt u op de website!

Aanmelden voor de nieuwsbrief? Stuur een email!
Pieter en Annemie v/d Munckhof, tel. 0478-641404 of
06-27007511 email t-helder@ziggo.nl Helderseweg 31, Overloon

www.helder-overloon.com
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Heeft u vragen
of wilt u een
afspraak? Bel:
(0478) 64 24 75
www.fysiovandervliet.nl

Puzzel mee en win
Deze keer prijs beschikbaar gesteld door
RESTARIA LOON.
Zie pagina achteraan.

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
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HET WEER
Augustus 3e hittegolf. Zomer zeer
warm.
Na de droogte en extreme hitte in de vorige maand,
zijn we de laatste meteorologische zomermaand
begonnen met vrijwel normaal Nederlands zomerweer. Op de 2e bracht een onweersbui enige verkoeling en deed de droogte even vergeten. Met 14
mm op mijn station was dat de grootste dagsom van
de hele maand. Tot de 12e bleven de temperaturen
op een normaal niveau.
Nadien kregen we een wat koelere periode en ook
ruimschoots wisselvalliger.
Er viel geregeld wat regen, maar de hoeveelheden
bleven altijd aan de magere kant. Op Overloonse kermiszondag kwam er nog 13 mm regen voor.
De rest van die dagen was het heel aangenaam en
droog. De laagste temperatuur in deze maand was
op de 13e,toen ik maar net de 20 graden grens kon
noteren.
Overigens waren alle dagen minimaal warm en dat
komt toch maar zelden voor.
Na de kermisdagen werd het alleen maar warmer
en bereikten we nog een hittegolf. De 3e in deze
zomer en dat is slechts een keer eerder voorgekomen en wel in het jaar 1995. Die voornoemde hittegolf hield precies een week stand.
De hoogste waarde kon ik op de 27e noteren, toen
de meetbuis 33.9 graden aanwees. Bijna een week
lang was het helder en een zacht briesje uit het oosten.
Door het heldere weer werd het in de laatste decade niet alleen de warmste, maar ook de zonnigste
ooit. Het totaal aan zonuren liep deze maand op tot
254 uren en komt daarmee op plaats 5 in de top 10.
Op de laatste augustusdag werd het nog tropisch
en kwam er nog een stevige onweersbui voor en

werd het tekort aan neerslag enigszins aangevuld.
Totaal viel er 64 mm, wat we vrijwel normaal kunnen noemen.
Het gemiddelde aan temperatuur bedraagt 19.5
graden. Vrijwel overeenkomend met de twee eerdere maanden. Normaal is 17.6 graden.
Door al die bovennormale temperaturen, komt de
zomerperiode ook zeer hoog uit. Juni en Juli kwamen met 19.6 graden ruim boven normaal uit. Zeker omdat we de warmste junimaand ooit beleefden. Ook de extreme hitte in juli zijn we nog zeker
niet vergeten. Op drie dagen bereikten we toen
een absoluut hoogtepunt. Zeker de 40.1 graden op
25e van die maand. Zo is het zomergemiddelde uitgekomen op 19.6 graden. Dat betekent plaats 2 in
de top 10. Vorig jaar werd het met 20.0 graden de
warmste zomer ooit. Ook de droogte is nog zeker
niet voorbij. Totaal viel er 136 mm neerslag. Normaal is dat 195 mm. Niet verwonderlijk dat ik op het
einde van de zomer de laagste waterstand ooit heb
gemeten. Het aantal aan zonuren was daaraan ook
debet aan. Met 783 zonuren was de verdamping uitermate groot te noemen. Slechts vier zomers waren nog zonniger. Normaal schijnt de warmtebron
590 uren in die 3 zomermaanden.
Inmiddels zijn we aan de meteorologische herfst begonnen. En de temperaturen gingen ook een flinke
stap terug. De eerste dagen waren nog droog, maar
al snel werd het een stuk wisselvalliger en ruimschoots koeler.
Hoe het verder gaat kun je vernemen als je afstemt
en luistert naar mijn dagelijkse weerpraatje op radio MAASLAND FM 89.6 en wel om 12.30, 13.30 en
ook in de vroege avonduren. Ook via radio VENRAY
FM 90.2 ben ik te horen. Zowel in de vroege ochtenduren als later op de dag.
Weerman Bert Vloet

Open dag gemeentehuis
Tijdens de koopzondag ‘Boxmeer Proeft’ op 29 september, kan er ook
aan het gemeentehuis worden ‘geproefd’. Van 11
tot 17 uur zijn er leuke en interessante activiteiten
in en rond het gemeentehuis
Er zijn activiteiten voor jong en oud, zoals:
• Een speurtocht waardoor je over alle afdelingen
van het gemeentehuis wat te weten komt.

• Zelf een paspoort maken.
• Vragen stellen aan een gemeenteraadslid.
• Op de foto met de burgemeester.
• Uitleg over werkzaamheden, van maatregelen tegen wateroverlast, hoe het archief en begroting
online werkt tot het verstrekken van hulpmiddelen vanuit de WMO.
• En nog veel meer.
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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

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

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl
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Expositie “Vrijheid” in bibliotheek Sint Anthonis
Amirhossein Shojaei, 36 jaar, komt uit Iran en woont
momenteel in Overloon in het AZC. Hij exposeert
schilderijen en tekeningen in de bibliotheek van
Sint Anthonis. Zoals stadsgezichten van Alkmaar,
het protestants kerkje van Boxmeer en schilderijen
van muzikanten. Zijn “Vrijheid” komt tot uiting in
schilderijen als “Emigratie” en “Onderdrukking”.

Bij deze schilderijen geeft hij de donkere, vaak uitzichtloze tijd van de emigrant en de onderdrukking
van de vrouw weer. Toch blijft hij vertrouwen hebben in een oplossing.
Amir studeerde af als grafisch ontwerper in Iran. Hij
werkte ruim 15 jaar als interieur en exterieur designer, journalist en bespeelde ook drums en gitaar.
Amir werkt zowel in zwart-wit als in kleur en maakt
gebruik van olieverf, waterverf en tekenpen. Hij gebruikt waterverf zodanig dat hij meer nadruk legt
op de details van het schilderij.
Kom kijken naar dit bijzondere werk van 5 september t/m 2 november tijdens de openingstijden in bibliotheek Sint Anthonis. www.biblioplus.nl

Overloonse Bridgeclub
Op 4 september zijn we aan het nieuwe seizoen begonnen.
Nu een vrije bridge-avond met gemixte paren.
Lijn A
Paul Vloet & Leo Crompvoets
Truus Kusters & Bert Vloet
Corrie Hartong & Math Keulards

65,97%
64,49%
57,47%

♣ ♦♠ ♥

Lijn B
Jac Huijs & Piet Willems
Claudia Janssen & Henri Donath
Nellie Basten & Ethel Hilhorst

59,08%
57,75%
52,67%

Lijn C
Nelly Botden & Piet Botden
Thea Waterreus & Mien Hegger
Elly van Dijck & Helma Pigmans

69,64%
61,04%
58,96%

♣ ♦♠ ♥
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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

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

Maak maak
kenniskennis
met golf!
Winteractie
met golf!
• Golf verbindt mensen op sociaal vlak
5 lessen van 50 minuten

• Golf vermindert en voorkomt stress
voor slechts € 50,- p.p.
• Golf geeft meer energie
(inschrijven vóór 28 februari)
• Beter gewicht
Tel: 06-22660985
• Sterkere
spieren en botten
mindyourswing@live.nl
• Heerlijk buiten in de natuur

Info
lidmaatschappen
en lessen:
Informeer
naar de mogelijkheden!
www.golfbaanoverloon.nl
www.golfbaanoverloon.nl
06-29444018
info@golfbaanoverloon.nl

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

BLOEMS is op zoek naar
gebruikte flessen
Voor de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid
Overloon op 13 oktober, zoeken wij gebruikte
“wijdmondse flessen (met grote opening).
Deze zijn bedoeld voor een aankleding, een goed
idee om te hergebruiken.
U mag de flessen bij BLOEMS in de winkel afgeven.

Agenda
2019
11 september
KBO, Sociaal 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, Museumplein, 19.00 uur
16 september
Dorpsraad, Openbare vergadering met bezoek college van
B&W, de Pit, 20.00 uur
19 september
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
25 september
OVO, Openingsavond 85 jaar
OVO met Mia Dekkers, de Pit,
20.00 uur
28 september
AZC, Open dag
2 oktober
Dorpsraad, Bijeenkomst over verkeersveiligheid Oploseweg, de
Pit, 20.00 uur
3 oktober
KBO, Dag van de Senioren met
Theatergroep Zorggeluk, de Pit
3 oktober
Bridge Club, Start vervolgcursus,
Raaijhal, 13.30 - 16.00 uur
4 oktober
Tennisclub, Mix-Tennistoernooi
60+
5 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond,
de Pit, 20.00 uur
6 oktober
H. Mis met zang van LOGEKO,
kerk, 10.30 uur
6 oktober
De Vlotter, Oldtimer bromfietsrit,
Partycentrum Bos, 10.30 uur

9 oktober
OVO, Thema-avond: van melding
tot hulpverlening, de Pit, 20.00
uur
10 oktober
KBO, Cursus E-bike voor senioren,
Joffershof Vierlingsbeek, 10.30
uur
10 oktober
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
11 t/m 13 oktober
Tennisclub, Open Padel Toernooi,
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
Engels kerkhof
13 oktober
Fanfare, Bevrijdingsconcert, Kerk
16 oktober
OVO, Workshop: schilderen met
acrylverf, de Pit, 20.00 uur
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 Dorpsbrunch
26 oktober
Freunde Echo, Fenavond 50 jaar
Freunde Echo, de Pit, 19.00 uur

28 oktober
De Pit Theater, Dag Mama, 19.00
uur
30 oktober
OVO, Gezellige kienavond, de Pit,
20.00 urr
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
7 november
KBO, Voorlichting over bankzaken door de Rabobank, de Pit,
14.00 uur
9 november
Gilde, oud papier ophalen
9 november
De Pit Theater, 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
13 november
OVO, Workshop: Herôme hand
en nagel,de Pit, 20.00 uur
14 november
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
17 november
HOT, Een dubbele agenda, de Pit
18 november
KBO, Kijk op Kunst
20 november
OVO, Het Overloons Toneel, ’t
Gildehuus, 19.30 uur
27 november
OVO, Thema-avond: K&K bewindvoering en notaris Teeuwen,
de Pit, 20.00 uur
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Sámen
voor een warm afscheid
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Bel gerust
Dorien van Dijck
06-30693894
0478-642527
www.doorvandijck.nl
vanuit het hart verbinden bij afscheid
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30 november
HOT, Een dubbele agenda, de Pit
3 december
OVO, Excursie: museum psychiatrie Venray, Vertrek 13.30 uur
vanaf kerkplein
8 december
KBO en SWOGB, Uit op zondag,
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
10 december
Oker, Palet en Logeko, Winter
surprise
11 december
OVO, Workshop: sieradenmaken
bij De Passand, Vertrek 18.30 uur
vanaf kerkplein
12 december
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
13 december
Zonnegroet, Jaarafsluiting
13 december
Logeko, Oker, Palet, “Winter Surprise”
14 december
Gilde, oud papier ophalen
15 december
Huibuuke, Kaartverkoop Bonte
Avonden, de Pit, 11.00 uur
15 december
Fanfare, Kerstconcert
18 december
OVO, Kerstviering, de Pit, aanvang: zie uitnodiging
19 december
KBO, Kerstviering
24 december
Veteranen gemeente Boxmeer,
plaatsen kaarsjes op alle graven
op het Engels kerkhof

2020

5 januari
Huibuuke, Liedjesmiddag en uitkomen jeugdcarnaval, de Pit,
14.11 uur
8 januari
OVO, Nieuwjaarsreceptie: back to
the 80’s & 90’s, de Pit, 20.00 uur
9 januari
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
16 januari
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
17, 18 en 19 januari
Huibuuke, jubileumfeesten, Plein
19 januari
TKO, ATB toertocht
29 januari
OVO, Filmavond, Museumzicht,
20.00 uur

1 februari
Huibuuke, Bonte Avond, de Pit,
20.00 uur
2 februari
Huibuuke, Bonte Avond, de Pit,
19.00 uur
5 februari
OVO, Workshop: Koken bij De
Garde, Vertrek 17.15 vanaf kerkplein
7 februari
Huibuuke, Bonte Avond, de Pit,
20.00 uur
8 februari
Huibuuke, rondbrengen Huiwage
8 februari
Huibuuke, Bonte Avond, de Pit,
20.00 uur
12 februari
OVO, Jaarvergadering met optreden van De VeltOp, de Pit, 20.00
uur
13 februari
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
15 februari
Huibuuke, Ánwaerk Make, de Pit,
14.11 uur
19 februari
OVO, Workshop: flessen e.d. oppimpen met leer, de Pit, 20.00 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 uur
11 maart
OVO, Thema-avond: internationale vrouwendag, de Pit, 20.00
uur
19 maart
OVO, Excursie: rondleiding De
Vers met High Tea, Broer en Zus,
13.00 uur
19 maart
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
25 maart
OVO, Thema-avond: Conny Weerenpas, lifestyle therapeut, de Pit,
20.00 uur
1 april
OVO, Workshop: Paasstuk, de Pit,
20.00 uur
8 april
OVO, Thema-avond: Paasspelen,
de Pit, 20.00 uur
9april
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
11 april
Muziekavond met Túfaranka uit
Tsjechië en Freunde Echo
18 april
De Pit Theater, “Duivelsbrug” –
Mannen van Naam, 20.00 uur
22 april
OVO, Thema-avond: pleegkinderen door Ribicon jeugdzorg, de
Pit, 20.00 uur
30 april
OVO, Reisje: ’t Veluws zandsculpturenfestival, Vertrek 08.00 uur
vanaf kerkplein
6 mei
OVO, Fietsen met Marjo, de Pit,
19.00 uur
13 mei
OVO, Excursie: escape room, Vertrek 18.00 uur vanaf kerkplein
14 mei
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
17 mei
Zanggroep Palet in concert met
Joep van Leeuwen
27 mei
OVO, Afsluitingsavond: happen
en stappen, Vertrek 18.00 uur
vanaf kerkplein
25 en 26 september
Loën wet ‘t
31 oktober
Freunde Echo, FEN-avond
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Los onderstaande puzzel op en stuur de oplossing naar puzzel@onseigenerf.nl of lever de oplossing in bij Arnold Willemsplein 5 (vlakbij het gezondheidscentrum D’n Bond), met vermelding van jouw naam en telefoonnummer.
Inleverdatum uiterlijk zondag 15 september 2019.
De prijzen worden deze keer beschikbaar gesteld door RESTARIA LOON.

De winnaar van de vorige keer,
Kruiswoordpuzzel 28-8:
Martien Poels
(Warme Bakker Degen)
De woorden zitten horizontaal, verticaal en
diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek
ze op en streep ze af. De overblijvende letters
vormen achter elkaar gelezen de oplossing.
ADRESSANT
AFSPRAAKJE
BACIL
ECHOAPPARAAT
ELFEN
FOLIE
GRAAF
GRATIE
HAPJE
KANAAL
KOMPEL
LABILITEIT
LOGOPEDIST
MANEGE

NAZIEN
POULE
RAFEL
REMISE
SONDE
TRIEN
VERLOVEN
VEZEL
VLEES
VLIER
WANDELROUTE
WOEDE
ZEILEN

E
J
K
A
A
R
P
S
F
A
W
L

T
S
I
D
E
P
O
G
O
L
F
V

N
E
I
Z
A
N
N
V
R
A
A
L

A
K
H
M
D
R
K
E
A
B
V
E

S
Z
A
E
E
O
G
R
F
I
L
Z

S
P
P
N
M
R
G
L
E
L
E
E

E
O
J
P
A
B
F
O
L
I
E
V

R
U
E
T
N
A
D
V
L
T
S
I

D
L
I
A
E
C
L
E
D
E
O
W

A
E
W
A
G
I
N
N
E
I
R
T

W
A
N
D
E
L
R
O
U
T
E
S

T
A
A
R
A
P
P
A
O
H
C
E

salon

Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl

Carolina

beauty & health

Voor computers, Laptops, printers, cartridges,
Wifi, onderhoud en reparatie.

Yoga &
Energetische
therapie
www.karinmanders.nl
schrijf@karinmanders.nl
T 06 15597217
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VRIJDAG,
ZATERDAG
Van borrelhapje
tot
en ZONDAG
open
compleet
van verzorgd
12.00 tot 18.00
feest uur
WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
dϬϲͳϭϮϵϵϭϵϳϵ
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Gezonde verse maaltijden aan huis!

€ 6,39 per maaltijd, geen bezorgkosten.

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

Open een jongwijsrekening
en krijg een
ijsbon van Clevers
ter waarde van €7,50
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Belangrijke telefoonnummers:
1. Als elke seconde telt, bij
levensgevaar of heterdaad,
bel dan onmiddellijk 112
2. Politie: 0900 8844
Wijkagent janne.blom@politie.nl
3. Anoniem bellen: 0800 7000
4. Huisartsenpost Boxmeer
0900 8880 spoed op ma t/m vr
tussen 17.00 - 08.00 uur, in het
weekend en op feestdagen, voor
dringende medische vragen die
niet kunnen wachten tot het
eerstvolgende spreekuur van uw
eigen huisarts
5. Brandweer: 088 0208208
6. Maasziekenhuis Boxmeer:
0485 845000
7. Gemeente Boxmeer: 0485 585911

2

Redactie:
redactie@onseigenerf.nl

T 641641

Advertenties en familieberichten:
advertentie@onseigenerf.nl T 06-45025119
Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl

T 202664
06-11424617

www.onseigenerf.nl
Abonnement 2019:

€ 13,50

Bankrekening: NL36RABO0141410469
Kopij en/of advertenties voor
de uitgave van
aanleveren uiterlijk

25 september
18 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!

