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Een monument uit as geboetseerd
Dit is voor velen een vergeten verhaal. De mensen die
erbij betrokken waren zijn inmiddels allemaal overleden. Een enkeling kent het nog vanuit de overlevering.
De oorsprong van deze gebeurtenis vindt plaats in de
jaren voor het uitbreken van de 2e wereldoorlog, zeg
maar in de tijd van het interbellum. Het dorp waarin
het allemaal plaats vond was klein maar vooral arm; de
zandgrond leverde weinig op, schraalhans was hier koning. De rijkdom hier school zich in zijn gemeenschapsgeest. Een kapelaan, door de drankzucht van zijn gelovigen getroffen, had in het verleden de basis gelegd
voor een rijk cultureel leven.
Toneel; muziek, maar ook sport in de vorm van een
voetbalclub waren de producten van inventiviteit van
den arme, dit tot jalousie van de omringende dorpen
die het dan ook niet konden nalaten te schimpen en
schimpverzen te maken over deze materieel arme,
maar cultureel rijk bloeiende gemeenschap.

Niemand kon vermoeden dat de komst van dat gezin
uit de vreemde een dergelijke impact zou hebben op
de toekomst van dit dorp. Deze mensen waren toch
anders dan de gemiddelde inwoner en genoten dan
ook aanzien, niet in de laatste plaats om de positie als
kantoorhouder van de PTT en vroedvrouw. De moeder
werd dan ook aangesproken als jufrouw, een duidelijk teken dat zij ver boven de zandboerinnen verheven
was. Haar twee jongens waren om den dooie dood niet
dom, versterkten het gemeenschapsleven en blonken
uit op het voetbalveld. Het was duidelijk dat beiden
een behoorlijke opleiding genoten hadden, hebbe
veul letters gevreate, zeiden de mensen onder elkaar.
Een van de twee was geboeid door de eerste wereldoorlog en had de slagvelden in België verschillende keren bezocht. Toen hij ouder werd ging hij werken als
ambtenaar bij de gemeente.
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Op maandag 30 september
vond op het gemeentehuis
overleg plaats tussen het College en alle wijk- en dorpsraden in de Gemeente. Daarbij
kwam ook aan bod hoe inwoners overlast of klachten kunnen melden. Het op de juiste manier melden van overlast of klachten kan zorgen voor een
snellere afhandeling. Tijdens de bijeenkomst werd
een aantal suggesties gedaan die we u niet willen
onthouden.
Voor de openbare (=publieke) ruimte, denk aan
groen, pleinen, stoep, fietspad, wegen is de Gemeente verantwoordelijk. Melden kan via:
• MijnGemeente app, echt heel handig voor Ipad of
smartphone; de app is te downloaden via Google
Playstore en de Apple App store.
• Of via de website www.boxmeer.nl en dan onder
de tab “melding doen”.
• Of telefonisch via het algemene nummer 0495585911 of, bij spoed, via het storingsnummer 0653 73 53 53.
Bij geuroverlast, of bodem-, lucht- of waterverontreiniging kan een melding worden gedaan bij:
• De MilieuKlachtenCentrale, te bereiken via www.
milieuklachtencentrale.nl of www.boxmeer.nl (opnieuw: onder de tab “melding doen”).

Bij geluidsoverlast is de vraag waar die ontstaat. Als
die door mensen in een horecagelegenheid of op
een muziekfestival ontstaat, dan raadt de gemeente aan om die te melden bij de betreffende horecagelegenheid of de organisatie van het festival.
Pas als dat niet tot effect leidt, wordt u geadviseerd
om de politie te bellen op het algemene nummer:
0900-8844. De politie heeft daarvoor een centraal
meldpunt in Den Bosch en in ernstige gevallen komen die polshoogte nemen. NB: geluidsoverlast van
hangjongeren of uitgaanspubliek op de openbare
weg kan direct gemeld worden bij de politie op
0900-8844.
En bij klachten van woonoverlast is het afhankelijk
van uw woonsituatie, en wel als volgt:
• Bij huurwoningen meldt u dit bij de woningbouwvereniging of de particuliere verhuurder.
• Bij koopwoningen raadt de wijkagent aan om
éérst in gesprek te komen met de veroorzaker van
de klachten en pas als dat niet werkt, te schakelen
via buurtbemiddeling Land van Cuijk. Die zijn te
bereiken via www.buurtbemiddelinglvc.nl. En als
die wegen tot niets blijken te leiden, is eventueel beroep op uw rechtsbijstandsverzekering misschien een laatste optie.
Belangrijk: meldingen via de app, telefoon, email
of website van de gemeente worden
alleen op werkdagen en kantooruren
in behandeling genomen. Is er sprake
van een situatie van overlast of onveiligheid die niet kan wachten, bel dan
het landelijk politienummer 0900-8844
of bij spoed 1-1-2.
De Dorpsraad is overigens van plan
om u langs deze weg wat vaker te informeren over wat er speelt in de Gemeente, zeker nu het fusieproces met
Cuijk en Sint Anthonis op stoom begint
te komen. Bovendien komt één dezer dagen de nieuwe website van de
Dorpsraad online. Dus voor een frisse
blik, zie www.dorpsraadoverloon.nl

Het mag geen naam hebben
14 Oktoberplein - met vlag en wimpel…!
Ook de bevrijding vieren - sta een ogenblik stil bezoeker…!
Kiespijn zonder pijn…!
Én het is weer feest in de tent…!
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Kerkberichten
Enkele aandachtspunten
• Op zondag 6 oktober is er geen kindernevendienst.
• In verband met het vieren 75 jaar leven in vrijheid
op zondag 13 oktober is de eucharistieviering verplaatst naar zaterdag 12 oktober 19.00 uur.
• De Allerzielenviering, waarin wij onze dierbare
overledenen herdenken, zal zijn op zondag 3 november 14.30 uur.
Avondwake
Er is hier in de parochie de laatste jaren veel veranderd. Maar ook is er veel hetzelfde gebleven.
Zo is het nog steeds gebruikelijk om de klokken
te luiden bij het overlijden van een van onze
dorpsbewoners. Helaas
krijgen we niet meer
alle overlijdensberichten binnen en dan kan
er niet geluid worden.
Ook wordt er niet geluid, wanneer de nabestaanden dit nadrukkelijk aangeven. Ook kunt
u nog steeds gebruik
maken van een avondwake. Een avondwake
is bedoeld om persoonlijk afscheid te nemen van
uw dierbare. Ook stelt een avondwake de dorpsgemeenschap in de gelegenheid om afscheid van een
medebewoner te nemen. Tijdens de avondwake
zingt ons Theobalduskoor of u maakt samen met
de leden van de avondwakegroep een keuze uit
muziek die we op cd kunnen laten horen. Ook uitvaarten en afscheidsvieringen kunnen nog steeds in
onze prachtige kerk plaatsvinden. Voor de muziek
kunt u kiezen voor het Theobalduskoor of u zorgt
zelf voor livemuziek, een koor of solisten.

gen. De korte ceremonie van het ophangen van het
kruisje en ook het inschrijven van de namen in het
boek van de overledenen wordt meestal na de eredienst op zondag gedaan. Maar het kruisje kan ook
in stilte opgehangen worden. De avondwakegroep
staat u graag terzijde bij de avondwake, het ophangen van het kruisje en bij de Allerzielenviering.
Op de website van onze parochie vindt u nog meer
informatie rondom het overlijden.
Heeft u vragen, dan kunt u ook contact opnemen
met een van de leden van de avondwakegroep.
Houkje Verhagen, tel. 0478-640444
Ans Abels, tel. 0478-641887
Ans Hovens, tel. 0478-641633
Jeanne Willems, tel. 0478-641814
Dorien van Dijck, tel. 0478-642427
Oproep in verband met het afval op ons kerkhof
In de weken en dagen vóór Allerzielen wordt ons
kerkhof extra mooi gemaakt door onze vrijwilligers,
die gedurende het hele jaar ons kerkhof zo zorgvuldig onderhouden. Er wordt geschoffeld, gemaaid,
gesnoeid en opgeruimd. Zodat alles er keurig uitziet. Ook de oude bloemen op de graven zelf worden door de nabestaanden meestal vervangen door
verse bloemen en de planten en struiken worden teruggesnoeid. U zult begrijpen dat er zodoende heel
veel afval van het kerkhof komt. De afvalcontainer
bij de ingang kan dit niet altijd volledig verwerken.
Indien u uw afval niet meer kwijt kunt in de container, vragen wij u vriendelijk dit mee naar huis te nemen, zodat er, zeker met Allerzielen, geen storend
afval naast de afvalcontainer komt te liggen.

Kiest u niet voor een avondwake of uitvaart in onze
kerk, dan bestaat er nog de mogelijkheid om een
herinneringskruisje in onze kerk op te (laten) hanVieringen 12 oktober – 26 oktober
Zaterdag 12 oktober 19.00 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acoliet: Jeanne Willems
Koor: Theobalduskoor
Intenties: Paul en Erik-Jan Cornelissen

Zondag 20 oktober 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acolieten: Joep Smeets en Ans Abels
Koor: Theobalduskoor
Intenties: Erik-Jan Cornelissen vanwege zijn verjaardag, de overleden ouders Arts-Philipsen, zoon Jos,
schoonzoon Lard en schoondochter Gerrie
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Zaterdag 26 oktober 19.00 uur
Gebedsviering
Koor: Palet
Intenties: jaargetijde is voor Toon Janssen; de intenties zijn ook voor Pastoor Henk Tolboom vanwege
zijn verjaardag, Jos de Greef
Kosterdienst
6 oktober – 12 oktober 18.00 uur
Jan Hendriks, tel. 641753

12 oktober 18.00 uur – 19 oktober
Tiny Willems, tel. 641814
20 oktober – 26 oktober 18.00 uur
Nelly van Gemert, tel. 642504
26 oktober 18.00 uur bij de gebedsviering
Jos van de Pas, tel. 641268
27 oktober – 2 november
Jan Hendriks, tel. 641753

TV-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bijzondere feestdagen en op de vierde zaterdag van
de maand, in de maand oktober op 26 oktober, 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/

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.

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 26, 27
oktober en 3 november bij de kerkberichten in Ons
Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk dinsdag 15 oktober 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,-.

overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende
mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden
geluid en zal melding worden gedaan op de parochiesite: www.theobaldusparochie.nl

Voor het melden van een overlijden
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

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.
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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

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

(Vervolg van pagina 1)

Het dorpsleven kabbelde rustig voort, ontspanning
vond de jeugd in het patronaatsgebouw bij de verschillende verenigingen; bibliotheek en de twee
beugelbanen, maar het rijke roomse leven voerde
de boventoon, het was zelfs zo erg dat toen jongens
op een zondagmiddag, tijdens het lof, op een van
de banen wilden beugelen, van de vrouw des huizes
te horen kregen: “got nór ’t lof vlaegels, ge kunt nie
beugele want Jan is mit de balle nór bed”.
De kunstmest en de kapelaan hadden een positieve
uitwerking op het dorp, het land gaf door zijn betere bemesting een goede oogst en zo kwam er ook
meer geld vrij voor het culturele leven. Dit resulteerde in de ontwikkeling van een openluchttheater in
de mooie bosrijke omgeving waar geweldige toneelstukken van onder andere Joost van den Vondel
ten tonele werden gebracht.
Het dorpje koesterde zich in welbehagen totdat het
opgeschrikt werd door de tweede wereldoorlog.
Het Nederlandse leger had in de dorpsstraat bomen
laten springen die de weg zouden moeten blokkeren, het hield de Duitsers bij hun intocht in dit dorp
niet tegen, zij namen gewoon een andere weg.” Oe
toch schilder, is 't now oërlog?” werd de dorpsschilder gevraagd door een vrouw die door een bovenraam hangend, haar zware boezem op de vensterbank liggend de passerende dorpsschilder aanriep.”
Zoë te ziên dink ik van wel” was het antwoord. Alles
went zelf een bezetting door de Duitsers. Niet iedereen was tevreden met deze situatie en het kon
dan ook niet uitblijven of ook in dit dorp ontstond
een verzetsgroep.
In 1942 stierf de pastoor, een rustige wijze man.
Tijdens zijn pontificaat was er een nonnenklooster
annex bejaardencentrum gebouwd en deze zusters
hadden de zorg voor bejaarden, zieken en onderwijs op zich genomen.
Er kwam een energieke jonge boerenzoon als opvolger van de gestorven pastoor in het dorp. Alles leek

uitstekend voor elkaar, een schitterende kerk, goed
georganiseerde lagere scholen, een mooi verenigingsleven en een eenvoudige maar degelijke materiële welstand. De karbonaai was gewaarborgd.
De toekomst zou anders blijken. De bezetting was
een doorlopende bedreiging.
Op een dag kwam de Duitse commandant bij de
pastoor, hij wilde onderzoeken welke mogelijkheden de kerk bood als uitkijkpost bij een eventuele
verdediging. Ondanks alle waarschuwingen van de
pastoor, het plafond is te zwak, kreeg een soldaat
het bevel om naar boven te klimmen om alles te inspecteren. De soldaat volgde het bevel op om even
later als een Icarus naar beneden te storten. De soldaat heeft het niet overleefd en is ter plekke gesneuveld, de pastoor had gelijk gehad.
De Duitsers hadden aan de rand van dit dorp inmiddels twee arbeidskampen gesticht waar Nederlandse jonge mannen, voor de arbeidsdienst opgeroepen, werden ondergebracht. De pastoor kreeg van
de bisschop de opdracht ook voor het zielenheil van
deze mannen te zorgen. Na bezoeken van de pastoor aan de kampcommandanten kregen de bewoners de vrijheid hun geloof te belijden en de kerk bij
liturgische diensten te bezoeken. Door deze kerkbezoeken maakten de kampbewoners kennis met de
dorpelingen wat nogal wat gevolgen zou hebben.
Veel gezinnen werden voor deze mannen hun tweede thuis waar zij hun vrije tijd konden doorbrengen.
Dit afgelegen dorp was voor velen, die de Duitsers
vreesden, een ideale plek om onder te duiken. De
dorpelingen openden, met gevaar voor eigen leven,
hun deuren en mensen vonden hier een veilig gastvrij onderdak. Het verhaal gaat, of het waar is weet
ik niet, dat er op een moment meer onderduikers
dan inwoners waren. Het verzet was actief bij het
verwerven van voedselbonnen en het steeds weer
zoeken naar schuilplaatsen voor onderduikers. In
een bosrijk gebied had het verzet twee schuilkampen ingericht, een voor onderduikers en een ander
voor eventuele krijgsgevangenen. Van het onderduikerskamp werd geregeld gebruik gemaakt, bij
de minste dreiging doken hier mensen onder. Het
gevangenenkamp zou bevolkt worden door Duitse soldaten die oorlogsmoe waren. Hiervoor waren
plannen gemaakt maar de uitvoering verliep niet
goed, Een Duitse commandant die door het verzet
uitgeschakeld moest worden wist te ontsnappen.
Met angst voor represailles van de Duitsers vluchtten de mannen de omringende bossen in en ging de
pastoor als gijzelaar naar de commandant met het
doel zichzelf op te offeren om hiermee zijn parochianen te redden. Het gebeuren liep gelukkig met
een sisser af en iedereen keerde huiswaarts om zijn
normale leven voort te zetten.
De geallieerden naderden, de Duitsers vormden een
nieuw front en eind september moeten de dorpelingen op last van de Duitsers evacueren. ”Verschwinden, oder Sie werden erschossen” bood de mensen
geen andere mogelijkheid dan direct te vertrekken,
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vredesmonument tegen oorlog, onderdrukking en
vervolging. Deze inspiratie leidde tot ideeën die hij
deelde met verschillende dorpelingen. Er werd een
vergadering voor alle inwoners belegd in de restanten van de kloosterkapel. Tijdens deze vergadering
kraakte het dak zo erg dat de aanwezigen naar buiten vluchtten om buiten te zien hoe het kapeldak
instortte.
Het hele dorp kon zich vinden in het idee van een
vredesmonument.
In de zomer van 1945 was er een stichting geformeerd om de noodzakelijke voorbereidingen te
treffen. Er werd hard gewerkt, was eerst het idee
de ruïnes van het dorp als monument te gebruiken,
later vond men het beter het monument in het bos
bij het Openluchttheater te realiseren.
alles achterlatend, in de hoop bij terugkeer huis en
haard in goede staat terug te vinden. Evacueren, afhankelijk zijn van de weldaad van anderen, de mensen die het meegemaakt hebben kunnen er boeken
over schrijven. Angst, ontberingen, met de rozenkrans als enige troost in de schuilkelders, ineen gedoken, het volgende bombardement afwachtend,
dagen aan een stuk.
De oorlogsstrijd was verschrikkelijk, de oorlogswals
denderde over het dorp in zijn gang alles verwoestend wat hij op zijn weg tegenkwam, 2400 soldaten
sneuvelden en vele burgers kwamen om in deze later zo genoemde ‘Vergeten Slag’.
Eind oktober, het dorp was bevrijd, de omgeving
gezuiverd van Duitsers en de eerste bewoners kwamen, sommigen mijnenvelden trotserend, terug in
een totaal verwoest dorp, het enige bezit wat ze
nog hadden waren hun kleren en vlooien op hun
lijf.
Tussen de verwoestingen doorwandelend kreeg
de gemeenteambtenaar inspiratie om op dit voormalige slagveld een monument te stichten, een

25 Mei 1946 werd ”Het Vredesmonument” geopend
in het bijzijn van Prinses Juliana.
Bedenk een monument, door mensen, die de verwoesting van oorlog, de onderdrukking en vervolging van de medemens gezien en ervaren hebben,
zelf als slachtoffer te moeten evacueren, zij bouwden gezamenlijk een museum als vredesmonument,
een moment om bij stil te blijven staan…
Bewust zijn er in dit verhaal geen namen genoemd.
Besef, wie is eigenlijk het belangrijkste? Hij die het
idee oppert of hij die het idee realiseert? Het een
kan niet zonder het andere bestaan. De geschiedenis heeft geleerd, in dit dorp was en is iedereen belangrijk.
Indien u in de gelegenheid bent geachte lezer, bezoek dit monument, het uit as geboetseerde “Nationaal Oorlogs en Verzetsmuseum” te Overloon, ook
heden ten dage helaas nog steeds actueel.

75 Jaar vrijheid!
Op 14 oktober is het 75
jaar geleden dat Overloon
werd bevrijd. Om dit te
herdenken en 75 jaar vrijheid te vieren organiseert
de Stichting Herdenking Slag om Overloon op zondag 13 oktober een herdenkingsbijeenkomst in de
kerk en aansluitend een stille tocht naar de Engelse
begraafplaats.
Nadat de 7e Amerikaanse Pantserdivisie er niet in
geslaagd was Overloon te bevrijden, werd het front
overgenomen door de 3e Britse infanteriedivisie
ondersteund door de 11e Britse pantserdivisie. Met
geconcentreerd granaatvuur uit meer dan 200 kanonnen, opgesteld bij St Anthonis, Oploo en de Rips
veegden de Britten Overloon op 12 oktober 1944
bijna van de kaart. Na deze beschieting volgde de
infanterieaanval. Daarna volgden gevechten van
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huis tot huis in het dorp. Nadat Overloon was ingenomen, was de strijd nog niet gestreden. In de
bossen vonden nog felle, soms man tegen man gevechten plaats. Ze verplaatsten zich richting Venray, waar bij de gevechten om de Loobeek nog veel
slachtoffers vielen. De Britten noemden, met reden,
de Loobeek de bloedbeek.
Een tragische overwinning met een hoge prijs, Overloon was verwoest. Bijna alle inwoners van Overloon
werden gedwongen te evacueren en keerden pas
maanden later terug in hun verwoeste dorp. Vele
duizenden soldaten raakten gewond of sneuvelden
door het oorlogsgeweld.
Onze vrijheid is niet vanzelfsprekend. Daarom is het
belangrijk om stil te staan bij onze bevrijding en tevens onze vrijheid te vieren!
Graag nodigen wij u uit voor deze herdenkingsbij-

eenkomst in de kerk. Wij stellen het zeer op prijs
indien u aansluit bij de stille tocht naar het Engels
kerkhof.
Programma zondag 13 oktober:
11:00 Herdenkingsbijeenkomst in de St Theobalduskerk.
Met medewerking van fanfare Vriendenkring, Logeko en Palet. Namens de Amerikaanse ambassade
is de ambassadeur, de heer P. Hoekstra aanwezig,
namens de Britse ambassade is de militair attaché,
Kolonel M. Maddick aanwezig en namens de Duitse
ambassade is de cultureel attaché de heer M. SchmitDrechsler aanwezig. Tevens zullen de veteranen van
de gemeente Boxmeer die bij diverse vredesmissies
betrokken waren aansluiten.
12:15 Stille tocht naar de Engelse begraafplaats
• Openingswoord voorzitter Herdenking Slag om
Overloon
• Last Post
• Kranslegging door diverse genodigden
• Theobaldus gilde speelt Highland Cathedral
• Gebed door Aalmoezenier
• Vendelgebed door Theobaldusgilde
• Nederlandse Volkslied, het Wilhelmus
Stichting herdenking Slag om Overloon
Feestelijk middagprogramma
Na de herdenking op het Engels kerkhof door het
SHSO gaan fanfare Vriendenkring en het Theobaldusgilde naar de Pit om zich voor te bereiden op
het middagprogramma. In historische kleding zullen zij deelnemen aan het defilé, dat om 14.00 uur
start vanaf de Baansestraat. Ook enkele doedelzakspelers zullen zich aansluiten bij het gilde. In dit
defilé zullen meer dan 40 legervoertuigen te zien
zijn, waaronder de spectaculaire “half track”, een
voertuig voor de helft op wielen en voor de helft op
rupsbanden een halve tank zogezegd. Verder zien
we “notabelen” uit die tijd, oude ambachten, oude
gebruiksvoorwerpen en kinderen en volwassenen

allen gekleed in historische kleding. Ook toerclub
Overloon sluit aan bij het defilé.
Het defilé passeert de volgende straten;
Start in de Baansestraat, vervolgens de Irenestraat,
Engelseweg, rechtsaf naar Theobaldusweg, achter
de Sint Josefschool rechtsaf de Generaal Whistlerlaan, daarna rechtsaf Vierlingsbeekseweg. Bij de
Lindeboom zal stilgestaan worden voor een gedicht
waarin “de herinneringen van deze boom” naar voren komen, en tot slot stoppen we bij het bevrijdingsmonument, waar het bevrijdingsvuur uit Caen,
opgehaald door de toerclub ontstoken zal worden
door mevrouw To Hubers, de oudste inwoner van
Overloon. De fanfare en het gilde zullen het Wilhelmus spelen.
Wij vragen alle aanwonenden van deze route de
weg vrij te houden en hun auto’s elders te plaatsen.
Eveneens het verzoek ook aan alle inwoners van
Overloon om de vlag uit te hangen, zodat ons dorp
er feestelijk uitziet.
Daarna is iedereen welkom in de tent. Gert-Jan Nabuurs zal verslag uitbrengen over het verloop van
de toertocht. Daarna zal de toerclub nog in het zonnetje gezet worden. Zij hebben meer dan 600 km
gefietst om het bevrijdingsvuur naar Overloon te
halen. In de tent zijn nog Oudhollandse spelen voor
de kinderen, die daar een prijsje mee kunnen winnen. Ook de uitslag van de kleurwedstrijd zal daar
bekend gemaakt worden. We beginnen met sfeermuziek door DJ Gerrit Jacobs en eindigen met de
voor de jeugd bekende DJ Ricky Corony.
Op het grote scherm zien we een doorlopende
weergave van interviews met dorpsbewoners, die
de oorlog nog bewust hebben meegemaakt. Op de
website: http://getuigenverhalen.nl/interview vind
je nog meerdere en eerdere interviews met (oud)
Overloners.
Verder is er een expositie van poppen in oude kleding. En wil je nu nog dolgraag weten hoe er vroeger gebreid werd, dan kun je dit
ook zien.
Buiten is ook van alles te zien o.a.
een veldhospitaal met ambulance en pony’s en ezels. Kortom,
een goede reden om op 13 oktober naar Overloon te komen voor
een gezellige dag met de sfeer
van een reünie.
Meer informatie: Toon Hendriks
tel. 06-27186646, Peter van de
Berg, tel. 0478-649180.
Tot ziens op 13 oktober!
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Herdenking 75 jaar Market Garden
Alle herdenkingen ter ere van 75 jaar lang vrijheid,
leven zonder oorlog. Een vrijheid die duur is betaald
in én rondom Overloon.

nagedachtenis van de Overloonse slachtoffers die
hierbij het leven hebben gelaten 1940-1945.

Geschreven door Ingrid Noy (1960), vrouw van Leo
Noy (1940).

Herdenking 75 jaar Market Garden
Alle herdenkingen ter ere van 75 jaar lang vrijheid,
leven zonder oorlog. Een vrijheid die duur is betaald
in én rondom Overloon.

Vrijheid is een groot goed, velen hebben hun leven
gegeven voor onze vrijheid en vele mensen hebben
hun gezondheid geofferd voor onze vrijheid. Nog
steeds is de impact van de 2e wereldoorlog voelbaar.

Geschreven door Miep Noy (1939), oudste zus van
Leo Noy (1940).

De 2e wereldoorlog, die begon in 1940, is in eerste
instantie min of meer aan Overloon voorbijgegaan,
maar op 26 september 1944 bereikte het front dit
dorp in De Peel. De smalle strook land die tijdens de
operatie Market Garden tussen Eindhoven en Arnhem was bevrijd, werd langzaam maar zeker verbreed. De opmars van het geallieerde leger verliep
voorspoedig….. tót aan Overloon.
Daar hadden de Duitsers zich ingegraven om de vijand een halt toe te roepen.
Op 30 september zetten de geallieerden de aanval
in met de Amerikaanse Pantser Divisie. Na negen
dagen zeer felle strijd en grote verliezen, trokken
de uitgeputte Amerikanen zich terug en werden zij
afgelost door Britse legereenheden onder bevel van
Generaal-majoor L.C. Whistler.
Na een paar dagen van betrekkelijke rust waarin,
door hevige regenval, Overloon veranderd was in
één grote modderpoel, brak de hel los. Anderhalf
uur lang bestookten de geallieerden de stellingen met zware artillerie en luchtaanvallen. Ruim
100.000 granaten vlogen de Duitsers om de oren.
Toen ons dórp Loën in puin lag, begon de opmars
van de Britten
Huis voor huis werd veroverd
ten koste van enorme verliezen,
(2500 levens). Ook in de bossen
vonden felle man tot mangevechten plaats. Op 14 oktober
om vier uur in de middag, viel het
laatste bolwerk, onze kerk! De
nog aanwezige Duitsers werden
gevangen genomen en Overloon
bleef achter als een totaal verwoest dorp.
De bevolking (toen ±1500 inwoners) van Overloon waren geevacueerd richting Holthees en
Smakt. Er waren doden en gewonden gevallen onder de Overloonse bevolking. In onze huidige kerk hangt een plaquette ter
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Foto: Miep & Leo Noy

“De oorlogsjaren zijn voor mij, hoewel nog erg jong
beslist niet ongemerkt voorbijgegaan. Bepaalde gebeurtenissen zijn uit eigen beleving goed bijgebleven zoals;
• De verhuizing naar de kelder in onze eigen woning; ‘s nachts veel lawaai van vliegtuigen, bommen enz.
• Evacueren, vluchten richting Holthees Smakt. Alles
achterlaten in korte tijd.
• Het bombardement in Holthees
(dat onze Leo bijna fataal werd)
waar wij met verschillende andere mensen/families in één
huis verbleven.
• Pap die mijn broer Leo op een
soort kruiwagen, karretje, met
regelmatig schuilen in de greppels (ivm de bombardementen)
Leo naar het Elisabethziekenhuis heeft gebracht en daar
enkele dagen later uit de stapel lijken nog levend uitkwam,
wat een zorgen moeten pap en
moeke toen hebben gehad, je
zoon achterlaten en zelf met de
rest van je gezin verder moeten
vluchten onwetend over het lot
van je enige zoon…..

• Verdere evacuaties naar Ysselsteyn; in de kelder
slapen; vervolgens naar Deurne naar de familie
Koppen etc.
• Terugkomst in ’t dorp Overloon, dat praktisch één
puinhoop was.
• Op de plaats waar ons huis had gestaan lagen hopen levensmiddelen zoals zout-havermout-meel,
als een natte brij.
• Leven in ’t witte dorp na de oorlog, sobere witte
noodwoningen met rieten daken, de noodwoningen met de meest vreemde namen. De onze heette “Rimboe” en andere hadden namen als “Typhoon”, “Hotcorner” en “Oktober 1944”. Voor een
kind onbegrijpelijk destijds.
• De lagere jongens- en meisjesscholen waren in
houten barakken ondergebracht, en de bewaarschool (kleuter)school in de oude koeienstal van
de familie van Raay.
• Als gezin zijn we lange tijd incompleet geweest,
omdat Leo verbleef in ziekenhuis of sanatorium.
De meisjes van ons gezin waren beurtelings in koloniehuizen om aan te sterken.
• Persoonlijk heb ik dit als klein kind ervaren als
“papa en moeke willen ons niet meer; we komen
nooit meer thuis, in één woord afschuwelijk”.
Ingrid Noy: Ondanks het feit dat onze zonen pas
werden geboren in 1987 en
1989, zijn ze óók verweven
met WOII. Hun vader, geboren
in 1940, is als kleuter van net 4
jaar oud, invalide geraakt bij het
bombardement. Deze foto werd
een half jaar later gemaakt, tijdens zijn eerste communie in het
ziekenhuis.
Leo is tijdens een bombardement
op 30 september op sterven na
dood geweest en blijvend invalide geraakt. Ons gezin heeft hem
nooit als slachtoffer of gehandicapt beschouwd omdat Leo dit
beeld steeds genuanceerd heeft,
maar het is altijd een onderwerp
geweest waar over werd en nog
steeds wordt gesproken (en gelachen).
Zelf ben ik van 1960 en geboren
in een witte noodwoning aan de
Oploseweg, met weinig luxe en geen water. Water
moesten we gaan halen (lees pompen) in een melktuit aan de overkant van de weg bij Hannes Loonen.
Daarna groeide ik op aan de Generaal Hasbroucklaan, waar altijd auto’s of bussen stonden van de
vele bezoekers van het Oorlogsmuseum.
Dat wij op historische grond wonen helpt natuurlijk
ook bij het herinneren van de geschiedenis. Aan de-

zelfde weg, ook op de Vierlingsbeekseweg waar wij
wonen ligt het Engels kerkhof. Ons hele leven ontvangen wij al gasten, sommigen kwamen elk jaar in
september. Ze brachten een bezoek aan het kerkhof
en aan ons dorp. Zo kwamen bij ons in huis eerst
de oorlogsweduwen van de slachtoffers, later hun
families of kameraden en nog later hun kinderen.
Het maakte altijd diepe indruk: gasten die een week
verbleven om voor de eerste keer het graf van hun
man, vader etc. te bezoeken. Veteranen die ernstig
ziek waren en nogmaals naar Nederland wilden om
diverse redenen. Ze zaten bij ons aan de eettafel en
zo zijn de herinneringen voor mij en mijn familie
altijd levend gebleven.
Onze zonen hebben dit ook allemaal meebeleefd
en meegekregen. Oorlogsweduwen die een brief
schreven of we een pension wisten omdat ze het
graf van hun partner wilden bezoeken of mensen
die via Hoek van Holland met de boot naar ons land
en ons dorp kwamen. Dankbaar zijn we voor al die
momenten en herinneringen en het feit dat we met
sommigen nog steeds contact hebben. Zo spreek ik
nog regelmatig een vrouw die precies zo oud is als
Leo (79) en wiens vader in Overloon ligt begraven
en wiens moeder, ms Walker, bij leven ons óók vaak
een bezoek bracht.
Op 30 september 2019 is het 75
jaar geleden dat Leo zijn linkerbeen verloor. Dit doet me denken aan de tekst bij het Oorlogsmuseum, dat de eerste keer dat
ik het op jonge leeftijd las een
diepe indruk op mij maakte en
dat doet het nog steeds.
‘’Sta een ogenblik stil bezoeker
en bedenk dat de grond waarop gij nu vertoeft eens een van
de felst omstreden sectoren was
van het slagveld Overloon. Bitter
is hier gevochten in man tegen
man gevechten, vele jonge levens aan de slagvelden van Nettuno en Normandië ontkomen
vonden onder deze bomen hun
einde’’.
Het enige dat alle mensen die voor onze vrijheid offers hebben gebracht, vragen is: ‘of we de vrijheid
waar hun kameraden, partners en ouders grote offers voor hebben gebracht, willen bewaken en de
slachtoffers willen blijven gedenken’.
75 jaar vrijheid, ik hoop en bid dat ik nog steeds
van de generatie ben (1960) en blijf die nooit een
oorlog aan den lijve heeft ondervonden. Vrijheid is
een groot goed.
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Unieke aanwinst voor
Oorlogsmuseum Overloon
Horsa Glider op transport
Het houten zweefvliegtuig dat de afgelopen tijd
vele duizenden bezoekers trok in Oosterbeek tijdens de herdenkingen om Market Garden aldaar,
ging op transport naar zijn eindbestemming; Oorlogsmuseum Overloon. Deze zogenoemde Horsa
Glider is een replica van de toestellen die tijdens de
Tweede Wereldoorlog werden ingezet. Bijzonder
aan dit toestel is dat er tijdens de renovatie originele onderdelen gebruikt zijn. Over de hele wereld
zijn er nog maar twee van deze exemplaren. Het
toestel komt van een RAF-basis in de buurt van Birmingham. Daar heeft het toestel lange tijd in een
hangar gestaan. Na de restauratie krijgt de Horsa
Glider een mooie plek in Oorlogsmuseum Overloon.
Tot 1946 zijn er ongeveer vierduizend Horsa Gliders
geproduceerd. Geen van deze toestellen is bewaard
gebleven. Vandaar dat deze exacte replica met originele onderdelen een zeer bijzondere aanwinst is
voor het museum. De Horsa is twintig meter lang en
heeft een spanwijdte van maar liefst 27 meter.
In Oosterbeek is met man en macht gewerkt aan het
demonteren van het zweefvliegtuig zodat de reis
naar Overloon gemaakt kon worden. Het vervoeren
van een Horsa Glider was een hele klus. De romp,
de staart en de vleugels moesten allemaal apart op
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een dieplader vervoerd worden en kwamen dus gefaseerd aan in Overloon. Door een team van experts
wordt de komende weken aan het toestel gewerkt.
Waar de vleugels in Oosterbeek nog niet gemonteerd konden worden, worden in Overloon beide
vleugels aan het toestel bevestigd. Zelfs de Koninklijke Luchtmacht zal haar steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat de Horsa Glider straks in volle
glorie te bewonderen zal zijn in het museum. Bezoekers aan het museum kunnen een kijkje nemen
in deze werkplaats midden in het museum.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd in november 1942 voor het eerst gebruik gemaakt van Horsa
zweefvliegtuigen in Noorwegen. Later werden ze
ook ingezet bij de invasie van Sicilië, tijdens D-Day,
en in grote getale tijdens Operatie Market Garden
met landingszones in en rondom Wolfheze en Nijmegen en ook bij Operatie Varsity. De toestellen
werden niet alleen gebruikt om luchtlandingstroepen te vervoeren maar o.a. ook voor transportmiddelen zoals jeeps, aanhangers, fietsen en motorfietsen maar ook zware wapens zoals kanonnen. Met
de komst van deze houten zweefvliegtuigen konden troepen dicht bij hun doel landen.

Fietsbrug Oorlogsmuseum open
Afgelopen week is de fietsbrug in het Oorlogsmuseum Overloon in gebruik genomen. Het Oorlogsmuseum is daarmee het eerste museum ter wereld
waar je dwars doorhéén kunt fietsen.
De fietsbrug wordt in maart 2020 officieel geopend.
De periode tot aan de officiële opening in maart
wordt gebruikt als testperiode.
De permanente fietsbrug maakt onderdeel uit van
de fietsroute 'Aan de andere kant' die het muse-

um verbindt met Britse en Duitse militaire begraafplaatsen in de buurt. Vanaf de brug hebben fietsers
zicht op de Tweede Wereldoorlog-collectie, die uit
meer dan honderd militaire voertuigen en kanonnen bestaat. De fietsbrug is 90 meter lang en ligt
op drie meter hoogte. De fietsbrug is geopend van
maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur
en op zaterdag en zondag van 11.00 tot 16.30 uur.

Prachtig concert in kerk Overloon
Onder leiding van dirigent Roel Verheggen komt
Stichting SentoVero, bekend van Passion en Cinemagic, in november met een vervolg van Choral
Highlights. Een prachtig concert van hoog niveau,
toegankelijk voor een groot publiek. U zult genieten o.a. van Locus Iste (Bruckner), The seal lullaby
(Whitacre), Ave Maria (Caccini) en Dir Seele des Weltalls (Mozart) en werken van de Noorse componist
Ola Gjeilo. De instrumentale begeleiding is in handen van pianist Geert Verhallen, gitarist Maarten
Jung en het strijkersensemble Sento Sinfonietta.

Ramirez. In deze populaire en swingende Zuid-Amerikaanse mis wordt het koor met authentieke Argentijnse instrumenten begeleid door het ensemble
Daniel Fanego.
Vocale solist is tenor Maarten Stevens, die tijdens de
eerste editie van Choral Highlights al indruk maakte
met zijn prachtige stem.
Datum: 17 november 15.00u Theobalduskerk Overloon
Tickets: €15,00 (+ €1,- verzendkosten) te bestellen
via www.sentovero.nl

Absolute topper is de gehele Misa Criolla van Ariel
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Wij danken u hartelijk voor uw
medeleven en belangstelling die
wij als familie mochten ontvangen rond het mooi en waardig
afscheid van mijn man, ons pap,
schoonvader en opa
JOS VERSTRAATEN
Dit heeft ons bijzonder goed gedaan.






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

Inschrijving kinderkleding- en speelgoedbeurs
kleding, het speelgoed dat je ontgroeid bent of de
babyuitzet die je niet meer gebruikt. De opbrengst
van je verkoop is voor jezelf. De opbrengst van de
entree gaat naar ons goede doel: Edukans.

Op zondag 3 november wordt van 11.00 tot 13.30
een tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs gehouden in gemeenschapshuis “De Pit” in
Overloon.
Huur een tafel voor € 5,- en verkoop hier je kinder-

Entree volwassene: € 2,-.
Entree kinderen: t/m 12 jaar gratis, 13 – 18 jaar
€ 1,00.
Verkoopplek: € 5,00 (grondplek 200x200cm incl.
1 tafel 120x80cm).
Kijk voor meer info op onze facebookpagina:
kindermarkt Overloon.
Heb je vragen of wil je deelnemen, stuur dan een
e-mail naar: kindermarktoverloon@gmail.com.



In de maanden september en oktober is de statiegeldactie van Plus Verbeeten voor de Zonnegroet
Overloon Holthees Smakt.
Wij staan op vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober 2019
in de winkel van Plus Verbeeten te Overloon. Onder
het genot van een kopje koffie of thee vertellen we
over het werk van de Zonnegroet. Zodat u weet wat
wij doen met de opbrengst van deze statiegeldactie.
Mogen we op uw steun rekenen?
Voor iedereen uit Overloon Holthees Smakt organiseert De Zonnegroet Kienen i.s.m. Plus Verbeeten
Wanneer:
Waar:
Ontvangst:

Maandag 4 november 2019
Museumzicht, Museumpark
Overloon
13.30 uur met koffie/thee

5a,

Afsluiting:
Kien kosten:

Rond 16.30 uur
€ 5.00 per persoon. (ook voor familiebegeleiders)
Kussen om op stoel te leggen zelf meebrengen.
Iedereen uit Overloon, Holthees en Smakt die graag
kient is van harte welkom.
Opgave met betaling van € 5.00 t/m woensdag 30
oktober in brievenbus nummer 33, ingang Huize
Loon, Engelseweg (sticker Zonnegroet op brievenbus) of bij Annemie Bonants, Rodermansstraat 4a,
Holthees.
Uw betaling geldt als aanmelding.
Wij hopen velen van u te mogen begroeten.
De vrijwilligers van de Zonnegroet Overloon Holthees Smakt
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HALLOWEENPOMPOENEN
Bij Toon in Overloon
Loonse Hei 1
Tel.: 0478 - 641608
Mobiel: 06 27186646
Gezonde verse maaltijden aan huis!

€ 6,39 per maaltijd, geen bezorgkosten.

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

Heerlijke 100%
blauwe bessen PRODUCTEN en NOTEN

Puzzel mee en win
Deze keer prijs beschikbaar gesteld door
PLUS Verbeeten.
Zie pagina achteraan.

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

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

www.fysiovandervliet.nl

- 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

Ontmoetingspunt ‘t HELDER
Ruimte voor úw ideeën!
26& 27 okt. Expositie door José Arts
www.jose-arts.blogspot.com
2 nov.

3 nov.

Dorpsbrunch Tentfeest

10 nov.

Entree gratis

Stiltedag met Ingrid van Straten
www.mindfulnesscentrumvenray.nl

Open dag mindfulness programma zie
www.mindfulnesscentrumvenray.nl

gratis

Workshop Schrijfenergie door Diana Hendriks

nu ook met bingo!

Aanmelden voor de nieuwsbrief? Stuur een email!

Dorpsbrunch is op 20 oktober.

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

14

www.helder-overloon.com

Dorpsgenoot SBS6 host…?
Medialand staat op z’n kop. Eva Jinek vertrekt naar
RTL en onze dorpsgenoot Jos van Katwijk van Jos
met Stijl debuteert op 23 oktober bij SBS6. In het
nieuwe programma Cash or Trash treedt hij op als
een van de vijf doorgewinterde handelaren.
Dit nieuwe programma wordt geleid door Martien
Meiland bekend van o.a. de serie Chateau Meiland waarin hij
wekelijks op TV te zien is. In het
programma Cash or Trash ontvangt Meiland mensen uit het
hele land die bijzondere objecten te koop aanbieden. Na taxatie door drie professionals uit het
vak komen de verkopers met hun
unieke spullen bij de vijf handelaren, waaronder “onze” Jos (als
we ergens trots op zijn is het van
ons…!). Na een fikse onderhandeling volgt er dan misschien wel
een deal. Wil je Jos in actie zien,
kijk dan op 23 oktober om 21.30
uur naar Cash or Trash op SBS6.

Jos mag er van SBS6 niets over verklappen. Daarom
hebben we hem ook maar niet gevraagd naar de
vergoeding die hij voor deze klus opstrijkt. Denkend
aan de transfer van Eva Jinek brandde deze vraag
natuurlijk wel op onze lippen. Als hij straks hier in
Overloon zijn boeltje verkoopt en verhuist naar Blaricum weten we genoeg…

MTB weekend event 19 & 20 oktober
Iedereen die van een mooie
MTB tocht houdt, kan op zaterdag 19 en zondag 20 oktober a.s. zijn hart ophalen in de bossen rond Overloon. Op zaterdagavond wordt er afgetrapt met een
Fun-Nightride. Op een parcours met een beperkt
aantal technische stroken kan een tocht van 17 of
35 km gereden worden. Deze tocht vindt volledig
in het donker plaats en de eigen verlichting van de
deelnemers zal voor een spectaculair plaatje zorgen
op de vele singletracks die het parcours rijk is. Een
unieke beleving!

Als de fietsen veilig zijn opgeborgen in de bewaakte fietsenstalling kun je in Party Centrum Bos van
een drankje genieten.
Tijdens de zondagochtend MTB-tocht kan gekozen worden uit de afstanden 35, 50 en 60 km. Ook
deze tocht gaat overwegend over de spectaculaire
singletracks in de Overloonse bossen en duinen.

MTB event samenvatting:
• Zaterdagavond Fun-Nightride over 17 of 35 km.
Start tussen 19.00 uur en 20.00 uur
• Zondagochtend MTB tocht over 35 , 50 of 60 km
met start tussen 8.30 en 10.00 uur
• Natuurlijk kan voor iedere tocht afzonderlijk ingeschreven worden.
Inschrijfgeld per tocht €5,- NTFU leden krijgen €1,korting
• Goed verzorgde pauzeplaatsen mmv Red Bull
• Bewaakte fietsenstalling op zaterdag
• Start- en finish plaats: Partycentrum Bos, Irenestraat 8, Overloon.
Voor vragen kan contact worden opgenomen met
Jeroen Verhofstad 06 37279391
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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

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

Dorpsbrunch
kaarten Tentfeest
ook te verkrijgen bij
PLUS Verbeeten!
Dorpsbrunch is op 20 oktober.
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BESTAAT 1 JAAR!
Op 1 oktober vorig jaar gingen onze deuren open na
een intensieve verbouwing van de “oude RABO” (er
is inmiddels een mindervalidelift geplaatst). Spannend van beide kanten: wie melden zich er allemaal
aan en hoe zou het tandheelkundig team zijn? Ik
ben erg dankbaar voor de aanmeldingen tot nu toe
en met trots kan ik zeggen dat vrijwel iedereen die
onze praktijk heeft bezocht ook weer tevreden naar
huis is gegaan. Het heeft altijd wat tijd nodig om
elkaars verwachtingen goed te leren kennen en dat
te vertalen naar de gewenste behandeling. Ik als
praktijkhouder doe dan ook mijn uiterste best om
duidelijk te communiceren.
Een tandartsbezoek is voor sommigen best spannend of zelfs ronduit vreselijk. Ik bied specialistische
hulp als er sprake is van tandartsangst. Enkele maanden geleden ben ik daarom begonnen dit duidelijk
naar buiten te brengen middels een sticker op het
raam en een radiospot op Maasland Radio. Ik heb
al heel wat vrijblijvende kennismakingsgesprekken
gevoerd en mensen over de drempel geholpen die
nu stap voor stap hun gebit in orde laten maken in
deze praktijk. Dat geeft me een ontzettend goed
gevoel en ik hoop dat er nog velen mogen volgen.
In het vroege voorjaar heeft u in dit blad kunnen
vernemen dat we per 1 januari j.l. met tandarts Tan
zijn gaan samenwerken met als doel een geleidelijke
overname. Ik ben heel blij dat het team in Vierlingsbeek zich voor 200 procent inzet. We hebben een
prettige werksfeer weten te creëren en dat voelt
erg goed. Tandarts Tan heeft geen zorgen meer en
behandelt nog met veel plezier. In de tussentijd ben

ik op zoek naar een kundige tandarts die hem over
een tijdje gaat vervangen zodat hij welverdiend
met pensioen kan gaan. De maandagen heeft hij inmiddels al ingeruild voor een oppasdag op de kleinkinderen waar hij ontzettend van geniet.
Zeer spoedig ga ik mijn werk als preventieassistente
uitbreiden naar Vierlingsbeek en dat betekent dat
de balie minder vaak geopend zal zijn. Ik zal dit zo
goed mogelijk aangeven op de website en ook op
de toegangsdeur van de praktijk. Wel zijn beide locaties van maandag tot en met donderdag van 8.0017.00 uur en op vrijdag 8.30-12.00 uur telefonisch
bereikbaar tel. 0478-450505. Ook is er dag en nacht
een tandarts stand-by die u kan helpen bij spoed.
De behandeldagen in Overloon zijn wisselend op
maandag, woensdag of donderdag en dan is er een
extra assistente. Met de groei van de praktijk zal ik
de openingstijden en het team uitbreiden zodat we
u steeds beter van dienst kunnen zijn. Tot die tijd
vraag ik nog even geduld van uw kant…
Tot slot wil ik nogmaals iedereen bedanken die zich
als nieuwe patiënt heeft aangemeld. Diegenen die
nog twijfelen wil ik bij deze aanmoedigen! Tandarts
Jameel is een fijne tandarts die u met veel voorzichtigheid kundig behandelt. Ook voor hem is het een
heel aangaan om in een startende praktijk te gaan
werken en ik ben hem dan ook zeer dankbaar hiervoor.
Met vriendelijke groet,
Nancy van Deursen
praktijkhouder

Expositie in Ontmoetingspunt ’t Helder te Overloon
door José Arts
Tijdens het weekend van 26 en 27 oktober is in
’t Helder een bijzondere expositie te zien met werken van José Arts. Zij schildert herfstachtige taferelen op linnen tafelkleden, sloven, kamerschermen,
placemats etc. Tevens maakt zij zijdeschilderijen en
doeken op canvas.
José vertelt: “Ik maak linnen tafelkleden, kamerschermen, place-mats, sloven etc. en beschilder die met kleurrijke
taferelen.
Het thema is nu vooral DE HERFST met
de mooie donkerrood-geel-oranjeachtige tinten, waarmee de natuur dan zo
gevuld is en die voor mij een grote inspiratiebron is.

Ook is de kleur van het linnen veelal naturel, warmgroen en okergeel etc.
Verder hangen er grote zijdeschilderijen en canvasdoeken.
Kortom, de moeite waard om een kijkje te komen
nemen naar de met liefde gemaakte kunst.”
José Arts komt uit Cuijk, u vindt meer over haar op
http://jose-arts.blogspot.com en u kunt
haar bereiken via tel.nr. 06-46586500.
U bent van harte welkom op deze expositie op zaterdag 26 oktober en zondag
27 oktober van 11.00 – 17.00 uur. De
entree is gratis.
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salon

Carolina

Natuurpraktijk Vellir &
Zoutkamer Overloon

beauty & health

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

Yoga &
Energetische
therapie
www.karinmanders.nl
schrijf@karinmanders.nl
T 06 15597217

VRIJDAG,
ZATERDAG
Van borrelhapje
tot
en ZONDAG
compleetopen
van verzorgd
12.00 tot 18.00
feest uur
WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
dϬϲͳϭϮϵϵϭϵϳϵ
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Onze openingsavond stond
deze keer in het teken van ons
85-jarig bestaan. Mia Dekkers
heeft voor een geweldige, gezellige avond gezorgd, waarin
zij onder andere het oudste lid
van onze vereniging, het jongste lid en twee nieuwe leden op het podium verwelkomde. Ook heeft bakker Degen gezorgd voor
een heerlijke bijdrage in de vorm van een Petit Four
voor ieder lid.

.%229(5/221

Wijziging: de datum waarop HOT voor ons een voorstelling speelt is maandag 25 november aanstaande.
Aanvang 19.30 uur in de Pit. U kunt zich opgeven
tot 11 november. Na betaling ontvangt u van tevoren uw toegangskaartje plus 1 consumptiemunt te
gebruiken in de Pit. Er zijn 75 kaarten beschikbaar.

KBO – OVERLOON

%HODQJHQYHUHQLJLQJYDQ VHQLRUHQ

KALENDER VAN ACTIVITEITEN
Woensdag 9 oktober Koken voor Ouderen. In de
foyer van de Pit. Aanvang om 12.00 uur. Alleen op
uitnodiging.
Donderdag 10 oktober Cursus E-Bike in Joffershof
te Vierlingsbeek. Alleen voor leden die zich aangemeld hebben. Aanvang 10.30 uur.
Donderdag 17 oktober IVN wandeling o.l.v. IVNgids. Vertrek museum- hoek sportpark om 13.30
uur.
Woensdag 25 oktober Samen Eten en Ontmoeten in
de Keulse Pot.
Donderdag 7 november Themamiddag Geldzaken
en Fysiotherapie. Opgave via aanmeldingsstrookje
flyer voor 1 november.
Zondag 10 november Uit op Zondag “Wensambulance”
Woensdag 13 november Koken voor Ouderen. In de
foyer van de Pit. Aanvang om 12.00 uur. Alleen op
uitnodiging.

Maandag 18 november Kijk op Kunst in de Pit. Aanvang 19.30 uur. De ontwikkeling van de kunst 2e
deel.
Dementie in Theater De PIT “DAG MAMA”
Theatervoorstelling Dag Mama is een prachtige
voorstelling over dementie. Door middel van muziek en levensechte scènes kruipt de toeschouwer in
de huid van de mens met dementie. Voor iedereen
toegankelijk op maandag 28 oktober in De Pit. Aanvang voorstelling 19.00 uur. Kaartjes € 7,00 inclusief
gratis consumptie zijn verkrijgbaar via
www.ticketkantoor.nl/shop/dagmamaboxmeer.
Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering zal op donderdag
28 november gehouden worden. De uitnodiging
hiervoor zal begin november verspreid worden onder de leden van KBO Overloon. Het bestuur verzoekt u deze datum alvast in uw agenda te noteren.
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HET WEER
September een normale maand. Tot
laatste week zeer droog.
Op 1 september zijn we aan de
astronomische herfst begonnen. De waarde aan
temperaturen kunnen we als vrij normaal beschouwen, al volgde wel een week met wat lagere temperaturen. Terwijl het licht wisselvallig was, viel er
nauwelijks regen. Tot aan de laatste week ging de
droogte, die al de hele zomer was voorgekomen,
onverminderd door. Niet verwonderlijk dat het
grondwaterpeil nog verder daalde. Op de 3e septemberzondag werd het nog bijna zomers met veel
zon. Toen volgde toch weer een koelere periode.
Ook werden de nachten wat frisser. Maar de laatste 10 dagen begonnen juist met een zomers weerbeeld. Op zondag de 22e liep de middagwaarde op
tot bijna 28 graden.
Ook de minimale waarden liepen verder op. Zo kon
ik op de 26e zelfs een dagrecord noteren, met 14
graden een zeer zachte aanvang van die dag. De
hoogste minimumtemperatuur bereikten we op de
12e , toen de meetbuis ruim 16 graden aanwees. De
laatste week kwamen die minimumtemperaturen
altijd boven normaal uit. Wel hadden we op die dag
de warmtebron gemist. Dus als enige in deze maand
bleef het zonloos. Een week daarvoor kwamen er

nog een paar heldere dagen voor.
Was de luchtdruk aanvankelijk ruimschoots hoger
dan normaal, de laatste week werd het totaal anders. Lagedruk-systemen namen het heft in handen
en zo kwam er een einde aan de ergste droogte. Er
viel in de laatste week ruim 30 mm en daarmee is
het totaal op 41 mm uit gekomen. Normaal valt er
in september 68 mm. Het gemiddelde aan temperatuur komt op 14.8 graden uit en dat betekent een
klein overschot van 0.3 graden. De zon heeft ruim
20 uren meer geschenen dan we normaal mogen
verwachten: 168 uren. Er waren 14 droge, 12 warme
en 2 zomerse dagen voorgekomen. Alles bij elkaar
een vrijwel normale maand.
Inmiddels zijn we in oktober aanbeland. En uitgerekend op de 1e gingen de hemelsluizen wagenwijd
open. Er viel op die dag met 46 mm regen en dat is
meer dan in de hele septembermaand. Daarna is het
verder afgekoeld.
Hoe het verder gaat kun je vernemen als je afstemt
en op radio MAASLAND FM 89.6 en wel om 12.30,
13.30 en in de avond rond de tijd van 17.15 uur.
Ook via radio VENRAY FM 90.2 zowel in de morgen
als in de avonduren.
Weerman Bert Vloet

Overloonse Bridgeclub
De 3e zitting; de 3 sterkste paren:
In de gele lijn:
1 Truus Kusters & Bert Vloet
2 Marijke van den Boom &
Aike van Glabbeek
3 Nellie Basten & Ethel Hilhorst
In de rode lijn:
1 Antoinette Schaeffers & Henk de Vlam
2 Jo de Backer & Jac Spreeuwenberg
3 Harrie de Bruijn & August Janssen
In de groene lijn:
1 Leo van Grootel & Riny van Sundert
2 Ricky Henckens & Leny Jansen
3 Claudia Janssen & Henri Donath

66.00%
62.08%
58.75%
60.42%
59.17%
55.42%
66.17%
63.67%
57.83%

♣ ♦♠ ♥

De 4e zitting; de 3 beste paren:
In de gele lijn:
1 Jac Huijs & Piet Willems
2 Tineke & Jan Donath
3 Truus Kusters & Bert Vloet

66.67%
60.00%
57.92%

In de rode lijn:
1 Annie Siroen & Harry Willems
2 Jo de Backer & Jos van de Pas
3 Antoinette Schaeffers & Henk de Vlam

73.75%
59.58%
59.17%

In de groene lijn:
1 Claudia Janssen & Henri Donath
2 Ricky Henckens & Leny Jansen
3 Nelly & Piet Botden

63.83%
63.50%
56.58%

♣ ♦♠ ♥
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Sámen
voor een warm afscheid
Bel gerust
Dorien van Dijck
06-30693894
0478-642527
www.doorvandijck.nl
vanuit het hart verbinden bij afscheid

Dag en nacht bereikbaar op

0478 588 889

Keizersveld 54, 5803 AN Venray
www.goemansuitvaartzorg.nl

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

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

Het
Fonds
)FU'POET
Maatschappelijke
.BBUTDIBQQFMJKLF
Projecten
1SPKFDUFO
Rabobank biedt verenigingen, met een sterk maatschappelijk initiatief,
3BCPCBOLCJFEUWFSFOJHJOHFO
NFUFFOTUFSLNBBUTDIBQQFMJKL
een
steuntje in de rug via het Fonds
Maatschappelijke Projecten.
JOJUJBUJFG FFOTUFVOUKFJOEFSVHWJBIFU'POET.BBUTDIBQQFMJKLF
Benieuwd
of jouw idee in aanmerking komt?

1SPKFDUFO#FOJFVXEPGKPVXJEFFJOBBONFSLJOHLPNU

Kijk dan op rabobank.nl/lvcm
.LMNGDQRSUDEREDQNQOOYFP

Samen maken wij onze regio
sterker!
4BNFONBLFOXJKPO[FSFHJP
TUFSLFS
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Rabobank Clubkas Actie: Geef uw stem aan De Pit!
Het gebruik van het gebouw is aan het veranderen.
De huidige licht- en geluidinstallaties voldoen niet
meer aan de huidige eisen vanuit de gebruikers. Om
aan deze eisen te kunnen voldoen willen we diverse
aanpassingen en uitbreidingen realiseren.
Bedankt voor uw stem!

Agenda
2019
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
Veteranen gemeente Boxmeer,
plaatsen kaarsjes op monument
Engels kerkhof
13 oktober
Bevrijdingsconcert in de Kerk en
stille tocht naar de Engelse begraafplaats, aanvang 11.00 uur
13 oktober
Feestelijkheden 75 jaar Vrijheid
Overloon
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, vertrek Museum-hoek
Sportpark, 13.30 uur

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
25 oktober
KBO, Samen eten en Ontmoeten,
Keulse pot
26 oktober
Freunde Echo, Fenavond 50 jaar
Freunde Echo, de Pit, 19.00 uur
26 en 27 oktober
Expositie door José Arts, ’t Helder,
11.00 - 17.00 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 - 13.30
uur
3 november
Allerzielenviering met zang van
LOGEKO, kerk, 14.30 uur
3 november
HOT, Een dubbele agenda, de
Weijer Boxmeer, 20.15 uur
4 november
Zonnegroet, Kienen, Museumzicht, 13.30 - 16.30 uur
7 november
KBO, Bankzaken door de Rabobank en Fysiotherapie door Fysio
Teunissen, 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
- wensambulance, 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
Sinterklaascomité, Intocht Sinterklaas, 14.30 uur; programma in
de Pit 15.00 uur
17 november
SentoVero, concert, Kerk, 15.00
uur
17 november
HOT, Een dubbele agenda, de Pit,
20.15 uur
18 november
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 19.30
uur
27 november
OVO, Thema-avond: K&K bewindvoering en notaris Teeuwen,
de Pit, 20.00 uur
28 november
KBO, Ledenvergadering, de Pit,
14.00 uur
30 november
HOT, Een dubbele agenda, de Pit,
20.15 uur
3 december
OVO, Excursie: museum psychiatrie Venray, Vertrek 13.30 uur
vanaf kerkplein
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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
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 geallieerde 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
21 juni
Lekker Loën
23, 24 en 25 juni
Zonnegroet, 14e Rolstoeldriedaagse
31 oktober
Freunde Echo, FEN-avond
25 en 26 september
Loën wet ‘t
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Los de puzzel op en stuur de oplossing naar puzzel@onseigenerf.nl of lever
de oplossing in bij Arnold Willemsplein 5 (vlakbij het gezondheidscentrum
D’n Bond), met vermelding van jouw naam en telefoonnummer.
Inleverdatum uiterlijk zondag 13-10-2019.
De prijs van de oplossing voor deze keer, is beschikbaar gesteld door PLUS
Verbeeten.


De winnaar van de vorige keer
SUDOKU 25-9:
Marga Sijbers
(DA Drogisterij & Parfumerie).
HORIZONTAAL
1 ladekast 6 pasvorm 8 vakbond (afk.) 9 pl. in
Noord-Brabant 11 sporenplant 12 gesloten 13
kledingstuk 14 geluidje 16 riv. in Oostenrijk 18
ondernemingsraad 19 kleur 20 assistent-econoom (afk.) 21 vogel 23 pl. in Frankrijk 24 carnavalsgroet 25 kort moment 26 terdege 29 troep
32 Spaanse uitroep 33 deel v.e. naald 34 voor de
vuist 35 warmtebron 37 pers. vnw. 38 huisdier 40
zogenaamd 41 nageslacht 42 beursterm 43 metalen staafje 44 Ierse verzetsgroep 45 weke massa
47 vruchtennat 48 suikersiroop.
VERTICAAL
1 spoel 2 before christ 3 land in Azië 4 bedrijfsvorm 5 opschik 7 smergel 10 bestuurscollege 13
donkere kamer 14 kleverig 15 opstaand haar 17
deel v.h. gezicht 22 autopech 23 muziekinstrument 26 schilderij 27 offertafel 28 pl. in Oostenrijk 29 Europese hoofdstad 30 predikante 31 riv.
in Duitsland 36 marktplein 39 sportploeg 41 riv. in
Frankrijk 45 bladzijde 46 lekkernij.

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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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

23 oktober
16 oktober 20.00 uur

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

