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Nieuwe naam gemeente

Na een spannende stemperiode, waarbij ruim 20.000 
inwoners antwoord gaven op de centrale vraag ‘waar 
wil jij straks thuiskomen?’, werd het stemresultaat af-
gelopen vrijdag bekendgemaakt. Met 63,22% van de 
stemmen is gekozen voor ‘gemeente Land van Cuijk’ 
als naam voor de nieuwe gemeente.

De onthulling vond plaats in het gemeentehuis van 
Boxmeer en was live te volgen via tv  en radio. Burge-
meester Sijbers, samen met wethouder Bellemakers be-

stuurlijk trekker van het naamgevingsproces, laat we-
ten: “We zijn erg trots dat maar liefst 20.149 inwoners 
hun stem hebben uitgebracht op hun favoriete naam. 
Doordat zoveel inwoners meegedacht en gestemd 
hebben, is de nieuwe naam ook echt van ons allemaal. 
Nu de herindelingsgemeente een naam draagt, voelt 
het ook weer een stap dichterbij. We kijken terug op 
een succesvol naamgevingsproces en dat geeft goede 
energie!”

De naamgevingscommissie, bestaande uit drie inwo-
ners per gemeente, selecteerde ineen eerdere fase drie 
namen uit 1.037 naamsuggesties die inwoners inge-
diend hadden. De motivatie van de naamgevingscom-
missie om ‘Land van Cuijk’ bij de drie potentiëlenamen 
te betrekken luidde als volgt: “Heel veel inzenders van 
de drie gemeenten, Boxmeer en Sint Anthonis en Cuijk, 
gaven de voorkeur aan de naam Land van Cuijk. De 
motivatie was tamelijk eensluidend: de naam is histo-
risch correct, voelt vertrouwd aan, is ingeburgerd, ligt 
goed in het gehoor, sluit aan bij de toeristische pro-

motie en bij de naamgeving van heel wat bedrijven en 
instellingen en is ten slotte ook toekomstbestendig.”

Van de 20.149 stemmen ging 29,17% van de stemmen 
naar ‘Maasheggen’ en 7,61% naar ‘Maasbroek’. “Dat 
meer dan de helft van de stemmen naar de naam ‘Land 
van Cuijk’ is gegaan, geeft aan dat de naam veel draag-
vlak heeft, aldus wethouder Bellemakers. We gaan ons 
samen richten op de mooie toekomst die ons wacht in 
de gemeente Land van Cuijk.”

Albert Hendriks
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Het mag geen naam hebben

Een dubbele agenda - HOTter kan het niet…!

OVO, een “gezellige” kienavond…! - Wel eens een ongezellige kienavond gehad bij de OVO…?

Het is even wennen, heel even maar … “Gemeente Land van Cuijk”

Daar zal Jan blij mee zijn…!

Op 15 oktober was 
er in de aula van het 
museum een presen-
tatie van Bert Kwast, 

ambtenaar van het ministerie van Defensie, over het 
plan om vliegbasis De Peel weer in gebruik te nemen 
voor straaljagers. De opkomst was niet zo groot, maar 
onder de aanwezigen was een aantal kritische vra-
genstellers, die met hun vragen duidelijk ook andere 
inzichten boden dan alleen het verhaal dat Defensie 
presenteerde. In grote lijnen kwam tijdens de avond 
het volgende beeld naar voren.

Defensie moet uiterlijk in november 2021 een vergun-
ning hebben (een zogenaamd Luchthavenbesluit van 
de regering) om de huidige vliegbasis weer in gebruik 
te nemen. Daarvoor moet nog een uitvoerige procedu-
re doorlopen worden. Dat gaat niet alleen om formele 
stappen, maar bijvoorbeeld ook om het stikstofvraag-
stuk. Defensie moet mínder stikstof uitstoten en door 
een extra vliegbasis in gebruik te nemen zou juist het 
tegengestelde gebeuren. Daar moet men dus nog een 
oplossing voor vinden. Dat zou mogelijk kunnen door 
boeren in de directe omgeving van De Peel uit te ko-
pen.

De uitrol van de F-35, ook bekend als de Joint Strike 
Fighter, ziet er als volgt uit. Over enkele weken komt 
de eerste daarvan aan op vliegbasis Leeuwarden en 
uiteindelijk duurt het ongeveer twee jaar voordat daar 
alle toestellen zijn gearriveerd. Daarna komt Volkel aan 
de beurt wat vermoedelijk ook zo’n twee jaar duurt. In 
totaal zou het gaan om 39 toestellen die daar binnen 
de huidige beschikbare geluidsruimte operationeel 
kunnen zijn. Deze toestellen vervangen de ongeveer 

zestig F-16’s die momenteel nog in gebruik zijn, maar 
die – zoals dat dan heet – “uitgefaseerd” worden.

Vliegbasis De Peel is eigenlijk een reserve-vliegveld, 
dat Defensie nodig heeft omdat er al extra F-35’s zijn 
aangekocht en het niet ondenkbaar is dat de komen-
de jaren nog meer toestellen worden aangekocht. Die 
kunnen niet op Volkel of Leeuwarden terecht, want 
daar is de toegestane geluidsruimte dan volledig be-
nut. En dus zoekt Defensie een nieuw vliegveld.

Voor De Peel ligt er het plan om drie zaken te doen. 
Het meest luidruchtige vormen de 1800 starts en even-
zoveel landingen van de F-35 in een periode van drie 
keer zes weken per jaar. Op de tweede plaats zullen 
er helikopterbewegingen zijn, qua aantal in dezelf-
de ordegrootte als nu al het geval is. En, tot slot, zal 
er op De Peel een zogenaamde “dirt strip” worden 
aangelegd, een soort grove landingsbaan die speciaal 
bedoeld is om Hercules transportvliegtuigen te laten 
landen en opstijgen. Hoe meer helikopter- en Hercu-
lesbewegingen, des te minder JSF-bewegingen. Dat 
klinkt gunstig, maar Kwast gaf ook aan dat Defensie 
vooral een probleem heeft om de straaljagers goed 
onder te brengen, en niet zozeer een helikopterpro-
bleem heeft.

Dus als De Peel gereactiveerd wordt (let op: áls!) dan 
zal het vooral voor straaljagers zijn. Het laatste woord 
is daar duidelijk nog niet over gezegd omdat er ook 
gefundeerde bezwaren zijn tegen De Peel. En niet al-
leen hier, maar ook aan de andere kant van De Peel. 
Kortom, een duidelijk geval van “to be continued”! En 
als Dorpsraad zullen we proberen daarbij goed vinger 
aan de pols te houden.

Nieuws van de Verjaardagenactie

De winkels puilen al uit van specu-
laas en pepernoten. Wellicht door 
Sinterklaas vooruit gestuurd. Over 
enkele weken zal de Goedhei-

ligman ons mooie dorp bezoeken. Het Sinterklaas 
comité - een van de goede doelen van de Verjaar-
dagenactie - is al druk in de weer om er voor de kin-
deren een mooi feest van te maken. Voor ons is het 
nog even de vraag of hij komt met zwarte pieten 
of met roetveegpieten. Voor de kinderen maakt het 
niet uit… als hij maar komt!

Het is fi jn en goed dat wij met uw bijdrage de in-
tocht en het programma in de Pit kunnen onder-
steunen. In september mochten onze collectanten 
bij de jarige Overloners € 335,18 ophalen voor al het 
kinder- en jeugdwerk in ons dorp.
Alle jarigen van september hartelijk dank en vol-
gende keer meer nieuws van…

Stichting Verjaardagenactie Overloon 
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Oproep in verband met het afval op ons kerkhof

In de weken en dagen vóór Allerzielen wordt ons 
kerkhof extra mooi gemaakt door onze vrijwilligers, 
die gedurende het hele jaar ons kerkhof zo zorgvul-
dig onderhouden. Er wordt geschoffeld, gemaaid, 
gesnoeid en opgeruimd. Zodat alles er keurig uit-
ziet. Ook de oude bloemen op de graven zelf wor-
den door de nabestaanden meestal vervangen door 
verse bloemen en de planten en struiken worden te-
ruggesnoeid. U zult begrijpen dat er zodoende heel 
veel afval van het kerkhof komt. De afvalcontainer 
bij de ingang kan dit niet altijd volledig verwerken. 
Indien u uw afval niet meer kwijt kunt in de contai-

ner, vragen wij u vriendelijk dit mee naar huis te ne-
men, zodat er, zeker met Allerzielen, geen storend 
afval naast de afvalcontainer komt te liggen.

Uitnodiging voor de familie/ gezinsviering op 27 oktober
aanvang 10.30 uur in de H. Anthonius Abt kerk te Sint Anthonis

Beste ouders/verzorgers en 
kinderen van groep 1 t/m 
groep 8,

Eenmaal in de maand is er 
op zondag te Sint Anthonis 
een familie/ gezinsviering 
door en voor kinderen. De 
kinderen dragen zelf een 
steentje bij door te lezen, te 

collecteren, en het altaar mee klaar te maken. De 
teksten zijn aangepast op kinderniveau.

Een mooie gelegenheid om na de 1ste communie 
toch nog regelmatig een viering bij te wonen en zo 
betrokken te blijven bij ons geloof in Jezus Christus. 
Ook voor alle kinderen/ gezinnen die zich voor gaan 
bereiden op de 1ste communie om te ervaren hoe 
we het geloof rondom Jezus allemaal samen vieren 
in de zondagse vieringen. Een waardevolle aanvul-
ling om naar de 1ste communie toe te groeien.

Aansluitend aan de viering is er de gelegenheid om 
onder het genot van een kopje koffi e/thee en voor 
de kinderen ranja met wat lekkers elkaar te ontmoe-
ten, na te praten. De kinderen krijgen ondertussen 
dan nog de mogelijkheid om aan te sluiten bij een 
opdracht in de vorm van een knutselwerkje, rebus 
of kleurplaat het evangelieverhaal nog eens samen 
te bekijken en erover te praten.

Als u zoon/ dochter graag wil meedoen aan deze 
vieringen laat dit mij dan even weten door een mail 
te sturen of even te bellen.
De data van de familievieringen dit schooljaar zijn 
naast 27 oktober:
1 december, 26 januari, 22 maart, 5 april, 24 mei, 28 
juni
Ik hoop velen van u te mogen ontmoeten.
Met vriendelijke groeten Gerda Willems 
gerdawillemsjanssen@hotmail.com of tel: 0478 
642213

Uitnodiging voor de Kinderwoorddienst op zondag 3 november
aanvang 10.30 uur in de H. Theobalduskerk te Overloon.

Wil je samen met andere kinderen ook meedoen in 
de Kinderwoorddienst: kom dan gerust eens mee-
doen. De kinderen die komen vinden het altijd erg 
gezellig. Je mag ook kinderen meebrengen, je hoeft 
niet gedoopt te zijn. Iedereen is van harte welkom. 
Vooral als je de Eerste Communie gaat doen, of net 
gedaan hebt, is dit echt iets voor jou!  Het thema 
van deze zondag is: Jezus ziet jou, Hij wil graag bij 
jou zijn!

Vandaag gaat het verhaal over iemand die heel 

klein is en vaak gepest wordt. Hij hoort er volgens 
de mensen niet echt bij. Omdat hij zoveel gepest 
wordt is hij niet helemaal eerlijk tegen de mensen 
die aan hem de belasting voor de keizer moeten be-
talen. Voor straf laat hij ze altijd veel te veel beta-
len. Dan komt Jezus op een dag in de stad waar hij 
woont. Hoe denk je dat verhaal gaat afl open? Ben 
je ook benieuwd?, dan gaan we samen naar het ver-
haal luisteren, erover praten en knutselen.

Jij komt toch ook weer?
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TV-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bij-
zondere feestdagen en op de vierde zaterdag van 
de maand, in de maand oktober op 26 oktober, wor-
den 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 uitzen-
dingen 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 ka-
naal 521.
De digitale TV-programma’s zijn, behalve in de ge-
meente Boxmeer, ook te zien in, onder andere, de 
gemeenten St. Anthonis, Mill en St. Hubert, Cuijk, 
Grave, Uden, Veghel en Landerd. 

Wat is een kinderwoorddienst?
Wij hebben voor de kinderen in een aparte ruim-
te in de kerk een kinderviering van ongeveer een 
half uur. Jullie ouders/verzorgers blijven in de ge-
wone viering, maar als je het de eerste keer nog een 
béetje eng vindt, mogen je papa of mama, opa of 
oma meelopen. Jullie horen hier het kinderevange-
lie vertellen en uitleggen. Meestal hebben we hier 
even een kort gesprekje over, we spelen een spel of 
hebben een knutselwerkje over het verhaal (evan-
gelie) van die zondag. En een gebed waar we mee 
afsluiten. Het tweede gedeelte van de viering gaan 

we weer terug in de kerk zelf en mag je weer op je 
plaats gaan zitten, waar we samen de Eucharistie 
vieren. Jij komt toch ook weer?  ……En als je het 
erg leuk vindt: we zijn elke eerste de zondag van de 
maand in Overloon.
Voor vragen kun je altijd contact met me opnemen: 
Gerda Willems 0478 642213
Tot dan allemaal.

De volgende kinderwoorddienst is op zondag 1 de-
cember 2019

Vieringen 26 oktober – 9 november 

Zaterdag 26 oktober 19.00 uur
Gebedsviering
Koor: Palet

Intenties voor de vieringen op 26 en 27 oktober: 
jaargetijde is voor Toon Janssen en voor Jan Jacobs/
Jan de Slegter; de intenties zijn ook voor pastoor 
Henk Tolboom vanwege zijn verjaardag, Jos de 
Greef, Frans en To Beckers-Hendriks, Karel Beckers, 
Miny Verberk-Beckers

Zondag 27 oktober 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Ans Abels en Frans Kersten
Koor: Theobalduskoor

Zondag 3 november 10.30 uur Allerheiligen/Aller-
zielen
Eucharistieviering en Kinderwoorddienst
Voorganger: nog niet bekend
Acolieten: Gerda Willems en Jeanne Willems
Koor: Theobalduskoor

Intenties: nog geen intenties bekend

Zondag 3 november 14.30 uur
Allerzielenviering, waarin wij onze overledenen 

herdenken, in het bijzonder de overledenen vanaf 
Allerzielen 2018. Met medewerking van Logeko en 
Fanfare Vriendenkring

Kosterdienst

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

3 november – 9 november
Tiny Willems, tel. 641814
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Bereikbaarheid Parochie  Maria,
Moeder van de Kerk

Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende 
adres: Lepelstraat 13/A, 5845 BK St. Anthonis,
tel. 0485-471246. 

Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken 
zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te be-
reiken onder telefoon 06 23 88 78 60.

E-mail:
secretariaat@parochiemariamoedervandekerk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de 
Kerk: www.parochiemariamoedervandekerk.nl

Binnenlopen in de pastorie
op zondag- of dinsdagmorgen

Iedere zondag na de viering is er gelegenheid om 
binnen te lopen in de pastorie voor het opgeven 
van een intentie, een praatje, samen een kopje 
koffi e drinken, voor een vraag of als u iets te mel-
den hebt.

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

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 10 en 
17 november  bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf 
vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze 
uiterlijk dinsdag 29 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,-. 

Voor het melden van een overlijden 
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij de 
dienstdoende koster die vermeld staat bij de kerk-
berichten of bij het e-mailadres van de parochie 
(info@theobaldusparochie.nl) een kennisgeving van 

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

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

Uitgebreide informatie over de deelparochie 
H. Theobaldus kunt u vinden op de website
www.theobaldusparochie.nl

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

Dag lieve Kinderen van Overloon,

Sinterklaas heeft afge-
lopen zomer nogmaals 
erg genoten van jullie 
mooie tekeningen en 
versjes die jullie mij alle 
jaren sturen. Ik bewaar 
ze namelijk allemaal, 
en lees en bekijk ze 
nog steeds regelmatig! 
Ik verheug me er nu al 
op, om weer allemaal 
nieuwe tekeningen en 
versjes van jullie te mo-
gen lezen.

Binnenkort zal de Postpiet de brievenbus van Sinter-
klaas weer gaan opgehangen, dit net als ieder jaar 
naast de grote brievenbus op het 14 Oktoberplein!

Houd de facebookpagina in de gaten, en blijf op de 
hoogte van alles omtrent de intocht in Overloon!  
Ga naar: facebook.com/SinterklaasComiteOverloon  
en klik op “Vind ik leuk”

Op 17 November kom ik weer aan in Overloon! 
Ik heb er nu al zin in! Zie ik jullie dan?

Nou dag hoorrrr….!
Liefs van Sinterklaas
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OVERLOON 75 JAAR BEVRIJD

Op 17 september 1944 ben ik met mijn ouders, oud-
ste broer en tweelingbroer door de Amerikanen 
uit de schuilkelder gehaald in Nuenen, toen – tij-
dens Operatie Market Garden – een fl ink strijdge-
bied om de opmars van de Britten (120.000 solda-
ten) en de landing van de beroemde Amerikaanse 
101ste Parachutisten Divisie te bestrijden; een halt 
toe te roepen. De bombardementen en herrie van 
geweervuur, artillerie, tanks, afweergeschut en on-
verwacht bij dag en nacht (in ondergoed) naar de 
schuilkelder, hebben me, zelfs tot op de dag van 
vandaag, nooit meer losgelaten. Elk jaar bezocht 
ik herdenkingen (Eindhoven, nu mijn woonplaats, 
Aalst, Helmond, Margraten en Mierlo-Hout, destijds 
mijn woonplaats).  

Op de lagere school gingen we, eind jaren veertig, 
naar Overloon en daar hoorde ik tot mijn groot on-
geloof dat in Overloon de verschrikkingen van de 

oorlog nog veel erger wa-
ren geweest dan ik had 
meegemaakt. Hoe is het 
mogelijk speelde door mijn 
hoofd; in mijn 1944-bele-
ving kon het niet erger. In 
Overloon dus wel. Ik her-
inner me nu nog hoe ik 
dagen alleen maar dacht 
aan de bewoners van toen 
in Overloon en omgeving. 
Dat ik een geweldig mede-
lijden had met wat daar de 
kinderen met hun ouders 
hadden mee moeten ma-
ken; veel meer dan ik. 

En toen ontmoette ik, be-
gin augustus 2019, de ge-
broeders Toon en Martien 

Hendriks. Die vertelden me dat Overloon groots de 
75e Bevrijdingsdag van Overloon ging vieren. Erg 
goed bekend met dat werk waarschuwde ik hen 
- hoewel ze beiden erg begeesterend klonken - voor
de geweldige tijd en inspanning welke zulks zou
gaan kosten. “Daar zien we niet tegenop, bijna het
hele dorp helpt mee; is dat niet prachtig”.

En op 13 oktober 2019 (Bevrijding 14 oktober 
1944) was ik er op hun uitnodiging. En het was niet 
groots, het was heel groots. Vanwege mijn beperkte 
tijd (ziekte) heb ik het kerkconcert gemist, maar de 
uitloop van een half uur doet vermoeden dat dat 
geslaagd was. 

Maar dan de herdenking op het Britse kerkhof. 
Bijna alle bewoners waren bereid daar naar toe te 
lopen (en terug). Een zeer ingetogen plechtigheid 
met kransleggingen door onder andere de Ambas-

Alle foto's bij dit artikel zijn van de hand van Albert Hendriks

7

sadeur van Amerika in Nederland, Piet Hoekstra, en 
de Britse en Duitse attachees, en talrijke geledingen 
uit Overloon. Daar verdient het Theobaldusgilde 
een grote pluim, niet alleen voor de zeer moeilijke 
vendelgroet maar ook voor de prachtige vertolking 
van passende muziek; als ik me niet vergis een moei-
lijke, maar mooie Britse hymne. Ook, heel goed en 
terecht, werd daar de jeugd bij betrokken om bij 
kransleggingen e.d. te assisteren.

En dan het defi lé. Een fantastische bewonersmani-
festatie. Daar over uitweiden heeft geen zin, want 
werkelijk alle bewoners van Overloon (en veel van 
daarbuiten) hebben dat gezien. Daar bleek duidelijk 
‘we doen het met zijn allen’. In de grote stad krijgt 
men moeilijk 5 nonnen habijten, in Overloon meer 
dan 15. Omdat veel terugvoerde naar die duistere 
en verschrikkelijke dagen, was het prijzenswaardig 
dat men een gedegen uitleg gaf over dit grootse 
defi lé. 

Het ontsteken van de bevrijdingsvlam was naast de 
plechtigheid een mooie gelegenheid om de wiel-
renners van de Overloonse toerclub te bedanken, 

die toch maar even een tocht van 640 kilometer, 
vanaf de Normandische stranden, hadden afgelegd. 

Aan alles was gedacht, mooi vlagvertoon in het 
dorp, versiering rond de bomen, perfecte geluids-
installatie, re-anactersgroepen, grote tenten; het 
had mogen regenen, maar IEMAND gunde Over-
loon – kennelijk vanwege het destijds doorstane 
– een prachtige dag. Toon en Martien kunnen met
hun geweldige inspanningen en die van vele vrij-
willigers, terugzien op een geslaagde dag met veel
dankbaarheid voor hen die voor de vrijheid, onze
vrijheid, het leven lieten; die geen jeugd, school,
verkering, ouderschap, kinderen en kleinkinderen
mochten meemaken.

Vanwege het destijds doorstane!!. Dat geldt voor 
de soldaten (van beide zijden), maar zeker voor de 
bevolking van Overloon van destijds en heel zeker 
voor de jeugd daarbinnen. Men vergelijkt – en ik 
ben van mening terecht – Overloon met Caen, de 
hel op aarde na de Normandië-landing. Ooit hoor-
de ik een lezing in het Overloon Oorlogsmuseum 
dat na de oorlog het werkwoord ‘to overloon’ (lees 
overloen) in de Britse woordenboeken is verschenen 
en dat de vertaling is: ‘compleet vernietigen’. Wat 
te denken van veel Irak- en Afghanistan-gangers, 
die net zoveel of minder meemaken als destijds ve-
len uit Overloon en daarbij ook vele jeugdigen en 
kinderen.
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Het is dus zeer terecht dat Overloon zo zijn bevrij-
ders, maar ook zijn bevrijding viert; al is het maar 
om de jeugd steeds te doordringen waar het met 
wat onwil op uit kan draaien. Maar dat is, vanwege 
de heftigheid, ongetwijfeld door de grootouders en 
ouders verteld.

Vanwege de tenten is de avond bijna zeker uitbun-
dig doorgebracht. En dat is precies wat er ook ge-
beurde op 14 oktober 1944. Dus dat is terecht, zeker 
met zoveel dankbaarheidsuitingen als de bewoners 
getoond hebben van het prachtige dorp Overloon.

Jan Coolen, Eindhoven
Erelid Amerikaanse 101ste Airborne Assn. (USA)
Columnist 101st Magazine Screaming Eagle (USA) 
Gids Market Garden

Wij waren wel bij de herdenkingsbijeenkomst in de 
kerk. We beleefden een prachtig concert verzorgd 
door fanfare Vriendenkring en de koren Logeko 
en Palet. Het was werkelijk een feest voor oog en 
oor. Ruim anderhalf uur muziek en zang van hoog 
niveau. Van het openingsnummer “Nimrod” tot de 
gezamenlijke apotheose “We’ll meet again”.

Met zorgvuldig gekozen woorden benadrukten de 
sprekers waarvoor we die dag bij elkaar zijn geko-
men. Natuurlijk om onze vrijheid te vieren, maar 
ook om stil te staan bij wat onze ouders en groot-
ouders in de Tweede Wereldoorlog hebben moeten 
doorstaan. Stil te staan bij de vele levens - van inwo-
ners en militairen - die het gekost heeft om Over-
loon te bevrijden van de bezetter. “Samen Sterk” 
heeft Overloon er een mooie herdenking van ge-
maakt.

Overloon - dat dorp bestaat nog steeds - mede dank-
zij onze bevrijders. Dat mogen we nooit vergeten…

De redactie 
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Tweede editie Bricktopia Overloon ontvangt 911 bezoekers.

Zondag 13 oktober j.l. was het weer zover, voor één 
dag werd De Pit omgetoverd tot een waar LEGO-pa-
radijs. Met maar liefst 32 exposanten en verkopers 
en zo’n 70 strekkende meters expositie was er weer 
veel te zien en te beleven. Zo hadden enkele leden 
geheel in thema een defi lé georganiseerd met een 
aantal Britse en Amerikaanse militaire voertuigen 
en een fl ink aantal Britse troepen. Kinderen tot 12 
jaar konden deelnemen aan een speurtocht, waar-
bij poppetjes gezocht konden worden in de verschil-
lende opstellingen. Veel kinderen hebben lopen 
speuren naar de poppetjes. Na afl oop werden uit 
de vele formulieren Mats (6) uit Overloon en Willem 
(11) uit Merselo als winnaars getrokken. Zij hebben
een prijzenpakket in ontvangst mogen nemen met
twee kleine LEGO-setjes, een poster, een LEGO-life
magazine én een cadeaubon voor LEGO-speciaal-
zaak de Blokkenpiloot in Nijmegen.

Via deze weg wil Dutchbricks iedereen die een 
steentje bij heeft gedragen aan het evenement en 
alle bezoekers heel hartelijk bedanken! We hebben 
zelfs mensen uit Zürich, Zwitserland, mogen ont-
vangen.

Een deel van het defi lé

En ook Mats kwam zijn cadeaupakket nog ophalen.Willem kwam zijn cadeaupakket ophalen.

Fietsverlichtingsactie

De maand oktober staat in het teken van de fi ets-
verlichtingsactie.

Een derde van de fi etsers heeft wel werkende fi ets-
verlichting, maar gebruikt het niet. Waarom men-

sen de lampjes niet aanzetten, kan simpele redenen 
hebben zoals: ze vergeten het of ze vinden het niet 
belangrijk genoeg voor een klein stukje. Leerlingen 
van de middelbare scholen in de gemeente Box-
meer kunnen deze maand op school hun fi etsver-
lichting laten controleren. De leerlingen worden 
gewezen op gebreken en kunnen kleine reparaties 
aan hun fi etsverlichting laten uitvoeren door onze 
regionale fi etsenmakers. De kosten voor de onder-
delen zijn voor rekening van de gemeente. De fi ets-
verlichtingsactie is een samenwerking tussen school, 
gemeente, politie, ANWB en diverse regionale fi et-
senmakers met als doel: NUL verkeersdoden. Daar-
naast is het uiteraard ook voor de kinderen van de 
basisschool, voor de ouders en alle inwoners van be-
lang dat de verlichting in orde is, in het kader van 
de verkeersveiligheid.
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Geen Viking - Mark van de Veerdonk
Zaterdag 9 november - 20:15 uur - De Pit

Op zaterdag 9 novem-
ber staat de voorstelling 

‘Geen Viking’ van Mark van de Veerdonk gepland in 
de Pit om 20:15 uur. Er zijn nog kaarten beschikbaar 
maar we laten Mark zelf graag aan het woord om 
je uit te leggen waarom je als de wiedeweerga die 
tickets moet bestellen.

Show nummer 16 (“wat? hou toch op man!”) startte 
in het voorjaar van 2019 met een twintigtal try-outs 

in kleine theaters met minder dan 250 stoelen. Eni-
ge beperking: de toegangsdeur moest wel minimaal 
84 centimeter breed zijn. Want anders pastte ons 
decor er niet door. In het theaterkerkje van Wadway 
is de deur namelijk exact 84 centimeter breed en 
daarop laten wij ons decorstuk altijd bouwen door 
Bernard Versteeve. Maar dat terzijde.

De voorstelling heet ‘Geen Viking’ en dat klopt dus. 
Want ik kom uit Brabant. Maar ho ho, zou ik van 

oorsprong geen Viking kunnen zijn? Per 
slot van rekening zijn de Noormannen in 
het jaar 1019 mijn woonplaats Slabroek 
binnengevallen. Mijn Viking gaat dus over 
identiteit. Hoe krijg je zoiets en kom je er 
ooit vanaf?

In het seizoen 2019/2020 is mijn  cabaret-
voorstelling  in een kleine 70 theaters te 
beleven. Waaronder dus ook op zaterdag 
9 november in de Pit te Overloon.

Geen Viking zit weer vol verbale slap-
stick, mallotige meningen, onzinnige om-
draaiingen en schijnbewegingen. Zo’n bé-
tje mijn handelsmerk. Tweemaal (ruim) 50 
minuten ontiegelijk lachen, onder het mot-

Toerisme en Recreatie

Vanaf september 2009 be-
staat in onze gemeente de Stichting Toerisme en 
Recreatie Boxmeer. Deze stichting behartigt de be-
langen van de ondernemers en organisaties die be-
langrijk zijn voor de bevordering  van het toerisme 
en recreatie in de gehele gemeente Boxmeer. Dat 
doet ze niet alleen door het organiseren van diverse 
toeristische activiteiten, maar ook door het verlenen 
van hulp bij de vergunningaanvraag, communicatie 
met de pers, subsidieaanvraag voor grensoverschrij-
dende evenementen, etc. 

Een intensieve samenwerking met andere partijen 
is daarbij onmisbaar. U moet daarbij denken aan 
ondernemersverenigingen, horeca, Bed & Breakfast 
en natuurlijk de gemeente Boxmeer. Het doet ons 
deugd dat hieraan de afgelopen periode met succes 
is gewerkt. Een bewijs van deze intensieve samen-
werking blijkt  uit hun logo’s welk geplaatst zijn in 
de kop van deze uitnodiging. 

Evenals vorig jaar hebben wij nu in samenwerking 
met deze partijen weer een thema-avond georgani-
seerd. Vorig jaar is de Unesco status van het Maas-

heggengebied uitgebreid 
toegelicht. Nu laten wij en-
kele ondernemers aan het 
woord die in de afgelopen periode nieuwe  initiatie-
ven hebben ontwikkeld gericht op het onderwerp  
Maasheggen, met als doel dat deze initiatieven een 
inspiratiebron kunnen zijn om deze handschoen 
ook op te pakken. 

Daarnaast wordt het project Groeters nader toe-
gelicht en de ondernemers bijdrageregeling voor 
toeristische evenementen opnieuw bij u onder de 
aandacht gebracht.

Wij hebben voor dit alles een infoavond georgani-
seerd op 13 november 2019, inloop vanaf 19.00 uur, 
aanvang 19.30 uur in gemeenschapshuis Knillus te 
Vortum Mullem,  waarvoor wij u van harte uitno-
digen.

Mocht u verhinderd zijn of nog vragen hebben, dan 
kunt u zich wenden tot de secretaris van de STeR, 
P. van Laarhoven  06 – 15376267/
pietlaarhoven@home.nl
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Samenwerking de Lónse Bieb
en Josefschool.

Al enkele jaren werken de Lónse Bieb en 
Josefschool samen om kinderen te stimu-
leren om te lezen.

Met de Bibliotheek op School (BOS) 
brengt BiblioPlus een actuele collectie in 
de dagelijkse omgeving van kinderen.
De kinderen gaan onder begeleiding van 
ouders of met de klas ongeveer 1x per 
maand naar de bibliotheek. Vanuit  de 
Lónse Bieb zijn er vrijwilligers aanwezig om kinde-
ren een boek te laten uitzoeken.
Deze boeken mogen mee naar de klas. Een fantasti-
sche manier voor leesbevordering!

Waarom deze samenwerking?
BiblioPlus , de Lónse Bieb en de leerkrachten van 
de Josefschool zijn zich ervan bewust dat kinderen 
steeds minder vaak een boek pakken. Lezen is van 
groot belang voor de ontwikkeling van uw kind. 
Daarom stimuleren wij kinderen tot lezen.
•  Lezen is bevorderlijk voor de algehele taalontwik-

keling
•  Lezen is stimulerend voor het inlevingsvermogen

en ontwikkelt de fantasie

•  Lezen ontwikkelt het esthetisch gevoel
door te kijken naar mooie illustraties en
lezen van poëtische taal

•  Lezen ontwikkelt de kennis en het in-
zicht omtrent jezelf, de medemens en
de omringende wereld

•  Lezen laat je deelnemen en kennisne-
men aan ‘cultuur’

•  Lezen biedt spanning en/of ontspan-
ning en daarmee dus veel plezier!

Maar ook buiten de klas kunnen kinderen gebruik 
maken van de bibliotheek!!  
Wist je dat kinderen gratis boeken mogen lenen?

Loop gerust eens binnen! 
Om dit ook in de toekomst te blijven doen, zou het 
fi jn zijn als u lid wordt van de Lónse Bieb. Daarvoor 
vragen wij een vrijwillige bijdrage. Informeer bij 
onze vrijwilligers. 
De bibliotheek is te vinden in de Pit. 

Openingstijden van de bibliotheek  zijn:
Maandag  van 14.30-17.00
Woensdag 15.00-18.30
Vrijdag 14.30 tot 17.00

to “Het leven is geen grap, je moet het er zelf van 
maken”. In “Geen Viking” doe ik wederom verslag 
van een bizar incident uit mijn persoonlijke leven 
waar ik misschien niet sterker maar wel veel joliger 
uit ben gekomen. En dat is ook wat waard. Wie de 
afgelopen jaren één of meerdere van mijn optre-
dens heeft meegemaakt, weet dat het draait om die 
ene vraag: wat wordt het decorstuk? Na een vlie-
gende wc-pot, een halve deux chevaux, een antieke 
telefooncel, een gecrashte solex in een ladekast en 
een concertvleugelboot, dringt de prangende vraag 
zich op: Wat sleep ik deze keer  weer het podium 
op? Ik kan slecht één ding verklappen, het wordt 

Geen Viking. Om toch een tipje van de sluier op te 
lichten toon ik jullie graag bijgaande foto.

Cabaretier Mark van de Veerdonk is op 9 november 
Uw gezagvoerder. 
Er zijn nog vliegtickets te koop. Aanmelden bij gate 
De Pit Overloon om 20:15 uur.

Wij willen iedereen verzoeken de tickets bij voor-
keur online in de voorverkoop te bestellen via www.
depitoverloon.nl om onnodige vertraging aan de 
kassa te voorkomen. Tot zaterdag 9 november!

Puzzel mee en win

Deze keer prijs beschikbaar gesteld door
PLIEN.

Zie pagina achteraan.
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Zaterdagsporters zoeken volleyballers(sters)

Wij zijn op zoek naar mensen die graag een potje 
willen volleyballen in een ongedwongen sfeer met 
een klein beetje wedstrijdgevoel erbij.

Wie zijn wij?
Wij zijn een groep jongens in de leeftijd van rond 
de 50 jaar die al vele jaren op zaterdagavond van 
18.30 uur tot ongeveer 20.30 uur volleyballen in de 
sporthal in Overloon. Door diverse omstandigheden 
wordt ons groepje steeds kleiner en zijn we op zoek 

naar wat nieuwe mensen.
Dus heb je zin om een potje te volleyballen op de 
zaterdagavond of wil je meer informatie kom dan 
gerust eens kijken in de sporthal op de zaterdag-
avonden tussen 18.30 uur tot ongeveer 20.30 uur, 
of neem contact op met Geert Arts Tel: 0478-642561

Met vriendelijke groet, 

De zaterdagsporters

Allerzielenviering 2019

Op zondag 3 november vindt de jaarlijkse 
allerzielenviering plaats in de Theobaldus-
kerk.

We herdenken dan álle overledenen. 
Ongeacht achtergrond of waar de af-
scheidsdienst heeft plaatsgevonden.
Wij willen iedereen hiervoor van harte uit-
nodigen. 

Voorafgaand aan de viering wordt iedereen in de 
gelegenheid gesteld een lichtje aan te steken voor 
zijn of haar dierbare.

Vanaf 14:10 bent u hiervoor welkom in de 
kerk. De viering begint om 14:30 uur. 

‘Logeko’ zal de viering muzikaal opluiste-
ren. Aansluitend gaan we naar het kerk-
hof voor het traditioneel zegenen van de 
graven en urnenmuur en volgt nog een 
slotwoord. Fanfare ‘Vriendenkring’ zal ons 
daarbij muzikaal ondersteunen.

Wij hopen van harte sámen met u uw en onze dier-
baren te herdenken.

Avondwake groep

112 van melding tot hulpverlening.

Wanneer bel je 112?
Dit nummer kun je altijd bellen, 
zelfs als je twijfelt. De meldka-
mercentralist(e) bepaalt aan de 

hand van de beantwoordde vragen die ze volgens 
een protocol stelt, wie er komt: politie, brandweer, 
ambulance, traumahelikopter, huisarts(enpost). 
Vanaf oktober-november 2019 is er een automa-
tisch systeem dat als een telefoontje bij de meldka-
mer binnenkomt, het  laat weten waar je bent, de 
zogenaamde locatiebepaling. Dit is zeer waardevol 
als de beller bijvoorbeeld niet meer kan spreken, of 
zich bevindt in een bos. De locatiebepaling gaat tot 
6 meter nauwkeurig vanaf de telefoon.

Belangrijk is dat je aan de telefoon blijft voor even-
tuele melderinstructie, totdat de meldkamercentra-
list(e) zegt dat je op kunt hangen.

De meldkamercentralist(e) heeft telkens een twee 
uur durende dienst, omdat het zeer intensief, ver-
antwoordelijk werk is. Hij/zij heeft een verpleeg-

kundige opleiding, en heeft een speciale opleiding 
gevolgd hoe je zo snel mogelijk alle relevante infor-
matie uit de beller kunt krijgen, en daarbij rustig te 
blijven.

Na de pauze vertelt Jos over burgerhulpverleners 
(burger AED). Als je kunt reanimeren, kun je je via 
de site van de Hartstichting aanmelding als burger-
hulpverlener via het oproepsysteem Hartslag Nu. Je 
wordt dan via een sms opgeroepen als er iemand bij 
jou in de buurt een hartstilstand heeft. Gemiddeld 
worden 30 personen opgeroepen (niet iedereen die 
opgeroepen wordt zal  naar de locatie kunnen van 
AED of “patiënt”).  Sommigen gaan een AED ap-
paraat ophalen, en sommigen gaan direct naar de 
locatie waar iemand een hartstilstand heeft. 75 % 
van alle mensen die een hartstilstand krijgen, krij-
gen dit thuis.

Het was een zeer boeiende, leerzame avond, voor-
zien van het nodige beeldmateriaal en duidelijke 
uitleg van de spreker.
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Joost Arts maakt toneeldebuut in
Een dubbele agenda

Hugo Pastors en Joost Arts. De paden van deze twee 
Lónders kruisen elkaar regelmatig. Maar nog niet 
eerder speelden ze samen in een toneelstuk. Dat 
gaat binnenkort wel gebeuren bij Het Overloons 
Toneel dat in november ‘Een dubbele agenda’ op 
de planken brengt.

Het stuk gaat over Harriët (gespeeld door Agnes van 
Loon), een gescheiden vrouw die er qua relaties een 
dubbele agenda op nahoudt. Hugo en Joost spelen 
de minnaars van Harriët, die niet van elkaars be-
staan af mogen weten, net als de vrouwen van deze 
getrouwde mannen. Uiteraard mag het publiek de 
nodige complicaties verwachten.

Twee minnaars
Hugo speelt Alex, eigenaar van een vloot vissers-
schepen. Hugo: “Een grote, vrijpostige man, die 
stoer doet maar bij zijn vrouw fl ink onder de duim 
zit. Zogenaamd altijd aan het werk en veel op zee, 
maar ondertussen…”

Joost speelt Gordon, een knappe man die een suc-
cesvol reclamebureau runt. Joost: “Eigenlijk is het 
een zielig mannetje. Hij heeft het thuis niet zo ge-
zellig en gaat op zoek naar genegenheid buitens-
huis. Die denkt hij gevonden te hebben bij Harriët, 
maar hij laat zich continu voor de gek houden. Dat 
heeft ie alleen niet door.”

Bonte Avond
Voor Joost is het de eerste keer dat hij in een to-
neelstuk speelt. Velen zullen hem kennen van zijn 
optredens tijdens de Bonte Avonden, maar toneel 
en Bonte Avond zijn volgens hem niet met elkaar 
te vergelijken. “Met de Bonte Avond moet je in een 
korte tijd iets grappigs neerzetten. Nu heb je een 
hele avond om een stuk neer te zetten en kun je de 
rol die je speelt veel meer uitdiepen.” En dat bevalt 
hem wel. “Een tijd geleden vroeg Hugo me of ik 
wilde spelen, want HOT zocht nog een mannelijke 
speler. Ik heb ja gezegd, maar had geen fl auw idee 
waar ik aan begon. Maar ik moet zeggen: ik vind 
het leuk. Het is een rol waar ik mijn ei in kwijt kan. 

En ik houd er wel van om uit m’n comfort-
zone te gaan.”

Geen platte komedie
Een dubbele agenda is volgens Hugo geen 
‘platte komedie’. “Er zitten weinig directe 
grappen in. Juist de situatie waar de per-
sonages in belanden en alle onverwachte 
verwikkelingen maken het grappig.” Wie 
denkt dat een blijspel ‘makkelijk’ is, heeft 
het mis. Hugo: “Eerlijk gezegd is dit stuk 
lastiger om te spelen dan we dachten. In 
eerste instantie denk je, ‘oh, komedie, da’s 
makkelijk, zeker vergeleken met eerdere 
stukken die we hebben gespeeld. Maar 
dat valt tegen. Het is een dynamisch ge-
heel, personages komen veel op en af. Een 
goede timing is hierbij enorm belangrijk, 
maar oh zo moeilijk.”

Aanrader 
“Het leuke aan het stuk zijn de vele wendingen in 
het verhaal die je niet aan ziet komen”, vinden bei-
de heren. “Er zitten ook hilarische scenes in, zeker 
als het eind nadert. Wat ons betreft is Een dubbele 
agenda een aanrader, leuk voor iedereen. Maar oor-
deel vooral zelf en kom kijken.”

Een dubbele agenda is te zien op 3 november in De 
Weijer in Boxmeer en op 17 en 30 november in De 
Pit, aanvang 20.15 uur. Kaarten zijn voor €10,00 te 
koop bij Shop Jacobs (Vierlingsbeekseweg 3) of via 
de leden van Het Overloons Toneel.

Zie pagina achterkant:
Belangrijke telefoonnummers:

Aanpassingen:
 punt 7 Gemeente Boxmeer

Zie nieuwe website
Dorpsraad Overloon

www.dorpsraadoverloon.nl
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GARAGE VERKOOP

Zaterdag 2 november

 Merseloseweg 8
Overloon

Van 10.00u tot 14.00u

We hebben o.a 
Kleding, jongens, dames

Schoenen, 
dames laarsjes hoog en laag model

Decoratie-artikelen, 
Kerstartikelen

Stoelen

Loop gezellig binnen,
de kof e staat klaar!

Tot zaterdag 2 november.
Jolanda en Angeli

Vör de Kerk op ’t Plein 2019

Over een paar weken barst het car-
navalsfeest weer los. Dat betekent 
uiteraard ook weer een nieuwe edi-
tie van Vör de Kerk op ’t Plein. Voor 

derde keer alweer organiseert Stichting De Hui-
buuke, samen met De Pit, Café & Partycentrum Bos, 
Grand Café Effe en Restaurant Boompjes, dit gratis 
evenement op het 14 Oktoberplein. Het spektakel 
begint om 10.30 uur met het aftreden van Prins 
Frank III.

De muziek barst vanaf 11.11 uur los en dan be-
treden onder meer Goed Zat, DJ Ricky Corony, De 
Toddezèk, Nevvenén, Twië Hand op Iën Proêk, La 
Bamba, Pruuf Mar, Schorre Chef en MC Vals, Neppie 

Beppie en Bjorn & Mieke het podium voor de kerk. 
Uiteraard wordt in de loop van de middag ook de 
66e Prins der Huibuuke gepresenteerd.

Er is tijdens Vör de Kerk op ’t Plein voor alle leef-
tijden wat te beleven. Ook aan de kleinste feest-
vierders is gedacht. Voor hen staat er een speciale 
kindertent. Hier kunnen de kinderen geschminkt 
worden, wordt er gekleurd en is er natuurlijk ranja 
verkrijgbaar.

U bent van harte welkom op deze gezellige aftrap 
van het carnavalsseizoen en de start van het 66e car-
navalsjaar van De Huibuuke.
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Jubileum avond Freunde Echo 
1969-2019

Op zaterdag 26 oktober is er een jubileumconcert 
tgv het 50 jarig bestaan van blaaskapel Freunde 
Echo uit Overloon. Dit jaar bestaat Freunde Echo 50 
jaar en dat gaat natuurlijk niet ongemerkt voorbij. 
Het jubileumjaar werd geopend met een Paaszater-
dagconcert samen met blaaskapel Moravanka uit 
Moravië. Een prachtige muziekavond en een volle 
zaal bezoekers. In het voorjaar werd er een gratis 
Frühschoppen verzorgd ook in Overloon. Eind au-
gustus was er een reünie van alle muzikanten en 
oud-muzikanten van de kapel en nu in de herfst 
willen wij het jubileumjaar afsluiten met een jubile-
umconcert samen met nog twee blaaskapellen.

Blaaskapel Freunde Echo is ondertussen uitgegroeid 
tot een van de bekendste en beste Moravisch spelen-
de blaaskapellen van Nederland. Dat blijft natuur-

lijk niet onopgemerkt en zo blijven de aanvragen 
dan ook maar binnenkomen om ergens in het land 
optredens te verzorgen. Maar niet alleen in Neder-
land, ook in België, Tsjechië  en Duitsland worden er 
met regelmaat optredens verzorgd. De Moravische 
volksmuziek is de kracht van Freunde Echo, afgewis-
seld met solistische nummers in alle stijlen. De zang 
bij de volksmuziek is een van de belangrijke facto-
ren om deze Moravische muziek tot de volle 100% 
tot uiting te laten komen. De zang wordt verzorgt 
door Sanneke Thijssen, Majka Weites en Ruud Wei-
tes. Deze muziekstijl kun je als niet-Tsjech zomaar 
even spelen, dat moet op een gegeven moment in 
je bloed kruipen en als dat er eenmaal inzit gaat het 
er niet meer uit. In de afgelopen decennia heeft de 
kapel meerdere optredens verzorgt samen met ge-
renommeerde orkesten zoals: Tufaranka, Moravan-
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Winteractie maak kennis met golf!
5 lessen van 50 minuten
voor slechts € 50,- p.p.
(inschrijven vóór 28 februari)

Tel: 06-22660985
mindyourswing@live.nl

Info lidmaatschappen en lessen:
www.golfbaanoverloon.nl

06-29444018

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

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

26& 27 okt. Expositie door José Arts    Entree gratis  www.jose-arts.blogspot.com 
2 nov. Stiltedag met Ingrid van Straten www.mindfulnesscentrumvenray.nl 
3 nov. Open dag mindfulness  programma zie www.mindfulnesscentrumvenray.nl          gratis 
10 nov. Workshop Schrijfenergie door Diana Hendriks 

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 

Ontmoetingspunt ‘t HELDER 
Ruimte voor úw ideeën! 

Zie pagina achterkant:
Belangrijke telefoonnummers:

Aanpassingen:
 punt 7 Gemeente Boxmeer

Zie nieuwe website
Dorpsraad Overloon

www.dorpsraadoverloon.nl
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ka, Gloria, Zadovjaci en Vlado Kumpan. Workshops 
gehad met Jan Slabak, Bohumir Kamenik en Vlado 
Kumpan om nog maar eens aan te geven hoe seri-
eus deze muziekstijl word benaderd. Voor amateurs 
is het niveau waarop Freunde Echo speelt vrij uniek 
te noemen, vooral als men bedenkt dat vaak or-
kesten veel gebruik maken van professionals, maar 
Freunde Echo nog steeds met amateurs musiceert.  
Tijdens de optredens worden echter niet alleen Mo-
ravische nummers gespeeld, er wordt ook regelma-
tig een uitstapje gemaakt naar de Böhmische blaas-
muziek, denk bv aan de Südböhmische Polka, Auf 
der Vogelwiese, Festwies Polka en Böhmische Liebe. 
Ondertussen staat de kapel al ruim 6 jaar onder lei-
ding van Joost Broekman.

Als eerste gastkapel zal op dit jubileum concert het 
mooie blaasorkest “de Eiserbach Muzikanten” uit 
Bocholtz spelen. Zij zullen met hun muzikaliteit de 
nodige stemming brengen in de zaal.

Als afsluiter van de avond speelt Blaaskapel Stesti 
uit Boxmeer. Een kapel die dit jaar haar 10-jarig ju-
bileum viert en ondertussen ook hard heeft gewerkt 
aan het Moravische repertoire. Inmiddels kan men 
zeggen dat Stesti ook zeer verdienstelijk deze mu-
ziekstijl speelt en dat zult u zeker gaan meemaken 
op deze avond. Als hoogtepunt van dit jubileumjaar 
geeft blaaskapel Stesti op zaterdag 16 november  
een concert samen met blaaskapel Mistrinanka  uit 
Tsjechië. Voor info kijk dan op de website van Stesti

Het belooft dus weer een fantastische muziekavond 
te worden in Overloon op zaterdag 26 oktober.
Locatie is gemeenschapshuis De Pit. Aanvang 19.30 
uur. Zaal open om 19.00 uur. Entree is € 5,00. FEN 
club leden hebben tijdens deze avond GRATIS en-
tree. Voor meer info kunt u terecht op onze websi-
te: www.blaaskapel.nl

Stesti

Die Eiserbach Muzikanten



18

Huisartsenpraktijk Mooij
Baansestraat 6a

5825 BX Overloon

0478-640840

Gelegenheid tot het laten zetten van de griepprik 2019:

Woensdag 23 oktober tussen 17.30 uur en 18.30 uur
Donderdag 24 oktober tussen 13.30 uur en 14.30 uur

I.v.m. vakantie zijn wij gesloten van
maandag 4 november t/m vrijdag 8 november 2019.

U i t v a a r t v e r z o r g i n gU i t v a a r t v e r z o r g i n g

Gerr i t  Ar ts

Kantoor  Over loon
24 uur  bereikbaar  op: 
Tel :  0478-640026
Mob.  06-51135364

www.br iensveld .n l
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Samenspeeltuin Overloon
zoekt sponsors voor kabelbaan

Voor de zomervakantie is de rolstoelcarrousel van 
maar liefst €18.000 aangeschaft en geplaatst. De 
afgelopen maanden hebben vele bezoekers hierop 
volop gebruik van gemaakt, deze is namelijk voor 
iedereen geschikt en toegankelijk. Het bestuur is 
volop bezig met het verzamelen van de fi nanciën 
voor de aanschaf van een kabelbaan die nu op het 
programma staat.

Het bestuur is volop op zoek naar mensen die een 
fi nanciele bijdrage willen leveren voor de komst van 
de kabelbaan. De duurzame speeltoestellen zijn im-
mers niet goedkoop. Wie wil ons helpen aldus Re-
nuka de Kunder, voorzitter van de stichting? Voor 
de komst van de kabelbaan hebben wij al de helft 
bij elkaar verzameld. We hebben nog € 5000 nodig. 

Wie helpt ons mee? Alle muntjes 
van € 0,50, € 1,00 en € 2,00 zijn 
welkom zowel in onze melkbus, 
onze slak te vinden in de speel-
tuin en/of op ons rekeningnum-
mer NL73RABO0305938487.

Aan het einde van dit jaar willen 
we de kabelbaan gaan bestellen. 
Helpen jullie ons mee met het 
verzamelen van zoveel mogelijk 
muntjes? Mensen die briefgeld 
willen doneren zijn ook zeker 
welkom, evenals ondernemers 
die een grotere fi nanciele bijdra-
ge willen leveren. Voor vragen 
stuur een mail naar
info@speeltuinboxmeer.nl of bel 
met 0619066949.

Poort van Loon Restaurant heeft nieuwe beheerder

Wij stellen ons graag aan u voor,

Wij zijn Alfred en Brigitte Tomassen. Sinds kort run-
nen wij de Poort van Loon. Daarnaast hebben we 
in het Limburgse Tienray Grand Café Eten & Zo. In 
beide leggen wij onze passie voor eten, drinken en 
gastvrijheid in een huiselijke en laagdrempelige am-
biance.
Poort van Loon ligt op een rustige en mooie plek 
vlak bij de A73, is goed bereikbaar en begaanbaar 
voor iedereen die van een lekkere koffi e, lunch of 
diner wil genieten in een sfeervolle en gezellige am-
biance.

Ook voor grotere groepen hebben wij passende op-
ties en zijn er diverse mogelijkheden. Wij zijn het 
hele jaar geopend en staan met een enthousiast 
team voor u klaar. 

Wij heten u van harte welkom in ons restaurant!

Poort van Loon
Overloonseweg 10a
Tel.: 0478-226080
Website:
www.poortvanloon.nl
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Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

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

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl
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Herfsttoernooi Tennis en Padel Loonse Duinen

Van 7 tot en met 13 oktober organiseerden we we-
derom ons Jakom Herfsttoernooi. Een open toer-
nooi waarvoor spelers uit de hele regio kunnen in-
schrijven in diverse speelsterktes. Na de opening van 
onze tweede padelkooi eerder dit jaar, mogen we 
nu ook padeltoernooien organiseren. Dit was dus 
ons eerste padeltoernooi. Omdat padel is ontstaan 
in Mexico kozen we dit land als thema voor het 
toernooi. Wij genoten samen met de deelnemers 
van een mooie en sportieve week. Het weer werkte 
prima mee, mooie en spannende wedstrijden, lek-
kere Mexicaanse hapjes en drankjes en vooral veel 
gezelligheid.
Hiernaast staan de winnaars van de diverse catego-
rieën vermeld en tevens een foto van de fi nalisten.

Winnaars Tennistoernooi:
HD5: Robert Mau-Asam en Maikel Punt
HD6: Reno Vaessen en Tim van der Vleuten
HD7: Jan Janssen en Jos Loenen
HD8: Theo Klaassen en Frans de Lange
DD8: Helen Kusters en Elcke van de Steeg
DD6: Robin van Berlo en Jolijn van Gaal
GD6: Niek van der Leeuw en Laura Spee
GD7: Quin Mommen en Jeanette Verstraaten

Winnaars Padeltoernooi:
Gevorderden: Victor Cegarra Sánchez en

Sem de Werdt
Recreanten:  Peter Arts en Danny Verhalle
Voetballers:  Willem Kuenen en Frits Lucassen

Neejs!

Dizze kier nog gen 
neej thema, mar 

wel neejs. Weej zien namelek dör ònze collega’s uut 
Lieshout gevraogd um minse uut te dage um mit te 
doen án de schriêfwedstrijd. ‘t Is de bedoeling dè 
ge ‘n gedicht, verhaal of liedje schriêft ien òw aege 
dialect. 
‘t Mòt gaon ovver de liefde, zoas ze verder toelich-
te:
liefde is ‘t skonste um te hebbe, ‘t moeilijkste um te 
kriege, ‘t koiste um te verlieze.
Kiek vör mier info òp ònze site. 
Verder hebbe weej wer wá woorde worvan weej nie 
zeker wiëte wat de betaekenis is en of ‘t wel echt 
Lóns is. ‘t Göt um:
• weeze
• uutschoepe
• goei waer vör de kikvörs

As ge wet wat ze betaekene, stuur òns dan efkes ‘n 
mailtje.

Verder wille weej nog ‘ne kier ònze workshop Lóns 
praote ònder de ándacht brenge. D’r zien nog ‘n par 
plátse vreej, dus kende iemes worvan ge vient det 
zien Lóns nog wel wá hulp kan gebruuke, tipt um 
dan. ‘t Is op dònnerdag 31 oktoëber en begint um 
20.00 uur. Mier info stöt òp de site.

As âltied: hedde òpmerkinge, commentaar of sug-
gesties vör ánvulling van ònze woordelieste lót ‘t 
dan wiëte via ‘t gasteboek of de mail. Weej huure 
gaer van òllie.

Wies wer ‘s!
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       Elke dag geopend! 
Maandag, dinsdag en donderdag 

     ook ‘s avonds      

Afspraak maken kan zonder verwijsbrief van uw (huis)arts 
- Algemene fysiotherapie
- Manuele therapie
- Dryneedling
- Medische trainingstherapie
- Revalidatie bij heup- en knieprotheses
- Medical taping Concept (Kinesio tape)

De Bergkamp 32 
5825 AG Overloon 
Tel: 04 – 640 520 
Mobiel: 06 – 2500 5743 
Email: info@fysioteunissen.nl 
Internet: www.fysioteunissen.nl 

- Therapie aan huis en instelling

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging 
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Agenda
2019

25 oktober
KBO, Samen eten en Ontmoeten, 
Keulse pot
26 oktober
Freunde Echo, Jubileumconcert 
50 jaar Freunde Echo, de Pit, 
19.30 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 uur
31 oktober
Wiewábewaart, Workshop Lóns 
Praote, de Pit, 20.00 uur
3 november
Kindermarkt, de Pit, 11.00 - 13.30 
uur
3 november
Allerzielenviering en tocht naar 
het kerkhof m.m.v. LOGEKOen 
Fanfare, kerk, 14.30 uur

3 november
HOT, Een dubbele agenda, de 
Weijer Boxmeer, 20.15 uur
4 november
Zonnegroet, Kienen, Museum-
zicht, 13.30 - 16.30 uur
7 november
KBO, Bankzaken door de Rabo-
bank en Fysiotherapie door Fysio 
Teunissen, de Pit, 14.00 uur
9 november
Gilde, oud papier ophalen
9 november
De Pit Theater, Mark van de Veer-
donk, 20.15 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, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur

15, 16 en 17 november 
Overloonse Sfeerdagen
17 november
Sinterklaascomité, Intocht Sinter-
klaas, 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 be-
windvoering 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 psychi-
atrie Venray, Vertrek 13.30 uur 
vanaf kerkplein

♠♣ ♥♦

Overloonse Bridgeclub

Tijdens de 5e zitting waren de 3 sterkste paren in de 
gele lijn:
1 Corrie Hartong & Math Keulards 57.92%
2 Jac Huijs & Piet Willems 57.08%
3 Marijke van den Boom &
Aike van Glabbeek  53.75%
3 Mia & Sef Lommen 53.75%

In de rode lijn:
1 Antoinette Schaeffers & Henk de Vlam 61.81%
2 Mien Kuenen & Truus Stiphout 56.60%
3 Magriet & Jan Mater 56.25%

In de groene lijn:
1 Marthy van Pelt & Jo de Kok 64.43%
2 Mia Henckens & Jac van der Voorn 60.00%
3 Ricky Henckens & Leny Jansen 53.63%

Afgelopen week zijn we met de jaarvergadering be-
gonnen.
Nadien een vrije avond bridge met gemixte paren. 
De 3 beste in lijn A:
1 Corrie Hartong & Math Keulards 61.81%
2 Els Bovee & Wil ten Horn 60.42%
3 Bart Jans & Harrie Raaijmakers 57.64%

In lijn B:
1Thea Peters & José Clevers 61.74%
2 Nellie Basten & Ethel Hilhorst 59.20%
3 Bér Poels & Harry Willems 57.53%
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• Dakinspectie, onderhoud en renovatie
• Platte daken  kunststof en bitumineuze

• Dakgoten  reinigen en renoveren

• (Spoed-)reparatie

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

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

Jolande Segers geeft op haar trainingslocatie in Overloon 
puppy stuif-in, basiscursus en diverse vervolgtrainingen.
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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, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
13 december
Zonnegroet, Jaarafsluiting
14 december
Gilde, oud papier ophalen
15 december
Huibuuke, Kaartverkoop Bonte 
Avonden, de Pit, 11.00 uur
15 december
Fanfare, Kerstconcert
18 december
OVO, Kerstviering, de Pit, aan-
vang: 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 uit-
komen 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, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
16 januari
EHBO, herhalingsles, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
17, 18 en 19 januari
Huibuuke, jubileumfeesten, Plein
19 januari
TKO, ATB toertocht
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 kerk-
plein
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 optre-
den van De VeltOp, de Pit, 20.00 
uur
13 februari
EHBO, herhalingsles, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
15 februari
Huibuuke, Ánwaerk Make, de Pit, 
14.11 uur
19 februari
OVO, Workshop: fl essen e.d. op-
pimpen 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: internatio-
nale 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, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
25 maart 
OVO, Thema-avond: Conny Wee-
renpas, 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, Partycen-
trum 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: pleegkinde-
ren door Ribicon jeugdzorg, de 
Pit, 20.00 uur
30 april
OVO, Reisje: ’t Veluws zandsculp-
turenfestival, Vertrek 08.00 uur 
vanaf kerkplein
6 mei
OVO, Fietsen met Marjo, de Pit, 
19.00 uur
13 mei
OVO, Excursie: escape room, Ver-
trek 18.00 uur vanaf kerkplein
14 mei
EHBO, herhalingsles, Partycen-
trum 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 Rolstoeldrie-
daagse
31 oktober
Freunde Echo, FEN-avond
25 en 26 september
Loën wet ‘t



26

De winnaar van de vorige keer,
Kruiswoordpuzzel 9-10:

Jan de Bruijn
(PLUS Verbeeten).

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 27 oktober 2019.

De prijzen worden deze keer beschikbaar gesteld door PLIEN.

Heerlijke 100%
blauwe bessen PRODUCTEN en NOTEN

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

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

VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open 

van 12.00 tot 18.00 uur

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON

Van borrelhapje tot
compleet

verzorgd feest

T M E N E L B O N E R G
K E R T M O N E T I U B
T S N E I D L E D N E P
R R N U H G I K N K Y D
V E R L I C H T E N O R
I T T L K T S R R I V I
S N I S K K D O T R W N
S U R G E N T R E P E K
O P S T N M E D A D T E
E R A A D B I R A G I N
P G C K O G E R S T E V
E O K S E L B E T T F R

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.

BEKER
BRADEN
BUITENOMTREK
DRINKEN
ETAGE
FEITE
GERST
GRENOBLE
HIKKEN
KENDO
KWIEK
OKSEL
PAREL
PENDELDIENST

PUNTER
SOBER
TEKST
TREND
TRIMESTER
UILIG
UITDRAGER
URGENT
VERLICHTEN
VIDEOSCHERM
VISSOEP
VOYEUR
VREDIG
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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

 

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