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Nieuws van Dorpsraad Overloon
De Dorpsraad is een klei-
ne groep van inwoners 
uit Overloon die zich wil 

inzetten voor het algemeen welzijn van de Overloonse 
bevolking en de leefbaarheid in Overloon. En dan speci-
aal voor vraagstukken die niet al door anderen worden 
opgepakt. Zo hoeft de Dorpsraad zich niet (meteen) met 
energietransitie bezig te houden want daar is Duurzaam 
Overloon! al een grote voortrekker in. En zo zijn er nog 
wel meer voorbeelden van zaken die inmiddels al goed 
geregeld zijn hier.

Maar je kunt je voorstellen dat de Dorpsraad graag 
meedenkt bij zaken zoals de verkeersveiligheid, de 
nieuwe locatie van de nieuwe basisschool, of hoe Over-
loon voor jongeren én ouderen aantrekkelijk kan blij-
ven. De Dorpsraad wil daarin gesprekspartner zijn naar 
o.a. gemeentebestuur, gemeenteraad en ambtenaren.

En dat laatste vraagt de komende maanden om extra 
aandacht.
Want vorige week maandag besloot de gemeenteraad 
van Boxmeer, net als die van Cuijk en Sint Anthonis, om 
in te stemmen met het herindelingsontwerp voor de 
fusie van deze drie gemeenten. Of zoals burgemeester 
Van Soest het na afl oop formuleerde: de drie gemeen-
ten zijn nu in ondertrouw gegaan … Op 26 maart 2020 
ligt dan concreet het herindelingsadvies voor bij de 
drie gemeenteraden. Als dat dan wordt aangenomen, 
dan gaat dat advies nog formeel naar de Provincie en 
het kabinet. Pas daarna is de fusie defi nitief.

Maar nu even voor ons, inwoners van de nieuwe ge-
meente: wat betekent die fusie dadelijk, vanaf 2022, 
voor de afstand tussen de bewoners enerzijds en de 
nieuwe Gemeente Land van Cuijk anderzijds? Het ant-
woord is dat die afstand in veel gevallen groter zal 
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Het mag geen naam hebben

Hij komt, hij komt…

Ben je bang in het donker, dan moet je niet gaan…

Steek dan maar je licht op bij de Sfeerdagen…

Ik ben wel grijs, maar geen muntje - dus niet inwisselbaar…

worden, te meer omdat er zowel in het gemeente-
bestuur, als in de nieuwe gemeenteraad en zeker 
ook in de ambtelijke organisatie nieuwe gezichten 
bij zullen komen.

Hoe kun je dan zorgen dat inwoners dan toch het 
vertrouwen krijgen dat ze gehoord worden in die 
grotere gemeente? Oftewel: hoe kun je zorgen dat 
mensen dadelijk toch snel en effi ciënt hun vragen 
onder de aandacht kunnen krijgen? Namens Ge-
meente Boxmeer is vooral wethouder Bouke de 
Bruin bij dit proces betrokken en zij is dan ook groot 
pleitbezorger van de zogeheten Kernendemocratie. 
Die komt er kort gezegd op neer dat een lokale 
dorpsraad of wijkraad wat meer een centrale rol 
zou kunnen gaan vervullen tussen bewoners en de 
nieuwe gemeente. Hoe dat precies eruit moet gaan 
zien is nu nog niet duidelijk en dat zal waarschijnlijk 
per dorp of wijk iets anders komen te liggen.

Want een belangrijke vraag die daarvoor eerst be-

antwoord moet worden is: wat verwachten bewo-
ners van hun dorps- of wijkraad? Die vraag stellen 
we ons als Dorpsraad ook hier in Overloon. Wat 
zijn nou de thema’s waarmee de Dorpsraad aan de 
slag zou moeten gaan? Dat willen we de komende 
maanden scherper in beeld krijgen. Daarbij is het 
goed om te weten dat de Dorpsraad niet de spe-
cifi eke belangen van een individuele bewoner kan 
behartigen, maar vooral die van een groep bewo-
ners of, nog beter, de hele Overloonse bevolking. 

Iedereen die een idee heeft over waarmee de Dorps-
raad zich zou moeten bezighouden, in aansluiting 
op voorgaande uitleg, kan die suggestie alvast mai-
len naar: brievenbus@dorpsraadoverloon.nl

We verzamelen alle tips en bespreken die dan in de 
maandelijkse vergadering om te zien wat we daar-
in kunnen betekenen. De uitkomt daarvan plaatsen 
we op onze website. Alvast bedankt voor het mee-
denken!

Wie wordt de nieuwe jeugdprins en -prinses
van het Huibuukeland??

De carnaval nadert en de spanning 
voor de kinderen uit groep 8 stijgt. 
Wie wordt in 2020 de nieuwe 
jeugdprins en -prinses of nar van 

het Huibuukeland? Alle kinderen vieren samen car-
naval en zullen er een groot feest van maken.

Als uw kind wil meedoen, dan moet u als ouder/ver-
zorger hiervoor toestemming geven. Hoe u uw kind 
kunt aanmelden staat beschreven in de informatie 
die u ontvangt via de weekmail van de Josefschool 
en deze informatie is ook terug te vinden op de 
website van de Huibuuke (www.huibuuke.nl). 

Het is logisch dat de kinderen die meedoen, tijdens 
alle carnavalsdagen aanwezig zijn. Indien uw kind 
wil meedoen, maar bent u met de carnaval bijvoor-
beeld op vakantie, dan kan hij/zij een rol vervullen 
binnen het thema “Disco”. Gelieve dit dan wel aan 
te geven op het opgave-formulier!

Ook kinderen die niet in Overloon op de basisschool 
zitten, maar wel in groep 8, kunnen natuurlijk ook 

gezellig meedoen. Vergeet de kinderen niet op te 
geven. Wij moeten uiterlijk 8 november weten wie 
er meedoen. Opgeven graag bij Mechie Beurskens 
(mechieb4@gmail.com of 06-38436709). De uitslag 
van de verkiezing wordt op 13 november na school, 
in de Pit bekend gemaakt. Wij zorgen dat de kinde-
ren op school worden opgehaald en zij vertrekken 
gezamenlijk naar de Pit.

Op maandag 18 november om 20.00 uur wordt in de 
Josefschool de eerste bijeenkomst voor de ouders/
verzorgers van alle deelnemende kinderen georga-
niseerd. Op deze avond worden de plannen aan de 
hand van een opgesteld draaiboek doorgesproken 
en de taken verdeeld. Als u niet aanwezig kunt zijn, 
geef dit dan even aan. U wordt dan wel voor be-
paalde taken ingedeeld. 

De jeugdcarnaval presenteert zich op zondag 5 ja-
nuari tijdens de liedjesmiddag. Iedereen is dan van 
harte welkom. Zorg dat ook jij daar bij bent.

Commissie Jeugdcarnaval de Huibuuke
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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 november op 23 november, 
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 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. 

Vieringen 10 november – 23 november

Zondag 10 november 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Ans Abels en Wim Nabuurs
Koor: Theobalduskoor

Intenties: Paul en Erik-Jan Cornelissen

Zondag 17 november 10.30 uur 
Eucharistieviering 
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Gerda Willems en Joep Smeets
Koor: Theobalduskoor

Intenties: nog geen intenties bekend

Zaterdag 23 november 19.00 uur
Feest van Christus Koning

Gebedsviering
Koor: Palet

Intenties: familie van Keijsteren-van Hout-Scha-
minée

Kosterdienst

3 november – 9 november
Tiny Willems, tel. 641814

10 november – 16 november 
Nelly van Gemert, tel. 642504

17 november – 23 november 18.00 uur
Jan Hendriks, tel. 641753

23 november 18.00 uur bij de gebedsviering
Jos van de Pas, tel. 641268

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 23 en 24 
november en 1 december  bij de kerkberichten in 
Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk 
verzocht deze uiterlijk dinsdag 12 november 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
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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.

Veelbelovende voordrachten voor de
Dr. Peelen-prijzen 2019!

Tot afgelopen 1 oktober kon-
den inwoners van de gemeente 
Boxmeer voordrachten indienen 
voor de Dr. Peelen-cultuurprijs of 
de Dr. Peelen Stimuleringsprijs. 
Dit jaar is er een recordaantal 
voordrachten binnengekomen 

bij de commissie. Maar liefst 21 verschillende voor-
drachten en niet onbelangrijk: ook de kwaliteit van 
de inzendingen is weer hoog. 

Hoe nu verder?
Voorzitter van de commissie Wally Bastiaanssen: “De 
maand oktober staat in het teken van het beoorde-
len van de voordrachten, waarna de nominaties in 
november bekend worden gemaakt. Als commissie 

zijn wij erg blij met het hoge aantal voordrachten 
en we gaan dan ook een uiterst zorgvuldig afge-
wogen advies geven aan de Burgemeester en Wet-
houders.” 

Uitreiking
Terwijl de commissieleden zich buigen over de voor-
drachten, is een werkgroep bezig met het vormge-
ven van de uitreikingsavond. Wie de winnaars zijn 
van de Dr. Peelen-cultuurprijzen wordt namelijk be-
kend gemaakt op zaterdag 11 januari 2020 in de 
Weijer tijdens een avondvullend programma met 
veel aandacht voor cultuur uit de gemeente Box-
meer. De avond is vrij toegankelijk voor alle inwo-
ners. Noteer de datum alvast in de agenda!

Rabo clubkas campagne
Beste inwoners van Overloon, allen bedankt 

voor jullie stem aan LOGEKO! 

Kerstgevoel?

Is het voor jou nog te vroeg 
voor kerstgevoel? Dat begrij-

pen we helemaal. Onze werkgroep kerstconcert zit 
er al midden in met drukke voorbereidingen voor 
het concert op zondag 15 december om 19.30 uur 
in de kerk, dat weer een afwisselend programma 
belooft te worden.

Hierbij willen wij u alvast laten weten dat toegangs-
kaarten à € 12,50 vanaf zaterdag 16 november 
beschikbaar zijn bij: Bakkerij Degen, Salon Toine, 
Kapper Karen (Venray) en via onze website www.
fanfarevriendenkring.nl. Kinderen t/m 12 jaar heb-
ben geen kaartje nodig. 
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EEN BIJZONDERE ONTMOETING

In september kwamen enkele organisatoren van de 
festiviteiten rondom ‘75 jaar vrijheid’ op de Baan-
sestraat-Oplosedijk een Britse veteraan van 94 jaar, 
Cecil Deller, tegen. Hij had in oktober 1944 in Over-
loon gevochten en daarmee geholpen ons dorp te 
bevrijden.
Hij was samen met een begeleider de route aan het 
volgen die hij 75 jaar geleden afgelegd heeft met 
zijn regiment.

In een mail schreef hij later over de gevechten hier 
in de buurt, maar met name wat er gebeurd was 
bij de windmolen en hoeveel kameraden hij daar 
verloren heeft.
Wij vonden het een bijzondere ontmoeting en wil-
den dit graag met u delen.
Wij hopen dat hij zijn goede gezondheid blijft be-
houden en dat hij ook volgend jaar Overloon kan 
bezoeken, maar ook de andere dorpen die hij sa-
men met zijn regiment indertijd heeft bevrijd.

Mail:
‘Cecil voelt zich vereerd dat 75 jaar na de oorlog in 
Overloon en Venray mensen  in deze dorpen zich 
nog steeds de Engelsen herinneren die hen hebben 
bevrijd.
Het Suffolk Regiment heeft een belangrijke rol ge-

speeld in de strijd rondom Overloon op 12 oktober 
1944. Ze hebben veel manschappen verloren toen 
ze oprukten vanuit de bossen in het noorden naar 
de windmolen aan de Oploseweg. In de windmo-
len hield zich een scherpschutter schuil, die veel 
manschappen heeft gedood voordat de Typhoon 
fi ghters zijn ingezet om de windmolen te bombar-
deren en de vijand tot zwijgen te brengen. Daarna 
konden we verder oprukken naar de steenfabriek 
in het zuiden. Het Suffolk Regiment verloor die dag 
de compagniecommandant en 19 manschappen. De 
meesten waren slachtoffer van vijandelijke mortier-
granaten en de scherpschutter. Gelijktijdig met de 
aanval bij de windmolen trok een andere eenheid 
van de Suffolks naar het dorp en heeft daar een 
pantsertank onklaar weten te maken. We denken 
dat dit de tank is, die in het oorlogsmuseum in Over-
loon staat. Ik sluit de originele oorlogskaart bij die 
gebruikt is voor de geallieerde aanval van die dag.

Hartelijk dank dat jullie het Suffolk Regiment en 
hun acties van 75 jaar geleden nog herinneren.’

Als Cecil zich goed genoeg voelt hoopt hij volgend 
jaar naar Nederland terug te keren!
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Jaarlijkse uitje vrijwilligers Lónse Bieb

Onze vrijwilligers staan het hele jaar door voor ie-
dereen klaar in de Lónse Bieb. Om ze hiervoor te 
bedanken organiseert het bestuur elk jaar een vrij-
willigersuitje. 

Dit jaar was dat op 21 september. We zijn begonnen 
met een heerlijke lunch in De Pit. Tijdens de lunch 
hebben we  afscheid genomen van Francis van der 
Meent. Francis is vanaf de oprichting van de Lónse 
Bieb - in 2011 - actief geweest in het bestuur. Francis 
stopt met haar bestuursfunctie, maar blijft actief als 
vrijwilliger en daar zijn wij heel erg blij mee.
Francis bedankt! 

Na de lunch zijn we op de fi ets vertrokken naar het 
museum ‘van postzegel tot tank’ in Groeningen. In 
het museum hebben we van Tonnie Ebben een in-
teressante rondleiding gekregen. Tonnie bedankt 
voor jouw gastvrijheid. We hebben genoten van 
jouw verhalen en de interessante spullen uit de 
tweede wereldoorlog. 

Sinterklaas is weer in aantocht!

Op zondag 17 november, 
brengt de Sint weer een be-
zoek aan Overloon.

De intocht zal starten om 14:30uur. Aansluitend 
start rond 15:00uur het programma in “De Pit”.

De Sint zal natuurlijk ook even een bezoekje bren-
gen aan het zorgcentrum “Hof van Loon” om de 
oudere inwoners van Overloon te begroeten. Dit zal 
plaats vinden ná het programma in de Pit.

De route van de intocht is:
Raaijweg – Generaal Hasbroucklaan - Vierlingsbeek-

seweg – 14 Oktoberplein – Engelseweg.

De mensen die aan de route wonen verzoeken wij 
vriendelijk, om op deze middag, vanaf 14:00uur de 
auto’s op inritten of parkeerplaatsen te zetten, zo-
dat de Sint ongehinderd richting “de Pit” kan, maar 
vooral zodat de kinderen alles goed kunnen zien.

Wij willen u alvast bedanken voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,
Stichting Sinterklaas comité Overloon
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Museum in het donker komt terug!

Na het grote succes van vorig jaar, gaat Oorlogs-
museum Overloon ook dit najaar in de avonduren 
weer open voor publiek. Dit maal kunnen bezoe-
kers meeleven met drie waargebeurde verhaallijnen 

rondom ‘de Slag bij Overloon’. Op 8, 9, 15, 16, 22 
& 23 november komt het museum in de avond tot 
leven en wordt letterlijk in een ander licht gezet.

fotograaf Jacques Hendrix

Hannie, Bob & Karl
Er staan drie personages en daarmee ook drie ver-
halen centraal tijdens deze avonden. Waargebeurde 
verhalen van gewone mensen die allemaal op zeker 
moment betrokken raakten bij de Slag bij Overloon.

Hannie maakte als achtjarig kind de Slag bij Over-
loon mee. Terwijl bijna heel Groeningen evacueerde 
bleef zij met haar familie thuis en verschanste zich 
in de schuilkelder met veertien personen.  Bob Dare 
kwam als jonge Britse soldaat in juni 1944 aan land 
op Gold Beach in Normandië en vocht zich hierna 
een weg door Europa. In de herfst van ’44 kwam hij 

met zijn Churchill tank aan in Overloon, daar ver-
anderde zijn leven voorgoed. De Duitse Karl Schip-
per werd als tiener al uitgezonden naar o.a. Grie-
kenland, Afrika en Frankrijk. Via allerlei omwegen 
kwam hij uiteindelijk in Nederland terecht. Zijn tijd 
in Overloon stond in schril contrast met zijn beleve-
nissen in de jaren daarvoor. 

Hoe vergaat het deze drie personages tijdens de 
Vergeten Slag bij Overloon?

Bezoekers komen erachter tijdens “Museum in 
het Donker”. Door meeslepende vertellingen, bij-

zondere authentieke beelden, 
videoprojecties en levensecht 
re-enactment worden ze op in-
dringende wijze onderdeel van 
deze verhalen.

Stamppottenbuffet
“Museum in het Donker” is te 
bezoeken op zes avonden in no-
vember. Ook kan er door bezoe-
kers eventueel vooraf een lekker 
stamppottenmaaltijd worden 
gegeten. Voor belangstellenden 
zijn kaartjes voor deze avonden 
te koop via de website van het 
museum en ook via
www.museuminhetdonker.nl
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Programma Gemeenschapshuis
Na de intocht is er (rond 15:00uur) voor de peuters 
en de kinderen van de basisschool een programma 
in “de Pit”. De peuters en de kinderen van de basis-
school t/m groep 4 worden verwacht in de grote zaal 
(natuurlijk zijn de ouders ook van harte welkom). 
Voor de grotere jeugd is er een fi lmprogramma in 
de blauwe zaal. De kinderen van groep 5 mogen 
kiezen of ze naar de grote of de blauwe zaal gaan. 
De kinderen ontvangen hiervoor op school een toe-
gangskaartje.
Voor het fi lmprogramma wordt een bijdrage van 
€ 1.00 gevraagd. 
De kinderen die niet in Overloon naar school gaan, 
kunnen vanaf 12 november, bij de DA in Overloon, 
een toegangskaartje halen.

Bezoek óók onze Facebook-pagina, en blijf te allen 
tijde op de hoogte van de laatste ontwikkelingen! 
Ga hiervoor naar de Facebook-pagina: 
SinterklaasOverloon en klik op “vind ik leuk”

Kinderen met een Gluten-allergie!
Dit jaar heeft de Sint wederom aan de kinderen 
gedacht die een “Gluten-allergie” hebben. Dit jaar 

zal wederom een GlutenPiet meekomen tijdens de 
intocht van Overloon. We willen u vragen om met 
uw kind in de buurt van het tankstation aan de 
Vierlingsbeekseweg te gaan staan. Hier is het wat 
rustiger zodat de glutenpiet alle aandacht aan uw 
kind kan geven. Zorg ervoor dat uw kind, tijdens 
de intocht, goed zichtbaar is voor de GlutenPiet. Ga 
naar de Site: 
www.glutenvrij.nl/media/documenten/ncvpiet-
vlag_def.pdf en print daar een gluttenvlaggetje uit, 
met een stokje maak je er een vlaggetje van! 

De GlutenPiet is 
zelf ook te her-
kennen aan een 
grote “gluten-
vrij” vlag!

Heeft uw zoon 
of dochter een 
“ G l u t e n ” - a l -
lergie dan zal 
de Snoep in-
pak-Piet zorgen 
dat er voor uw kind, óp de dag van de intocht aan 
het einde van de middag, een glutenvrij snoepzakje 
is. 
Wél zou de Snoep inpak-Piet willen weten welke 
kinderen een “Gluten”-allergie hebben. U kunt de 
naam van uw zoon of dochter tot uiterlijk 12 No-
vember opgeven via: robberden@gmail.com.

Dag liev kndere  Oveo ,

Heb j hem al ende???
D Postpie heft  afee wee j rievenu  
Oveo leegemaak e al jlli tekenne e rieve 
  afeeve! Wa heb i toc weer veel  jlli -
kree! E a zie all tekenne er toc weer moi ui! 
I wee nog nie ar i  allemaal ga bere… Mar 
ar gaa Pie as iet p verznne , n i krjg er 
ee enoeg ! 
Maa j nog ee moi tekenng of  ee moi versj or 
?
Oo mag j juw vengljstj  d rievenu  oe!
I bear  allemaal , e i neem  veral me nar to . 

I heb er zóó z  m nar Oveo t kme ! 

Tot   allemaal , Tot  17 Nvember!
Dag horrrr….
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KBO – OVERLOON

KALENDER VAN ACTIVITEITEN 

Donderdag 7 november Themamiddag Geldzaken 
en Fysiotherapie in de Pit. Opgave termijn is geslo-
ten. Aanvang 14.00 uur. 
Zondag 10 november Uit op Zondag. Informatie 
over de “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. Aan-
vang 19.30 uur. De ontwikkeling van de kunst.
Maandag 25 november Toneelvoorstelling HOT 
“Een dubbele Agenda” in de Pit. Aanvang 19.30 uur. 
Donderdag 28 november Algemene Ledenvergade-
ring in de Pit. Aanvang 13.30 uur. Wij verzoeken de 
leden tijdig aanwezig te zijn en hopen wederom op 
een grote opkomst.
Vrijdag 29 november Samen Eten en Ontmoeten bij 
partycentrum Hay Bos.

Themamiddag Donderdag 7 november
Deze middag zal door de Rabobank informatie ge-
geven worden over bankzaken. De bedoeling is dat 
allerlei alledaagse bankzaken waarmee men te ma-
ken krijgt aan de orde komen.
Verder zal Fysio – Manueeltherapie Teunissen uit 

Overloon uitleg komen geven over zijn vak en prak-
tijk. De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat 
over het menselijk bewegingsapparaat.
Na de pauze zal GEUTEFIKS (Wim Kunen) uit Gey-
steren ons vermaken. Geutefi ks treedt op met zelf-
geschreven liedjes en begeleidt zichzelf op een 
ludieke manier op zelfgemaakte muziekinstrumen-
ten. Hij weet ook de zaal te bespelen!
Inloop vanaf 13.30 uur. Aanvang 14.00 uur.

Pensioen informatiebijeenkomsten van KBO-Bra-
bant voor leden en niet-leden
In de maand november organiseert KBO-Brabant 
vier regionale informatiebijeenkomsten over pensi-
oenen. Samen met ons lid/pensioenexpert Rob de 
Brouwer praten we u dan graag bij over de vele 
ontwikkelingen op dit gebied. Voor Overloon regio 
Noordoost-Brabant: dinsdag 19 november, 10.00 – 
12.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur), locatie nog niet 
bekend.
Gratis toegang voor leden en andere belangstellen-
den.
Voor de precieze locatie en (verplicht) aanmelden, 
ga naar  www.kbo-brabant.nl  Wacht niet te lang, 
want vol is vol. U krijgt een bevestiging in uw mail-
box, dat dient tevens als toegangsbewijs. Daarom 
graag per persoon apart aanmelden.

Vör de Kerk op ’t Plein 2019

Bijna is het zover. Maanden voorbe-
reiding en dan is het bijna 11 novem-
ber. Met de grootste zorg hebben 
we een mooi programma klaargezet 

om er zo een topfeest van te maken.

Om 10.30 uur starten we met het aftreden van Prins 
Frank III, waarna we om exact 11.11 uur aftrappen 
met “Vör de kerk op ’t plein”. Diverse optredens van 
artiesten als Bjorn en Mieke,  Pruuf mar en La Bam-
ba zullen de revue passeren, maar ook twee acts, 
Sjloetingstied en Aaltied Noeit te Laat zijn op het 
laatst nog toegevoegd. En niet te vergeten: De 66e 
Prins der Huibuuke zal bekend worden gemaakt. Tij-
dens de eerdere edities werden een mobiele kraan 
en een limousine gebruikt en ook dit jaar zal het 
uitkomen van de Prins weer spectaculair worden. 
Wij kunnen niet wachten tot het gaat beginnen, ho-
pelijk zien we u ook: maandag 11 november, vör de 
kerk op ’t plein. 

Stichting de Huibuuke
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Agnes van Loon:
‘Heerlijk om gek te doen’

“Mijn bedrijfje loopt als een 
tierelier, al drie jaar. Dat is vanzelf zo gegroeid. Want 
als je geld te kort komt, moet je inventief zijn. Dan 
neem je er gewoon een man bij. Ach, het is een spel. 
En dat spel… dat gaat me goed af.”

Het zouden de woorden kunnen zijn van Harriët, de 
centrale fi guur in Een dubbele agenda, de klucht die 
Het Overloons Toneel (HOT) op de planken brengt. 
Harriët wordt gespeeld door Agnes van Loon, die 
inmiddels al 42 jaar toneel speelt en er veel plezier 
aan beleeft om een rol gestalte te geven. Ook dit 
keer best een aardige kluif, getuige de grote hoe-
veelheid gearceerde tekst in het tekstboekje, ofwel: 
de tekst van Harriët. Al is dat niet de grootste uitda-
ging volgens Agnes. “De tekst ken ik wel, het is ech-
ter de timing die deze klucht tot een pittige klucht 
maakt, zoals Hugo Pastors en Joost Arts (Harriëts’ 
minnaars) eerder ook al verwoordden. Dat de tekst 
synchroon loopt met de bijbehorende handelingen 
en dat het tempo er goed in zit.” En dus wordt daar 
in de laatste paar repetities nog fl ink aandacht aan 
besteed.

List en bedrog
Harriët is volgens Agnes “best een aardig mens, 
maar zeer zakelijk”. Om haar leventje te kunnen 
bekostigen, heeft ze een bedrijf opgezet, ofwel, 
ze houdt er twee minnaars op na. Die betalen haar 
‘huishoudgeld’ en weten niet van elkaars bestaan af 
alsook de echtgenotes (Ans Siebers en Tonny Claas-
sen) van deze getrouwde mannen. Ze heeft de boel 
aardig onder controle, totdat haar oude vriendin 
(Eefje Litjens) met haar echtgenoot (Peter Cruijsen) 

komt opdagen. Dan beginnen de problemen! Het 
ene na het andere verzinsel moet het verhaal ge-
loofwaardig houden. Heel vermoeiend allemaal, 
maar, Agnes is van mening dat Harriët wel zo gesle-
pen is dat ze ondanks alles toch de controle houdt 
over haar fi rma ‘list en bedrog’.

Gek doen
Agnes geniet ervan om Harriët te spelen. “Mensen 
schatten mij vaak in als een serieus persoon die se-
rieuze rollen speelt. Het klopt ook wel dat ik in het 
verleden veel meer serieuze rollen dan komische 
rollen heb vertolkt, maar ik houd wel degelijk van 
gek doen! Ik vind het heerlijk om een rol als Harriët 
in te vullen, ik kan er echt mijn ei in kwijt.”

Luchtig verhaal
Tijdens de repetities wordt er heel wat afgelachen. 
Agnes: “Het verhaal is luchtig en dat brengt met 
zich mee dat de repetities minder zwaar zijn. Maar 
niettemin is het een gecontroleerde boel. Hoe de 
een zijn rol neerzet, is van invloed op hoe de ander 
zijn rol kan spelen. Het is mooi als je elkaar hierin 
kunt uitdagen. En soms is het ook aftasten hoe de 
ander erin staat. Hoe sneller, gecompliceerder en 
‘closer’ het wordt, des te belangrijker worden de 
timing en het samenspel om het spontaan te laten 
overkomen.”

Vorm krijgen
Het toneelspel krijgt vorm door het keer op keer 
te repeteren. Agnes: “Het is leuk als je gaandeweg 
met elkaar ideeën krijgt over hoe je een scène -in dit 
geval- nog grappiger en spannender kunt maken en 

naar je hand kunt zetten.” Het 
verhaal werd door Marja, de 
regisseur, van tevoren ingekort 
en ook het eind is anders dan in 
het oorspronkelijke stuk. “Het 
slot vonden we nogal vreemd, 
niet passend eigenlijk. Ook daar 
hebben we de vrijheid genomen 
om er onze eigen draai aan te 
geven. Hoe het eindigt? Tja, dat 
ga ik je natuurlijk niet vertellen, 
kom maar kijken!” 
Een dubbele agenda is nog te 
zien op 17 en 30 november in 
De Pit, aanvang 20.15 uur. Kaar-
ten zijn voor €10,00 te koop bij 
Shop Jacobs (Vierlingsbeekse-
weg 3) of via de leden van Het 
Overloons Toneel.

Foto: Albert Hendriks
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Oproep verhalen Vrijheid

Het is inmiddels alweer een paar weken geleden dat 
we samen de vrijheid vierden en we zouden hele 
verhalen kunnen vertellen over wat voor een mooie 
dag wíj hebben gehad, maar veel liever nog luiste-
ren wij naar jullie verhalen! Daarom herhalen wij 
graag nog eens onze oproep uit een eerdere editie 
van ‘Ons Eigen Erf’:

Stichting BING gaat in samenwerking met de dor-
pen van de gemeente Boxmeer, een boek uitbren-
gen met daarin verhalen over vrijheid, geschreven 
door de inwoners. Per dorp wordt er een mini-boek-
je uitgebracht met lokale verhalen, ervaringen en 
belevenissen. Al deze verhalen komen samen in één 
boek dat de dorpen van de gemeente zeker dichter 
bij elkaar zal brengen.

Als we over vrijheid spreken gaat het natuurlijk niet 
alleen over vrijheid van oorlog. Zo zal menigeen na 
een lange school- of werkdag ook wel eens hebben 

gedacht: vrijheid, eindelijk! Op die manier krijgt het 
begrip op verschillende niveaus betekenis en som-
mige momenten zullen ons eerder bij blijven dan 
andere. Dus wat betekent vrijheid nu voor jou? Nam 
je leven ooit een bepaalde wending waardoor je 
meer vrijheid ervaarde? Wat houdt het eigenlijk in 
en wanneer voel jij je nu echt vrij?

Heb je een verhaal dat je wilt delen? Neem contact 
met ons op via onderstaand emailadres! Een pa-
pieren versie kun je ook inleveren op Pritterweg 7. 
Daarnaast komen wij graag langs om te luisteren en 
je verhaal mee te nemen: jij vertelt en wij schrijven; 
met naam en toenaam, of anoniem. In overleg is er 
veel mogelijk.

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

HET WEER

Oktober aanvankelijk zeer nat, 
zacht en erg somber.

Tot aan deze maand was het tekort aan neerslag 
nog meer dan 150 mm.
Maar zoals ik in de vorige editie van september heb 
aangegeven kwam op 1 oktober de regen met bak-
ken uit de lucht vallen. Met 45.3 mm was dat niet 
alleen een dagrecord, maar ook voor de hele okto-
bermaand een record.

Nadien bleef de regenhoeveelheid gestaag door-
gaan. Zeker tijdens het eerste oktoberweekend. Die 
zondag verregende totaal en bracht nog 18 mm in 
de regenmeters. Daarmee bereikten we opnieuw 
een record. Nog nooit was er zoveel regen gevallen 
als in deze eerste oktoberdecade. Namelijk 94 mm.
Met een zonloze dag kwamen we nu uit op de laag-
ste waarde in deze maand. De temperatuur bleef 
steken op 9.2 graden. In het daaropvolgende week-
end was de situatie totaal anders. Zondag 13 okto-
ber, toen hier 75 jarige bevrijding werd gevierd, was 
het juist een zeer fraaie nazomerdag. Toen haalde 
ik met 24.3 graden de hoogste waarde van deze 
maand. Overigens op 13 oktober vorig jaar werd 
met 28.3 graden de hoogste maximumtemperatuur 
ooit gemeten.

Na die fraaie dag bleef de wisselvalligheid er in, 
maar grote hoeveelheden aan neerslag bleven nu 

achterwege. Wel is inmiddels het grondwaterpeil 
wat gestegen. Het was altijd aan de zachte kant. 
Vooral de nachten verliepen uitermate zacht. Tot 
aan de laatste 4 dagen veranderde dat niet. Toch is 
het de op een na natste oktober geworden. Nu 128 
mm. In 1998 met 162 mm nog veel natter.
Ondanks dat het de laatste dagen fl ink kouder is
geworden, is het temperatuurgemiddelde nog ruim
boven normaal uitgekomen. 12.2 graden tegen 10.4
normaal. Doordat de wolken in deze maand ruim-
schoots de overhand hadden is het vrij somber ge-
bleven. Maar de laatste decade deed de zon goed
haar best en werd het totaal wat aangevuld. Maar
we bleven toch wat achter. De warmtebron scheen
in deze wijnmaand 98 uren, terwijl ze normaal 116
uren schijnt. Met inmiddels november op de kalen-
der is het weer wisselvalliger geworden.
De wind speelt een grote rol en de temperaturen
zijn weer opgelopen.

Hoe het verder gaat kun je vernemen als je afstemt 
op radio MAASLAND FM 89.6. Dan hoor je mijn da-
gelijkse weerpraatje. Om 12.30, 13.30 en om 17.15 
uur.

Ook via radio VENRAY FM 90.2, zowel in de ochtend 
als in de avonduren.

Weerman Bert Vloet
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Overloonse Sfeerdagen 
15, 16 en 17 november 
Op genoemde dagen zijn er volop activiteiten te beleven bij 
DA drogisterij & parfumerie, SALON TOINE, Grand Café Effe en BLOEMS.

Het programma zie er als volgt uit: 

VRIJDAG 15 NOVEMBER
BLOEMS: 8.30 uur tot 20.00 uur, met sfeervolle winkel
Bij Effe, in samenwerking met DA: 19.00 uur, Nagelworkshop met High Wine, Lady’s only

ZATERDAG 16 NOVEMBER
BLOEMS: 8.30 uur tot 20.00 uur, met sfeervolle winkel
Bij SALON TOINE, in samenwerking met Effe: 16.00 tot 20.00 uur, Barberbehandeling 
met proeverij, alleen voor mannen
Effe: vanaf 19.00 uur, Bierproeverij met hapjes

ZONDAG 17 NOVEMBER
BLOEMS: 10.30 uur tot 17.00 uur, met sfeervolle winkel
Bij Effe, in samenwerking met DA:  uur tot  uur, Shop in Shop en voor de lief-
hebbers een highwine of highbeer.
Effe: vanaf 15.00 uur, Bierproeverij met hapjes

Wij verwelkomen u graag op deze dagen of op één van deze dagen.

www.bloems-overloon.nl

OPENINGSTIJDEN
Vr: 8.30 tot 20.00 u
Za: 8.30 tot 20.00 u
Zo: 10.00 tot 17.00 u

15, 16 & 17
NOVEMBER

VENRAYSEWEG 7         5825 AA OVERLOON
0478-641890    INFO@BLOEMS-OVERLOON.NL 
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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

VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open 

van 12.00 tot 18.00 uur

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON

Van borrelhapje tot
compleet

verzorgd feest

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

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

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

Bij deze willen wij

u hartelijk bedanken

voor uw belangstelling

in de vorm van bezoek,

kaarten en uw bijdrage

voor bloemen

na het overlijden van

JEAN NOTEN

Fam. Noten

Zoekt poetshulp voor de salon
Wekelijks op maandagochtend

Meer info bel 0478 641584 en vraag naar Jolanda Bosgoed

15

Geen Viking - Mark van de Veerdonk

zaterdag 9 november 2019 - De Pit Overloon

Aanvang:  20.15 uur
Tickets: € 17,50 (incl. pauze drankje)

www.depitoverloon.nl

Zou ik het kunstje dan toch eindelijk onder de knie 
hebben? Nu al, na 35 jaar? Kan haast niet. Evenwel, 
na de try-outs van mijn nieuwe voorstelling Geen 
Viking zou ik het haast gaan denken. Wat een ge-
bulder. Of zou het aanwezige publiek  nu pas de 

grappen van de show van een andere cabaretier 
snappen, dat er zo enorm wordt gelachen? Kan 
ook. Ik heb het ze na afl oop niet gevraagd.

Doet er ook niet toe. Kom zelf maar ’ns checken of 
het wat is geworden. Ga naar www.depitoverloon.
nl en bestel wat kaarten. Als dat lukt is het nog niet 
uitverkocht. In het seizoen 2019/2020 sta ik op een 
kleine 70 podia. Driekwart daarvan in Brabant maar 
ik mag ook regelmatig het hek door naar buiten, als 
ik me goed blijf gedragen. En sorry, over het over-
weldigende decor mag ik hier niks zeggen. Ja, jam-
mer dat ik er zo vaak voorsta, dat wel. Tot zaterdag 
9 november in de Pit in Overloon!

MEDEDELING

Vanaf 1 januari 2020 zijn de grijze consumptiemun-
ten niet meer te gebruiken of inwisselbaar bij de Pit. 
Tot en met 31 december 2019 kunt u deze munten 
nog gewoon gebruiken of inwisselen tegen de hui-
dige oranje munten. Kijk nog eens  goed thuis of u 
nog van deze grijze munten heeft liggen en gebruik 
of wissel ze in voor 1-1-2020!

Museum in het donker brengt de
geschiedenis wel heel dichtbij!

Op 8, 9, 15, 16, 22 & 23 november a.s. organiseert 
het Oorlogsmuseum Overloon “Museum in het don-
ker”, een evenement waarbij het museum in de 
avonduren opengesteld is. Tijdens deze zes avon-
den zal een deel van het museum (zowel binnen als 
buiten) op een andere manier ‘uitgelicht’ worden, 
letterlijk en fi guurlijk!

Op een zestal plekken worden bezoekers mid-
dels beeld, licht, geluid, verhaalvertellingen en 
re-enactment, op unieke wijze onderdeel van diver-
se indringende verhalen over de Slag bij Overloon, 
dit jaar 75 jaar geleden. Op een aantal tijdstippen 
zullen er ook zogenaamde mockbattles (schijnge-

vechten) plaatsvinden waarbij er geschoten wordt 
met losse fl odders om de bezoekers een idee te ge-
ven van het slagveld Overloon.

Het museum is op deze zes avonden vanaf 18:00u 
geopend voor bezoekers die gebruik maken van het 
buffet en van 19:00 tot 22:00 uur kunnen bezoekers 
het museum bezoeken.

U kunt zich natuurlijk thuis afvragen wat er daar al-
lemaal gebeurt in dat museum, maar viel liever zien 
wij velen van u terug tijdens een van de avondopen-
stellingen! Dan hoort u niet alleen, maar ziet u ook 
hoe de geschiedenis wel heel dichtbij komt. 
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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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Digitale inzage dossier voor patiënten Maasziekenhuis Pantein

Vanaf 4 november 2019 is voor alle patiënten van 
het Maasziekenhuis Pantein het patiëntenportaal 
MijnPantein beschikbaar. Via www.MijnPantein.
nl kunnen patiënten inloggen om hun (medische) 
gegevens te bekijken. Denk aan uitslagen, radio-
logieverslagen, specialistenbrieven en medicatie-
gegevens. In de loop van 2020 start de uitbreiding 
van MijnPantein, zodat ook cliënten van Thuiszorg 
& Zorgcentra Pantein in MijnPantein kunnen inlog-
gen.

Met MijnPantein realiseert het Maasziekenhuis Pan-
tein een belangrijke zorgvernieuwingsstap. Dankzij 

de digitale inzage wordt het voor patiënten een 
stuk gemakkelijker om informatie van het zieken-
huis te raadplegen. De gegevens zijn 24 uur per dag 
beschikbaar. Zo kan een patiënt zich goed voorbe-
reiden op een gesprek met de specialist en is deze 
beter geïnformeerd  over de eigen gezondheid. 
Uiteraard is de toegang tot de digitale informatie 
goed beveiligd. Om te kunnen inloggen, heeft de 
patiënt een DigiD met SMS-controle of DigiD-app 
nodig. Vanaf 4 november staat uitgebreide infor-
matie en een inloginstructie op 
www.mijnpantein.nl 

Overloonse Bridgeclub

Tijdens de 6e zitting waren de 3 sterkste paren in de 
gele lijn:
1 Truus Kusters & Bert Vloet 61.67%
2 Corrie Hartong & Math Keulards 60.42%
3 Jac Huijs & Piet Willems 59.17%

In de rode lijn:
1 Mien Kuenen & Truus Stiphout 60.07%
2 Harrie de Bruijn & August Janssen 58.33%
3 Annie Visser & Jan den Hoedt 55.90%

In de groene lijn:
1 Irma Huijs & Adèle van Leuken 67.11%
2 Marthy van Pelt & Jo Kok 61.72%
3 Annemie Huijbers & Riny van Sundert 57.81%

Woensdag 30-10 1e zitting van de herfstcompetitie. 
De 3 beste in de gele lijn:
1 Jac Huijs & Piet Willems 65.83%
2 Tonny van Ham & Mieke Stappers 64.58%
3 Truus Kusters & Bert Vloet 52.08%

In de rode lijn:
1 Paul Vloet & Peter Basten 62.50%
2 Luus van Son & Thom Kuijpers 59.50%
3 Mien & Jac Spreeuwenberg 57.50%

In de groene lijn:
1 Thea Peters & Tonnie Polman 63.72%
2 Thea Waterreus & Mien Hegger 59.65%
3 Mientje Camps & Nellie Jeuken  54.93%

Puzzel mee en win

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

Heerlijke 100%
blauwe bessen PRODUCTEN en NOTEN

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

Natuurpraktijk Vellir  & 
Zoutkamer Overloon

 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! 

10 nov. Workshop Schrijfenergie door Diana Hendriks 10.00 – 16.30 uur 
17 nov. en Workshop Yoga en Osteopathie door Karin  8 dec. Manders en Noortje Simons    09.30 – 12.00 uur 
29 nov. Glasworkshop door Hanneke Vreede   13.00 uur 
10 dec.  Engelenavond met Marielle Beks   20.00 uur 
26 dec. Kerstconcert door Paul Vens 

Meer informatie vindt u op de website. 

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

 

 

Gespecialiseerd in: 

* elektrisch ontharen
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de diabetische voet
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de reumatische voet
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* microdermabrasiebehandelingen

* nu IPL-ontharing

Belt u gerust voor informatie 
 of een afspraak!

Ria Arts 
Bergkampweg 8 
5825 AD Overloon 
T  0478 642368 
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Agenda
2019

7 november
KBO, Bankzaken door de Rabo-
bank en Fysiotherapie door Fysio 
Teunissen, de Pit, 14.00 uur
8 en 9 november
Museum in het donker, Oorlogs-
museum, 19.00 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 en 16 november
Museum in het donker, Oorlogs-
museum, 19.00 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
22 en 23 november
Museum in het donker, Oorlogs-
museum, 19.00 uur
25 november
KBO, Toneelvoorstelling HOT 
“Een dubbele agenda”, 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,
13.30 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
8 december
KBO en SWOGB, Uit op zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
10 december
Oker, Palet en Logeko, Wintersur-
prise, de Pit
11 december
OVO, Workshop: sieraden maken 
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, Kerk, 19.30 
uur
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
KBO, Snertdag, 11.00 uur
9 januari
EHBO, herhalingsles, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
12 januari
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
13 januari
KBO, Workshop “schrijf je mee”, 
de Pit, 19.30 - 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
31 januari
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 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
9 februari
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 -16.00 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
17 februari
KBO, Kijk op Kunst, 19.30 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
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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

           Uit op Zondag

Ieder mens heeft een laatste wens…
Nog één keer het ouderlijk huis zien, naar een dierbaar familielid die jarig is,

of nog één keer die club bezoeken waar u altijd zo graag kwam?

Het lijken wensen die heel eenvoudig te vervullen zijn, maar voor mensen die niet zo lang meer te 
leven hebben, is dat echt niet altijd vanzelfsprekend. Omdat ze bijvoorbeeld aan het bed gekluisterd 
zijn en zittend vervoer niet meer mogelijk is. Gelukkig is er dan Wens Ambulance Brabant die met een 
vijftal ambulances en ruim 150 professionele vrijwilligers honderden wensen per jaar in vervulling 
kunnen laten gaan. Met de ambulances die uitgerust zijn met comfortabele brancards brengen zij
terminaal zieken nog één keer naar 
hun favoriete plek.

Op zondag 10 nov. 2019 verzorgen 
Anneke Martens en Cees Huijben 
hierover een presentatie. Aan de 
hand van beelden zullen zij uitvoerig 
toelichten wat Wens Ambulance zoal 
doet.

U bent allen van harte welkom.

Waar: De Pit Wanneer: Zondag 10 november Tijd: 14.30 uur
Gratis entree; vrijwillige bijdrage mag.
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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
28 februari
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
7 maart
De Pit Theater, The Musical Night, 
20.00 uur
8 maart
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
10 maart
KBO, Bedevaart Smakt
11 maart
OVO, Thema-avond: internationa-
le vrouwendag, de Pit, 20.00 uur
19 maart
KBO, Wandeling IVN
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
26 maart
KBO, Ledenvergadering, de Pit, 
14.00 uur
27 maart
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
1 april
OVO, Workshop: Paasstuk, de Pit, 
20.00 uur
6 t/m 9 april 
KBO, Oosterse dagen
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
19 april
Fanfare, Voorjaarsconcert met 
SBO Drunen, de Pit
19 april
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
20 april
KBO, Kijk op Kunst, 19.30 uur
22 april
OVO, Thema-avond: pleegkinde-
ren door Ribicon jeugdzorg, de 
Pit, 20.00 uur
24 april
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 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
16 mei
KBO, Vrijwilligersdag
17 mei
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
17 mei
Zanggroep Palet in concert met 
Joep van Leeuwen
27 mei
OVO, Afsluitingsavond: happen 
en stappen, Vertrek 18.00 uur 
vanaf kerkplein
29 mei
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
2 juni
KBO, Bedevaart Kevelaer
14 juni
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit,14.30 - 15.00 uur
15 juni
KBO, Kijk op Kunst, 19.30 uur
20 juni
Fanfare, Bijzonder concert, Open-
luchttheater
21 juni
Lekker Loën
23, 24 en 25 juni
Zonnegroet, 14e Rolstoeldrie-
daagse
25 juni
KBO, Wandeling IVN

26 juni
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
30 juni
KBO, Fietspicknick
31 juli
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
18 augustus
KBO, Kermislunch
28 augustus
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
12 september
KBO, Jeu de Boules Toernooi, 
13.30 uur
13 september
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
21 september
KBO, Kijk op Kunst, 19.30 uur
25 september
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
25 en 26 september
Loën wet ‘t
3 oktober
Fanfare, Brabantse Humoravond, 
de Pit
8 oktober
KBO, Dag van de Ouderen
11 oktober
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
22 oktober
KBO, Wandeling IVN
30 oktober
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
31 oktober
Freunde Echo, FEN-avond
8 november
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
16 november
KBO, Kijk op Kunst, 19.30 uur
26 november
KBO, Ledenvergadering, de Pit, 
14.00 uur
27 november
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
13 december
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
17 december
KBO, Kerstviering, de Pit
18 december
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
20 december
Fanfare, Kerstconcert, 
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20 juni
Fanfare, Bijzonder concert, Open-
luchttheater
21 juni
Lekker Loën
23, 24 en 25 juni
Zonnegroet, 14e Rolstoeldrie-
daagse
25 juni
KBO, Wandeling IVN

26 juni
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
30 juni
KBO, Fietspicknick
31 juli
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
18 augustus
KBO, Kermislunch
28 augustus
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
12 september
KBO, Jeu de Boules Toernooi, 
13.30 uur
13 september
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
21 september
KBO, Kijk op Kunst, 19.30 uur
25 september
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
25 en 26 september
Loën wet ‘t
3 oktober
Fanfare, Brabantse Humoravond, 
de Pit
8 oktober
KBO, Dag van de Ouderen
11 oktober
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
22 oktober
KBO, Wandeling IVN
30 oktober
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
31 oktober
Freunde Echo, FEN-avond
8 november
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
16 november
KBO, Kijk op Kunst, 19.30 uur
26 november
KBO, Ledenvergadering, de Pit, 
14.00 uur
27 november
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
13 december
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
17 december
KBO, Kerstviering, de Pit
18 december
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
20 december
Fanfare, Kerstconcert, 



22

De oplossing van de
Woordzoeker 23-10   was 

TENNISRACKET.
De winnaar na loting:
Natasja Breuer (PLIEN)

In elk vakje moet een cijfer van 1 tot en met 9 ingevuld worden. Je moet de 
lege vakjes zo invullen, dat in elke rij, elke kolom én elk blok de cijfers 1 tot 
en met 9 slechts één keer voorkomen.
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 10 november 2019.

De prijs voor de oplossing van deze keer, is beschikbaar gesteld door  Warme 
Bakker Degen.

Sámen
voor een warm afscheid

Bel gerust
Dorien van Dijck

06-30693894
0478-642527

www.doorvandijck.nl
 vanuit het hart verbinden bij afscheid

3 6 9
4

7 5 8
4 1 2 5

8 5 3
2 9
5 6 3 7

9 1
2 8

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

Yoga & 
Energetische 

therapie 
www.karinmanders.nl 

schrijf@karinmanders.nl 

T 06 15597217  

1 2
3

456
7

8 9
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Ons Eigen Erf
PMS 5757   Zwart
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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   20 november
aanleveren uiterlijk 13 november 20.00 uur

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

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

openingstijden een exemplaar ophalen!


