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Drie bijzondere mijlpalen in Overloon op 14 oktober
Onthulling Remembrance
SiteVector - Portretfoto’s
op oorlogsgraven – Opening Lancaster Paviljoen
Op 14 oktober was het precies 77 jaar geleden dat
Overloon werd bevrijd door de geallieerden. Na bijna
drie weken felle strijd was de Slag bij Overloon gestreden. Om die reden werd er op donderdag 14 oktober
een feestelijk programma gepresenteerd op drie verschillende plekken in en rondom Overloon. LRE Foundation, Stichting Overloon War Chronicles en Oorlogsmuseum Overloon hebben de handen ineen geslagen
om Overloon lokaal, nationaal en internationaal op de
kaart te zetten.
Officiële onthulling eerste Remembrance Site Vector
van Europa
De Liberation Route Europe wordt in Europa op een
aantal belangrijke historische locaties gemarkeerd met
monumentale wegwijzers, de zogenoemde ‘Vectors
of Memory’, ontworpen door de bekroonde architect
Daniel Libeskind. Deze Vectoren wijzen niet alleen de
weg, maar vertellen ook over belangrijke gebeurtenissen die tijdens de bevrijding plaatsvonden in de desbetreffende regio.
Op 14 oktober vond de onthulling plaats van de eerste
metershoge ‘Remembrance Site Vector’ langs de A73
bij Overloon. Deze vector vertelt het verhaal van de
Slag bij Overloon. Een mijlpaal op de Liberation Route
Europe, een netwerk van maar liefst 10.000 kilometer

aan wandelroutes langs historische locaties die herinneren aan de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog.
Onder toeziend oog van o.a. de Burgemeester van
Boxmeer, Gedeputeerde van o.a. Cultuur en Erfgoed
Noord-Brabant, de Directeur van LRE Foundation Europe en de Voorzitter van de Raad van Bestuur van het
vfonds werd de vector op spectaculaire wijze onthuld.
Er was onder andere een flyby met twee historische
vliegtuigen.

Gezichten uit het verleden op Overloon War Cemetery
Meer dan 100 graven op Overloon War Cemetery krijgen 77 jaar na de bevrijding van Overloon weer een
gezicht. Op 14 oktober werden in het bijzijn van de
Commissaris van de Koning van de Provincie Noord-Brabant, de Burgemeester van Boxmeer, kinderen
van de Josefschool in Overloon en vele anderen genodigden de eerste 100 portretfoto’s
gepresenteerd.
De Commissaris van de Koning heeft de 100ste
portretfoto onthuld. Deze foto is van de enige
Nederlander die begraven ligt op Overloon War
Cemetery: Wil van der Burgt. Ze werd daarbij
ondersteund door de gelijknamige neef van
Van der Burgt. Stichting Overloon War Chronicles heeft zich de afgelopen jaren ingezet om
de vaak jonge jongens die ver van huis zijn gesneuveld en begraven weer een gezicht te geven. Hun taak is nog niet volbracht, er liggen
281 militairen begraven in Overloon, en het
streven is ze allen weer een gezicht te geven.

75 jaar Oorlogsmuseum Overloon
Op 14 oktober vierde Oorlogsmuseum Overloon
zijn 75-jarig jubileum. Een bijzonder moment voor
het museum dat de deuren in 1946 al opende en
daarmee het eerste Tweede Wereldoorlogmuseum
in West-Europa was. De boodschap die het museum
uitdraagt is en blijft na al die jaren nog altijd onverminderd actueel en belangrijk: ‘Oorlog hoort in een
museum’.
De afgelopen maanden is er hard gewerkt om het
museum weer toekomstbestendig te maken. Er is
onder andere een multimediale tentoonstellingsruimte gebouwd voor wisselende exposities. Ook
prijkt er een nieuwe fototentoonstelling aan de
muur bij het uitgaan van de Militaire Hal.
Maar in de gigantische Militaire Hal zelf heeft toch
wel de grootste transformatie plaatsgevonden. Een
deel hiervan is eerder dit jaar ontruimd en heeft
plaats gemaakt voor een neergestorte Lancaster

bommenwerper van 21 meter lang en 31 meter
breed.
Op een helling liggen meer dan 2000 grote en kleine wrakstukken van de in 1945 neergestorte Lancaster NN775 tentoongesteld. Zij vormen een silhouet
van hoe het vliegtuig er ruim 76 jaar geleden uit
moet hebben gezien. Speciale aandacht is er voor
het verhaal van de zevenkoppige bemanning van
dit toestel. Het vliegtuig crashte in het Belgische
Glabbeek, waarbij zij allen om het leven kwamen.
Onder de helling is enerzijds een expositie gerealiseerd over luchtoorlog en bombardementen in
West-Europa en anderzijds is een bijzonder multimediale ruimte gecreëerd waar een indrukwekkende film wordt vertoond genaamd “Stille getuigen”.
Op 14 oktober werd het zogenoemde Lancaster Paviljoen officieel in gebruik genomen door de Commissaris van de Koning van de Provincie Noord-Brabant.

Wie wordt de nieuwe jeugdprins en -prinses
van het Huibuukeland??
De carnaval nadert en de spanning
bij de kinderen uit groep 8 stijgt.
Wie wordt in 2022 de nieuwe jeugdprins, -prinses
en nar van het Huibuukeland?
Wil uw kind meedoen met de jeugdcarnaval, dan
hebben wij uw opgave nodig. Hoe u uw kind kunt
aanmelden staat in de brief die u via de weekmail
van de Josefschool ontvangt, maar deze brief 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. Wil uw kind toch
meedoen, maar bent u met de carnaval bijvoorbeeld
op vakantie, dan zoeken we een passende rol. Vergeet dit niet te vermelden op het opgaveformulier!
Ook kinderen die niet in Overloon op de basisschool
zitten, maar wel in groep 8, kunnen natuurlijk gezellig meedoen. Vergeet de kinderen niet op te geven.
Mail uw opgave naar jeugdcarnavaldehuibuuke@
gmail.com voor 10 november. De verkiezing vindt
plaats op 19 november en op dezelfde dag wordt

de uitslag bekend gemaakt. Wij zorgen ervoor dat
de kinderen op school worden opgehaald en zij vertrekken gezamenlijk naar de Pit.
Op donderdagavond 25 november om 20:00 uur
wordt in de Josefschool de eerste bijeenkomst voor
de ouders/verzorgers van alle deelnemende kinderen georganiseerd. Op deze avond nemen wij alle
activiteiten aan de hand van een draaiboek met u
door, delen wij de kleding uit en verdelen wij de
taken. Als u niet aanwezig kunt zijn, geef dit dan
enkele dagen voor de vergadering aan ons door. U
wordt dan natuurlijk wel ingedeeld bij het uitvoeren van taken bij enkele activiteiten.
De jeugdcarnaval presenteert zich op een ludieke
wijze tijdens de liedjesmiddag op zondag 9 januari.
Iedereen is deze middag van harte welkom. Dit mag
je natuurlijk niet missen. Zorg er daarom voor dat jij
erbij bent!
Commissie Jeugdcarnaval de Huibuuke

Het mag geen naam hebben
• Stoelendans gaat de tent op z’n kop zetten…!
• Zonder oorlog waren we nu een dorpje zonder plaquette, zonder monument,
zonder museum
• “JUMBO ook Hofleverancier”, zei hij ver-be(e)ten…
• Gezocht: Beschermengel voor de Gild
• Met het juiste doel voor ogen, op vleugels van goud, gaat alles voor de wind…!
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Kerkberichten
Voorzorgsmaatregelen in verband met het Coronavirus
De maatregelen die worden getroffen in verband
met corona worden steeds meer versoepeld. Er gelden dan ook steeds minder beperkingen. Toch worden alle bezoekers verzocht om in het kerkgebouw
voorzichtig te blijven, de nodige afstand te betrachten en rekening met elkaar te houden.
Vieringen 23 oktober – 7 november
Zaterdag 23 oktober 19:00 uur
Gebedsdienst
Muzikale begeleiding Palet
Dirigent: Oksana
Zondag 24 oktober 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van der Sluis
Acoliet: Ans Abels
Theobalduskoor
Misintenties:
- Ans en Jos de Greef
- Koos van der Hof
Deze gelden voor beide diensten
Zondag 31 oktober 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan Donders
Acoliet: Joep Smeets
Theobalduskoor
Misintentie:
- Henk Tolboom, vanwege verjaardag
- Uit dankbaarheid
Zondag 31 oktober 14:30 uur
Gebedsdienst Allerzielen
Kosterdienst
Zaterdag 23 oktober
Jos van de Pas, tel. 641268
Zondag 24 oktober - 31 oktober
Jeanne Peeters, tel. 641835
Zondag 31 oktober – 7 november
Nelly van Gemert, tel. 642504
Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 7 november en 14 november bij de kerkberichten in Ons
Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk 2 november door te geven.
U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden: Met

een envelop in de brievenbus naast de voordeur van
de pastorie of via het e-mailadres van de parochie
(info@theobaldusparochie.nl).
De kosten voor een intentie bedragen € 12,-.
Tv-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10:30 – 11:30 uur, bij bijzondere feestdagen en op de vierde zaterdag van
de maand, in de maand oktober op zaterdag 23
oktober, worden de vieringen uitgezonden vanuit
de kerk via het tv-kanaal Omroep Land van Cuijk. U
kunt via de Omroep Land van Cuijk, naar de uitzendingen kijken. De uitzendingen zijn te ontvangen:
• voor Ziggo abonnees, via kanaal 40;
• voor abonnees van KPN/ Telfort/XS4ALL/glasvezelproviders, met de witte afstandsbediening, via kanaal 1475;
• voor abonnees van Telfort met de zwarte afstandsbediening, Edutel, Fiber.nl, Stipte: via kanaal 2186;
• voor abonnees van Trined, via kanaal 521.
De digitale tv-programma’s zijn, behalve in de gemeente Boxmeer, ook te zien in, onder andere, de
gemeenten St. Anthonis, Mill en St. Hubert, Cuijk,
Grave, Uden, Veghel en Landerd.
Voor het melden van een overlijden:
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij
de dienstdoende koster, die vermeld staat bij deze
kerkberichten, 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 parochiesite: www.theobaldusparochie.nl. U kunt eveneens contact opnemen met het secretariaat van
de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel. 0485471246 en bij dringende zaken tel. 06 23 88 78 60.
Uitgebreide informatie over de deelparochie
H. Theobaldus kunt u vinden op de website:
www.theobaldusparochie.nl
Voor vragen of andere zaken kunt u zich richten
naar het e-mailadres: info@theobaldusparochie.nl.
Bereikbaarheid Parochie
Maria, Moeder van de Kerk
Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende
adres: Lepelstraat 13/A, 5845 BK St. Anthonis,
tel. 0485-471246.
Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken
zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te bereiken onder telefoon 06 23 88 78 60.
E-mail: secretariaat@mmvdk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de
Kerk: www.mmvdk.nl
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Veel te beleven in Overloon tijdens
mini-Schijt aan de Grens
Zaterdag 23 oktober trapt
Schijt aan de Grens in Overloon het seizoen 2021 - 2022
af. Wat is er allemaal te beleven, zaterdag 23 oktober in ’t Helder in Overloon?
Nou, heel veel en voor iedere smaak en leeftijd iets.
Muziek, kunst, theater en een bijzondere culinaire
verrassing. Een knuffelwand en knuffeldames maken de middag af. Een korte impressie.
Muziek
Jos van Rens is een Limburgse muzikant en verhalenverteller. Dit
keer verrast en ontroert hij met
de ‘kietelstein’, een kiezelsteen
uit de Maas die Jos al vele jaren
als een gelukbrengend kleinood
bij zich draagt. Hij vertelt en zingt
erover in zijn programma. Muziek met een knipoog is er van de
Goldeliesjes, zeven vrolijke dames
die smartlappen en Duitse schlagers op hun repertoire hebben.
Multi-instrumentalist Luuk Lenders is een muzikaal mirakel die
tovert met uiteenlopende deels
zelfgemaakte instrumenten. Luuk beschikt over een
collectie bijzondere fluiten, waarover hij bovendien
met smaak kan vertellen.
À propos smaak. De Limburgse kok Roel Linssen en
zijn Brabantse evenknie Bernie Goemans gingen de
uitdaging aan en creëerden de grensoverschrijdende LimBrasnack, exclusief voor Schijt aan de Grens.
Met hulp van Mike Weerts ziet de LimBrasnack 23
oktober op ludieke wijze het levenslicht.
Kunst
En dan de beeldende kunsten. Ook daarvan is genoeg te zien en te beleven. Sharon Slaats en Lobke Cornelissen de Beer zijn allebei afgestudeerd als
kunstenaar en docent aan de opleiding Fine Art &
Design in Education. Sharon maakt knuffelachtige

objecten van natuurlijke materialen die uitnodigen
om tot rust te komen. Lobke werkt juist met de snelle beelden van de moderne (social) media en stelt
de vraag wat nou precies kunst is.
Annemarie, Irene en Wilma zijn drie leden van de
Beeldhouwgroep Overloon. Je kunt ze aan het werk
zien en werken van hen bewonderen. Ook is werk
te zien van Jos Stultjens. Jos zoekt de spanning tussen gladde steensoorten en het ongepolijste van
ruwijzer. Een spel van vormen, kleuren en licht leveren de driedimensionale glas-in-loodcreaties van
Hanneke ten Haken op.
Ook de jeugd doet een duit in
het zakje in Overloon. Kinderen van Josefschool Overloon en
Montessorischool Venray beeldden hun ‘Grenzeloos verlangen’
uit op beschilderde stenen. Op
briefjes leggen ze uit wat voor
hen ‘Grenzeloos verlangen’ is.
Ook het publiek kan op deze
middag stenen beschilderen.
Drie schilderessen zitten klaar
om iedereen te ontvangen.
Theater
Babette Holtmann neemt kinderen tussen 7 en 13
jaar mee op een theateravontuur vol spelletjes en
improvisatie, waarbij je jezelf kunt uitdagen en je
grenzen verkennen. En het leuke is: je kunt geen
fouten maken, alleen maar plezier. Aan het einde
van deze gratis workshop presenteer je samen met
de andere kinderen die hebben meegedaan wat je
tijdens de workshop spelenderwijs hebt geleerd.
Voor de toneelspelers in de dop zijn nog een paar
plekjes vrij, maar je moet wel snel zijn.
Het programma zaterdag 23 oktober in ’t Helder
begint om 13:00 uur en duurt tot 17:00 uur.
De entree is gratis.

Dorpsbrunch
Zondag 24 oktober is
het zover. Vanaf 10:45
uur openen we de deuren zodat je kunt genieten
van de fijne dorpse sfeer, bedoeld voor jong, oud
en alles er tussenin. Met onze lokale partners gaan
we ervoor zorgen dat de buiken goed gevuld kunnen worden zodat er genoeg energie is om deel te
nemen aan twee fantastische activiteiten in de tent.
Hiermee bedoelen we natuurlijk de BINGO en de
STOELENDANS. Roep jij ‘bingo!’ bij de grappigste
bingo van de regio en win jij schitterende prijzen?
Of ren je het hardste rond bij de stoelendans en win
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je de GOUDEN STOEL? Je kunt tijdens de brunch
genieten van een muzikale omlijsting. Ook mensen
zonder dorpsbrunchkaartje kunnen gezellig vanaf
13:30 uur langskomen om deel te nemen aan bovenstaande activiteiten! Er is genoeg te beleven! Dit
klinkt geweldig toch?
We ontvangen je graag op zondag 24 oktober in
de tent.
Graag tot dan!

Collectief collecteren

Namens alle goede doelen heel hartelijk bedankt.
Met grote tevredenheid
kijken wij als werkgroep
weer terug op de aangepaste collecte van 2021. We
zien dat er gebruik is gemaakt van alle drie de opties om geld te doneren. De collecte heeft dit jaar
het mooie bedrag opgeleverd van € 17.923,01, vorig
jaar was dat € 18.995,40. De verdeling ziet u in bijgaand schema.
We ontvangen over het algemeen positieve reacties over de collecte. Als werkgroep is dat voor ons
dan ook een reden om op korte termijn een besluit
te gaan nemen hoe wij de collecte in de toekomst
vorm willen geven. Over dit besluit brengen wij u
voor de start van de volgende collecte op de hoogte.
Via deze weg willen wij alle mensen die een bijdrage
hebben geleverd aan deze collecte bedanken. Graag
een speciaal woord van dank aan onze collectanten
die zich jaren hebben ingezet voor de goede doelen
en nu besloten hebben om te stoppen.

Wij zeggen: “blijf gezond”, en we hopen volgend
jaar weer op u te mogen rekenen.
Nationaal Epilepsie Fonds
Nationaal MS Fonds
Hartstichting
Prinses Beatrix Spier Fonds
Nederlandse brandwonden stichting
HandicapNL
Long Fonds
Diabetes Fonds
KWF Kanker Bestrijding
Nierstichting
Vastenaktie
Maag Lever Darm Stichting
Prins Bernard cultuurfonds
ReumaNederland

€ 1.025,95
€ 1.204,16
€ 1.757,97
€ 1.130,39
€ 1.011,39
€ 1.020,39
€ 1.407,36
€ 1.243,95
€ 2.022,29
€ 1.233,89
€ 1.057,20
€ 1.332,24
€ 1.202,89
€ 1.272,96

Dag lieve Kinderen van Overloon,
Nadat
Sinterklaas
afgelopen jaar heel
hartelijk ontvangen
is op school, heeft
Sinterklaas gehoord
dat hij dit jaar weer in De Pit terecht
kan! Dit jaar komt Sinterklaas op 14 november weer aan in Overloon.”

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

Voorafgaand aan het feest in de Pit zal
de intocht plaatsvinden via de volgende
route:
Raaijweg - Generaal Hasbroucklaan Vierlingsbeekseweg - 14 Oktoberplein Engelseweg.
De mensen die aan deze route wonen
verzoeken wij vriendelijk om deze middag vanaf 14:00 uur de auto’s op de opritten of parkeerplaatsen te zetten zodat
Sinterklaas ongehinderd zijn weg weet
te vinden naar De Pit.

Nou dag hoorrrr….!

“Ik heb er nu al zin in om op 14 november
alle Overloonse kindjes weer in De Pit te
zien! Zie ik jullie dan?

Binnenkort zal de PostPiet de brievenbus van Sinterklaas weer gaan ophangen,
die net als ieder jaar naast de grote brievenbus op het 14 Oktoberplein hangt!
Houd de facebookpagina in de gaten, en
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Vör de kerk op ’t plein, 11e van d’n 11e
Feest vör iederiën
Met groot genoegen kondigt Carnavalsvereniging De Huibuuke
voor de vierde keer een groots buitenevenement op de 11e van d’n 11e op het
14 Oktoberplein in Overloon aan.
Dit evenement wordt georganiseerd door
CV De Huibuuke in samenwerking met Café/
Partycentrum Bos, De Pit, Grand Café Effe en
Restaurant Boompjes in Overloon.
Vanaf 11:11 uur zal het feest losbarsten vör
de kerk op ’t plein. Op de 11e van de 11e
bieden we een dagvullend programma met
daarin vele artiesten, waaronder Schorre
chef & MC Vals, Verrekés Moj, Pruuf Mar,
Bjorn en Mieke, Goed zat, La Bamba, Toddezèk, Hoondervel en Lamme Frans. Ook onze
huis-dj’s Ricky Corony en DJ Mick mogen niet
ontbreken op dit feestelijke spektakel. En
natuurlijk het uitkomen van de 68ste prins
van de Huibuuke.
Het plein zal voor een groot deel overdekt
zijn zodat we op alles voorbereid zijn en zal
het feest dit jaar nog grootser worden aangepakt dan afgelopen jaren. Dit wil je niet
missen!
Het belooft een waar spektakel in de buitenlucht te worden en om het nog mooier te
maken: de entree is gratis!
Dus zorg dat je er op 11-11-2021 Vanaf 11:11
uur bij bent, en vier de aftrap van de carnaval met ons mee
Bijzijn is meemaken!
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Graag tot de 11e van d’n 11e op ’t plein ien Loën!
Met vriendelijke groet,
Stichting de Huibuuke

Sint Theobaldusgilde huldigt jubilarissen
en neemt afscheidvan hun
Beschermvrouwe Mieke van Soest
Op 5 oktober hebben we alsnog
onze jaarvergadering van 2021
kunnen houden. Hier werd een aantal actuele punten besproken, zoals onze financiële situatie, het
ledenbestand en hoe het oud-papier in 2022 bij de
nieuwe gemeente Cuijk er volgend jaar uit gaat
zien. Op dit moment weten we nog niet hoe in 2022
het papierinzamelen gaat verlopen, we houden u
hiervan op de hoogte zodra wij meer weten.
Ook werden deze avond vier jubilarissen gehuldigd:
Jacqueline Kroef: 25 jaar lid
Mat Arts:
25 jaar lid
Arie Cornelissen: 50 jaar lid
Ton Meijer:
60 jaar lid
Alle vier de leden zijn nog volop actief binnen onze
vereniging, verlenen hand- en spandiensten bij activiteiten van ons gilde en we doen nooit onverhoopt
een beroep op hen. Ze zijn en blijven gildebroeder
en -zuster in hart en nieren, zeker ook gezien het
aantal lidmaatschapsjaren van deze vier personen.
Zij kregen uit handen van voorzitter Willeke Boom
het bijbehorende speldje, de oorkonde en bos bloemen uitgereikt. Jacqueline, Mat, Arie en Ton van
harte gefeliciteerd met deze mijlpalen.
Ook namen we deze avond afscheid van onze Beschermvrouwe Mieke van Soest. Nu haar man Karel
van Soest stopt als burgemeester heeft Mieke ook
aangegeven te stoppen als beschermvrouwe van
ons gilde. Waar andere gilden de burgemeester als
beschermheer vragen, heeft ons gilde zich toch onderscheiden van de overige gildes en de vrouw van
de burgemeester gevraagd.

17 Jaar lang is Mieke onze beschermvrouwe geweest en we hebben ook veel hulp van haar gehad
bij allerlei zaken. Mieke kreeg een replica uitgereikt
van ons van haar beschermvrouwe schild en Mieke
heeft ons een prachtig bronzen beeldje geschonken
met betekenis: “Met het juiste doel voor ogen, op
vleugels van goud, gaat alles voor de wind”. Mieke
bedankt.
Foto van links naar rechts: Arie, Ton, Jacqueline en Mat
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In liefdevolle herinnering aan

Jeu Drabbels
echtgenoot van

Ireen Drabbels-van Glabbeek

WIJ ZIJN GESLOTEN VAN

* Overloon, 7 januari 1937
† Overloon, 2 oktober 2021

25 T/M 29 OKTOBER

Pap, bedankt voor alles!

Waarneming is gebaseerd op de eerste letter
van uw achternaam:
Letters A – J: Dokter Mosch,
Merletgaarde 32a, Vierlingsbeek, tel. 631315.
Letters K – Z: Dokter Mooij,
Baansestraat 6a, Overloon, tel. 640840.
Wij bedanken Monique Wintjes voor
16 fijne jaren in onze praktijk en wensen
haar veel geluk in haar nieuwe baan.
Van maandag tot en met vrijdag tussen
17.00-08.00 uur en in het weekend kunt u
voor spoedeisende huisartsenhulp terecht via
tel. 0900-8880. Info: www.huisartsoverloon.nl

Ireen
Dré en Gerry
Bas en Ardy †, Jolanda
Mandy en Youri
Kimberly en Rik
Ingrid en Francesco, Emma
Bram en Floor
Correspondentieadres:
Ireen Drabbels-van Glabbeek
Hof van Loon 1a, 5825 DZ Overloon (app 59)

Wij danken ‘team 5’ van Hof van Loon
voor de liefdevolle verzorging oor pap.

Past Metameer
bij jou?

Tweetalig
onderwijs

vmbo Mavo
havo vwo
jenaplan

OPEN
DAGEN
voor groep 8
LOCATIE JENAPLAN BOXMEER
Vrijdag 15 oktober 2021
van 16.00 tot 21.00 uur

LOCATIE STEVENSBEEK

op
Ga zelf oek
onderz
uit
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Vrijdag 22 oktober 2021
van 17.00 tot 21.00 uur

Bekijk alle ﬁlmpjes op de brugklaspagina
op metameer.nl! Hier vind je ook informatie
over aanmelden voor de meeloopdagen en
masterclasses tweetalig onderwijs.
Welkom!

Het oorlogsverhaal van Piet Fransen in een notendop
14 Oktober werd een plaquette bij het vrijheidsmonument op het 14 Oktoberplein onthuld. Op
deze plaquette staan de namen van de Overloonse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. In de
kerk hangt sinds jaar en dag een plaquette met dezelfde namen. Voor onze dorpsgenoot Piet Fransen
was het een doorn in het oog dat de namen van de
slachtoffers meestal achter een gesloten kerkdeur
hangen. Hij heeft zich er enorm voor ingezet dat
deze mensen nu ook buiten de kerk herdacht kunnen worden. De Dorpsraad en ook de Stichting Herdenking Slag om Overloon hebben zich achter zijn
plannen
geschaard.
Dat het plan gedragen
wordt door de Overloonse gemeenschap,
blijkt wel uit het feit
dat het benodigde
geld in een mum van
tijd door de inwoners
is bijeengebracht.
Het is niet voor niets
dat de oorlog Piet zo
bezighoudt. Hij verloor op 12 oktober
1944 zijn moeder, een
zusje en drie broers.
Vader Thei Fransen
was net als honderdduizenden
andere
Nederlanders voor de
Arbeidseinsatz tewerk
gesteld in Duitsland.
Moeder, Maria Fransen-Denissen zat met
zes kinderen, waaronder het toen bijna tweejarige Pietje, ondergedoken
in Hotel de Keizer aan de Patersstraat in Venray.
Moeder en haar kinderen Antoon, Jantje, Gerry en
Toosje kwamen bij de bombardementen op Venray
om het leven. Piet en zijn 10-jarige zus Tiny (Tiny
Henckens-Fransen) overleefden de ramp. Het doel
van het Amerikaanse luchtbombardement was de
Venrayse kerktoren, die door de Duitse bezetters als
observatiepost gebruikt werd. Echter half Venray
lag in puin, maar “de Reus van de Peel”, zoals de
toren genoemd werd, bleef fier overeind staan. Volkomen verslagen door wat de oorlog hem en zijn
gezin had aangedaan, pakte vader Thei de draad zo
goed als het kon weer op.

leed op 29 oktober aan zijn verwondingen in het
ziekenhuis in Helmond.
Weduwe en weduwenaar zoeken steun bij elkaar,
wat resulteert in een huwelijk. Na de oorlog trouwen Thei en Lena en vestigen zich aanvankelijk in
een noodwoning aan de Vierlingsbeekseweg (nu
achter het huis van Twan Weerts). Het werd een
echt samengesteld gezin (2 kinderen van Thei, 3 van
Lena en samen kregen ze nog Karel en Toon). “Dat
heeft altijd gruwelijk goed gegaan”, wil Piet nog
even gezegd hebben. “Over de oorlog werd thuis
niet gepraat”. Het verdriet was daarvoor bij zijn ouders te groot.
Lang heeft Piet ervan gedroomd, dat net als in andere dorpen, ook in Overloon een openbare plek
zou komen waar de oorlogsslachtoffers herdacht
kunnen worden. Nu is het zover. De lijfspreuken
van het Oorlogsmuseum “oorlog hoort in een museum”en “sta een ogenblik stil bezoeker” zijn beslist ook op deze gedenkplaats bij het vrijheidsmonument van toepassing. Overloon bedankt voor uw
gulle bijdrage!

Veel Overloners zaten tijdens de bombardementen
ondergedoken in de kelders van Sint Anna. Zo ook
het gezin Arts-Reiniers. Karel en Lena met hun drie
kinderen Paul, Bets en Jan. Zij overleefden allen die
nachtmerrie, maar bij een bombardement op de
Oploseweg raakte Karel zwaar gewond. Hij over-
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Herder Frank heeft veel schapen en
een heleboel lammetjes
Van 14/7 tot en met 28/8 en van 16/10 tot en met 31/10:
Woensdag van 15.00 tot 16.00 uur.
0478-641890
opgave woensdag voor 11.00 uur.
www.bloems-overloon.nl
Zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur.
info@bloems-overloon.nl
opgave vrijdag voor 19.00 uur.
Reserveren en betaling bij de receptie Landal de Vers.
Prijs: €6.00 p.p. (kinderen onder de 3 jaar gratis)
u kunt bij ons
Er mogen geen honden mee.
ook online bestellen

Puzzelen? Leuk...
Prijs deze keer beschikbaar gesteld door

Warme Bakker Degen

Publicatie voor 14 juli en 11 augustus blokje 1
Publicatie voor
oktoberachteraan.
blokje 2
Zie6pagina

Herder Frank heeft veel schapen en
een heleboel lammetjes
Van 14-7
16-10
tot
met
31-10
Van
tot
enen
met
28-8

Woensdag: opgeven voor 11.00 uur.
Zaterdag: opgeven vrijdag voor 19.00 uur
Reserveren en betaling bij de receptie Landal de Vers.
Prijs: €6.00 p.p. (kinderen onder de 3 jaar gratis)
Er mogen geen honden mee.

Landal De Vers
0478-642000

Ruimte voor úw ideeën!
23 okt.

25 okt.

Schijt aan de Grens

gratis

Engelenmiddag met Marielle Beks

vol

30&31 okt. Return tot he Innocence – Marielle Beks vol
8 nov.

Engelenavond met Marielle Beks

27&28 nov. Basiscursus intuïtief communiceren met
dieren – Birgitta van Spronsen

Meer informatie en aanmelden kijk op onze website!
Nieuwsbrief ontvangen? Stuur een email!

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

www.helder-overloon.com
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Nieuw in Overloon
Als mens rennen wij de hele dag door, hebben tijd
tekort, minder energie, voelen ons niet altijd happy,
worden te zwaar, zitten teveel en kijken het leven
tegemoet vanuit angst.
Ik heb die bril drie jaar geleden
afgezet en ben mijn leven in
gaan kleuren zoals ik dat wil.
Het is toch immers mijn leven!
En als ik gelukkig ben, straal ik
dat uit, geef ik zoveel energie
dat ik mijn omgeving hierin
meeneem. En daar wordt iedereen blij van!
Ik was al jong fan van sport.
Op het moment dat mijn lichaam veranderde en ik niet
meer vanzelfsprekend op gezond gewicht bleef ben ik zelf
de touwtjes in handen gaan
nemen en heb er wat aan gedaan. Ik vond het ook leuk!
Kreeg er energie van, voelde
mij zelfverzekerd, was blij met
wie ik was, stond optimistisch
in het leven en daardoor sterker in de maatschappij.

Ik ben trots op de mensen die
ik nu in mijn werk mag begeleiden naar hun beste versie van
zichzelf. Stap voor stap veranderen wij de gewoontes naar
een gezonde leefstijl en mindset. Dit kan op het gebied van
voeding, beweging, maar ook
op vitaliteit.
Daarnaast geef ik met veel plezier drie keer in de week de
groepsles Total Body Workout
in ‘De Pit’ en vanaf januari zal
hier ook Bodypump bijkomen.
Wil jij ook werken aan de beste versie van jezelf? Op gebied
van leefstijl, vitaliteit, beweging of wil je een proefles meedoen tijdens een van de groepslessen?

De laatste sprong die ik heb genomen is om van
mijn passie mijn werk te maken. Leefstijl en Vitaliteit coach en Personal Trainer. Want ik voel de motivatie om mensen te gaan helpen. Om gezonder te

KBO-OVERLOON

gaan leven. Ik schrik als ik om mij heen kijk. Waarom laten mensen het zover komen? Zijn ze zich wel
bewust van de noodzaak om goed zoor zichzelf te
blijven zorgen? Iedereen wil toch gezond ouder
worden en nog kunnen genieten van zijn oude dag?

Ga een kijkje nemen op mijn website
www.joycevandervorst.nl of neem contact op via:
info@joycevandervorst.nl.

Kalender van activiteiten

Belangenvereniging van senioren

Woensdag 20 oktober Kienen in De Pit. Aanvang
14:00 uur. Kosten € 5,- p.p.
Vrijdag 29 oktober Samen Eten en Ontmoeten bij
partycentrum Bos. Aanvang 17:30 uur. Opgave van
tevoren verplicht. Deelname € 15,- per persoon (exclusief de consumpties). Er zal om de QR-code gevraagd worden.
Woensdag 3 november Kienen in De Pit. Aanvang
14:00 uur. Kosten € 5,- p.p. Er zal om de QR-code
gevraagd worden.
Donderdag 4 november IVN wandeling.
Woensdag 10 november Koken voor Ouderen. In de
foyer van de Pit. Aanvang om 12:00 uur. Alleen op
uitnodiging.
Zondag 21 november Uit op Zondag 14:30 uur tot
16:00 uur.
Maandag 22 november Kijk op Kunst in de Pit. Aanvang 20:00 uur. Deze avond aandacht voor de COBRA-groep.
IVN Wandeling op 4 november
Donderdag 4 november a.s. is er weer een wande-

ling van de KBO samen met IVN op landgoed Geijsteren (want het mag en kan weer). De wandeling
gaat langs verschillende mooie en interessante gebouwen o.a. langs De Rosmolen en de ruïne van het
kasteel van Geijsteren. Ook lopen we langs krabbelende beekjes en mooie lanen van beuken en eiken.
Eigenlijk te veel om op te noemen. Maakt het je
nieuwsgierig ga dan op 4 november mee wandelen.
Wij vertrekken om 13:00 uur vanaf de parkeerplaats
bij de Pit en om 13:30 uur start de wandeling.
Van tevoren opgeven is nog steeds gewenst (vanwege Covid).
Opgave bij: Ben Verheijen tel. 0478-642577 of
06-11115514 of bij Christine Hendriks tel. 0478641719.
Oproep
Toneelgroep “op de plânk” (KBO) zou heel graag
in contact komen met mensen die graag toneel
spelen! We proberen 1x per jaar een uitvoering te
geven. Meestal aan ’t einde van het jaar. Hebt u belangstelling neem dan contact op met Tonny Claassen, tel: 06-51477300.
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(Advertorial)

Zilvervloot-sparen: laatste kans op maximaal rendement
Sparen, dat levert toch niets meer op? Nou, wel met de zilvervloot. Hier kun je nog ouderwets flink
sparen en ruim € 1000,- rente verdienen!
DROMEN UIT LATEN KOMEN
Alle kinderen hebben dromen. Kleine en grote toekomstdromen. Het cliché dat ‘Geld niet gelukkig
maakt’ is natuurlijk waar, maar het biedt wel kansen. Kansen op een studie, rijbewijs, op jezelf gaan
wonen of simpelweg mooie herinneringen maken. Terwijl je (klein)kind opgroeit kun je een mooi
bedrag sparen. Want naast de variabele rente krijg je een bonus over de inleg van 1% per volledig
spaarjaar. Met een maximum van 10%.
Er zitten geen nare addertjes onder het gras bij het Zilvervloot Sparen. Er zitten logischerwijs wel wat
regels aan verbonden. Zo is de maximale inleg € 600,- per jaar.
Naast de rente die je jaarlijks krijgt, krijgt jouw kind voor elk volledig spaarjaar 1% bonus over de inleg die dan nog op de rekening staat. Deze bonus kan oplopen tot maximaal 10% bij tien jaar sparen.
Zilvervloot Sparen kun je openen tot de 16e verjaardag van jouw kind of kleinkind en stopt altijd op
de 18e verjaardag. Voor elk kind mag je 1 Zilvervloot Sparen-rekening openen.
LET OP! De maximale extra bonus, van nu nog 10%, wordt vanaf 1 november verlaagd naar 1%. Dus
als je nog gebruik wilt maken van de opbouw naar 10%, open dan voor 31 oktober een rekening.
JONG WIJS
Je kunt dus een prachtig bedrag sparen met Zilvervloot Sparen. Maar je wilt natuurlijk niet dat jouw
kind dit dan vervolgens snel en onverstandig opmaakt. Daarom is het Zilvervloot Sparen gekoppeld
aan ‘JongWijs’, een speciaal pakket dat meegroeit met je kind. Hiermee kun je jouw (klein)kind helpen
om te leren wat goed sparen en verstandig uitgeven is. Op de website van de Regiobank staan nuttige
tips. Over zakgeld, leren pinnen en sparen bijvoorbeeld.
Meer weten? Maak een afspraak en wij adviseren je graag!

De de Kinderspaarweken zijn
van 25 t/m 29 oktober

Laatste kans: Als u voor 30 oktober
een Zilvervlootspaarrekening
opent ontvangt u nog de maximale
extra bonus van 10%!
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Kijk!
In de gemeente Boxmeer houdt de Kerngroep Dementievriendelijk Boxmeer zich bezig met diverse
zaken rondom dementie. De werkgroep zet zich in
voor meer begrip voor mensen met dementie zodat
zij zoveel mogelijk deel kunnen blijven nemen aan
het gewone leven.
De afgelopen maanden heeft de werkgroep gewerkt aan het boekje “Kijk!”. In het boekje komen
inwoners met dementie samen met hun naasten
aan het woord. Daarnaast bevat het boekje algemene informatie over de ziekte dementie en over
ondersteuning bij de ziekte.
Het boekje komt op diverse plekken beschikbaar en
mag gratis meegenomen worden door iedereen die
daar belangstelling voor heeft. Het is te vinden in
onder andere de bibliotheken, gemeentehuis, verzorgingshuizen, gemeenschapshuizen, boekhandel,
diverse wachtkamers van fysiotherapeuten en huisartsen etc.
Wilt u graag een of meerdere boekjes ontvangen?
Laat het ons dan weten. Mogelijk is het boekje ook
goed bruikbaar bij een activiteit die u organiseert.
We hebben voldoende boekjes op voorraad, dus u
kunt ons altijd vragen om extra exemplaren. Mailt u
hiervoor naar i-wl@boxmeer.nl.

Dag van de Mantelzorg 2021
10 november 2021 is het weer Dag van de Mantelzorg: Een goodiebag voor mantelzorgers
Woensdag 10 november 2021 is het weer de Dag
van de Mantelzorg. Mantelzorgers zorgen voor een
ziek familielid, vriend of buur. En die zorg is vaak
onzichtbaar. Daarom staat Nederland één keer per
jaar stil bij de grote zorg die mantelzorgers dragen
en samen zetten we deze mantelzorgers in het zonnetje. Dit jaar staat er voor alle mantelzorgers in
hun eigen gemeente een goed gevulde goodiebag
klaar! Daarvoor moeten zij zich wel even aanmelden.
Laat mantelzorgers een goodiebag bestellen.
Ken jij een mantelzorger? Geef het door! Mantelzorgers bestellen de goodiebag via het Centrum
Mantelzorg Land van Cuijk. Dat kan door het aanmeldformulier in te vullen op de website www.mantelzorglvc.nl. Of bel naar: 0485 - 700500. Dit kan tot
uiterlijk 1 november 2021. De goodiebags zijn alleen
verkrijgbaar voor mantelzorgers die in het Land van
Cuijk wonen.

“Verandering van spijs doet eten!”
“PITSTOP”
Kom uit je stoel, stap naar buiten en
neem in hartje Overloon een stop in de
“PITSTOP”. Een startgroep, opgericht
vanuit de Werkgroep Wonen Zorg en
Welzijn, is de laatste maanden actief
aan de slag gegaan met het opzetten van een ontmoetingsplek de “PITSTOP” in de foyer van de Pit,
met als kartrekker KBO-Overloon in samenwerking
met SWOGB. Samenwerking wordt ook gezocht
met o.a. Bibliotheek Overloon onder datzelfde dak.
Elkaar ontmoeten, staat voorop. Ieder mens heeft
behoefte aan contact, en nog meer als die contacten soms om redenen even wat minder zijn. Op een
plek waar de deur voor iedereen open staat en vrijwilligers klaar staan om je te begroeten, een gratis
kopje koffie of thee voor je inschenken, waar je zómaar een krant kunt gaan zitten lezen, een praatje
kunt maken en meer, daar wil je graag even zijn.
“Laat dan niet je koffie of thee koud worden!”
De “PITSTOP” zet vanaf maandag 1 november zijn
deuren 3 keer in de week open voor iedereen.

Ben je in het dorp onderweg voor een boodschap,
bezoek aan de visboer, bibliotheek of voor een ommetje te voet of met de fiets, maak een stop voor
een momentje voor jezelf, in contact met een ander,
bij een gratis kopje koffie/thee in de “PITSTOP”.
De “Pitstop” is open:
Maandagmiddag
van:14:00 tot 17:00 uur
Woensdagochtend
van: 9:30 tot 12:00 uur
Vrijdagmiddag
van: 14:00 tot 17:00 uur
Vrijdagmiddag ligt het accent op de meer creatieve
activiteiten in brede zin.
We ontmoeten jullie graag!
“Vele handen maken licht werk”. Zin om je ook ergens actief in te willen zetten binnen de “PITSTOP”
of heb je een leuke hobby en wil je die met ons delen, neem dan gerust contact met ons op.
Werkgroep: de “PITSTOP”
Informatie bij KBO-Overloon
Secretariaat: Wil Philipsen e-mail:
wilphilipsen@hotmail.com / 06-34992950

KBO-OVERLOON
Belangenvereniging van senioren
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Persoonlijk en begripvol
www.doorvandijck.nl

06-30693894 / 0478-642527

vanuit het hart verbinden bij afscheid

0478 588 889

dag en nacht bereikbaar

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

0485 523 043

www.goemansuitvaartzorg.nl
Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

www.fysiovandervliet.nl

Ervaar de magie van

Beauty
&
Healing

Renate van Tongeren
Overloon

Voor als jij jouw
gezondheid op
nummer één wilt zetten!

Joyce van der Vorst
Leefstijl en
Vitaliteit coach en
personal trainer
mail
info@joycevandervorst.nl
website
www.joycevandervorst.nl
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Roosendaalseweg 5
06 – 311 518 27

Predicaat Hofleverancier voor Verbeeten Levensmiddelen
mede mogelijk maken van de bouw van een nieuw
verzorgingshuis in Overloon, het plaatsen van AED’s
die 24/7 beschikbaar zijn en een ophaalservice voor
klanten die slecht ter been zijn.”
Koning Willem-Alexander heeft besloten het recht
tot het voeren van het koninklijk wapen met de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’
toe te kennen aan Verbeeten Levensmiddelen BV in
Vierlingsbeek.
Burgemeester Van Soest reikte het predicaat en bijbehorende oorkonde uit aan de directie van Verbeeten. Hij deed dat ter gelegenheid van de viering
van het 175-jarig bestaan van het familiebedrijf, dat
zaterdagavond in Zalencentrum Concordia in Vierlingsbeek in het teken stond van de presentatie van
het boek dat ter gelegenheid van dit jubileum is
uitgegeven. In 1846 begon Arnoldus Verbeeten het
familiebedrijf als marskramer en winkelier in Vierlingsbeek.
Verbeeten Levensmiddelen BV is uitgegroeid tot
een begrip in Vierlingsbeek én de regio Land van
Cuijk. Het bedrijf startte met een vestiging in Vierlingsbeek en breidde dit in de loop der jaren uit met
supermarkten in Overloon en Tegelen. Ook nam
Verbeeten ijsmaker Heldro in Ottersum eind 2016
over.
De familie Verbeeten is maatschappelijk betrokken
bij de gemeenschap van de gemeente Boxmeer en
de regio Land van Cuijk, meldde burgemeester Van
Soest in zijn speech. “De familie is actief bij tal van
verenigingen, stichtingen en organisaties en draagt
ook een financieel steentje bij in de vorm van sponsoring. Leefbaarheid in de dorpen heeft de familie
hoog in het vaandel staan. Enkele initiatieven zijn
het behoud van de bibliotheek in Overloon, het

Ook speelt de familie Verbeeten een grote rol in
het verbinden van lokale bedrijven. De actie ‘Lokaal
leven – lokaal besteden’ is hiervan een voorbeeld.
Klanten van de supermarkt die meedoen met het
PLUSpunten-spaarsysteem kunnen een vol zegelboekje (dat 4 euro heeft gekost) inleveren voor een
Lokaal-leven-lokaal-besteden-cheque. Deze cheque
vertegenwoordigt een waarde van 8 euro en is in te
wisselen bij diverse lokale bedrijven. Van restaurant
tot meubelmaker en van bouwmarkt tot drogisterij.
Daarnaast koopt de familie Verbeeten veel producten in bij lokale ondernemers. Enkele voorbeelden
hiervan zijn: appels van Stevens uit Sambeek, zuivel
van De Klef uit Overloon, Leon Likeur van Van Welie
uit Stevensbeek, aardbeien van Noordenburg uit Stevensbeek, satésaus van HéMax uit Sint Anthonis,
kaasspecialiteiten Aurora uit Ven-Zelderheide en
PLUSmelk van Globemilk uit Boxmeer.
Door regionaal samen te werken, draagt het familiebedrijf tevens indirect bij aan de werkgelegenheid in de streek. Hierdoor stimuleert Verbeeten
de lokale én regionale leefbaarheid. Alle winkels
van Verbeeten voeren tevens het Super Supermarkt
Keurmerk. Dit keurmerk geeft aan dat het bedrijf
goed presteert op het gebied van duurzaamheid en
maatschappelijk ondernemerschap.
Kleine en middelgrote ondernemingen die minstens
honderd jaar bestaan en een vooraanstaande plaats
innemen in hun regio, kunnen voor het predicaat
Hofleverancier in aanmerking komen.
Foto: Bas Delhij
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De statiegeld actie
van PLUS Verbeeten
in Overloon en Vierlingsbeek is in de maanden september en oktober
voor de Zonnegroet Overloon Holthees Smakt.
Wij staan op zaterdag 30 oktober 2021 van 8:00 uur
tot 20:00 uur in/bij de winkel van PLUS Verbeeten te
Overloon. Onder het genot van een kopje koffie of

thee laten we foto’s zien en vertellen we over het
werk van de Zonnegroet.
Zo weet u wat wij doen met de PLUS Verbeeten statiegeldactie en de PLUS sponsorpunten.
Mogen we op uw steun rekenen?
Tot zaterdag 30 oktober.
De Zonnegroet Overloon Holthees Smakt

Halloweenconcert Jeugdorkest
Fanfare Vriendenkring Overloon
Zondag 31 oktober a.s. om
19:00 uur geeft het jeugdorkest van Fanfare Vriendenkring Overloon samen met de blokfluiters een super
spannend Halloweenconcert. Een combinatie van
een spannend Halloweenverhaal, spannende muziek en geluidseffecten. Geschikt voor jong en oud!

Vanaf begin september is Logeko weer volop aan
het repeteren. De Allerzielenviering wordt dit jaar

Waar: De Pit
Tijd: 19:00 uur
Zorg dat je er bij bent! De entree is gratis, toegang
alleen op vertoon van een corona-toegangsbewijs
(wij controleren hierop bij de ingang).
Kom allen kijken als je durft......
Werkgroep Jeugdorkesten

opgeluisterd door Logeko. Daarnaast de Kerstviering van de KBO en de Kerstgebedsviering op
Kerstavond om 22:30 uur, dit met medewerking
van een ensemble van de fanfare. Hierbij doen
we een oproep voor versterking van ons koor
voor alle stemgroepen, maar speciaal sopranen en
tenoren.

Zaterdag 23 oktober organiseert De Lónse Bieb weer
een boekenmarkt. Deze
vindt plaats tussen 10:00
uur en 15:00 uur bij PLUS Verbeeten in Overloon.

Tijdens de boekenmarkt kunt u ook de PLUS Spaarpunten doneren.

Heeft u nog boeken staan die u aan De Lónse Bieb
wilt schenken? Deze kunt u altijd tijdens de openingstijden van de Bieb, afgeven.

Hartelijke groet,
Namens bestuur De Lónse Bieb

Tijdens de 3e zitting waren de 3 best geplaatsten
in lijn B:
1 Ricky Henckens & Leny Jansen
2 Paul Vloet & Harry Raaijmakers
3 Ria & Kees van Son

63.44%
62.21%
53.67%

In lijn A waren de 3 sterkste paren tijdens deze zitting:
1 Jac Huijs & Piet Willems
65.48%
2 Truus Kusters & Bert Vloet
64.29%
3 Jo den Backer & Jos van de Pas
62.80%

Wij hopen jullie allemaal te zien tijdens de Boekenmarkt.

Inmiddels de 4e zitting van deze ronde.
De 3 beste paren in lijn A:
1 Jac Huijs & Piet Willems
2 Jo de Backer & Jos van de Pas
3 Nellie Basten & Ethel Hilhorst

62.08%
60.42%
60.07%

In de B-lijn waren de 3 hoogst scorende paren:
1 Harrie de Bruijn & August Janssen
64.65%
2 Ria van Son & Aike van Glabbeek
63.06%
3 Marianne Jennen & Andre Poels
62.15%

♣ ♦♠ ♥
17

VDB / LO
gezond
en lokaal politiek
K. Peeters
diëtist

wenst U gezellige feestdagen
Praktijk voor fysiotherapie
W.M. van Iersel, I.H.G. Schreurs, R. Verschuren

en vooral een

voorspoedig

Kerkpad 1 5825 BA OVERLOON

2019

0478 – 641942

Jeu Verstraaten
wethouder

Parkinson, samen sterk

VDB/LO

Ook individuele
begeleiding en
coaching aan huis is
Marc Oudenhoven
mogelijk.
raadslid

Ingrid en Rob geven
u en uw naasten
graag gespecialiseerd
en deskundig
Vijf advies.
Dorpen

Fons van Mil
raadslid (fractie vrz.)

Johan Hermanussen
raadslid

Belang / Lijst Overloon
Heerlijke 100% blauwe bessen PRODUCTEN

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

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

28

20%

korting op al het
zink materiaal!

Actie geldig t/m november 2021

Installatievakwinkel Overloon - Mill
0478 - 507171 • www.vangemertbv.nl
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en mag pakken zij dit weer op en zijn ze weer op
vrijdagmiddag in de bieb vanaf 14:30 uur tot rond
half 5. Hebt u foto’s die we mogen scannen om op
de site van de Oude Schoenendoos te zetten, kom
ermee. U krijgt de foto meteen mee nadat hij is
gescand. Zo worden we steeds meer geïnformeerd
over de geschiedenis van de oude gemeente Vierlingsbeek. Ook mensen uit de andere dorpen zijn
welkom. U vindt ons op het Vrijthof waar de bieb
gevestigd is.
Ik wens u succes met de speurtocht naar de herkomst van de foto’s.
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl
Deze foto is al eens eerder geplaatst en niet
herkend. Misschien deze keer wel? Het nummer is A20343.
De foto hiernaast is nr A18236. Waarschijnlijk
is de foto genomen in Overloon. Een boerderij
die wij niet herkennen, maar u misschien wel.
Laat het ons weten zodat we de foto kunnen
benoemen.
Op vrijdagmiddag zaten Jan Hendriks en Lucy
Kusters in de bieb om vragen te beantwoorden en foto’s te bekijken. Dit was tot corona
roet in het eten gooide. Maar, nu het weer kan

Oproep docenten computercursussen
Stichting Welzijn Ouderen gemeente Boxmeer

In principe duurt een cursus 8 dagen à 1 uur waarbij

huidige team, enthousiaste docenten die het leuk

jaar en het voorjaar een cursus te organiseren. Lijkt

Oproep
docentenzoekt
computercursussen
Oproepje
docenten
(SWOGB)
in Overloon, als aanvulling op het
één opcomputercursussen
één lesgeeft. We proberen altijd in het naStichting Welzijn Ouderen gemeente Boxmeer (SWOGB) zoekt in Overloon,
alsWelzijn Ouderen gemeente Boxmeer (SWOGB) zoekt in Overloon, als
Stichting
vinden om ouderen wegwijs te maken op de com- dit jou iets neem dan contact op met Peter Ermers
aanvulling op het huidige team, enthousiaste docenten die het leuk vinden
om op het huidige team, enthousiaste docenten die het leuk vinden om
aanvulling
puter,
tablet
of smartphone.
Jetablet
moet
computercursussen) via email:
ouderen
wegwijs
te maken
op de computer,
of natuurlijk
smartphone. een
Jeouderen
moet (coördinator
wegwijs te maken op de computer, tablet of smartphone. Je moet
bepaalde
basiskennis
hebben,
hetliefst
liefst
gevorpjermers@outlook.com
of per telefoon:
natuurlijk
een bepaalde
basiskennis
hebben, het
eeneen
gevorderd
natuurlijk een bepaalde basiskennis hebben, het liefst een gevorderd
derd computergebruiker.
06-20625198.
computergebruiker.
computergebruiker.

Je kunt dan deze maand al ingezet worden zodat de

cursussen
Overloon
start
kunnen
In principe duurt een cursus 8 dagen á 1 uur waarbij je één op één lesgeeft.
We
In principe
duurt eenincursus
8 dagenvan
á 1 uur
waarbij
je één gaan.
op één lesgeeft. We
proberen altijd in het najaar en het voorjaar een cursus te organiseren.
Lijkt ditaltijd
jou in het najaar en het voorjaar een cursus te organiseren. Lijkt dit jou
proberen
iets neem dan contact op met Peter Ermers (coördinator computercursussen)
via
Ermers (coördinator computercursussen) via
29 oktober iets neem dan contact op met Peter
4 november
email: pjermers@outlook.com of per telefoon: 06-20625198.
email:
pjermers@outlook.com
of
per
06-20625198.
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
KBO, telefoon:
IVN-wandeling,
vertrek de
20dan
oktober
Je kunt
deze maand al ingezet worden zodat de cursussen in Overloon
Je kuntvan
dan deze maand al ingezet worden zodat de cursussen in Overloon van
17:30
uur
Pit,
13:00
uur
startKBO,
kunnenKienen,
gaan.
de Pit, 14:00 uur
start kunnen gaan.

Agenda

22 t/m 24 oktober
Tentfeest
23 oktober
Bieb, Boekenmarkt, bij de PLUS,
10:00 - 15:00 uur
23 oktober
Festival Schijt aan de Grens, ’t
Helder, 13:00 - 17:00 uur

30 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, de Pit
31 oktober
Jeugdorkest Fanfare, Halloweenconcert, de Pit, 19:00 uur
31 oktober
Allerzielenviering, kerk, 14:30
uur

6 november
Afscheidsreceptie burgemeester
van Soest, de Pit, 14:00 - 17:00
uur
10 november
KBO, Koken voor Ouderen, de
Pit, 12:00 uur
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Beste inwoners van Overloon,
Al geruime tijd ben ik op zoek naar een leuke woning in Overloon.
Via de gangbare kanalen is dat helaas nog niet gelukt in deze ingewikkelde woningmarkt. Misschien helpt dit berichtje in jullie dorpsblad me weer een stap dichterbij
een mooie nieuwe plek.
Mijn naam is Maartje Kunen en samen met mijn zoon van 7 ben ik op zoek naar een
koop of huurwoning in jullie prachtige dorp. Ik ben docent en onderzoeker bij Fontys
Sporthogeschool in Eindhoven.
Wonen in de stad is echter niets voor mij. Ik ben een echt dorpsmens, opgegroeid in
het kleine Geijsteren, waar ik momenteel ook tijdelijk woon, maar niet wil blijven.
Ben of ken jij iemand die mij kan helpen aan een mooie nieuwe woonplek in Overloon? Ik zoek een huur of koopwoning met een tuin. Overweeg jij je huis te verkopen (max. 300.000) of heb je een leuk huurhuis voor me? Dan hoop ik dat je mij wilt
informeren. Dankjewel!

WONING
GEZOCHT
IN HET
MOOIE
OVERLOON

Maartje Kunen – maartjekunen@hotmail.com – 0642710365

BOOMPJES VOOR THUIS

elke 2 weken een ander 4/5 gangen menu
helemaal voorbereid, alleen nog even
opwarmen volgens de instructies!

EEN MOOIE
HERINNERING
IS ZOVEEL
WAARD
Briensveld uitvaartverzorging
luistert, denkt mee en verzorgt
de uitvaart die bij de overledene,
familie en vrienden past.

www.boompjes-restaurant.nl
0478-642227

Bel 24/7
0478-640026

Overloon
www.briensveld.nl

Verse sushi op bestelling
gemaakt, om de hele avond
van te genieten!
Do t/m Zo
www.bonsai-sushi.nl
0478-700518

Vierlingsbeekseweg 52A | 5825 AX Overloon

IXON verovert de wereld met hét cloud platform
voor de machinebouw
Wij zoeken geregeld development, marketing, sales, product support
talenten. Scan de QR code of bekijk de link voor de actuele vacatures.
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grow.ixon.cloud

10 november
OVO, sportief, vanaf Gezondheidscentrum d’n Bond, 18:15 uur
11 november
Huibuuke, Vör de kerk óp ’t plein,
vanaf 11:11 uur
13 november
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9:00 uur
14 november
Sinterklaascomité, Intocht Sinterklaas
14 november
Jubileumreceptie 66 jaar Keieschieters, Vierlingsbeek
17 november
OVO, thema-avond, Gildehuus,
20:00 uur
18 november
EHBO les bij Partycentrum Bos,
20:00 uur
19 en 20 november
Dinnershow “’t Schaop met de 5
gangen”, de Pit, 19:00 uur
21 november
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14:30
uur
22 november
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20:00
uur
26 november
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17:30 uur
8 december
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit,
12:00 uur
8 december
OVO, workshop, de Pit, 19:00 uur
9 december
EHBO les Partycentrum Bos 20:00
uur
11 december
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9:00 uur
12 december
Huibuuke, Kaartverkoop Bonte
Avonden, de Pit
12 december
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14:30
uur
12 december
Palet, Concert in Kerstsfeer, Kloosterhuis Sambeek, 14:30 en 19:00
uur
15 december
OVO, Kerstviering, de Pit, 19:00
uur
16 december
KBO, Kerstviering
17 december
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17:30 uur
18 en 19 december
Fanfare, Kerstconcert

19 december
Lekker Loën, Plein Museumpark,
11:00 - ca. 17:00 uur
31 december
SJIL, Oliebollenactie, huis aan huis,
10:00 - 13:00 uur

2022

5 januari
OVO, nieuwjaarsreceptie, Effe,
20:00 uur
9 januari
Huibuuke, Liedjesmiddag en uitkomen jeugdcarnaval, de Pit
13 januari
EHBO les Partycentrum Bos 20:00
uur
19 januari
OVO, 18.00 uur eten, 20:00 uur
film, Museumzicht
20 januari
EHBO les partycentrum Bos 20:00
uur
22 januari
Huibuuke, Bonte Avond I, de Pit
23 januari
Huibuuke, Bonte Avond II, de Pit
28 januari
Huibuuke, Bonte Avond III, de Pit
29 januari
Huibuuke, Bonte Avond IV, de Pit
2 februari
OVO, jaarvergadering, de Pit,
20:00 uur
10 februari
EHBO les partycentrum Bos 20:00
uur
12 februari
Huibuuke, Ánwaerk Make, de Pit
17 februari
OVO, excursie, vanaf kerkplein,
13:30 uur
23 februari
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00
uur
25 februari
Huibuuke, Carnaval Basisschool,
Josefschool
27 februari t/m 1 maart
Huibuuke, Carnaval, zie programma
2 maart
Huibuuke, Herringschelle, zie programma
6 maart
OVO, Internationale Vrouwendag,
vanaf de Raaijhal, 8:30 uur
12 maart
Zonnegroet, NL Doet
16 maart
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00
uur
17 maart
EHBO les partycentrum Bos 20:00
uur

19 en 20 maart
HOT, uitvoering, de Pit, 20:00 uur
27 maart
Fanfare, Première compositieopdracht
30 maart
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00
uur
2 april
Fanfare, Loën’s got talent
6 april
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00
uur
13 april
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00
uur
14 april
EHBO les partycentrum Bos 29:00
uur
16 april
Freunde Echo, Paaszaterdag Muziekavond, de Pit
21 april
OVO, reisje, vanaf de Pit, 8:00 uur
23 april
Gilde, drumshowband “Out of the
box”
30 april
Zonnegroet, Verwendag
3 mei
OVO, sportief, vanaf de Pit, 19:00
uur
14 en 15 mei
Militracks, Oorlogsmuseum
18 mei
OVO, afsluitingsavond, de Pit,
18:00 uur
21 mei
Fanfare, Instrumentendag
3 t/m 5 juni
Fanfare, Concertreis
11 juni
Jeugdorkest Fanfare, Concert
21 t/m 23 juni
Zonnegroet, Rolstoel-3daagse
16 juli
Fanfare, Avond van de filmmuziek
3 en 4 september
Festival Schijt aan de Grens,
’t Helder
18 september
Fanfare, Fanfaredag
23 en 24 september
Loën wet ‘t
1 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond
25 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, de Pit
18 december
Fanfare, Kerstconcert
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Puzzelen. Leuk!
Los de puzzel(s) op en stuur de oplossing naar puzzel@onseigenerf.nl of lever de
oplossing in bij Arnold Willemsplein 5, met vermelding van jouw naam en telefoonnummer.
Inleverdatum uiterlijk zondag 24 oktober.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door Warme Bakker Degen.

De winnaar van de vorige puzzel in
de uitgave van 6-10:
Thea Jacobs
(prijs beschikbaar gesteld door DA
Drogisterij & Parfumerie)
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.
LYSOL
ONTOEREIKEND
OPVOEDER
POLAIR
POVER
PUBER
REDDER
SPINNENWEB
STAND
SUPER
TENUE
TJALK
TRONIE

AVOND
BEAGLE
BREIEN
BRUID
DEKKING
GAPER
GROEIPRODUCT
HEIPAAL
JAMMEREN
KIEZEL
KIKKERPOEL
KOEST
KORJAAL
LATENT

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.

67

23

8 91

45
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R
E
D
E
O
V
P
O
V
E
R
K

Z
E
A
E
N
H
T
N
E
T
A
L

9
2
5 2
3

I
E
D
V
T
R
E
E
U
N
E
T

T
C
U
D
O
R
P
I
E
O
R
G

B
E
W
N
E
N
N
I
P
S
E
R

6 7
7
2
5 6

K
B
I
M
R
R
D
R
O
A
P
I

O
E
M
B
E
K
E
I
E
E
A
A

R
A
E
R
I
K
K
P
U
B
G
L

J
G
N
E
K
L
K
O
U
R
U
O

A
L
Z
I
E
A
I
Z
E
S
B
P

A
E
K
E
N
J
N
L
Y
S
O
L

L
K
B
N
D
T
G
D
N
A
T
S

1 7
3 8

7

8
5 9
3
4
8
1

4

9 2

salon

Carolina
Carolina
salon

beauty & health
beauty & health

Warme Bakker Degen
Reclame: 25 t/m 30 oktober
• ¾ Halloweenvlaai
€ 10,10
• Bruin tarwebrood
€ 2,25
• 4 Rozijnenbolletjes + 1 gratis
Reclame: 1 t/m 6 november
• ¾ Appel speciaal vlaai
€ 10,10
• Wit meergranen waldkorn € 2,85
• Roomboter croissant
€ 0,70
Irenestraat 2 Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

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

Hoe zou het zijn?
Als je een voedingspatroon zou
vinden dat voor jou als
vanzelfsprekend werkt. Dat je de
focus verlegt naar innerlijke
gezondheid met gewichtsverlies
tot gevolg...

Ben jij?
Zo gefocust op je uiterlijk en je
gewicht, waardoor je je laat
verleiden tot een snel dieet. Maar
voelt het als strijd en kun je het
op de lange termijn niet
volhouden?

Nieuwsgierig wat ik voor jou zou kunnen
betekenen?
Ik nodig je uit voor een vrijblijvende
kennismaking.
De thee is warm, zie ik jou snel?

Anke Philipsen - Voedingsconsulent & Mental Coach
Peter Zuidstraat 14, Overloon - 06-30179165
www.rootscarrots.nl - anke@rootscarrots.nl
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Gezonde- koelverse maaltijden aan huis!
Bezorging 1 keer per week, geen bezorgkosten.
Heel veel variatie en keuze, ook diëten.

Probeer vrijblijvend 3 maaltijden voor € 14,95
Bel: 06 46276469 Edward Henckens / www.etenmetgemak.nl

Elke dag geopend!
Maandag, dinsdag en donderdag
ook ‘s avonds

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

De Bergkamp 32
5825 AG Overloon
Tel: 0478 – 640 520
Mobiel: 06 – 2500 5743
Email: info@fysioteunissen.nl
Internet: www.fysioteunissen.nl

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging



Belangrijke telefoonnummers:

Belangrijke telefoonnummers:
1 1.Als
telt,
bijbij
levensgevaar
Alselke
elkeseconde
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telt,

oflevensgevaar
heterdaad bel
onmiddellijk 112
ofdan
heterdaad,
2 Politie:
0900
8844
bel dan
onmiddellijk
112
Wijkagent
Cyril
van
den
Bosch, via
2. Politie: 0900 8844
Wijkagent
janne.blom@politie.nl
politie.nl
(Mijn
Buurt)
Anoniem
bellen:
3 3.Anoniem
bellen:
0800 0800
7000 7000
Huisartsenpost
Boxmeer
4 4.Huisartsenpost
Boxmeer
0900
8880
spoed
vr
0900
8880
spoed
op op
mama
t/mt/m
vr tussen
tussen
17.00
08.00
uur,
in
het
17:00 - 08:00 uur.
weekend en op feestdagen, voor
5 Brandweer: 088 0208208
dringende medische vragen die
6 Maasziekenhuis Boxmeer:
niet kunnen wachten tot het
0485 845000
eerstvolgende spreekuur van uw
7 Meldingen bij Gemeente Boxmeer:
eigen huisarts
•
Groen,
plein, stoep,
fietspad, weg
5. Brandweer:
088 0208208
585911 of bij spoed
06 53735353
6.0485
Maasziekenhuis
Boxmeer:
www.boxmeer.nl
0485 845000 tab melding doen
0485
585865 0485 585911
7.• Zorgloket:
Gemeente
Boxmeer:
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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 2021:

€ 15,00

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

3 november
27 oktober 20.00 uur

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

