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Annie Verberk nieuwe Koningin van het Sint Theobaldusgilde
Op zondag 2 juli was er weer het
jaarlijkse Koningschieten bij ons
Gilde. Deze dag begon traditiegetrouw om 8.00 uur met de reveille
op diverse plaatsen in het dorp en
werd vervolgd door de Heilige Mis
in de kerk.
Na de koffietafel en de lunch was
het dan zo ver! Het Koningschieten, waar het deze dag
allemaal om draait.
Willeke Boom heeft haar titel af moeten staan aan
Annie Verberk. Zij schoot de vogel er met 262 schoten
vanaf en mag zich het komende jaar Koningin noemen.
Annie, van harte gefeliciteerd. Maak er een mooi jaar
van.
In de categorie senioren wist Cor Kuenen de vogel er
na 200 schoten af te schieten.
Jeugdkoning Banyawit Bressers wist zich vorig jaar tot
gemeentekoning te schieten. Dit jaar is het hem bij
ons eigen Koningschieten weer gelukt. Met 85 schoten
ging ook de vogel bij de jeugd er vanaf.
Ook de dorpsbewoners mochten mee schieten. Zij konden schieten voor de titel van Publiekskoning. Dat hier
animo voor was, bleek wel bij het grote aantal deelnemers. Het lukte Martien Hendriks na 211
schoten om de publieksvogel naar beneden
te halen.
Iedereen gefeliciteerd!
Wij kijken terug op een mooie dag, welke
bijzonder begon door het uitreiken van een
Koninklijke Onderscheiding aan onze erevoorzitter Bas van Wieringen. We zien jullie
graag op 1 juli volgend jaar op het Koningschieten 2018!
Op de foto koningschieten 2017 staan vlnr
Cor Kuenen, Banyawit Bressers, Martien
Hendriks en Annie Verberk

Koninklijke Onderscheiding voor
Bas Van Wieringen
Tijdens het Koningschieten van het Overloonse Sint
Theobaldusgilde kreeg Bas Van Wieringen (30 september 1947) de Koninklijke Onderscheiding Lid in
de orde van Oranje-Nassau uitgereikt.
De heer Van Wieringen heeft bijzonder veel betekend voor het gilde als voorzitter en meewerkend
hoofdman. Hij was 25 jaar lang voorzitter met een
nimmer aflatende energie.

Zonnebloem regio Land van Cuijk en een zeer actief
bestuurslid.
Daarnaast was hij medeoprichter van de dorpsraad
Overloon en heeft hij veel betekend voor de leefbaarheid in Overloon.

In maart 2017 droeg hij zijn voorzitterschap over.
Zijn hart ligt in het bijzonder bij het gilde- en schutterswezen, getuige zijn deelname en rol in de Koepelorganisatie Nederlandse Traditionele Schutters.
Daarnaast is de heer Van Wieringen ook op tal van
andere terreinen actief en actief geweest. Hij heeft
mede aan de wieg gestaan van de Stichting Toerisme en Recreatie Overloon Vierlingsbeek en zich
ook daarin zeer verdienstelijk gemaakt met activiteiten die Overloon en Vierlingsbeek mede op de
kaart hebben gezet. Ook was hij secretaris van de

Lót de zòn mar schiene!
‘t Is zommer en de zòn schient zó’n beist. Òns neeje
thema het dor alles mit te make. We willen ‘t dizze
kier ‘s hebbe ovver zònnepaniële. ‘n Hiël aktuiël ònderwerp want de paniële vör ‘t zònnedak vör de Pit
zien nie án te slaepe. Piet Beurskens het dor ziene
gehiël aege kiêk op en vertelt en schriêft doraover.
Hetty Coppis het de beejpassende foto’s gemakt van
echte Lónse dake mit zònnepaniële.
Um ‘t wá interactiever te make hebbe weej ‘t volgende bedocht: as ge òw aege of ‘t dak van iemes
anders herkent, kunde dè òns laote wiëte (uiteraard mit vermelding van fotonummer en adres van
‘t betreffende zònnepaniëledak). Ònder de goeie
ienzenders verloëte weej ‘n biëstig moi boek. Òp

vörhând: ovver de uutslag kan nie genäöld worre.
Verder zien weej de afgeloëpe mónde wer geregeld
òp woensdagmaerge ònder de koffie ángeschove
beej de koersballers ien de Pit. Hierdör hebbe weej
de woordeliest wer flink án kunne vulle. Mar weej
betrekke òllie natuurlek ok gaer beej ‘t vergare en
beware van ‘t Lónse dialect, dus huurde iets, schriêft
‘t òp of zet ‘t ien òw tillefoon en stuurt ‘t dör via ‘t ‘t
gasteboek of de mail, anders vergette ‘t en dè zeuj
zund zien.
Kiek mar ‘s òp de site, veul laes en kiêkplezier!
Wies wer ‘s!

Het mag geen naam hebben
’t Openluchttheater - voor wie nog in sprookjes gelooft!
Huie as de zòn schient - mar wá as de zòn nie schient?
Maar liefst drié giraffen - als dat maar niet te hoog gegrepen is!
Ok, net as Agnes en Lei, zònnepaniële ángeschaft?
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Kerkberichten
Vieringen 16 juli – 29 juli
Zondag 16 juli 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Gerda Willems en Joep
Smeets
Koor: Dames- en Herenkoor
Intenties: jaargetijde is voor Toon
en Bertha Verblakt-Mertens, Gerrit Geurts; de intenties zijn ook
voor Ben Peters vanwege zijn verjaardag.
Zaterdag 22 juli 19.00 uur
Gebedsviering met bijzondere
aandacht voor de bedevaart naar
Lourdes

Koor: Palet
Zondag 23 juli 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Jeanne Willems en
Frans Kersten
Koor: Dames- en Herenkoor

Kosterdienst

Intenties voor de beide vieringen 22 juli en 23 juli: de overleden familie van Keijsteren-van
Hout-Schaminée, Truus en Paul
Kerkhof-Janssen, Jos de Greef.

22 juli vanaf 18.00 uur – 29 juli
Tiny Willems, tel. 641814

Overleden

Vieringen in Huize Loôn

30 juni Lisette Noten-de Wit, 73
jaar
3 juli Jan Nissen 86 jaar

Maandag 17 juli 19.00 uur
Eucharistieviering

Tv-uitzendingen
U kunt via de Omroep Land van Cuijk, voorheen de
BLOS RTV Boxmeer, naar de uitzendingen kijken via
kanaal 40. De uitzendingen zijn alleen te ontvangen
voor Ziggo-abonnees. De digitale Tv-programma’s
zijn, behalve in de gemeente Boxmeer, ook te zien
in de gemeenten St. Anthonis, Mill en St. Hubert,
Cuijk, Grave, Uden, Veghel en Landerd.
Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bijzondere feestdagen en op 22 juli, de vierde zaterdag van de maand, worden de vieringen uitgezonden vanuit de kerk via het TV kanaal Omroep Land
van Cuijk.
Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 30 juli
en 6, 13 en 20 augustus bij de kerkberichten in Ons
Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk dinsdag 20 juli op te geven.
U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden:
Met een envelop in de brievenbus naast de voor-

9 juli – 15 juli
Nelly van Gemert tel. 642504
16 juli – 22 juli 18.00 uur
Jan Hendriks, tel. 641753

30 juli – 5 augustus
Nelly van Gemert tel. 642504

Maandag 24 juli 19.00 uur
Eucharistieviering
deur 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 € 10.
Voor het melden van een overlijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat
van de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel.
0623887860, Nadat binnen de parochie 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.
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 emailadres:
info@theobaldusparochie.nl.

Binnenlopen in de pastorie
op dinsdagmorgen
Iedere dinsdag is er gelegenheid om binnen te lopen in de
pastorie voor het opgeven van een intentie, een praatje,
samen een kopje koffie drinken, voor een vraag of als u iets
te melden hebt.
De pastorie is hiervoor geopend van 10.00 – 11.30 uur. Wel
even aanbellen! Ook de kerk is dan open voor het opsteken
van een kaarsje en een gebed.
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Bereikbaarheid Parochie
Maria, Moeder van de Kerk
Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende
adres: Lepelstraat 13 A, 5845 BK St. Anthonis,

zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te bereiken onder telefoon 06 23 88 78 60.

tel. 0485-471246 en is geopend van maandag t/m
woensdag van 09.00-12.30 uur en op vrijdag van
09.00-12.30 uur

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

Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken

GELOOFSBIJEENKOMST
Bij de laatste bijeenkomst in het Parochieel Centrum
in Sint Anthonis rondom een geloofsthema bleek
dat bijna alle aanwezige deelnemers graag hadden
dat we ook in juli een avond zouden organiseren.
Daartoe zijn wij natuurlijk bereid. In verband met de
kermis wordt deze bijeenkomst niet op de tweede,
maar op de derde dinsdag gehouden, te weten op
18 juli. Wij gaan dan in op het leven en het geloof
van de heilige apostel Paulus. Mede dankzij hem

groeide de kleine groep van leerlingen van Jezus uit
tot een gemeenschap die de gehele wereld omvat,
met mensen uit alle volkeren, talen en culturen. En
dat terwijl hij eerst zelf een vervolger van christenen
was! We beginnen om 20.00 uur en hopen uiterlijk
om 22.00 uur te eindigen. Wilt u uw geloof verdiepen en het delen met anderen, of gewoon meer horen over het geloof? U bent van harte welkom!

SAMEN NAAR LOURDES
Parochie Maria Moeder
van de Kerk en Stichting
Lourdesfonds Gemeente Sint Anthonis met het Bisdom mee naar Lourdes
Op 14 oktober gaan parochianen van Maria Moeder van de Kerk mee met de bisdomsbedevaart o.l.v.
bisschop Gerard de Korte per bus en TGV naar Lourdes. Ruim 30 personen hebben zich inmiddels aangemeld. Samen parochiebreed naar Lourdes evenals
in 2014. Dit keer georganiseerd door de VNB samen met de Stichting Lourdesfonds Gemeente Sint
Anthonis.
Op zaterdag 14 oktober worden de pelgrims met
een speciale VNB-bus opgehaald. De bus brengt
het gezelschap naar de Belgisch/Franse grens. Daar
wordt overgestapt op de TGV die alle bedevaartgangers uit Nederland, in sneltreinvaart, naar Lourdes brengt.
“Betekenisvol ontmoeten” is een ontmoeten met jezelf, met anderen, met de Ander.
Jong of oud, ziek of gezond, gelovig of niet gelovig,
iedereen kan mee op bedevaart naar Lourdes om
deze ontmoeting mee te maken.
Dat deze ontmoeting in Lourdes plaats vindt maakt
het zo anders. Er is erg veel te zien en te beleven.
Dat geeft naast alle mogelijkheden tot bezinning
nog meer inhoud aan die ontmoeting.
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Men komt in contact met anderen en beleeft leuke
dingen met elkaar.
Jongeren:
De bedoeling is dat er ook een grote groep jongeren mee gaat op bedevaart. Deze jongeren krijgen
een speciaal jongerenprogramma aangeboden. Een
aantal jongeren hebben zich in onze groep al aangemeld. De reis is immers gepland tijdens de herfstvakantie, mee met oma op bedevaart een idee misschien?
Programma:
Tijdens het verblijf in Lourdes krijgen alle deelnemers een volledig bedevaartsprogramma aangeboden. Pastores die de bedevaart begeleiden, gaan
voor in eigen Nederlandstalige eucharistievieringen.
Naast een welkomst- en zendingsviering is er tijdens
de bedevaarten een boeteviering, een viering met
handoplegging en uiteraard een viering aan de Grot
van de Verschijningen. Daarnaast blijft er nog voldoende tijd over om samen met de eigen reisgenoten Lourdes te leren kennen en te genieten van de
mooie omgeving.
Aanmelden deelname:
Heeft u interesse om mee te gaan of wenst u meer
informatie, neem dan contact op met Riek van Raaij
telefoon: 0485 382193 of met de contactpersoon uit
uw eigen dorp; Jeanette Cremers T: 0478 641230

Geslaagden

Metameer Stevensbeek
Havo (incl. Tto)
Sjuul van Katwijk
Jasmijn Snelder

ROC Ter AA College Helmond
Installatietechniek
Wesley Arts

VAVO Venlo
VWO
Bryanne de Bruijn

Optocht Kindervakantieweek
Beste inwoners van Overloon,
Nog heel even en dan is het
zover! Van dinsdag 18 t/m
donderdag 20 juli aanstaande is het weer kindervakantieweek. Dit jaar doen er 137 kinderen mee. We
gaan er, samen met een heleboel vrijwilligers, weer
drie fantastische dagen van maken.

harte welkom. Kinderen vinden het erg leuk als
ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en andere
bekenden hun hut komen bewonderen of naar de
vele andere activiteiten komen kijken.
Op donderdagavond hebben we een optocht door
het dorp. Deze start om ongeveer 18.30 uur en natuurlijk hopen we veel enthousiaste toeschouwers
te zien. De route van de optocht is:

Ook dit jaar is iedereen die wil komen kijken van
• Stevensbeekseweg
• Engelseweg
• 14 Oktoberplein
• Venrayseweg
• Museumlaan
• Generaal Hasbroucklaan
• Generaal Whistlerlaan
• Kerkpad
• Derpshei
• Stevensbeekseweg
Met sportieve groet,
Werkgroep kindervakantieweek

Brabantse Humoravond: zaterdag 7 oktober!
Het lijkt nog ver weg…..maar
noteer het nu alvast in uw
agenda! Voorgaande edities waren stijf uitverkocht,
want gezelligheid is gegarandeerd. Je lacht je in een
deuk tijdens deze beregezellige avond.
Zoals u van ons gewend bent, zal de avond bol
staan van bekende artiesten die u een onvergetelijke avond zullen gaan bezorgen. De top van de
Brabantse “tonpraoters” is gecontracteerd om deze
avond tot een succes te maken.

Kaarten zijn vanaf maandag 4 september te koop
bij Shop Jacobs (tankstation) aan de Vierlingsbeekseweg. Kaarten zijn €15,- pp en er worden maximaal
6 kaarten per persoon verkocht. Voorgaande jaren
vlogen de kaarten als zoete broodjes over de toonbank, dus wacht niet te lang en grijp uw kans om
ook dit jaar deze gezellige avond met ons te beleven.
Tot ziens op zaterdag 7 oktober, om 20.00 in de Pit!

5

Overloonse Bridgeclub
Met aanvang van de zomercompetitie, zijn de 3
sterkste paren in geel:
1 Thea & Lex Biessels
69.67%
2 Bart Jans & Harrie Raaijmakers
57.17%
3 Koos Bongers & Jo Kok
51.91%

Tijdens de 2e zitting, de 3 beste paren in de gele
lijn :
1 Maria van Boekel & Bert Vloet
59.58%
2 Mientje Wester & Ria Liebrand
58.00%
3 Hilde Koolen & Karel Jägers
55.00%
3 Els Bovee & Wil ten Horn
55.00%

In de rode lijn :
1 Els Bovee & Wil ten Horn
2 Mieke Stappers & Ger van Boekel
3 Mientje van de Voirle & Ali Raaymakers

63.75%
61.67%
58.33%

In de rode lijn :
1 Mieke Stappers & Ger van Boekel
2 Miny & Wiel Verhoeven
3 Gerda & Mathieu Crooijmans

68.40%
59.72%
56.94%

In de groene lijn :
1 Nellie Baltussen & Maria Willems
2 Gerda & Mathieu Crooijmans
3 Hilde koolen & Karel Jägers

68.23%
55.63%
55.21%

In de groene lijn :
1Nellie Baltussen & Maria Willems
2 Ria & Kees van Son
3 Thea & Lex Biessels

66.25%
63.02%
55.73%

Fanfare Vriendenkring viert de zomer!
Op zondag 2 juli organiseerde
Fanfare Vriendenkring het inmiddels bekende Concert op Locatie. Deze keer op
misschien wel het mooiste plekje van ons dorp: op
het plein voor de kerk.

de Schouwburg van Venray. Noteer de datum alvast
in uw agenda!

Begon de ochtend helaas in de stromende regen,
sloten we af met een stralende zon boven ons. Het
was genieten met jong en wat ouder talent, maar
vooral met lichte muziek waar ons publiek zichtbaar
van genoot. En nu… is het bijna tijd voor vakantie
voor onze muzikanten.
Fanfare Vriendenkring wenst u dan ook een heerlijke zomervakantie. Na de zomer zijn we weer bij u
terug en nemen we u mee in onze voorbereidingen
naar Concours Fantastique op zondag 15 oktober in

Overloons Open podium:
hét podium voor artiesten uit
Overloon en naaste omgeving
Op zondag 29 oktober 2017
organiseert Fanfare Vriendenkring, dit jaar samen met het
Sint Theobaldusgilde, het inmiddels bekende “Overloons Open Podium” in de Pit. Een podium voor iedereen die het leuk vindt om muziek te maken of te
zingen. Maar ook andere vormen van kleinkust zijn
van harte welkom; dans, theater… alles kan!
Ons podium is open voor jou!!
Wil je graag optreden? Meld je dan nu aan!
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Ook dit jaar gaan we er weer een bijzonder gezellige en inspirerende avond van maken. We nodigen
jou als (beginnend) artiest van harte uit om je talent
te laten horen en zien. Ook duo’s of groepen zijn
welkom. Aanmelden, vragen en/of ideeën ontvangen we graag via mail: openpodium@fanfarevriendenkring.nl of via een van de leden van de werkgroep:
Willeke Boom, Bert Bardoel, Paul Arts,
Léon van Reijmersdal en Jan Melssen

HET WEER
In onze regio de warmste junimaand ooit.
Deze eerste meteorologische zomermaand begon meteen met
een zeer fraaie heldere zomerdag. Ook de daarop volgende twee dagen brachten
zomerse temperaturen met zich mee. Op de tweede
juni steeg de waarde naar 29.0 graden. De vierde
en de vijfde juni en tevens de beide Pinksterdagen
verliepen met redelijk normaal juniweer.
Tijdens die zondag viel er wel wat regen, maar dat
stelde allemaal weinig voor. Daags voor de Pinksterzondag viel juist de grootste hoeveelheid van
de hele maand. Toen heb ik 14.5 mm afgetapt. Ook
een paar dagen later viel er nog ruim 10 mm, maar
daarna volgde juist een lange droge periode. Ook
zat de temperatuur weer flink in de lift. Aanvankelijk lagen de minimumtemperaturen nog altijd op
een redelijk niveau, maar geleidelijk aan werden
die ook een stuk hoger. Zeker met de hittegolf voor
de boeg. Die begon op zondag 18 juni en duurde
zes dagen. De hoogste temperatuur kon ik op de
22e noteren. Toen wees de meetbuis bijna 35 graden aan. Over de hele maand had ik vijf tropische
dagen. Dat was in juni nog nooit gebeurd. Verder
kwam in deze periode kurkdroge lucht voor. Op de
19e daalde de waarde naar 19%. Niet verwonderlijk dat de boeren volop aan het regenen waren. Na
die hittegolf gingen we een stap terug, maar koud
werd het allerminst. Meestal bleef de maand juni

warme dagen opleveren. Daaraan hadden we deze
maand geen gebrek. 26 Keer werd het meer dan 20
graden. Behalve die vijf tropische dagen, werd het
nog 13 keer zomers Ook erg bijzonder, voor de zesde maand van het jaar. De laatste week viel er wat
regen, al was het zeker te weinig om de droogte te
doen vergeten. Over de hele maand viel hier 40 mm.
En aangezien dat dit de vierde achtereenvolgende
maand is met te weinig neerslag, is het verklaarbaar
dat het nog erg droog is. Overigens viel er op de
28e in Siebengewald maar liefst 43 mm. Zoals ik in
de aanhef heb aangegeven was het temperatuurgemiddelde extreem te noemen. Het werd hier gemiddeld 19.1 graden. Een verbetering van 0.2 graden
ten opzichte van juni in 2003.
Ook het aantal zonuren kwam ruim boven normaal
uit. Met 228 uren zijn we toch net buiten de top 10
terecht gekomen. Inmiddels is de julimaand begonnen. De maand begon meteen met flink wat regen
en te lage temperaturen. Maar snel kwam er een
verbetering, al bleef het wel licht wisselvallig, met
wat oplopende temperaturen. Hoe het verder gaat
kun je vernemen als je afstemt en luistert naar mijn
dagelijkse weerpraatje op radio MAASLAND FM
89.6 en wel om 12.30, 13.30 en rond de klok van
17.15 uur.
Ook via radio VENRAY ben ik te horen. Zowel in de
ochtenduren, als ook later op de dag, tijdens herhalingen.
Weerman Bert Vloet

Gezocht:
verkeersbrigadiers!
Kom jij ons na de zomervakantie versterken?
Wij: Anita, Mieke, Wendy en Cindy zijn dringend
op zoek naar verkeersbrigadiers, die er samen met
ons voor willen zorgen dat onze kinderen veilig
kunnen oversteken op schooldagen!
De tijden zijn op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 8.15 – 8.30 uur en
van 14.15 – 14.30 uur.
Op woensdag van 08.15 – 08.30 uur en van
12.30 – 12.45 uur.
Er zit een training aan vast van 1 avond!
Lijkt het je iets, neem dan contact met ons op!
Anita, Mieke, Wendy (06-31544670)
en Cindy (06-41197847)

Nieuws van
Het Overloons Toneel
“Maar jij hebt al haar ketting!” en “Waar is die
koektrommel gebleven?” De gemoederen kunnen
aardig oplopen wanneer er van alles rondom een
begrafenis geregeld moet worden. U snapt het al…
de repetities van Het Overloons Toneel zijn weer in
volle gang. Dit keer leven vier dames en twee heren
zich uit in ‘Het geheugen van water’. Een mooi, modern toneelstuk dat ook al eens door professionele
acteurs is gespeeld. Met een lach en een traan. Te
zien op 25 en 26 november in De Pit en op 18 november in het Weijertheater in Boxmeer. Tot dan!
wenst u een zonnige zomer!
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Aankondiging sponsorwerving Loën wet ‘t
Momenteel is de organisatie van
Loën wet ’t volop in creatie om van
de tweede editie in september weer
een ongekend dorpsspektakel te
maken. Maar het team heeft hulp
nodig, financiële hulp. Om het spel
volledig te kunnen realiseren vraagt Loën wet ’t de

voor uw

Overloonse ondernemers om een bijdrage. Deze
sponsoring komt geheel ten goede aan de Overloonse gemeenschap. De sponsorwerving loopt van
maandag 17 juli t/m donderdag 31 augustus middels
persoonlijke benadering door de organisatie.

TUINMACHINES
Onderhoud & reparatie in Overloon

TUINMACHINE TOON
RRNVOóSHQHQRQGHUKRXGDDQ

tuingereedschap

Voor info of afspraak graag even bellen.

WIJ ZIJN GESLOTEN VAN
31 JULI T/M 13 AUGUSTUS
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.
BESTEL UW MEDICIJNEN S.V.P. TIJDIG
Voor avond-, nacht-, en weekendzorg kunt u
voor spoedeisende huisartsenhulp terecht via
tel. 0900-8880. Info: www.huisartsoverloon.nl
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Tuinmachine Toon
Overloon, 06 4105 7244

Fietspicknick KBO geweldig succes
.%229(5/221

Op dinsdag 4 juli vertrokken 47 KBO-leden voor
de jaarlijkse fietspicknick naar onbekende bestemming. De organisatie
had ook dit jaar een mooie route uitgezet. Rond
de klok van 08.45 uur verzamelden de leden, die
zich voor deze tocht hadden opgegeven, zich bij
De Pit. Nadat we in drie groepen waren verdeeld
vertrokken we onder aanvoering van Harrie van
de Zanden. Het was prachtig weer om te fietsen.
De weergoden beloofden een droge dag. Via Merselo en het Weverslo gingen we over de Steegse
Peelweg richting Ysselsteyn. We kwamen meer en
meer op onbekend terrein. Via bospaden en smalle weggetjes reden we richting Griendtsveen naar
restaurant De Morgenzon, waar de koffie en het
gebak klaarstonden. Daarna ging het rond 11.30
uur verder over nog meer landelijke weggetjes
richting Helenaveen. Daar genoten we bij Eetcafé In
d’Ouwe Peel van een zeer goedverzorgde lunch en
%HODQJHQYHUHQLJLQJYDQ VHQLRUHQ
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namen we de tijd om op adem te komen. Na de middagpauze zetten we koers richting Ysselsteyn. Ook
nu weer over fietspaden en door de landelijke
omgeving via Griendtsveen en over de Timmermansweg richting Ysselsteyn. Hier dronken we op
het terras nog een of meerdere consumpties om
het vochtgehalte weer op peil te brengen. Het
toeval wil dat het kermis was in Ysselsteyn. Enkele deelnemers hadden zelfs na deze bijna 70 km
lange fietstocht nog energie over om een dansje
te maken in de zaal van Roelanzia. Rond 17.45
uur kwamen we moe, maar zeer tevreden aan in
Overloon. De organisatie werd door de voorzitter
van onze vereniging bedankt voor de voorbereidingen en het inhoud geven aan deze zeer geslaagde dag.

KBO

(sedert 1955)

kalender van activiteiten vanaf 12 juli
WOENSDAG 12 JULI: Koken voor ouderen. Om 12.00
uur in de foyer van de Pit. Wie jarig is in juli en tachtig jaar of ouder is, die is persoonlijk of telefonisch
uitgenodigd.
VRIJDAG 28 JULI: Bijeenkomst van Samen Eten. Aanvang 17.30 uur. Eetadres is Effe. Aanmelden bij
Christine Hendriks- Arts (641719)
VRIJDAG 25 AUGUSTUS: Bijeenkomst van Samen
Eten. Aanvang om 17.30 uur. Waar? In brasserie
de Kuluut; aanmelden bij Christine Hendriks-Arts
(641719).
ZATERDAG 2 SEPTEMBER vindt het Jeu de boules-toernooi plaats. Vorig jaar was dit een gigantisch
succes met veel jeu de boulers en nog veel meer
deelnemers aan de “derde helft”, de barbecue. De
informatiefolder met aanmeldingsformulier zal in
de week van 7 augustus verspreid worden, samen
met nummer 8 van de Ons en de Nieuwsbrief.
ZONDAG 10 SEPTEMBER: Uit op Zondag. Van half

drie tot vier uur in de Pit. Toegang vrij voor iedere
belangstellende. Programma volgt nog.
WOENSDAG 13 SEPTEMBER: Koken voor Ouderen.
In de foyer van de Pit. Aanvang om 12.00 uur. Diegenen, die op basis van leeftijd en verjaardagsdatum
in aanmerking komen, die worden uitgenodigd.
WOENSDAG 20 SEPTEMBER: Sociaal Culturele Dag
in Wanroy. Aanvang: 10.00 uur. In het programma
o.a.: Veilig Verkeer Nederland houdt een presentatie en er wordt opgetreden door een Brabantse
troubadour.
Meer informatie en aanmeldingsformulier ontvangen de leden in de weekvan 7 augustus, samen met
de Ons en de Nieuwsbrief.
Verdere agenda: in september o.a.: bezoek aan het
Gilde voor introductie/instructie over het wipschieten en er zal tevens een fietsexcursie gemaakt worden. Over beide activiteiten meer informatie in de
Nieuwsbrief van september.
N.B. In augustus vindt geen Koken voor Ouderen
plaats.
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Aquarobics bij de Vers in Overloon
Eerst lekker vakantie vieren, en daarna weer vol energie aan de slag.
Meld je nu al aan voor de aquarobics les bij de Vers. Op dinsdagmorgen 5 september en
donderdagmorgen 7 september van 9.30uur tot 10.15 uur.
Bij Aquarobics gaan we op swingende muziek werken aan je conditie. Er worden diverse
oefeningen gedaan om de spieren te versterken. Het accent ligt bij Aquarobics dus op:
conditie verbeteren, spieren versterken, figuurcorrectie, maar vooral op plezier.
Voor meer informatie of aanmelding:

kijk op de website www.irenederietsport.nl of bel: 0478-642203 Irene Deriet





Homeopathie,
een milde en
effectieve
geneeswijze voor
uiteenlopende
klachten.
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Martin Gaus Hondenschool
Boxmeer -Venray
Jolande Segers geeft op haar trainingslocatie in Overloon
puppy stuifin, basiscursus en diverse vervolgtrainingen.

Ontmoetingspunt ‘t HELDER
Ruimte voor úw ideeén!
2 aug.

Wichelroedelopen met Wiel Moest
19.30 uur - € 12,50

26 aug.
27 aug.

Schijt aan de Grens
Schijt aan de Grens
www.schijtaandegrens.nl

13 sept.

Start basiscursus mandala tekenen
Door Mia Tielen-Poels 6 lessen

Meer informatie vindt u op de website!
Pieter en Annemie v/d Munckhof, tel. 0478-641404 of
06-27007511 email t-helder@ziggo.nl Helderseweg 31, Overloon

www.helder-overloon.com

Voor meer informatie: www.martingausboxmeervenray.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: 0487 – 640 520
Mobiel: 06 – 2500 5743
Email: info@fysioteunissen.nl
Internet: www.fysioteunissen.nl

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging
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Programma Carnaval 2018
De voorbereidingen voor Carnaval 2018 zijn inmiddels weer in
volle gang. Tijd om de belangrijkste data voor komend seizoen in
de agenda te zetten:

Thema 2018
Zoals al jaren te doen gebruikelijk, presenteren we
ook nu weer een thema. Het thema voor 2018 luidt:
“Huie as de zòn schient”

11 nov

za

17 dec

zo

07 jan

zo

20 jan

za

21 jan

zo

26 jan

vr

27 jan

za

27 jan

za

03 feb

za

07 feb

wo

10 feb
11 feb
12 feb
13 feb

za
zo
ma
di

Prinsenbal
20.30 uur
Kaartverkoop Bonte Avonden
11.00 uur
Liedjesmiddag
13.49 uur
Bonte Avond
20.00 uur
Bonte Avond
19.00 uur
Bonte Avond
20.00 uur
Rondbrengen Huiwage
09.00 uur
Bonte Avond
20.00 uur
Mitlaif Bal
14.11 uur
BA Huize Loon
19.00 uur
stunt, receptie
Carnaval
Carnaval
Carnaval

In het Nederlands te vertalen als “het ijzer smeden
als het heet is”, met andere woorden: profiteren
van het moment. “Huie as de zòn schient” biedt
volgens ons weer diverse mogelijkheden om de fantasie op los te laten.
Gebruik het thema als het je past, maar schroom
niet om eigen ideeën los van het thema in te zetten
bij bijvoorbeeld liedjesmiddag of optocht.

Zeer geslaagd piratenkamp van de Bevers
Van 23 t/m 25 juni hadden
de Bevers van Scouting Overloon hun jaarlijkse kamp. Dit
jaar was het thema “Piraten”.
Aan het begin van de vrijdagavond arriveerden alle Bevers
bij de blokhut. Daar werden de kids al meteen verrast door een gigantisch houten klim-speel-piratenschip dat daar door de leiding speciaal voor het
kamp opgebouwd was. Vlak voor het hijsen van
de vlag – de echte opening van het kamp – kregen
alle Bevers een heuse piratenhoed, die ze het hele
kamp op konden houden.
De rest van de avond werd gevuld met een leuke
speurtocht door het dorp, gevolgd door een heerlijk ijsje. De avond werd afgesloten met een leuk en
spannend piratenverhaal verteld door Petra. Toen
naar bed, maar slapen ho maar….

De volgende ochtend begon alweer vroeg. Na een
stevig ontbijt hebben we verschillende leuke pira11

Familievoorstellingen
zomer 2017
Rapunzel
19 juli| 14.30 uur | € 7,- | 4+

Pip en Pelle Show 2017
26 juli | 14.30 uur | € 7,- | 3+

Loet Moet
2 augustus | 14.30 uur | € 7,- | 4+

Dirk Scheele, z’n leukste liedjes
12 augustus | 14.30 uur | € 8,- | 2+

Super Willem
16 augustus | 14.30 uur | € 7,- | 5+

www.openluchttheateroverloon.nl
facebook.com/openluchttheateroverloon
i
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tendingen geknutseld zoals een zwaard, een ooglapje en een schatkaart. Toen kregen de bevers een
grote schatkaart. Ze moesten de route zoeken en
volgen. Het einde – de schat – lag op het Gildeterrein. Hier gingen de Bevers zelf lekker brood bakken en allerlei leuke spellen doen.

Aan het eind van de middag, terug bij de blokhut,
werd de barbecue aangestoken, lekker! Met een
volle buik speelden alle kids “piraten bingo”! Leuke
prijsjes voor iedereen. Tot slot van deze dag: Kampvuur, dat kan natuurlijk niet ontbreken. Er werden
marshmallows aan lange stokken gemaakt die de
Bevers lekker boven het kampvuur konden roosteren. Iedereen was vermoeid en zo was het uiteindelijk een stuk eerder stil op de slaapzaal dan de
eerste nacht.
Ook zondagmorgen
was er nog van alles
te doen. De leiding
had een appje gekregen van een of andere niet zo’n slimme
piraat: “Volg de vlaggetjes door het bos
en vind de schat”.
Deze bleek uiteindelijk begraven te
liggen op het terrein
van de scouting zelf.
Met man en macht
werd de kist opgegraven. Met als beloning een leuk aandenken voor elke bever!
Al met al een zeer geslaagd kamp met heel veel plezier voor iedereen. Volgend jaar weer!!
Denk je na het lezen van dit verhaal; de Bevers,
dat lijkt me ook wel wat. Dat kan. Vanaf september starten we weer met een nieuw seizoen en is
er ook weer plek voor nieuwe kinderen. Zit je het

komend schooljaar in groep 3 of 4, dan ben je van
harte welkom bij ons. Naast het kamp doen we ook
nog allerlei andere leuke dingen. Elke zaterdag van
13:00 tot 14:30 uur, in of om de blokhut. Het liefst
gaan we naar buiten voor een spel, een speurtocht,
hutten bouwen in het bos, naar een speeltuin of andere dingen. Als het weer slechter is zitten we in de
blokhut; een quiz, spelletjes, knutselen enz. enz. We
zorgen altijd voor een gevarieerd programma.
Wil je meer weten, kijk op de site van Scouting
Overloon (www.scoutingoverloon.nl) of stuur een
mailtje naar Sandra: arnovandeven@ziggo.nl .
Tot ziens bij de scouting, tot ziens bij de Bevers.

Flessenactie
e 2017
Ook dit jaar zijn onzze jeugdleden weer actief
geweest met het oph
halen van statiegeldflessen.
Ondanks het warm
me weer, waardoor veel
mensen in de tuin vertoefden, hebben we
toch een heel mooi bedrag kunnen ophalen!
Namens onze jeugd: Hartelijk dank voor
uw bijdrage!
k PLUS Verbeeten Overloon
Tevens willen we ook
bedanken voor hu
un medewerking en het
mogelijk mak
ken van deze actie!
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Beter in je vel op een natuurlijke manier

1DWXXUSUDNWLMN9HOOLU
Praktijk voor natuurgeneeskunde,
acupunctuur, massages, voeding,
kruiden, supplementen

Nu ook elektrofysiologische meting en
behandeling met de SCIO-Biofeedback
Iris Vella Bamber
Natuurgeneeskundige

HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS

Holthesedijk 6
5825JG Overloon
Tel: 06-81-480-551
Email: info@natuurpraktijkvellir.nl
Web: www.natuurpraktijkvellir.nl
Consulten op afspraak; maandag,
woensdag, vrijdag en zaterdag

VERKOOP
•

Nieuwe en gebruikte
aanhangwagens en
paardentrailers

•

Onderdelen van alle
merken

ONDERHOUD

• Reparatie en keuring
van alle merken

VERHUUR
• Aanhangwagens en
Qaardentrailers
Bezoek onze showroom voor het hele
assortiment of kijk alvast op onze site:
henckensoverloon.nl

Overloon -

0478 588 889 - Venray

Keizersveld 54, 5803 AN Venray
www.goemansuitvaartzorg.nl
De Oude Molen 3, 5825 KA Overloon | T0478-640304 | henckensoverloon.nl
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Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

Internationaal IMBA Jeugdweekend
in Overloon
MSV Overloon organiseert op 22 en 23 juli a.s. een
internationaal jeugd motorcrossweekend op circuit
Duivenbos te Overloon.
Na een afwezigheid van 13 jaar heeft MSV Overloon
vorig jaar het stokje voor de organisatie van het internationaal jeugd motorcrossweekend overgenomen. Nadat de opkomst van rijders de laatste jaren
wat was afgenomen werd door MSV het afgelopen
jaar een succesvolle doorstart gemaakt. Ook dit jaar
probeert MSV weer een groot aantal deelnemers
aan de start te krijgen. Er worden deelnemers uit 12

landen verwacht. Er is startgelegenheid voor deelnemers in praktisch alle klassen.
Te beginnen bij de kleinsten in de klasse quad standaard en 50cc minimotoren. In de 65cc en 85cc kleine wielen rijden de al iets meer ervaren deelnemers.
De klasse 85cc grote wielen rijdt beide dagen een
wedstrijd om het Europees kampioenschap IMBA.
Ook de klasse MX2 Jeugd (125cc) rijdt twee dagen
voor het IMBA kampioenschap. Andere deelnemers
zien we in de Quad special en de Kids & Sidecars
klasse. De Kids & Sidecar klasse is enkele jaren geleden opgezet om de aanwas van zijspanteams te
promoten.
Ook de hobbyrijders kunnen terecht in Overloon.
Voor hen zijn de wedstrijden gesplitst in een groep
met motoren t/m 125cc tweetakt en een groep boven de 125cc gecombineerd met viertaktmotoren.
De vaders van de jeugdige deelnemers die nog af en
toe een wedstrijdje willen rijden kunnen terecht in
de open klasse startbewijshouders.
Komt het zien op circuit Duivenbos!
Evenals voorgaande wedstrijden verleent MSV ook
deze wedstrijden gratis toegang op vertoon van onderstaand toegangsbewijs.

✁

Gratis Toegang
Voor het Internationaal Jeugdweekend
op 22 en 23 juli
Wij hopen van harte u te mogen begroeten op ons
motorsportevenement en
wensen u een prettige dag toe.
Bestuur en leden
M.S.V. OVERLOON

Opa ontsnapt naar Engeland
Zaterdag 1 juli kreeg
het Oorlogsmuseum
Overloon speciaal bezoek uit Engeland. Mevrouw
Gilleon Rabey, de kleindochter van Engelandvaarder
Wim Giel, kwam de zeekaart van haar opa onthullen.
Die bijzondere kaart maakt vanaf nu deel uit van de
vaste tentoonstelling.
Wim Giel was eerste officier bij de koopvaardij. Samen met vijf anderen bedacht hij een plan om het
door de Duitsers bezette Nederland te ontvluchten.
Dat was levensgevaarlijk, want de kust werd door
de bezetter scherp in de gaten gehouden. Maar de

mannen lieten zich daardoor niet tegenhouden. Ze
kochten een reddingsboot in Rotterdam en een buitenboordmotor in Amsterdam. En, niet te vergeten,
een bosje oranje tulpen voor Koningin Wilhelmina
in Londen. Op 3 april 1941 ‘s avonds vertrokken ze.
Wim had de route op deze zeekaart uitgezet en navigeerde. Zijn aantekeningen zijn nog duidelijk te
lezen op de kaart.
Engeland kwam de volgende dag in zicht. Koningin Wilhelmina kreeg de bloemen en de mannen
ontvingen een briefje waarin te lezen stond dat ‘de
Koningin haar oprechte dank wil uitspreken voor
15

Tapenade tasje

special
van deze
week!

KEURSLAGERKOOPJE

samen

695

VLEESWARENKOOPJE

Een heerlijk mals biefstukje gevuld met parmaham, basilicum
en tapenade. Verwarm boter/olie in een koekenpan en bak
de biefstukjes op matig vuur 2 x 2 minuten.

Centen, keurslager
Irenestraat 3, Overloon
Tel. 0478-64 12 58
www.centen.keurslager.nl
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100 gram gebraden kipfilet
+ 150 gram eisalade

samen

SPECIAL

Tapenade tasje
100 gram

245

295

ELKE WOENSDAG

Gemengd of
rundergehakt
2x 500 gram

695

Aanbiedingen zijn geldig van 10 t/m 15 juli 2017.

Shoarmapakket 500 gram vlees,
broodjes en saus

de prachtige tulpen’. Aansluitend werden ze uitgenodigd om bij haar verslag
uit te brengen. Kort daarna
was op Radio Oranje te horen: ‘De tulpen zijn veilig
aangekomen en maken het
goed’.
Deze originele zeekaart,
waarmee ze het zeegat uitvoeren, was in de familie al
lang vergeten totdat deze
enkele jaren geleden door
een tante werd geschonken
aan mevrouw Rabey, die van beroep forensisch onderzoeker is. Zij ging op zoek naar het verhaal van
haar opa, die ze als kind nauwelijks gekend had.
En zo kwam deze bijzondere geschiedenis van Wim
Giel stukje bij beetje boven water.
De familie besloot dit jaar de zeekaart te schenken
aan het museum in Overloon, dat veel aandacht aan
het thema Engelandvaarders besteedt. Het museum
heeft dit unieke historische document direct in de
tentoonstelling opgenomen, zodat die vanaf nu
voor alle bezoekers ook te zien is. Met het verhaal
van opa Wim erbij natuurlijk.

Toneelvereniging Mariahout speelt Rapunzel
Woensdag 19 juli 14:30u
Voor maar liefst het achtste jaar op rij is Toneelvereniging Mariahout te gast in het Openluchttheater in
Overloon. Dit keer met de uitvoering van het sprookje
Rapunzel. De formule is vertrouwd: een klassiek
sprookje, speciaal bewerkt voor de toneelvereniging,
met daaraan toegevoegd de nodige humor en muziek.
De programmacommissie ging kijken bij een van de
laatste repetities in het prachtige openluchttheater
in Mariahout.
Nog maar een paar repetities te gaan voordat Rapunzel in première gaat. Regisseur Koen van der
Hijden zet de puntjes op de i en geeft de laatste
aanwijzingen aan de spelers. Dit jaar bestaat de
groep uit 14 personen, in leeftijd variërend van 12
tot 65 jaar. Sommigen draaien al jaren mee en voor
anderen is het hun eerste keer. Traditiegetrouw
speelt het gezelschap in de zomervakantie in diverse openluchttheaters in de provincie Brabant, maar
ook Zeist staat al jarenlang op hun speellijst. Ze
speelden eerder de sprookjes Assepoester, Belle en
het Beest, Doornroosje, Roodkapje, De nieuwe kleren van de keizer, de Prinses op de erwt en Sneeuwwitje & the Dwarfs.
Geolied duo
Met hun vertrouwde spel, een sprookje en de nodige humor weten de acteurs jaar in, jaar uit een
breed publiek te boeien. Bart van Turnhout en Hel-

mie Segboer vormen al 13 jaar een geolied duo dat
de voorstellingen van Toneelvereniging Mariahout
begeleidt en coördineert. Bart regelt als productieleider onder meer de planning en onderhoudt
contacten met de theaters. Ook speelt hij zelf mee.
Helmie doet de vormgeving, van affiche tot decor
tot kleding en regelt allerhande praktische zaken.
Bewonderenswaardig is ook het aantal personen
dat achter de schermen actief is. Er is een kledinggroep van zo’n 10 personen, een decorgroep van 4
personen, een pr-groep van 5 personen en dan zijn

Helmie Segboer en Bart Turnhout tijdens de repetitie
van Rapunzel.
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er ook nog mensen voor geluid en licht (indien ’s
avonds wordt gespeeld) en is er een componist voor
de muziek.
Uitlaatklep
Bart, in het dagelijks leven applicatiebeheerder,
speelt dit jaar de rol van ‘prins Bas’. Al vanaf zijn
achtste is hij bij het toneel betrokken, eerst als figurant en niet veel later door zelf te spelen. “Ik vind
het gewoon heel erg leuk om te acteren, het is mijn
uitlaatklep”, vertelt hij tussen de bedrijven door.
“Daarbij hebben we ook echt een hele leuke, hechte groep.” Helmie is kunstenares en al zo’n 20 jaar
actief voor het toneel. “Ik vind het een uitdaging
om het hele plaatje kloppend te maken. Dit jaar was
het bijvoorbeeld de vraag hoe we de karakteristieke toren uit het sprookje goed konden neerzetten
en het hoogteverschil konden uitbeelden.” Ook het
ontwerp van het affiche is van haar hand.
Lónse publiek
Bart herinnert zich het Lónse publiek als echte ‘diehards’. Hij refereert aan de voorstelling Roodkapje
in 2013. “De regen kwam op enig moment met bakken uit de lucht. Maar de poncho’s gingen aan en
toen hadden we hadden we zo’n 200 toeschouwers
tegenover ons zitten die er zo mogelijk nog gekleurder uitzagen dan wijzelf. We hebben de voorstelling gewoon uit kunnen spelen.” Toneelvereniging Mariahout heeft inmiddels een trouwe schare
fans opgebouwd, die ieder jaar weer komen kijken.
Bart: “Een echtpaar vertelde ons dat de kinderen al
lang de deur uit waren, maar dat ze blijven komen
omdat ze de voorstellingen zo leuk vinden. Dat is
natuurlijk super om te horen.”

Belangstelling
Met deze zomer 11 optredens te gaan in diverse
plaatsen, hebben de spelers niet te klagen over belangstelling. Al herkennen Bart en Helmie wel de
landelijke tendens van teruglopende bezoekersaantallen bij theatervoorstellingen. “Mensen hebben veel te kiezen in hun vrije tijd. Als ze dan naar
het theater gaan, kiezen ze vaak voor vertrouwd.
Bijvoorbeeld voorstellingen van figuren die bekend zijn van de tv. Een beetje jammer vinden we
dat wel, want producties van minder bekende gezelschappen of van een amateurvereniging als de
onze, doen echt niet onder voor de vaak veel duurdere voorstellingen die bekend zijn vanwege tv of
een pretpark.” Helmie: “Het werkt overigens wel in
ons voordeel dat we ieder jaar een sprookje spelen.
Dat is herkenbaar en het spreekt aan.”
Klassiek sprookje
Dan de laatste vraag: mogen we al iets verklappen
van hoe Rapunzel gespeeld gaat worden? Bart: “Vorig jaar stond de bewerking van Sneeuwwitje iets
verder af van het oorspronkelijke verhaal, het was
wat moderner. Nu blijven we dichterbij het klassieke
verhaal, met uiteraard weer de nodige humor erin
verwerkt.” Helmie: “We hebben van de toren en het
lange haar iets bijzonders gemaakt, er is een bewegend bos en Rapunzel heeft in het verhaal twee zussen, Radijsje en Rozemarijn.”
Nieuwsgierig? Kom dan kijken! Op woensdag 19 juli
om 14.30 uur in het Openluchttheater.
We wensen het team Mariahout veel succes en het
publiek heel veel plezier!
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Twan Wilmsen | 06 51 252 699 | www.awing.nl
Voor computers, printers, wifi, cartridges,
Routers, onderhoud en reparatie.
Gerrit Arts
Kantoor Overloon
24 uur bereikbaar op:
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ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚƵŝƚǌĞŶĚĞŶ͕ǁĞƌǀŝŶŐΘƐĞůĞĐƚŝĞĞŶͬŽĨ
ƉĂǇƌŽůůŝŶŐŶĞĞŵĚĂŶĐŽŶƚĂĐƚŵĞƚŵŝũŽƉ͘
/ŬŬŽŵŐƌĂĂŐďŝũƵůĂŶŐƐŽŵĞĞŶĞŶĂŶĚĞƌƚŽĞƚĞ
ůŝĐŚƚĞŶ͘
dĞů͗ϬϲϭϰϲϱϳϳϵϲKǀĞƌůŽŽŶ
:ĂĐŬ͘ǀĞƌŵĞƵůĞŶΛŚĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘Ŷů
ǁǁǁ͘ŚĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘Ŷů
,ĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘ŶůǀŽŽƌĞĞŶŐŽĞĚĞŵĂƚĐŚ
ƚƵƐƐĞŶǁĞƌŬŐĞǀĞƌĞŶ;ƚŝũĚĞůŝũŬͿƉĞƌƐŽŶĞĞů͘
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Schijt aan de Grens
De voorbereidingen voor de tweede editie van
Schijt aan de Grens zijn in volle gang. Voor degenen
die de eerste gemist hebben volgt nu enige uitleg,
want waar komt deze - toch wat merkwaardige naam vandaan? Zo’n vijf jaar geleden ontstond op
Venrayse kermis, onder het genot van een goed glas
bier, het idee om een cultureel festival te organiseren. Boxmeer en Venray, gescheiden door provinciegrenzen, deden op cultureel gebied niets samen.
Jan Fleurkens, Wilbert Jeuken en Hay Bos, die aan
de wieg hebben gestaan van Schijt aan de Grens, bedachten dat een grensoverschrijdend cultureel festival een mooie manier zou zijn om daar verandering
in te brengen.
De eerste editie was in september 2015, regenachtig
en steenkoud, maar de reacties van het publiek waren enthousiast. Niet alleen werden provinciegrenzen beslecht, Brabanders gingen naar Limburg en
Limburgers bezochten de festivallocaties in Brabant,
maar ook de deelnemers waaronder kunstenaars,
muzikanten, theatermakers en vele anderen met een
origineel idee gingen hun eigen grenzen over. Dat is
ook de bedoeling van Schijt aan de Grens, kom uit
je comfortzone, doe anders dan je gewoonlijk doet
op kunst- of mu-ziekgebied en laat dat zien. Werk
samen, beschilder eens iets anders dan een doek, zet
mensen op het verkeerde been, verras, vermaak en
betrek het publiek bij je act, muziek of kunst.
Kortom, heb schijt aan bestaande grenzen, verken
je grenzen en ga er overheen!
Schijt aan de Grens is een gratis festival en wordt

tweejaarlijks georganiseerd, dit jaar op zaterdag 26
en zondag 27 augustus. Waren er in 2015 nog diverse festivallocaties in de verschillende plaatsen, deze
keer is er in Geijsteren, Venray, Holthees en Overloon één locatie waarop alles zich concentreert. In
ons dorp zal dat zijn in en rond ontmoetings-punt ’t
Helder aan de Helderseweg.
De werkgroep heeft al diverse kunstenaars, muzikanten en op een andere manier opval-lende mensen weten te strikken. Er komt een groot podium
waar doorlopend muziek te horen is, variërend van
mondharmonica, akoestische coverbands, tot een
recordpoging het grootste grenskoor uit de regio
te vormen. Er is een culinaire hoek waar verrassende hapjes te koop zijn, een gezellig terras, een kinder-blote-voetenpad, diverse kunstenaars zowel in
beeld als in taal, verhalenvertellers, dichters, straattheater, te veel om op te noemen.
Er is geen vast programma of route die van locatie
naar locatie voert. Iedereen kan op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo en op of in zijn eigen vervoermiddel er zijn eigen invul-ling aan geven.
Wil je het helemaal spectaculair doen spaar dan bij
de Plus voor korting op een helikop-tervlucht. Op
onze site www.schijtaandegrens.nl vind je per locatie een overzicht van de deelnemers en de laatste
nieuwtjes.
Wij hopen op mooi weer en jullie aanwezigheid en
zijn ervan overtuigd dat we na afloop zullen kunnen
zeggen dat we weer mooi Schijt aan de Grens hebben gehad.

De werkgroep in actie.
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Massage Studio
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Voor ‘n fijne massage!
Haptische ontspanningsmassage
Klassieke ontspanningsmassage
Balinese ontspanningsmassage
Sportieve ontspanningsmassage
Kees Huysmans
Irenestraat 6
Overloon
06 389 05 325
www.mcs-InTouch.nl

*

Of geef ‘n massage cadeau!
* intensiviteit

Wonen Vierlingsbeek opent nieuwe kantoor en
neemt afscheid van RvC-voorzitter Ron van Daal
Wonen Vierlingsbeek is onlangs op 1 juni verhuisd
naar het nieuwe kantoor aan de Spoorstraat 27 te
Vierlingsbeek. Daarmee is een periode van bijna 25
jaar in het voormalige notariskantoor aan de Grotestraat afgesloten. Het voormalige kantoor was
als kantoorvoorziening verouderd en voldeed, met
name op ARBO-gebied (te weinig licht en werkruimte), niet meer aan de eisen die aan een moderne
kantoorlocatie worden gesteld.
Wonen Vierlingsbeek heeft eind 2016 het voormalig pand van Pantein en tevens het daaraan grenzende gebouw aangekocht. Begin dit jaar is voortvarend gestart met de verbouwing van het pand
Spoorstraat 27. Daarbij is de gezamenlijke ingang
gescheiden en een klein deel van Spoorstraat 27a
bij het kantoor getrokken, zodat er ook voldoende vergader- en spreekruimte gecreëerd kon worden. Momenteel wordt onderzocht of en hoe het
pand Spoorstraat 27a kan worden omgebouwd tot

2 kleine (betaalbare) wooneenheden, bijvoorbeeld
voor starters. We hopen daar na de vakantieperiode
meer duidelijkheid over te kunnen geven.
Op 1 juni heeft de verhuizing volgens planning
plaatsgevonden, waarna op 2 juni alles als vanouds
functioneerde. Dit naar tevredenheid van medewerkers, RvC en de bezoekers die inmiddels het
kantoor bezocht hebben. Geheel in de traditie van
Wonen Vierlingsbeek is het pand op een bescheiden
en informele wijze geopend. De openingshandeling
(het hijsen van de vlag) vond onlangs plaats op 19
juni voorafgaand aan de RvC-vergadering en werd
verricht door Ron van Daal, die op 1 mei jl. na 12
jaar afscheid heeft genomen als RvC-lid/voorzitter
van Wonen Vierlingsbeek. Ron was RvC-lid vanaf 27
mei 2005 in een periode dat er nog een RvC en een
bestuur bestond boven de directie en werkapparaat
(drie-lagen bestuursmodel).
Deze structuur van de stichting is in 2009 gewijzigd naar een organisatie op basis van een tweelagenmodel met een Raad van Commissarissen en
een directeur-bestuurder. Ron van Daal was op dat
moment lid van de RvC en vanaf 1 januari 2011 in
functie als voorzitter. In zijn rol als RvC-lid heeft Ron
3 directeuren meegemaakt; Wim Peters, Tonny Strijbosch en de huidige directeur-bestuurder Peter Verhoeven. In de RvC-vergadering van 1 mei is officieel
afscheid van Ron genomen met o.a. een dankwoord
van de huidige RvC-voorzitter, mevr. Ilona Peters en
natuurlijk een mooie attentie en een bos bloemen.
Ron, bedankt voor je jarenlange inzet en directie en
medewerkers van Wonen Vierlingsbeek veel succes
en werkplezier op deze mooie nieuwe locatie.

Agenda
2017
11, 12 en 13 juli
Zonnegroet, Rolstoeldriedaagse
16 juli
De Vlotter, lange rit, Partycentrum Bos, start 09.00 uur
18, 19 en 20 juli
Kindervakantieweek
19 juli
Openluchttheater, Rapunzel,
14.30 uur
22 en 23 juli
MSV, Internationaal jeugd motorcrossweekend, circuit Duivenbos

26 juli
Openluchttheater, Pip en Pelleshow 2017, 14.30 uur
27 juli
Bourgondische Brabantse Braderie, 15.00 uur tot 21.00 uur, route
Museumplein - Irenestraat
28 juli
KBO, Samen Eten
30 juli
De Vlotter, deelname aan oldtimerrrit Venray, Partycentrum Bos,
verzamelen 09.30 uur
2 augustus
Openluchttheater, Loet Moet,
14.30 uur
6 augustus
De Vlotter, korte rit, Partycentrum Bos, start 10.30 uur

12 augustus
Gilde, oud papier ophalen
12 augustus
Openluchttheater, Dirk Scheele,
14.30 uur
16 augustus
Openluchttheater, Koekepeer
Theater, 14.30 uur
19 en 20 augustus
Oorlogsmuseum, Santa Fe Event
2017
19 t/m 23 augustus
Kermis
25 augustus
KBO, Samen Eten
26 en 27 augustus
Cultuurfestival “Schijt aan de
Grens”, 2e editie
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✔
✔
✔

Inmiddels zijn we al een aantal lange repetities en ook repetitie-weekenden
verder en wordt het plaatje steeds completer!
Een oud landhuis, twee ietwat vreemde
gastvrouwen, een groots jubileumfeest dat op het
punt van losbarsten staat... maar dan moet eerst
‘Het Pentagram Mysterie’ worden opgelost!
Hilarische momenten worden afgewisseld met
serieuze onderwerpen, alles gebaseerd op
levensverhalen van een aantal Oker-leden.

Mis het niet!
23-24-29-30 september De Pit Overloon
(24 sept. middagvoorstelling)

Kaarten via de website van Oker
U kunt Oker volgen via Facebook en natuurlijk via de website!
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2 september
KBO, Jeu de boules-toernooi
3 september
De Vlotter, korte rit, Partycentrum Bos, start 10.30 uur
3 september
Theobaldusparochie, Kinderwoorddienst, 10.30 uur Theobalduskerk
4 september
Fanfare, Start kaartverkoop Brabantse Humoravond, Shop Jacobs
vanaf 10.00 uur
4 september
Dorpsraad, vergadering, De Pit,
20.00 uur
9 september
Gilde, oud papier ophalen
10 september
Stichting Tante Lenie, Goede Benen Tour, start bij IJssalon Clevers
10 september
KBO en SWOGB, Uit op Zondag,
De Pit, 14.30 tot 16.00 uur
14 september
KBO, IVN-wandeling
17 september
Freunde Echo, FEN middag,
Openlucht Theater, 13.00 uur
20 september
KBO, Sociaal Culturele Dag in
Wanroy, Aanvang 10.00 uur
22 september
Loën wet ‘t, spelavond
23 september
Loën wet ‘t, prijsuitreiking
23 september
Jubileumshow Zang- & theatergroep Oker 1977 - 2017, première
avondvoorstelling, De Pit
24 september
Jubileumshow Zang- & theatergroep Oker 1977 - 2017, middagvoorstelling, De Pit
29 september
KBO, Samen Eten
29 september
Jubileumshow Zang & theatergroep Oker 1977 - 2017, avondvoorstelling, De Pit
30 september
Jubileumshow Zang & theatergroep Oker 1977 - 2017, avondvoorstelling, De Pit
1 oktober
De Vlotter, korte rit, Partycentrum Bos, start 10.30 uur
2 oktober
Dorpsraad, vergadering, De Pit,
20.00 uur

7 oktober
Fanfare, Brabantse Humoravond,
De Pit, 20.00 uur
8 oktober
Logeko, H. Mis (10.30 uur) en
aanslui-tend Koffieconcert (12.00
uur De Pit) t.g.v. 50-jarig jubileum Koos v. der Hoff
8 oktober
Oorlogsmuseum, Crossroads
8 oktober
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
14 oktober
Gilde, oud papier ophalen
Toerklub, Djeenz ATB avond
toertocht
15 oktober
Toerklub, Djeenz ATB toertocht
15 oktober
Fanfare, Concours, schouwburg
Venray
20 t/m 22 oktober
Tentfeest
22 oktober
MSV, 4x4 rijden door Land Rover
Club Holland, circuit Duivenbos
27 oktober
KBO, Samen Eten
28 oktober
Freunde Echo, Moravanka o.l.v.
Jan Slabak, De Pit
29 oktober
Allerzielenviering met zang van
Logeko, Kerk, 14.30 uur
29 oktober
Fanfare en Gilde, Overloons
Open podium, De Pit
5 november
Kindermarkt, tweedehands kleding en speelgoedbeurs, De Pit,
11 - 13.30 uur
6 november
Dorpsraad, vergadering, De Pit,
20.00 uur
11 november
Gilde, oud papier ophalen
11 november
Huibuuke, Prinsenbal, De Pit,
20.30 uur
12 november
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
16 november
KBO, IVN-wandeling
18 november
HOT, Het geheugen van water,
de Weijer Boxmeer
24 november
KBO, Samen Eten
25 en 26 november
HOT, Het geheugen van water,
De Pit

4 december
Dorpsraad, vergadering, De Pit,
20.00 uur
9 december
Gilde, oud papier ophalen
10 december
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
17 december
Huibuuke, kaartverkoop Bonte
Avond, De Pit, 11.00 uur
17 december
Fanfare, Kerstconcert
29 december
KBO, Samen Eten

2018
7 januari
Huibuuke en Fanfare, Liedjesmiddag, De Pit, 13.49 uur
20 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit,
20.00 uur
21 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit,
19.00 uur
26 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit,
20.00 uur
27 januari
Huibuuke, rondbrengen Huiwage, vanaf 9.00 uur
27 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit,
20.00 uur
3 februari
Huibuuke, Mitlaifbal, De Pit,
14.11 uur
7 februari
Huibuuke, Bonte Avond Huize
Loôn, 19.00 uur
10 februari
Huibuuke, stunt, receptie
11, 12 en 13 februari
Carnaval
2 en 3 juni
SSS ’18, Feestweekend 100-jarig
bestaan
8 en 9 juni
SSS ’18, Feestweekend 100-jarig
bestaan
16 juni
Bridgeclub, Mijling Open Bridge
Drive
1 juli
Gilde, Koningschieten

25

26

VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open
van 12.00 tot 18.00 uur
WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
dϬϲͳϭϮϵϵϭϵϳϵ

Warme Bakker Degen
Reclame: 17 t/m 22 juli
• Kersenvlaai
€ 7,30
• Extra/dubbeldonkerbrood € 2,35
• Ham-kaas croissant
€ 1,00
Reclame: 24 t/m 29 juli
• Kersenyoghurtvlaai
• Maisbrood
• Roomboter croissant

€ 10,35
€ 2,35
€ 0,65

Irenestraat 2 Overloon
Tel: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

Jong geleerd
is oud gedaan
Leer uw kind stap voor
stap met geld omgaan

Open nu
s
het JongWij
pakket

Praktische en leuke ‘omgaan met geld’
tips voor alle leeftijden vindt u op
www.regiobank.nl bij Jongwijs-tips.

Coppis & Cruijsen Assurantie Adviseurs V.O.F.
Stevensbeekseweg 2
5825 JC OVERLOON
T (0478) 64 13 01
E info@coppis-cruijsen.nl
I www.coppis-cruijsen.nl
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Belangrijke telefoonnummers:
1. Als elke seconde telt, bij
levensgevaar of heterdaad,
bel dan onmiddellijk 112
2. Politie: 0900 8844
Wijkagent janne.blom@politie.nl
3. Anoniem bellen: 0800 7000
4. Huisartsenpost Boxmeer
0900 8880 spoed op ma t/m vr
tussen 17.00 - 08.00 uur, in het
weekend en op feestdagen, voor
dringende medische vragen die
niet kunnen wachten tot het
eerstvolgende spreekuur van uw
eigen huisarts
5. Brandweer: 088 0208208
6. Maasziekenhuis Boxmeer:
0485 845000
7. Gemeente Boxmeer: 0485 585911

2

Redactie:
redactie@onseigenerf.nl

T 641641

Advertenties en familieberichten:
advertentie@onseigenerf.nl T 06-45025119
Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl T 641304
www.onseigenerf.nl

Abonnement 2017:

€ 13,50

Bankrekening: NL36RABO0141410469
Kopij en/of advertenties voor
de uitgave van
28 juni
26 juli
aanleveren uiterlijk 21 juni
20.00
uuruur
19 juli
20.00
Wel abonnee, maar geen
“Ons Eigen Erf” ontvangen?
Dan kunt u bij ‘Maurix Tweewielers’
(Vierlingsbeekseweg 7a) tijdens
openingstijden een exemplaar ophalen!

