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Stem voor onze eigen omgeving!

21 Maart mogen we weer stemmen voor de raad van
onze eigen mooie gemeente. Democratie en zeker
ook lokale democratie is een groot goed. Er zijn zoveel zaken die in de gemeenteraad worden besloten
die u aangaan. Soms heel direct in Overloon zelf zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van het ZooParc of de
bouw van seniorenwoningen. Overloon is het op één
na grootste dorp en is ook nog eens een belangrijk toeristisch centrum in de regio, dus er is regelmatig wat
over uw dorp te beslissen door de raad.
Daarnaast gaat het om zaken die heel veel mensen
aangaan zoals veiligheid en de zorg.
Er komen op dit gebied steeds meer taken van de rijksoverheid naar de gemeente en onze gemeenteraad
moet dan ook over steeds grotere en ingewikkeldere
zaken, en over grotere budgetten beslissen. Het was
altijd al belangrijk dat u een stem geeft aan de man of
vrouw waarvan u denkt dat hij of zij u het beste vertegenwoordigt, maar dat belang is alleen maar groter
geworden.
Op dinsdag 13 maart is er in het gemeentehuis een debat waarbij alle partijen met elkaar over verschillende
onderwerpen in discussie gaan. Een mooie gelegen-

heid om kennis te maken met de kandidaten en hun
standpunten.
Ik hoop dan ook van harte dat u 21 maart gebruik
maakt van uw stemrecht.
Burgemeester K.W.Th. van Soest

Online burgerpanel van start
Het nieuwe burgerpanel
van de gemeente is online!
Als eerste wil het college
van B &W weten welke onderwerpen de inwoners interessant vinden voor het panel en of ze mee willen
doen. Deze vragen kunnen de komende 2 weken worden ingevuld.

Met het burgerpanel vraagt de gemeente haar inwoners online zo’n zes keer per jaar om hun mening
over verschillende onderwerpen. Natuurlijk wil de gemeente altijd weten wat er leeft, maar gerichte vragen
via het burgerpanel kunnen helpen het beleid of de
dienstverlening nog beter af te stemmen op de inwoners. www.burgerpanelboxmeer.nl

Het weer
Februari droog en extreem zonnig
Deze laatste meteorologische
wintermaand heeft van het winterweer nog veel goed gemaakt.
Aanvankelijk begonnen we nog met licht wisselvallig weer. Maar met het vorderen van de maand
februari breidde de hogedruk gebieden zich verder
uit. De eerste paar dagen viel er nog wat regen en
ook een beetje sneeuw, maar veel stelde het niet
voor. Ook rond de 10e viel er winterse neerslag,
waarbij het even wit werd, maar ook dat was snel
opgeruimd. Overigens had ik op de 11e de hoogste
dagsom met 6 mm. Over de hele maand bleef de
hoeveelheid steken op 16 mm. Het eerder genoemde hogedrukgebied werd alleen nog maar sterker
en vandaar dat de zon steeds vaker ging schijnen.
Het bracht een groot aantal heldere dagen op. Het
werd wel steeds kouder en op het laatst kwamen
nog 3 ijsdagen voor. De koudste dag werd de 28e
februari. De maximale temperatuur bleef steken bij
bijna –3 graden, een dagrecord. Ook in de nachtelijke uren ging de temperatuur flink onderuit. Dat
bracht in totaal 5x matige vorst en op de 27e zelfs
strenge vorst. De laagste waarde bedroeg -10.1 graden. Door de straffe oostnoordoostenwind was de
gevoelstemperatuur nog een stuk lager. Dat kwam

ook door de aanvoer van kurkdroge lucht. Het was
lange tijd extreem zonnig en daarmee is de record
zonnige februari van het jaar 2003 uit de boeken
geschreven. Toen 166 uren en nu met 171 zonuren
de zonnigste februarimaand ooit. De gemiddelde
temperatuur komt uit op 0.3 graden. Normaal is
dat 3.2 graden. Omdat december en januari zacht
waren is het gemiddelde nog op een vrij normaal
niveau uitgekomen en bedraagt 3.0 graden. Het totaal aan winterneerslag is 230 mm. Toch nog een
overschot van 30 mm. Ook het aantal zonuren
komt nog ruim boven normaal uit en bedraagt 237
uren. Normaal schijnt de zon 190 uren over de drie
wintermaanden.
Inmiddels zijn we in de meteorologische lente beland en de start was nog zeer koud, maar het winterweer hebben nu achter ons gelaten.
Hoe het verder gaat kun je horen als je afstemt en
luistert naar mijn dagelijkse weerpraatje, via radio
MAASLAND FM 89.6 en wel om 12.30 en 13.30 uur.
Ook in de avonduren rond de klok van 17.15 uur.
Ook via radio VENRAY 90.2 FM in de ochtend en
avonduren.
Weerman Bert Vloet

PLUS Kleffenloop 2018
Op zondag 15 april 2018
organiseert A.V. Sporting Boxmeer de 8e editie van de PLUS Kleffenloop.
Met een parcours door de bossen van Overloon is
dit een prachtig hardloopevenement voor jong en
oud. Onderweg loop je dwars door het Nationaal
Oorlogs- en Verzetsmuseum langs een tank en onder de Bailey-brug door. Ook loop je langs recreatieplas het Schaartven en de 25 meter hoge uitkijktoren midden in de Overloonse bossen. Kortom: een
van de mooiste hardloopwedstrijden in de regio.
De starttijden en afstanden die gelopen kunnen
worden zijn als volgt: Bambinoloop 250 meter (10:15
uur), Jeugloop 1 kilometer (10:05 uur), 5 kilometer
(10:25 uur), 10- en 15 kilometer (10:00 uur). Voorinschrijving is online mogelijk tot 14 april 2018 en is

voor iedere afstand goedkoper dan na-inschrijving.
Na-inschrijven is mogelijk tot een half uur vóór de
start van de wedstrijd. Onder de eerste 20 kinderen
die online inschrijven worden leuke prijzen verloot.
De Kleffenloop start bij sporthal De Raaijhal aan de
Raaijweg 15 in Overloon. Er is voldoende kleed- en
doucheruimte aanwezig. Voor alle jeugddeelnemers is er na afloop een leuke herinnering en voor
de podiumplaatsen een mooie beker.
Voor meer informatie bezoek: www.avsportingboxmeer.nl of www.facebook.com/avsportingboxmeer.
Of neem contact op met Anja Hermans, telefoon:
0478-641361, e-mail:
wedstrijdsecretariaat@avsportingboxmeer.nl.

Het mag geen naam hebben
Jezus zei: ‘laat de kinderen tot mij komen’. Misschien is de kerk verbouwen tot school ’n idee…!
Het Theobaldusgilde zoekt nieuwe broeders en zusters. Meld je snel aan, anders moeten we straks nog
roepen: ‘dor hádde de Gild, dor hádde de Gild, dor hádde potdomme de Gild…!’
Halfvasten - dorsvloer vol confetti - dat willen we beleven…!
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DANK
Wij ontvingen van pater Theo te Wierik, die voorging in de uitvaart van zijn medebroeder Henk Tolboom, onderstaande brief waarin hij ons dank zegt
voor het feit dat gehoor gegeven kon worden aan
de wens van Henk Tolboom om in Overloon begraven te worden en waarin hij ook dank zegt aan de
vele parochianen die bij de uitvaart aanwezig hebben willen zijn.

We zijn u dankbaar dat zovelen zijn gekomen om
hem de laatste eer te brengen. Het was een mooie
uitvaartdienst met o.a. teksten van Henk zelf. Hij
had dit ons gevraagd.
Het was zijn uitdrukkelijke wens om in Overloon
begraven te mogen worden. Dank dat dit mogelijk
was.
We mogen er zeker van zijn dat hij thuis gekomen is
bij zijn en onze God en bij al zijn en onze dierbaren.

Tilburg, 13 februari 2018
Er ligt al lang een herinneringsbriefje op mijn bureau dat ik u graag wil bedanken.
Op zaterdag 7 oktober hebben we vanuit uw parochiekerk in Overloon afscheid genomen van uw
emeritus pastoor en onze medebroeder pater Henk
Tolboom.
Het was zijn grote wens om in zijn parochiegemeenschap afscheid te mogen nemen: de gemeenschap
waar hij zo vele jaren met hart en ziel heeft gewerkt.
Henk was intussen al een aantal jaren uit het directe pastoraat maar de contacten met verschillende
oud-parochianen bleven.

Nogmaals dank voor uw grote betrokkenheid en
voor het afscheid en dat Henk mag rusten in uw
midden en mag wachten op de Jongste Dag.
Ik wens u, mede namens mijn medebroeders, een
zinvolle vastentijd en voor straks een Gezegend
Paasfeest.
Met hartelijke groet,
Theo te Wierik, msc
Provinciaal overste Missionarissen van het H. Hart

Kerkberichten
Vieringen 11 maart – 24 maart
Zondag 11 maart 10.30 uur
Vierde zondag van de Veertigdagentijd
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acoliet: Jeanne Willems
Koor: Dames- en Herenkoor
Intenties voor 11 maart: jaargetijde is voor de overleden ouders
Jans-Bloo en hun zoon Wim; de
intenties zijn ook voor Harrie en
Marie Bardoel-van Duijnhoven,
Elisabeth Heemskerk-Raspe vanwege haar verjaardag.

Zondag 18 maart 10.30 uur
Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acolieten: Gerda Willems
Koor: Dames- en Herenkoor
Zaterdag 24 maart 19.00 uur
Zesde weekend van de Veertigdagentijd
Palmpasen
Gebedsviering
Kosterdienst
4 maart – 10 maart
Jan Hendriks, tel. 641753

-In de gebedsviering van zaterdag 24 februari heeft
Dorien van Dijck de volgende overweging uitgesproken. Zij heeft zich hierbij laten inspireren door
de teksten van pastoor Henk Tolboom.Ik heb nog nooit een verschijning gehad.
Ik heb nog nooit een stralende Jezus gezien, zoals
de apostelen in het evangelie.
Ik ben ook nog nooit iemand anders tegengekomen
die zo’n ervaring had gehad, die boven op de berg

11 maart – 17 maart
Tiny Willems, tel. 641814
18 maart – 24 maart tot 18.00 uur
Nelly van Gemert, tel. 642504
24 maart vanaf 18.00 uur –
31 maart
Jan Hendriks, tel. 641753
Vieringen in Huize Loôn
Maandag 12 maart 19.00 uur
Eucharistieviering
Maandag 19 maart 19.00 uur
Eucharistieviering

was en iets van Gods glorie en licht gezien had.
Wel heb ik mensen ontmoet die tegenovergestelde
ervaringen hebben:
Niet op de berg, maar in een diep dal.
Geen ervaring van een God die licht en warmte uitstraalt, maar het gevoel dat die hen in de kou liet
staan.
Sommige mensen hebben zoveel meegemaakt in
hun levedat ze in een diep gat terecht gekomen
zijn,
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waarin niets van Gods licht te bespeuren valt, van
Gods liefde of Gods goedheid, waar in kerken over
gesproken wordt.
Ook heb ik mensen ontmoet die zeiden: ik kan niet
meer geloven in God.
Als hij echt zou bestaan dan had hij wel gezorgd dat
dit me niet allemaal overkomen was.
Als je dan hun levensverhaal hoort, als je ziet wat ze
meemaken, dan valt vaak goed te begrijpen dat ze
zich zo voelen.
Leven kan soms bikkelhard zijn.
Als dan gesproken wordt over een God die goed en
barmhartig is, die niemand in de steek laat, dan kan
ik me goed voorstellen dat dit heel irritant en ongeloofwaardig overkomt.
Voor mij en ieder ander is dan het grote probleem:
wat moet ik tegen hen zeggen, wat kan ik doen om
te helpen.
Ik kan geen stralende Jezus laten zien, niet bewijzen dat God goed en liefdevol is.
Ik kan niet zeggen dat ze het verkeerd zien.
Ik kan hun geen lichtende God laten zien, maar ik
kan wel zelf een lichtpuntje proberen te zijn.
In mijn meevoelen met hun verdriet.
Ik kan Gods warmte niet laten voelen, maar ik kan
wel zelf iets van warmte voor hen zijn, in mijn nabijheid, in mijn warme belangstelling.
Bewijzen dat God niemand in de steek laat kan ik
niet, ik kan wel tonen dat ik hen niet in de steek
laat.

Zowel in de eerste lezing als in het evangelieverhaal horen we dat mensen geroepen worden door
een stem. Ze geven gehoor aan een stem, misschien
wel hun innerlijke stem. Ook in onze tijd zien we
voorbeelden van mensen die gehoor geven aan hun
innerlijke stem. Denk aan de Amerikaanse Maggie
Doyne –vorig jaar te zien bij ‘Naar het einde van de
wereld’, met Floortje DessingMaggie die als 18 jarige als backpacker o.a. door Nepal trok. Ze was zo onder de indruk van wat zij zag
aan armoede en misstanden dat ze besloot voor een
kind het schoolgeld van 7 dollar te betalen. Dit werd
al snel voor meer kinderen en uiteindelijk kocht ze
van haar spaargeld een stuk grond en begon met
lokale hulp een weeshuis, waar inmiddels zo’n 30
kinderen wonen. Op 23-jarige leeftijd opende ze
een school waar na verloop van tijd 300 kinderen
terecht konden voor onderwijs. Zij gaf gehoor aan
haar innerlijke stem en biedt zo met huisvesting en
onderwijs een kans op een toekomst. Zij biedt een
lichtpuntje. En dat is ook onze opdracht, niet achterover leunen. Maar gehoor geven aan die innerlijke stem. Van de berg afkomen en zelf licht gaan zijn
voor mensen. Naar mensen toe die in het dal zitten,
in de put, in het donker, naar mensen in onze omgeving die moeilijke dagen doormaken. En dan zeg
je niet: God zal licht voor je zijn. Nee, je moet zelf
licht zijn, zelf warmte en meeleven geven. En als je
licht bent voor anderen, ervaar je meestal ook wat
licht in jezelf. Amen.

Vastenactie 2018 Zambia
Help de armste gezinnen in Mbala, Zambia
Even minderen … voor een ander!
De parochie Maria Moeder van de Kerk gaat samen
met de Goede Doelenacties van Landhorst, Oeffelt,
Oploo, Overloon, Vierlingsbeek en Groeningen
campagne voeren voor het Vastenactieproject 2018
van de zusters van de Heilige Harten van Jezus en
Maria in het uiterste noorden van Zambia, het district Mbala.
Gaan waar niemand gaat en doen wat niemand doet
De zusters zetten zich in waar de nood het hoogst
is. Zij gaan naar sloppenwijken waar niemand wil
gaan en doen werk dat niemand wil doen Ze helpen
de allerarmste families die getroffen zijn door de
hiv-epidemie weer op eigen benen te staan. Ouders
zijn overleden of zijn te zwak om te werken, kinderen blijven achter of belanden bij hun grootouders.
De zusters zijn de enige grote religieuze hulporganisatie in deze regio die op het gebied van hiv en
aids werkt.
Ieder mens is waardevol
De meesten kinderen krijgen maar één maaltijd
per dag en sommigen moeten het zelfs doen met
maar twee goede maaltijden per week. Bij de zus-
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ters krijgen ze ontbijt en lunch en ze betalen hun
schoolgeld. Volwassenen kunnen workshops volgen
om een ambacht te leren. Zij krijgen ook hulp bij
het opstarten van een handeltje. Mensen die zijn
geïnfecteerd met hiv, worden verzorgd door vrijwilligers. Als ze zijn opgeknapt, worden ze geholpen
om hun leven weer op de rit te krijgen. Deze hulp
geeft mensen hun waardigheid terug. Ze krijgen
een klein duwtje in de rug en dan bloeien ze helemaal op.
Het Households in Distress-programma
Zo ontstond het Households in Distress-programma
(HID) van de zusters dat we dit jaar via de Vastenactie steunen. Binnen het HID-programma vallen:
hulp aan weeskinderen en kwetsbare kinderen;
opleiding en opvang van gehandicapte kinderen
en volwassenen; armoedebestrijdingsprogramma’s
en bewustwordingsprogramma’s. Ons campagneproject richt zich op 300 hiv-positieve mannen en
vrouwen die weduwe/weduwnaar of alleenstaande
(pleeg)ouder zijn, die een laag inkomen hebben tussen de 0 en 6 euro per week – en die gemiddeld
zo’n zes tot acht personen in hun huishouden tellen.
Doel van het project
Het doel van dit project is om de onafhankelijkheid

van deze mensen (100 per jaar, drie jaar lang) te
vergroten door ze te trainen op ondernemerschap
en manieren om in hun levensonderhoud te voorzien. Het project zal ze leren hoe ze hun eigen onderneming kunnen starten en uitbreiden, ze een
startkapitaal bieden of een starterspakket om een
landbouwbedrijfje op te zetten. Na drie jaar hebben de deelnemers aan het programma voldoende
inkomen om goed voor hun familie te zorgen. In
totaal zullen met dit project 15.700 mensen in de
Mbala-regio in Zambia bereikt worden, waarvan
12.600 indirect.

Hoe kunt u helpen?
Wilt u de allerarmste families in Mbala helpen? Dat
kan via de Vastenactie 2018 op de Goede Doelenlijsten van Landhorst, Oeffelt, Oploo, Overloon, Vierlingsbeek en Groeningen en via de collectebussen
in de kerken van Sint Anthonis, Wanroij en Westerbeek of rechtstreeks via NL21 INGB 0000 0058
50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, met name voor de
deelparochies Ledeacker, Maashees, Rijkevoort en
Stevensbeek. U kunt ook via de website doneren:
www.vastenactie.nl. Alvast hartelijk dank voor uw
donatie namens de allerarmsten uit Zambia!

TV-uitzendingen

Cuijk, Grave, Uden, Veghel en Landerd.

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,

Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij
bijzondere feestdagen en op de vierde zaterdag
van de maand, (in de maand maart op zaterdag 24
maart 19.00 uur) 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 24 en 25
maart en 1 april (Pasen) bij de kerkberichten in Ons
Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk dinsdag 13 maart op te geven.
U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden:
Met een envelop in de brievenbus naast de voordeur van de pastorie of in de pastorie op zondagmorgen na de viering of op dinsdagmorgen tussen
10.00 en 11.30 uur.
De kosten voor een intentie bedragen € 11,-.

Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij de
dienstdoende koster 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

Voor het melden van een overlijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat
van de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel.
06-23887860.

Binnenlopen in de pastorie
op zondag- of dinsdagmorgen
Iedere zondag na de viering is er gelegenheid om binnen te lopen in de pastorie voor
het opgeven van een intentie, een praatje,
samen een kopje koffie drinken, voor een
vraag of als u iets te melden hebt.
Elke dinsdagmorgen is de pastorie eveneens
hiervoor geopend van 10.00 – 11.30 uur. Wel
even aanbellen! Ook de kerk is dan open
voor het opsteken van een kaarsje en een
gebed.

Uitgebreide informatie over de deelparochie
H. Theobaldus kunt u vinden op de website
www.theobaldusparochie.nl
Voor vragen of andere zaken kunt u zich richten
naar het e-mailadres info@theobaldusparochie.nl

Bereikbaarheid Parochie Maria,
Moeder van de Kerk
Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende adres:
Lepelstraat 13/A, 5845 BK St. Anthonis,
tel. 0485-471246.
Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken zoals
ziekenzalving en uitvaart een priester
te bereiken onder telefoon 06 23 88 78 60.
E-mail: secretariaat@parochiemariamoedervandekerk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de Kerk :
www.parochiemariamoedervandekerk.nl
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Jozefviering 17 maart
De heilige Jozef is patroon van
de Kerk en van ouders en opvoeders. De enige bedevaartsplaats in ons land die
aan Hem is toegewijd, is Smakt, dat net buiten onze
parochie Maria, Moeder van de Kerk ligt. Net als vorig jaar nodigen wij onze parochianen uit om het
hoogfeest van de heilige Jozef in Smakt te vieren.
We doen dat met een eucharistieviering op zaterdag 17 maart aanstaande om 19.15 uur in de recto-

raatskerk. Wie wil kan van tevoren in de Jozefkapel
het rozenhoedje bidden. De viering wordt opgeluisterd door het gemengd koor uit Wanroij o.l.v. Loes
Hendriks. Aanwezigen zijn na afloop van harte welkom in het Pelgrimshuis om elkaar te ontmoeten en
gezellig wat na te praten met een kopje koffie.
We hopen velen te mogen begroeten.

Kindervakantieweek 2018
10 – 11 – 12 juli
In de eerste week van de zomervakantie zal ook dit jaar
weer de kindervakantieweek gehouden worden.
Het worden weer drie fantastische dagen voor alle
kinderen die op 1 juni 2018 in groep 3 t/m 8 zitten
én in Overloon wonen of hier naar school gaan.
Inschrijven voor deze dagen kan op dinsdag 10 april
en op donderdag 19 april tussen 19.00 en 20.00
uur op Snejerspad 24. Na 19 april is inschrijven niet
meer mogelijk!
Helaas hebben we vorig jaar verschillende kinderen
(en ouders) moeten teleurstellen omdat de inschrijfdatum al verstreken was. Het is nadrukkelijk de bedoeling om zoveel mogelijk kinderen in de gelegenheid te stellen om mee te doen, maar in verband
met bestellingen, indelen van groepjes, activiteiten-

schema’s etc. moeten we echt een uiterste inschrijfdatum vaststellen. Zet
de datums dus vast in je agenda!
Voor alle kinderen die nog niet naar school gaan of
in groep 1 of 2 zitten, is er op donderdagochtend
weer een leuk programma.
Hopelijk hebben jullie er weer net zoveel zin in als
wij en zien we jullie bij de inschrijvingsavonden!
Met sportieve groet,
Werkgroep kindervakantieweek

Veel schoenendozen onderweg
Hallo kinderen en volwassenen die mee hebben gedaan aan het inleveren van een gevulde schoenendoos uit Overloon,
Afgelopen maanden zijn honderden vrijwilligers
bezig geweest om alle schoenendozen van Edukans
Schoenmaatjes te controleren, te scannen en in te
pakken in stevige dozen. De schoenendozen maken
een lange reis en als er in één doos iets zit dat er niet
in thuis hoort, zoals een speelgoedpistool, komen
alle schoenendozen niet door de douane. Gelukkig
is de klus nu geklaard en zijn alle dozen onderweg
naar Irak, Ghana, Albanië, Moldavië en Sri Lanka.

De meeste schoenendozen gaan met de boot. Dat
gaat natuurlijk lang niet zo snel als met de auto of
met het vliegtuig.

Bedankt, namens Edukans
Conny van Mil

Wil je meer weten: www.edukans.nl
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Speeltuin Gewoon Buiten
krijgt omgevingsvergunning
“Het jaar brengt nu al veel
goeds voor Stichting Recreatie en Meer. Naast het
bedrag van maar liefst € 115.000,- wat de Stichting
al bij elkaar gesprokkeld heeft, kreeg de stichting op
Valentijnsdag de omgevingsvergunning.”
Op 14 februari kreeg Renuka van Gaal van Jeroen
Verhoeven van Geling advies een leuke “valentijnpost”. Na een lange, intensieve zoektocht naar een
geschikte locatie en nog een spannende afwikkeling met de vergunningsverlening, was dit de mooiste en meest bijzondere mijlpaal. Het is gelukt, we
kunnen bijna aan de slag.
Jeroen Verhoeven van Geling Advies ondersteunt
de Stichting al enkele jaren en heeft al veel voor de
Stichting gedaan, zo ook de aanvraag voor de vergunning. Dat we de vergunning hebben gekregen,
hebben we ook te danken aan Cindy Verwaaijen,
landschapsontwerper. Zij heeft de afgelopen jaren
verschillende ontwerpen gemaakt en zo ook het
laatste ontwerp.
Cindy vond het leuk om veel tijd in ons project te
steken, omdat het in de buurt is van waar zij vandaan komt. Ook danken wij Arcadis, Vivara en

GH-advocaten voor hun bijdrage.
Het project is ook deelnemer van de leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit. Nu we eenmaal dit jaar eindelijk aan de slag kunnen, maken we ook kans op
€1.000,- die we vrij mogen besteden. Hoe gaaf is
dat?
Tot slot kreeg de Stichting op 15 februari te horen
dat zij een bijdrage van € 1.000,- krijgen van de
sponsorcommissie van de Industriële Kring. Uiteraard hopen we dat nu andere mensen/organisaties
en instellingen over durven te gaan tot sponsoring,
want we zijn bijna bij het totaalbedrag, maar nog
niet helemaal.
If you have discipline, drive and detemination. Nothing is impossible, zegt Renuka van Gaal.
Wij hopen dat we mensen kunnen inspireren om
ook burgerinitiatieven op te starten. Het geeft zoveel voldoening.
Voor meer informatie over de Stichting Recreatie en
Meer kijk op www.speeltuinboxmeer.nl.

Nog 3 dagen – dan is het
Pentagram Mysterie opgelost!
Zaterdag 10 maart 20.15 uur Schouwburg

www.oker-overloon.nl
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Tennis 60+ MIX, vrijdagmorgen 30 maart
Beste tennisliefhebbers 60+,
Voor dit jaar hebben we weer 2 vrijdagmorgens gereserveerd en wel vrijdag 30 maart
en vrijdag 5 oktober. Voor 30 maart kunt u zich nu opgeven, graag vóór 25 maart.
Opgave is mogelijk door een berichtje te sturen naar de organisatie.
Wilhelmien Rutten
Henk de Vlam

wilhelmienrutten@hotmail.com / tel. 06 18485538
henkdevlam@hotmail.com / tel. 06 45025119

Banyawit Bressers wordt Limburgs Kampioen!
Waar Bram Verhofstad hoge ogen gooit op het WK
turnen, probeert een andere zeer jonge Overloonse
turner in zijn voetsporen te treden. En met succes!
Zondag 25 februari werd de 11-jarige Banyawit
Bressers, die turnt voor St. Christoffel in Venray, Limburgs kampioen in de klasse 3e divisie pupil. Tijdens
de wedstrijden, die in Budel werden gehouden, behaalde Banyawit met 99,25 punten de titel. Door
deze mooie prestatie is hij ook direct geplaatst voor
de kwartfinales van het NK turnen in Winterswijk
op 24 of 25 maart. Hier gaat hij proberen de halve
finale te bereiken.
Banyawit proficiat en veel succes!

Wandelen met Mantelzorgers
Centrum
Mantelzorg
Land van Cuijk organiseert op donderdagmiddag 8 maart 2018 van 14.00
uur tot 16.00 uur in samenwerking met de IVN een
wandeling voor mantelzorgers. Tijdens deze wandeling kunt u ervaringen uitwisselen met andere
mantelzorgers.
We verzamelen om 14.00 uur bij Zorgboerderij Samen, Venrayseweg 19, Overloon.
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Van hieruit gaan we weer een mooie wandeling
maken.
U hoeft zich niet op te geven voor deze activiteit. De
wandeling zal tot ongeveer 15.30 uur duren. Hierna
is er de mogelijkheid om voor eigen rekening een
consumptie te gebruiken bij Zorgboerderij Samen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Centrum Mantelzorg via 0485-846739 of u kunt
mailen naar info@mantelzorglvc.nl
Aanmelden is niet nodig.

Overloonse Bridgeclub
Tijdens de laatste zitting
van de wintercompetitie.
De 3 beste paren in lijn geel:
1 Truus Kusters & Bert Vloet
58.93%
2 Corrie Hartong & Math Keulards
57.14%
2 Tonny van Ham & Mieke Stappers
57.14%
In de rode lijn:
1 Luus & Wim van Son
2 Marianne Jennen & André Poels
3 Thea Peters & Ko Sturm

63.54%
62.50%
59.38%

In de groene lijn:
1 Vera & Fred Jägers
2 Nelly & Piet Botden
3 Irma Huijs & Adele van Leuken

63.89%
61.11%
60.42%

Daarmee is deze ronde voorbij. De 3 paren met het
hoogst gemiddelde in geel:
1 Truus Kusters & Bert Vloet
60.84%
2 Tonny van Ham & Mieke Stappers
55.22%
3 Thea & Lex Biessels
53.27%
In de rode lijn, de 3 paren met het hoogste gemiddelde:
1 José Clevers & Annie Siroen
55.69%
2 Bart Jans & Harrie Raaijmakers
55.28%
3 Luus & Wim van Son
55.25%

In de groene lijn hadden de 3 paren het hoogste
gemiddelde gehaald:
1 Vera & Fred Jägers
56.71%
2 Nelly & Piet Botden
56.56%
3 Hans Ewalts & Piet van de Ven
55.74%
Daarmee volgt automatisch promotie en degradatie
regeling.
Deze week aanvang lentecompetitie. De 3 sterkste
paren in de gele lijn:
1 Truus Kusters & Bert Vloet
70.49%
2 Marijke van den Boom &
Aike van Glabbeek
61.11%
3 Els Bovee & Ko Sturm
55.90%
In de rode lijn:
1 Miny & Wiel Verhoeven
2 Ria & Kees van Son
3 Vera & Fred Jägers

63.68%
57.00%
54.30%

In de groene lijn:
1 Thea Peters & Tonny Polman
2 Annet & Joop Timmer
3 Irma Huijs & Adele van Leuken

64.89%
63.53%
57.93%

Sint Theobaldusgilde hield jaarvergadering
Afgelopen 23 februari hield ons
gilde weer haar jaarvergadering.
We hebben weer een actief jaar
achter de rug met veel activiteiten voor alle disciplines. Het jaarverslag en het kasverslag werden
doorgenomen en goedgekeurd. Bij de bestuursverkiezing was voorzitter Willeke Boom herkiesbaar en
zij is met algehele stemmen weer voor een periode
van vier jaar herkozen tot voorzitter.
Verder hadden we nog 1 jubilaris te huldigen:
Wesley Arts is 12 ½ jaar lid van ons gilde
Op zijn 6de verjaardag meldde Wesley zich aan als
lid van onze vereniging. Hij ging vendelen en dat
doet hij nog steeds met veel enthousiasme. Hij heeft
ook vele prijzen weggekaapt tijdens onze gildedagen en zijn prijzenkast is dan ook goed gevuld. Als
2de discipline heeft hij ook nog een tijdje trompet
gespeeld, maar dit was allemaal niet meer te combineren met zijn andere hobby’s. Wesley is momenteel
nog onze enige vendelier en hij zou het fijn vinden
als er wat meer aanwas komt om de vendelsport
binnen ons gilde toch hoog te houden.

grijzing begint toe te slaan binnen onze vereniging.
De kern is goed maar wat jonge/nieuwe aanwas
voor alle disciplines: geweerschieten, kruisboogschieten,vendelen, muziek maken en majorette, is
van harte welkom.
Loop gerust eens bij ons binnen of zoek contact met
één van onze leden. Zij kunnen je alles vertellen
over onze vereniging. Ons verenigingsgebouw ligt
aan de Stevensbeekseweg 2b. Voor meer informatie
neem contact op met het secretariaat dat te bereiken is onder telefoonnummer 0478-642388, of via
secretariaat@sinttheobaldusgilde.nl. Meer informatie vind je op onze website
www.sinttheobaldusgilde.nl

Wesley van harte proficiat.
Verder werd nog besproken over het feit dat de ver-
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Allereerst bedankt!
Allereerst wil het Theobaldusgilde jullie bedanken voor het vele
papier dat we in al die jaren op
hebben kunnen halen. Dit doen
wij al jaren iedere 2e zaterdag van de maand met
veel plezier. Om het zware werk een beetje te verlichten vragen we graag aandacht voor een paar
zaken:
• Dringend verzoek om het oud papier niet in de
kliko’s te doen, maar te verpakken in dozen. Het
komt vaak voor dat plastic bakken en kliko’s te
zwaar zijn om te tillen. Het is voor u en voor ons
jammer als de bak gevuld blijft staan.
• Dozen/bakken waar plastic of piepschuim of ander
afval bij zit, worden niet mee genomen.

• Denkt u ook aan het gewicht van de doos/bak die
u aan de straat zet!
• Graag het papier “groeperen” met de buren. De
vrachtwagen hoeft hierdoor minder vaak te stoppen en op te trekken. Dit is beter voor het milieu.
• Aan de bewoners van de Vierlingsbeekseweg het
verzoek om het oud papier aan de dorpszijde (de
kant van Firezone) te zetten. Dit in het kader van
de veiligheid van de Gildeleden. Zo hoeven wij
maar aan 1 zijde het papier te laden.
Kunnen we weer op jullie medewerking rekenen?
Wij komen graag weer langs op zaterdag: 10 maart,
14 april, 12 mei, 09 juni, 14 juli, 11 augustus, 08 september, 13 oktober, 10 november en 08 december.

VOOR ELKAAR, VOOR OVERLOON
VOOR EEN STERKE-, SOCIALE- EN
TRANSPARANTE GEMEENTE BOXMEER

STEM 21 MAART SP HET COLLEGE IN!
Ontmoetingspunt ‘t HELDER
Ruimte voor úw ideeën!

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

Di. 13 mrt. Start opleiding Luisterkind
Aanmelden: info@heel-zijn.nu
Di. 20 mrt Engelenavond met Marielle Beks
Aanmelden via ‘t Helder

20.00 uur

Zat. 31 mrt De Kunst van het vitaal ouder worden door
Erik-Alexander Richter
13.30 uur

Kijk op de website voor meer informatie!

www.fysiovandervliet.nl

TE HUUR
Vrijstaande woning
Meester Henckensstraat 6, Overloon

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

www.helder-overloon.com
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Info: P. van Schijndel
Tel.: 641638

Nieuws van Vijf Dorpen Belang / Lijst Overloon
LIJST 5
Lokaal & Dichtbij
Het VDB/LO is verheugd dat we binnen Overloon weer een enthousiaste grote
groep kandidaten hebben, die er voor zullen zorgen dat de Lónse belangen
maximaal behartigd worden in de nieuw te kiezen gemeenteraad van Boxmeer.
In de top 10:

1. Fons van Mil

4. Jeu verstraaten

8. Anja Voesten

Daarnaast staan de volgende Overloners op onze
lijst:
16. Els Jansen–Cruijsen, 17. Arjan Elbers, 18. Patrick
Borghs, 19. Bart Beelen, 20. Hans Teunissen, 21. Rob
Weerts, 22. Wim von der Heide, 23. Kees van der
Kroon, 24. Paul Arts, 25. Huub van Mil, 26. Martien
Hendriks
Met veel plezier en hart voor Overloon zetten wij
ons namens de partij Vijf Dorpen Belang/Lijst Overloon in voor de gemeente Boxmeer. Dit doen we
samen met de kandidaten van het VDB/LO uit de
andere dorpen van de voormalige Gemeente Vierlingsbeek om een zo sterk mogelijke afvaardiging
te krijgen in de nieuwe gemeenteraad.
Lokale politiek is maatwerk
Wij zijn ervan overtuigd dat politieke beslissingen
in een plattelandsgemeente gebaseerd moeten zijn
op een afweging van de plaatselijke belangen en
niet vanuit landelijk opgelegd partijbeleid.
Een vitaal Overloon, onze uitdaging!
De vitaliteit van de dorpen wordt bepaald door
de betrokkenheid van mensen met hun leefomgeving. Daarvoor zijn niet alleen voorzieningen nodig,
maar vooral mensen die zich met hart voor anderen
inzetten voor hun dorp. Als dorpspartij staan wij
midden in de samenleving en het verenigingsleven.
Overloon is gebaat bij een florerend verenigingsleven, woningbouw op maat, bedrijvigheid en voorzieningen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
Na de overheveling in 2015 van landelijke regelingen in de zorg naar de gemeente toe, blijven wij
de initiatieven op dorpsniveau om diensten te faciliteren ondersteunen. Onze bestuurscultuur is er één
die dicht bij de mensen staat. We willen de politieke

9. Stan Bos

10. Chrit Joosten

belangen van onze dorpen graag in harmonie met
het algemeen belang behartigen en de inwoners
tijdig aan de voorkant betrekken bij projecten en
plannen.
Speerpunten VDB/LO van beleid voor Overloon
• Betaalbare woningen voor AL onze inwoners, o.a.
door ondersteuning van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) van betaalbare woningen
voor de jeugd.
• Toerisme en recreatie stimuleren o.a. door verbetering van het openbaar vervoer.
• Handhaven van subsidies voor verenigingen op
het huidige niveau.
• OZB maximaal laten stijgen met het landelijk geldend inflatiepercentage.
• Leefbaarheidsonderzoek in alle kernen.
• Blijvende aandacht voor een veilige leefomgeving
en verkeersveiligheid.
• Voorbereiding kernendemocratie (meer zelfbeschikking voor ons dorp).
• Stimuleren burgerparticipatie zoals groenonderhoud door verenigingen.
• Maatregelen tegen toenemende wateroverlast
door klimaatverandering.
• Duurzame energiebronnen blijven stimuleren (nul
op de meter).
• Ondersteuning energiebesparende maatregelen
voor verenigingsgebouwen.
• Bestrijding zwerfafval en overlast hondenpoep.
• Lange termijn oplossing voor recreatieve ontwikkeling van Schaartven.
• Waarborgen kwaliteit wegen, fietspaden en bermen en openbare verlichting.
• Verfraaiing entree Overloon vanaf Oploseweg.
• Bestrijden crossen in het buitengebied.
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Wij willen iedereen bedanken voor het warme
medeleven en de belangstelling bij zijn ziekte en na
het overlijden van

Toon Giezen
De vele bloemen, lieve kaartjes en warme woorden
hebben ons zeer getroost en blijven ons goed doen.

Binnenkort ontvangt u de aanslag gemeentelijke
belastingen met hierop de WOZ-waarde van uw
woning of bedrijfspand.

In het bijzonder onze dank aan de dokters en
medewerkers van de thuiszorg voor de geweldige
warme en liefdevolle verzorging.

Veelal blijkt deze WOZ-waarde verkeerd
vastgesteld, waardoor u teveel belasting betaalt.
Wij kunnen dit gratis voor u checken en waar
nodig kosteloos bezwaar aanteken.

Overloon,
maart 2018

Hartelijk dank,
Familie Giezen

25 MAART…. KOMISCHE MUSICAL “HOCUS POCUS”!

LIVE GEZONGEN DOOR KIDS UIT OVERLOON!
KOOP NU JE KAARTEN BIJ SALON TOINE!
AANVANG SHOW 15.00 UUR.
12

MFC OELBROECK!

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart a.s.
De verwachting is dat de lokale partijen weer de
belangrijkste winnaars worden van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daarom is het van groot
belang dat u:
tenminste gaat stemmen;
tenminste op een lokaal onafhankelijke partij stemt;
tenminste op lijst 5, Vijf Dorpen Belang/Lijst Overloon stemt;
dan weet u tenminste zeker dat uw stem op ons
dorp in de raad van Boxmeer hoorbaar zal zijn!

Met 6 van de 21 te verdelen zetels voor de dorpen
van de voormalige Gemeente Vierlingsbeek verwachten we voor het VDB/LO een mooie uitslag
voor Overloon, met in de top 10 van onze lijst 5 enthousiaste kandidaten uit Overloon.
Een hoge opkomst en eensgezind stemmen is daarbij erg belangrijk!
Voor het volledige partijprogramma zie onze website www.vdb-lo.nl

KBO / IVN-wandeling 22 maart
.%229(5/221

Op 22 maart gaat de KBO in
samenwerking met IVN een
wandeling maken in het gebied van de Ballonzuil in
Merselo. Op 18 januari 1871 landde een heliumballon op het heideveld tussen Merselo en Overloon.
De ballon was opgestegen in Parijs, had een middellijn van 10 meter en was 25 meter hoog. Het monument hiervoor is op 18 januari 1896 onthuld, exact
25 jaar na de landing.

en loofbomen, en zien dat ook deze bossen geleidelijk omgevormd worden van productiebossen naar
recreatiebossen.

We wandelen door bossen met vele soorten naald-

Iedereen is van harte welkom om mee te wandelen.

%HODQJHQYHUHQLJLQJYDQ VHQLRUHQ

We vertrekken om 13.00 uur vanaf de parkeerplaats
bij de Pit.
Voor informatie kun je bellen met Christine Hendriks-Arts tel. 641719 of met Ben Verheijen tel.
642577.

In de bloemetjes
Tijdens de jaarvergadering van Het Overloons
Toneel werden twee bestuursleden in de bloemetjes
gezet. Ans Siebers werd gehuldigd vanwege haar
40-jarig jubileum en bijbehorende inzet en Niek
Wouters werd als aftredend bestuurslid hartelijk
bedankt voor vijf jaar bestuurswerk
.
Rien Verstraaten bedankte Ans en Niek namens het
bestuur met een persoonlijke woordje. Over Niek
zei hij onder meer: “Het is wel gemakkelijk als je
iemand in het bestuur hebt zitten, die decor maakt
en coördineert, rekwisieten aandraagt, vervoer van
decor verzorgt, het opruimen organiseert, kritische
noot heeft bij de vergaderingen, slagvaardig kan
handelen, spijkers met koppen slaat als er in de vergadering te lang over een onderwerp wordt doorgezeurd, etc. Dan snap je wel, dat we iemand gaan
missen in het bestuur.”
Over Ans vertelde hij o.a.: “Je hebt twee keer de
glansrol van Anne Frank vertolkt, een rol die jou
op het lijf was geschreven. Grote successen hebben we met dit stuk gehad en zonder jou hadden
we dit stuk bij HOT nooit gespeeld. Je hebt verder
heel veel rollen gespeeld, te veel om op te noemen.
Ans houdt van toneel. Ans ís toneel. Proficiat met je
40-jarig jubileum, ga zo door!”
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Uit op Zondag

Film: Dorsvloer vol confetti

De 12-jarige Katelijne groeit eind jaren tachtig op in een strenggelovig boerengezin
in Zeeland. Als enig meisje tussen zes broers wordt ze nauwelijks bij het boerenwerk
betrokken. Ondanks dat gaat Katelijne haar eigen weg om te worden wie ze wil zijn.
De film wordt op groot scherm vertoond!!!
U bent allen van harte welkom!
Waar: De Pit Wanneer: 11 maart Tijd: 14.30 uur. Entree gratis. Vrijwillige bijdrage

Kleinschalige dagbesteding onder begeleiding van professionals aan de
rand van het dorp maar toch midden in de natuur. Samen zin geven aan
de dag, van werken in de moestuin, het verzorgen van de dieren tot samen
koken. Bezig blijven, onder de mensen komen, erbij horen en je welkom
voelen!

Samen bestaat dit jaar alweer 10 jaar!
Dit vieren we op zondag 6 mei met een
feestelijke open dag met live-muziek.
Iedereen is welkom, de staldeuren staan open!
Voor meer info www.zorgboerderijsamen.nl of bel Iet Cremers
0478 642129 | 06 11481234 Venrayseweg 19, Overloon
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Het geheugen van water ‘schuurt’ een beetje
Op zondag 18 maart
speelt Het Overloons
Toneel nog één maal ‘Het geheugen van water’, om
20.15 uur in ‘de Pit’ in Overloon. Een van de spelers
is Peter Cruijsen. Hij speelt Mike, die behalve een
relatie met Mia, één van de drie zussen, ook een
gezin heeft met een zieke vrouw waar hij bij blijft.
Hij vertelt welke scène hij mooi vindt en waarom.
Voor wie gemist heeft waar het stuk over gaat: Drie
dochters komen op de dag voor de begrafenis van
hun moeder samen in het ouderlijk huis. De zussen
hebben elkaar al tijden niet gezien en botsen vanaf
de eerste minuut. Ze zijn het over alles hartgrondig oneens en het wordt al snel duidelijk dat ze ieder hun eigen versie hebben van hun gezamenlijk
verleden en hun jeugd. Verdriet, frustraties en oud
zeer komen bovendrijven. Gevoed door een fles
drank en een joint geven zij elkaar en hun moeder
de schuld van de mislukkingen in hun eigen leven.
Hoe betrouwbaar is ons geheugen eigenlijk en wat
is de waarheid? Het geheugen van water is een tragikomedie met herkenbare emoties, tragiek en de
nodige humor.
Scène uit Het geheugen van water
Ik wil geen kind Mia. Als ik zeg ik dat ik van je hou,
betekent dat dat ik je graag mag, dat ik bij je wil
zijn, met je naar bed wil. Het betekent van alles,
maar niet per se drie kinderen en de komende dertig jaar elke dag samen naar de supermarkt.
Ik kan de dingen die gebeurd zijn voor ik je kende
niet veranderen. Ik heb nooit kinderen gewild. Ze
zijn me overkomen en nu hou ik van ze maar ik wil
er niet nog meer.
Als een vrouw haar eigen vruchtbaarheid regelt
vindt niemand dat een probleem. Ik heb de mijne

geregeld. Niet omdat Chrissie ziek is, ik heb het voor
mezelf gedaan.
(stilte)
Maar natuurlijk, als je zwanger bent, zeker, dan blijf
ik bij je.
Peter: “Zelf vind ik dit een mooie scène, het schuurt
een beetje, alles komt bij elkaar. Vooral het ongemak dat in de relatie van Mia en Mike zit. De twee
mensen die om elkaar geven en van elkaar houden,
maar kennelijk al lang in een soort status quo leven met werk en gezin. Geen kerst of vakantie samen. Mia die vooral met haar werk bezig is. Mike
ook, maar daarnaast een gezin heeft met een zieke
vrouw waar hij bij blijft. De bekentenis van Mia dat
ze lang geleden al een kind heeft gehad. De stiekeme relatie die de twee onderhouden omdat Mike
nog getrouwd is. En dan de vraag: wil Mike zijn
huwelijk eigenlijk wel opgeven of vindt hij het wel
best zo? En Mia die zegt dat ze zwanger is maar, gelooft ze dat zelf? Of is het om Mike over de streep te
trekken in de hoop dat hij voor haar kiest?
Het is voor mij de uitdaging om dat goed te spelen, zodat het voor de kijkers geloofwaardig is. Daar
zit voor mij tegelijkertijd voor een deel de lol van
het spel. Sowieso vind ik het een mooi stuk waarin
een scala aan persoonlijkheden met hun relationele
moeilijkheden aan bod komt. Uit het leven gegrepen zou ik zeggen.”
Winnaar en kaarten
De winnaar van de kaartjes van de prijsvraag in de
vorige uitgave van Ons Eigen Erf en op Facebook is
geworden: Lieke van der Vorst. Gefeliciteerd, ze komen naar je toe! Voor de rest geldt: kaarten kosten
10 euro (dit is inclusief consumptie) en zijn verkrijgbaar bij Shop Jacobs, Vierlingsbeekseweg 13. Ook
aan de kassa mits niet uitverkocht, op=op!

Het Overloons Toneel speelt nog één maal ‘Het geheugen van water’ op 18 maart 2018.
Op de foto: Peter Cruijsen en Margie Wijnen. (Foto: Albert Hendriks)
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VOOR ELKAAR, VOOR OVERLOON
VOOR EEN STERKE-, SOCIALE- EN
TRANSPARANTE GEMEENTE BOXMEER

STEM 21 MAART SP HET COLLEGE IN!

Twan Wilmsen | 06 51 252 699 | www.awing.nl
Voor computers, printers, wifi, cartridges,
Routers, onderhoud en reparatie.
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Poort van Loon
Aan de Overloonseweg
tussen Overloon en Vierlingsbeek direct tussen de aspergevelden en pal
naast de A73 ligt de Poort van Loon, voorheen de
OverBeek. De Poort van Loon bestaat uit een restaurant en een aspergewinkel.

keuken met betaalbare en smakelijke gerechten. De
kaart wordt regelmatig aangepast. Daarnaast heeft
het restaurant een groot terras. De koks zullen dan
ook af en toe aan het werk te zien zijn in de buitenkeuken, waar zij op de Kamado de lekkerste grillgerechten bereiden.

Martens Asperges uit Tienray is de nieuwe eigenaar. Ze runnen de aspergewinkel. Voor de vaste
bezoekers een bekende naam, voorheen waren ze
namelijk de leverancier van de verse asperges voor
de OverBeek. Martens Asperges een andere naam,
maar dezelfde gegarandeerde kwaliteit. In de winkel kunt u terecht voor het volledige assortiment
van Martens Asperges, witte asperges van AA-wit
tot koppen, maar ook geschilde asperges en groene
asperges vindt u bij ons in de koeling, allemaal vers
van het land.

De gehele locatie is vanbinnen en buiten grondig
opgeknapt. Een gezellige nieuwe locatie direct gelegen aan de A73, waar je terecht kunt voor een
smakelijke lunch, een lekker diner, een snelle hap in
een sfeervolle ambiance of voor heerlijke asperges
in de winkel.

Het restaurant wordt gerund door de familie Welbers, bekend van Culinair Creatief Catering & Events.
Een bekende naam en ook zij staan garant voor
kwaliteit. Het restaurant draait een Bourgondische

Familie Martens en familie Welbers, twee families
die dezelfde visie hebben! Dat moest wel leiden tot
een mooie samenwerking in de Poort van Loon. Een
pracht van een locatie waar we u gauw een keer
hopen te mogen begroeten.
Wij openen onze deuren op zaterdag 24 maart.
Graag tot snel!

KBO – OVERLOON
.%229(5/221

(sedert MCMLV)
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Activiteitenkalender vanaf 7 maart
ZONDAG 11 MAART: Uit op zondag in de Pit. Van
half drie tot rond vier uur. Gratis voor iedere belangstellende. Programma: vertoond wordt de film
‘Dorsvloer vol confetti’. Komt dat zien!
WOENSDAG 14 MAART: Koken voor Ouderen in de
foyer van de Pit. Op uitnodiging, waarbij leeftijd en
verjaardatum bepalend zijn. Tijd: 12.00 uur.
DONDERDAG 22 MAART: IVN-wandeling door de
omgeving van de Ballonzuil. Vertrek om 13.00 vanaf het plein.
VRIJDAG 23 MAART: Bijeenkomst van Samen Eten in
De Kuluut. Aanvang om half zes. Deze zitting is een
week vervroegd omdat 30 maart op Goede Vrijdag
valt.
DONDERDAG 29 MAART: Algemene Ledenvergadering in de Pit. Uitnodiging, agenda en programma
zullen rond 7 maart bij de leden bezorgd worden,

samen met de nieuwe Ons en het info- en aanmeldingsformulier voor de Oosterse maaltijden alsmede info over de meerdaagse reis en de Beurs Kring
Land van Cuijk.
VRIJDAG 6/ZATERDAG 7 APRIL: Senioren Beurs
Kring Land van Cuijk. Meer informatie op de folder.
WOENSDAG 11 APRIL: Koken voor Ouderen. In de
foyer van de Pit. Aanvang om 12.00 uur. Alleen op
uitnodiging.
Belangrijke data in nabije toekomst: Dagreis op
donderdag 17 mei. Bedevaart naar Kevelaer op
dinsdag 5 juni.
N.B. Hulp voor invullen van belastingformulier is
nog steeds beschikbaar. Ook niet- leden kunnen van
deze service gebruik maken. De belastinginvuller legitimeert zich gevraagd en ongevraagd met de legitimatiepas van de campagne van het geldende jaar.
Belastinginvullers KBO-Overloon zijn Coen Hofmans
641613, Henk Weerts 642101, Jan Lamers 640125.
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Bij besteding vanaf € 15,en het inleveren
van deze bon,
Dag en nacht bereikbaar op

0478 588 889

hebben wij een

Keizersveld 54, 5803 AN Venray
www.goemansuitvaartzorg.nl

leuk paascadeautje

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid
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voor u...

Homeopathie,
een milde en
effectieve
geneeswijze voor
uiteenlopende
klachten.
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Elke dag geopend!
Maandag, dinsdag en donderdag
ook ‘s avonds

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

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

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging
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Lijst 4
PK kiest voor open, eerlijk en transparant, betrokkenheid, dicht bij de
inwoners en organisaties
De inwoners krijgen
meer zeggenschap over de eigen straat, de eigen
wijk of het eigen dorp. Door in te zetten op actieve deelname zijn we samen beter in staat om voor
elkaar te zorgen en op te komen voor de minder
sterke deelnemers in onze maatschappij.
PK is voor eerlijk delen en verdelen
Iedere burger wordt door het gemeentebestuur
aangesproken om deel te nemen aan de samenleving. Maatwerk van de gemeente is nodig om de
positie van kwetsbare burgers te verbeteren. De
gemeente moet daarom het initiatief nemen om in
iedere kern een zorgcoöperatie te realiseren.
PK wil een duurzame samenleving
PK wil dat we als gemeente er voor zorgen dat de
inwoners kunnen leven in een gezonde en duurza-

me leefomgeving. Landbouw is onder andere noodzakelijk voor ons voedsel. Maar grootschalige en
intensieve landbouw is slecht voor de gezondheid
van mens en dier. PK wil geen megastallen, minder
stank en meer onaangekondigde controles op verleende vergunningen. De Maasheggen spelen een
belangrijke rol in ons landschap. PK wil terug naar
de kleinschalige oorsprong van dit gebied. Dat betekent dat landbouwgronden weer weiland worden.
PK werkt aan een veilige woonomgeving waarin
men zich thuis voelt.
PK wil meer huur- en koopwoningen voor starters
en mensen met een middeninkomen. Tiny houses
moeten op korte termijn gerealiseerd worden. Levensloopbestendigheid en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke doelstellingen. De fietser moet in het
verkeer prioriteit krijgen.
Onze Overloonse kandidaten zijn: Han Welbers
(Lijstrekker) en Allies Ligtvoet (nr 5)

OVERLOONSE RUGBY CLUB BLACK BULLS
sluit zich aan bij de Rugbybond
De Black Bulls, spelend op het
sportpark SVS te Stevensbeek,
hebben zich sinds zaterdag 13
januari 2018 aangesloten bij
Rugby Nederland. Hiermee is meteen de voorbereiding voor deelname aan de Nederlandse competitie
2018-2019 gestart. Het rugbyveld op het sportpark
te Stevensbeek is geprepareerd en er wordt wekelijks flink getraind. Daarnaast start woensdag 7
maart weer de rugby introductie trainingen, voor
beginnende geïnteresseerden.
Ook RUGBY proberen?
Op woensdag 7 maart om 20.00 uur start de nieuwe sessie introductietrainingen voor diegenen (man
én vrouw, vanaf 14 jaar) die ervaring op willen
opdoen met de sport. Deze tien trainingen vinden wekelijks plaats en zijn bedoeld voor de geinteresseerde en startende rugbyspeler. Het zijn
actieve trainingen, waarin alle beginselen van
rugby aan bod zullen komen. Je hiervoor aanmelden kan via info@blackbulls.nl.

scheiden zich door onder de naam Black Velvets te
Rugbyen.
Black Bulls?
De naam van de Rugby club is een eervol afgeleide
van de Britse 11e pantserdivisie welke in de tweede
oorlog meehielp aan de bevrijding van onder andere Overloon. Deze pantserdivisie had de bijnaam
“Black Bull”. Aangezien het een Engelse divisie was
en belangrijk voor de bevrijding van de omgeving
van Overloon vonden we het toepasselijk om deze
naam nieuw leven in te blazen voor een Engelse
sport waar Respect voorop staat.
U kunt de Rugby Club volgen op facebook en op de
website: www.blackbulls.nl

Ook voor dames
De club streeft naar een gemengde samenstelling en zien graag dames op het veld verschijnen. Het uiteindelijk streven is om ook met een
damesteam, al dan niet in samenwerking met
andere clubs, de competitie te betreden. Het damesteam is onderdeel van de club, maar onder-
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Ga 21 maart 2018 stemmen!
Ik sta op lijst 1, nummer 8. Als 180 mensen of meer
het vakje voor mijn naam rood kleuren, is de kans
groot dat ik jullie in de gemeenteraad mag vertegenwoordigen. Mag ik op jullie steun rekenen?

Lian

Overloon

Lian Nabuurs

nr 8

CDA Gemeente Boxmeer
Er is geen partij die zó lokaal is als het CDA. De leden uit alle 11 dorpen, zijn
enorm actief en betrokken, en weten precies wat er leeft en speelt. De kracht van
het CDA ligt ook in de korte lijnen naar de Provincie en de Haagse politiek.
We zijn óók een partij die het initiatief neemt, de handen uit de mouwen steekt, en
de schouders eronder zet! Denk bijvoorbeeld aan een meer duurzame omgeving
voor onze gemeente. We blíjven innoveren, óók om jongeren te boeien en te
binden. Verkeersveiligheid brengen we naar een hoger niveau, en verenigingen &
vrijwilligers verdienen wat ons betreft een extra steuntje in de rug!
Als wij aan de slag gaan, dankzij uw stem, gaan we de volgende
5 punten tenminste voor elkaar krijgen:
• Er komt een Wethouder Duurzaamheid & Innovatie
• Nieuwbouw in alle dorpen, óók starterswoningen voor jongeren
• Er komt één zorgloket voor alle zorgvragen
• We verhogen de verkeersveiligheid
• Belasting voor verenigingen gaat omlaag

Arno Wouters nr 17

Frans Wouters nr 20

CDA Overloon
Peter Arts nr 27

Joke van Erck nr 31

Lau Haegens nr 33
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Overige kandidaten uit Overloon

• Aandacht voor ouderen, zodat zij huisvesting en zorg krijgen op een plaats waar
ze zich thuis voelen.
• Jongeren behouden voor Overloon door nieuwbouw en betaalbare huurwoningen.
• Verbeteren openbaar vervoer in Overloon.
• Verkeersonveilige situaties aanpakken en verbeteren van de verkeersveiligheid
tijdens evenementen.
• Bibliotheek ondersteunen in de toekomstige ontwikkeling.
• Aandacht voor de ontwikkeling en ondersteuning van toerisme, sport en educatie
in Overloon.
• Het AZC heeft een vaste plek in ons dorp. Het is van belang aandacht te houden
voor integratie, communicatie en een goede klachtenafhandeling.

‘Van de Zandklef tot de Raaij’
100 jaar voetbalgeschiedenis in woord en beeld
In het kader van het eeuwfeest van SSS verschijnt half
mei het jubileumboek met
de titel ‘Van de Zandklef tot
de Raaij’. In die 100 jaar is
SSS ongetwijfeld altijd een belangrijke verbindende schakel geweest in de Overloonse samenleving
waar vreugde, verdriet, teleurstelling en trots konden worden gedeeld. Het boek geeft een mooi inzicht in de verschillende soms hoogoplopende emoties die door de jaren heen in herinneringen zijn
bewaard. De in 2005 overleden Paul Verhoeven, een
van de grote iconen uit de clubgeschiedenis, was al
ver voor zijn overlijden begonnen met de voorbereidingen van het boek. Zonder zijn inbreng zou het
boek in deze vorm nooit tot stand zijn gekomen. In
een aantal afleveringen van Ons Eigen Erf willen wij
u alvast een kleine inkijk geven in het boek.
Na een voortvarend begin onder doortastende leiding van de 18-jarige, uit Purmerend afkomstige
eerste voorzitter Ben Groenewoud, werden er al direct aansprekende resultaten behaald. Het absolute
hoogtepunt uit het eerste jaar was een klinkende
overwinning op de aartsrivaal uit Vierlingsbeek dat
toen nog speelde onder de naam Rood-Wit. Achteraf kan dit als een historische gebeurtenis worden
gezien want in alle bescheidenheid moet worden
vastgesteld dat de mannen uit Baek gedurende
tientallen jaren op voetbalgebied weinig van die uit

Loën te duchten hadden. Het is een harde constatering maar het is niet anders. Maar hoe geweldig is
het dat dit beeld in de laatste 10 jaar spectaculair is
bijgesteld. (Ook de schrijvers van het boek genieten
nog na van de recente, eclatante 5-2 en de hattrick
van Bart Deriet.)
Na het hoopgevende begin ging het vanaf 1923
al snel bergafwaarts en was er in 1926 sprake van
een heroprichtingsvergadering waarvan de notulen waren opgemaakt door de bij oudere Overloners zeer bekende Helm Loonen. Voor de jongere
lezers: Helm was niet alleen postbode maar runde
samen met zijn vrouw Bertha aan de Venrayseweg
een winkeltje waar “van alles en nog wat” te koop
was. Helm, geboren in 1903 was als 15-jarige aanwezig bij de oprichtingsvergadering en zou tot zijn
overlijden in 1988 in talloze functies actief blijven
voor de club.
Een andere illustratie dat het lang niet altijd goed
is gegaan komt uit 1949. Op 10 mei van dat jaar
schrijft voorzitter Theo van Glabbeek een bijzondere ledenvergadering uit. Van Glabbeek, kapper van
beroep, is op dat moment al bijna 12 jaar de eerste
bestuurder. Uit zijn woordgebruik wordt wel duidelijk dat hij het helemaal heeft gehad met de heersende mentaliteit binnen de vereniging. Duidelijk is
dat aan hem geen diplomaat verloren is gegaan. De
woordkeuze van de voorzitter is verrassend scherp
en helder: Weten jullie wat de mensen zeggen
van onze club? Niet? Dan zal ik het zeggen:
Dat het een snertboel is. Ze hebben nu een
mooi terrein en geld in kas, maar voetballen
willen ze niet! Ze kunnen niks beter dan borreltjes wippen. Wordt er een wedstrijd slecht
gespeeld dan hoor je langs de lijn: Ze zullen
na de Hoogmis wel te veel gepruufd hebben.
Ze doen wat ze willen. Het is in één woord een
grote bende.
Met zijn uitspraak “ze hebben nu een mooi
terrein” doelt van Glabbeek op de jaren direct na de oorlog. Door de hevige gevechten
in en rondom het dorp was er veel explosief
materiaal achter gebleven. Overloon was niet
alleen totaal verwoest, maar ook een groot
mijnenveld. Het bespelen van het voetbalveld,
tot die tijd gelegen aan het Hazenbroek, was
te gevaarlijk en om deze reden speelde SSS in
de eerste naoorlogse jaren alleen maar uitwedstrijden. Het zou nog jaren duren voor er
genoeg middelen waren om het nieuwe voetbalterrein, de huidige parkeerplaats tussen het
Museum en de Raaij, in gebruik te nemen. Opmerkelijk is de bijzondere manier waarop het
SSS-bestuur, ondanks de bittere armoede die
na de oorlog onder de leden bestond, er toch
in slaagde om de kas te spekken. Verrassen-
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HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS

Gespecialiseerd in:
* elektrisch ontharen
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de diabetische voet
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de reumatische voet
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

VERKOOP
•

Nieuwe en gebruikte
aanhangwagens en
paardentrailers

•

Onderdelen van alle
merken

ONDERHOUD

•

Reparatie en keuring
van alle merken

* nu IPL-ontharing
Belt u gerust voor informatie
of een afspraak!

VERHUUR
•

* microdermabrasiebehandelingen

Aanhangwagens en
Paardentrailers

Bezoek onze showroom voor het
hele assortiment of kijk alvast op onze site:

henckensoverloon.nl

De Oude Molen 3, 5825 KA Overloon
Tel. 0478-640304 | henckensoverloon.nl

Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
T 0478 642368
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derwijs hebben bekende clubs als DOS (het latere
FC Utrecht, Chelsea (!) en Heerenveen met Abe Lenstra in de gelederen hieraan een bijdrage geleverd.
Hierbij was ook een gewaardeerde rol weggelegd
voor moeder Welbers (de vrouw van Hannes en opa
van het huidige raadslid Han) die haar gasten uit
Utrecht en Londen in het café de Kampong aan de
Holthesedijk een “uitstekende koffietafel” serveerde die volgens DOS-trainer en latere bondscoach(!)
Jaap van der Leck van “superbe kwaliteit” was.
In een volgende uitgave van dit blad willen wij u onder andere meenemen naar 1958, het jaar waarop
het 40-jarige jubileum zou worden gevierd. Hierin
komen onder andere aan de orde de rol van opperwachtmeester Scharn en zo’n 150 Overloonse hooli-

gans lang voor de tijd dat dit woord bij ons bekend
zou worden. Wat was de rol van de 6 mannen en
een vrouw die ’s nachts van hun bed werden gelicht
en werden meegenomen met een politie-eenheid
die we in onze tijd ME zijn gaan noemen? Om valse
verwachtingen te voorkomen hechten wij eraan om
onze toezegging aan een of meerdere nog in leven
zijnde “raddraaiers”, om hun namen niet bekend te
maken, gestand te doen.
In verband met de beperkte oplage van het boek
(400) adviseren wij u om alvast gebruik te maken
van de mogelijkheid van voor-inschrijving. Dit kan
door een mail te sturen naar penningmeester@
sss18.nl . De kosten van dit in een harde kaft gebonden boek met veel kleurenfoto’s bedragen € 25,.

Overloon Bedankt!
Opbrengst verkoop carnavalsstickers Huibuuke ruim
€ 2.000,Op vrijdag 2 en zaterdag 3 februari hebben de vrijwilligers van de Lourdesgroep Maas en Peel in een
stand in de Plus Markt Overloon stickervellen met
het Huibuuke-logo in de kleuren rood-groengeel verkocht. De belangstelling was enorm.
In de nacht van vrijdag op zaterdag is er extra
productie geweest omdat we de eerste dag al
waren uitverkocht!
Tijdens de Carnaval waren heel veel ramen in
Overloon versierd! Mooi om te zien.
Dankzij deze opbrengst kunnen we de Lourdesgangers voor wie het financieel niet mogelijk is om deze reis te maken, ook mee laten
gaan en alle Lourdesgangers trakteren op iets
extra’s.
We zijn overdonderd door dit succes!
Het mooie is dat ook het Nationaal Ouderenfonds heeft toegezegd dat de opbrengst
wordt verdubbeld door het Premieplan. Dus
dubbel feest.

Agenda
2018
7 maart
Black Bulls, Start rugby introductie training, Sportpark Stevensbeek, 20.00 uur
8 maart
Centrum Mantelzorg, wandeling
voor mantelzorgers, Zorgboerderij “Samen”, 14.00 tot 16.00 uur
8 maart
EHBO, Herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur

Nogmaals onze dank, ook aan de Plus Markt Overloon voor hun spontane medewerking.
Deelnemers Lourdesgroep Maas en Peel 2018!
(meer info:
www.lourdesgroepmaasenpeel.jouwweb.nl)

10 maart
Gilde, oud papier ophalen
10 maart
Zonnegroet, NLdoet Verwendag,
11.00 tot 15.00 uur
10 maart
Oker, Het Pentagram Mysterie,
Schouwburg Venray, 20.15 uur
11 maart
OVO, internationale vrouwendag: dauwtrappen en ontbijten,
Raaijhal 8.30 uur
11 maart
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30
- 16.00 uur

14 maart
OVO, thema autorijschool VenRij, De Pit, 20.00 uur
17 maart
Parochie, Jozefviering Smakt
18 maart
HOT, Het geheugen van water,
De Pit, 20.15 uur
21 maart
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00
uur
22 maart
KBO, IVN-wandeling Ballonzuil,
vertrek Parkeerplaats De Pit,
13.00 uur
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Martin Gaus Hondenschool
Boxmeer -Venray
Jolande Segers geeft op haar trainingslocatie in Overloon
puppy stuifin, basiscursus en diverse vervolgtrainingen.
Voor meer informatie: www.martingausboxmeervenray.nl

VOOR ELKAAR, VOOR OVERLOON
VOOR EEN STERKE-, SOCIALE- EN
TRANSPARANTE GEMEENTE BOXMEER

STEM 21 MAART SP HET COLLEGE IN!
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25 maart
Desdemona dance, musical…Hocus Pokus, 15.00 uur
26 t/m 31 maart
Samen Sterk voor goede doelen,
Collecteweek
28 maart
OVO, thema Jos van Katwijk en
Venant Lemmers, De Pit, 20.00
uur
29 maart
KBO, Algemene ledenvergadering, De Pit
30 maart
TC Loonse Duinen, 60+ mix
31 maart
Freunde Echo, Optreden samen
met Túfaranka, De Pit
3 april
Oker, open repetitie, De Pit, 20.00
uur
6 en 7 april
KBO, Seniorenbeurs Mill
9 t/m 12 april
KBO, Oosterse maaltijden
10 april
OVO, excursie fruitteeltbedrijf
van Welie Stevensbeek, vanaf
Kerkplein 13.00 uur
10 april
Oker, open repetitie, De Pit, 20.00
uur
11 april
OVO, thema depressie, De Pit,
20.00 uur
12 april
EHBO, Herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
14 april
Gilde, oud papier ophalen
15 april
A.V. Sporting, Kleffenloop hardloopwedstrijd, Raaijhal, start vanaf 10.00 uur
15 april
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30
- 16.00 uur
18 april
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00
uur
19 april
OVO, reisje Yakult fabriek Almere en rondrit ’t Gooi, vanaf Kerkplein, 7.30 uur
21 april
Fanfare, Concert met Semper
Unitas Sambeek, De Pit, 20.00 uur
25 april
OVO, thema Oranjefeest, De Pit,
20.00 uur

27 april
Oranjefeesten, rondgang door
het dorp en activiteiten in de Pit
i.v.m. Koningsdag, vanaf 10.00
uur
6 mei
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30
- 16.00 uur
12 mei
Gilde, oud papier ophalen
16 mei
OVO, fietsen met Marjo, De Pit,
19.00 uur
17 mei
KBO, Dagreis
17 mei
EHBO, Herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
18 t.e.m. 23 mei
Stg. Overloonse Bedevaart, bedevaart naar Lourdes
30 mei
OVO, afsluitingsavond, De Pit,
18.00 uur
2 en 3 juni
SSS ’18, Feestweekend 100-jarig
bestaan
5 juni
KBO/Overloonse bedevaart, Bedevaart Kevelaer, 14.00 uur
8 en 9 juni
SSS ’18, Feestweekend 100-jarig
bestaan
9 juni
Gilde, oud papier ophalen
14 juni
EHBO, Herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
16 juni
Bridgeclub, Mijling Open Bridge
Drive
17 juni
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30
- 16.00 uur
21 juni
KBO, IVN-wandeling
24 juni
Fanfare, Muziek op locatie
26, 27 en 28 juni
Zonnegroet, Rolstoeldriedaagse
1 juli
Gilde, Koningschieten
1 juli
AST, Autocross
10 juli
KBO, Fietspicknick
14 juli
Gilde, oud papier ophalen
10, 11 en 12 juli
Werkgroep Kindervakantieweek,
Kindervakantieweek
11 augustus
Gilde, oud papier ophalen

18 t/m 22 augustus
Kermis
8 september
Gilde, oud papier ophalen
8 september
KBO, Jeu de Boules toernooi
9 september
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30
- 16.00 uur
19 september
KBO, Kring Sociaal Culturele dag
22 september
Âld Prinsegild, Aparte Aovend
APG 3x11, De Pit
28 september
Loën wet ‘t, Spelavond
29 september
Loën wet ‘t, Feestavond
4 oktober
KBO, Dag voor ouderen
5 oktober
TC Loonse Duinen, 60+ mix
6 oktober
Fanfare, Brabantse Humoravond,
De Pit
13 oktober
Gilde, oud papier ophalen
14 oktober
Dutchbricks, LEGO®-evenement,
de Pit, 10.00 - 17.00 uur
14 oktober
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30
- 16.00 uur
25 oktober
KBO, IVN-wandeling
27 oktober
Freunde Echo, Fenavond, De Pit
4 november
Kindermarkt, Kinderkleding- en
speelgoedmarkt, De Pit
10 november
Gilde, oud papier ophalen
11 november
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30
- 16.00 uur
8 december
Gilde, oud papier ophalen
9 december
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30
- 16.00 uur
20 december
KBO, Kerstviering

2019
20 april
Freunde Echo, 50 jaar Freunde
Echo
26 oktober
Freunde Echo, Fenavond 50 jaar
Freunde Echo
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Al bijna 18 jaar is Peter Alders uit Overloon
monteur bij Van Gemert Installatiegroep. In
tegenstelling tot zijn collega’s is hij ‘pas’ op zijn
36ste in de installatietechniek begonnen. In
gesprek met deze alleskunner die volgens zijn
collega’s zeer netjes en secuur werkt.

De week van Peter…
“Afgelopen week?” Peter moet even nadenken.
“Ik heb heel veel kleine klussen gedaan, te veel om
op te noemen!”. Als er iemand van afwisseling
houdt, dan is hij het wel. “Ik wil niet langere tijd op
hetzelfde grote project zitten. Elke dag is weer een
verrassing waar ik beland en wat ik moet
uitvoeren. Dat vind ik het allerleukste!”

Peter is installatiemonteur en werkt het liefst bij
particulieren thuis. Van het aanleggen van
verwarming tot het repareren van een kraan,
zinkwerk of het kleine verbouwingen van een
badkamer of keuken: hij is van vele markten thuis.
“Bijvoorbeeld als er een lek is. Dan moet je
natuurlijk het lek opsporen en gaan herstellen.
Maar als het nodig is kan ik ook wat metselen,
timmeren en afkitten. Voor een installatiemonteur

administraties en jaarrekeningen voor het MKB
- belastingaangiften en fiscaal advies voor het MKB
- belastingaangiften en toeslagen voor particulieren
- gespecialiseerd in BTW-advies
Wim Geurts
Federatie Belastingadviseur
Theobaldusweg 23
5825 BH OVERLOON
0478-641155 / 06-18882930
info@geurts-administratie.nl
www.geurts-administratie.nl
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niet standaard werk… maar ik vind het juist leuk
om dat ook te doen.”
Van op het land naar de installatietechniek
Na de landbouwschool heeft hij een tijd op een
boerderij gewerkt. “Toen de boer ging stoppen
met zijn bedrijf, heb ik nog op diverse andere
plekken gewerkt in de landbouwsector. Tijdens het
bouwen van mijn eigen huis merkte ik dat het
installatiewerk me wel aanstond. Dit werd ook
opgemerkt door medewerkers van Van Gemert en
ze opperden of ik niet bij hun wilde komen
werken.” Binnen 2 weken was Peter aan de slag bij
het Overloonse bedrijf, destijds onder leiding van
Jo van Gemert. In de jaren die volgden heeft hij zijn
installatietechniek diploma’s behaald. “En ik heb
het nog steeds heel erg naar mijn zin! Tenslotte
moet je nog veel jaren. En als je met tegenzin naar
je werk gaat, dan moet je er maar meteen mee
stoppen.”
Omscholen is mogelijk
“Niet al onze monteurs beginnen van jongs af aan
al in de installatiebranche.” vertelt HR-manager
Jack Brienen. “Mensen zoals Peter die
geïnteresseerd zijn in techniek en gezegend met
technisch inzicht, kunnen ook bij ons komen
werken zonder dat ze een specifieke vooropleiding
hebben gehad. Wij bieden een omscholingstraject
waarbij werken en leren gecombineerd wordt. Elke
maand krijg je dan gewoon salaris en ook tijd en
begeleiding om het vak goed te leren. Dit doen we
in samenwerking met Installatiewerk Zuid Oost
(IWZO). Dit opleidingsbedrijf verbindt monteurs in
opleiding met erkende leerbedrijven, zoals wij.”

www.vangemertbv.nl

Warme Bakker Degen
Reclame: 12 t/m 17 maart
• Kruimelvlaai
• V-kornbrood
• Kaiserbroodje

€ 7,35
€ 2,35
€ 0,30

Reclame: 19 t/m 24 maart
• ¾ Advocaatvlaai
• Vezelbrood
• Pistoletje

€ 8,45
€ 2,35
€ 0,30

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

Gerrit Arts
Kantoor Overloon
24 uur bereikbaar op:

Te l : 0 4 7 8 - 6 4 0 0 2 6
Mob. 06-51135364
w w w. b r i e n s v e l d . n l
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VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open
van 12.00 tot 18.00 uur
WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
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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 2018:

€ 13,50

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

21 maart
14 maart 20.00 uur

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

