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In gesprek met… Marij en Anja van de Stichting Samen Sterk
In de week van 26 tot en met
30 maart worden voor de zevende keer alweer de handen in elkaar geslagen voor
de gezamenlijke collecte van
dertien goede doelen. Vroeger werd jaarlijks 13 keer op
de deurbel gedrukt met een verzoek om een bijdrage
voor een goed doel. Door de oprichting van de Stichting Samen Sterk werd dit beperkt tot maar één keer
per jaar. Iedereen kan nu op zijn gemak op een van
tevoren verspreid formulier bedragen invullen. Zo kan
weloverwogen een bewuste keuze gemaakt worden
voor zowel het goede doel, als voor de hoogte van het
bedrag. Dit jaar worden de formulieren opgehaald op
dinsdag 27 maart en/of donderdag 29 maart tussen
18.00 uur en 20.00 uur. We nemen een kijkje achter de
schermen van de Stichting door een gesprek met twee
gedreven dames.
Wie zijn die mensen achter de schermen?
Anja Voesten en Marij Hubers zijn beiden één van de
initiatiefnemers voor deze manier van collecteren en
hier vanaf het eerste uur bij betrokken. Als contactpersonen van de nierstichting (Marij) en het brandwondencentrum (Anja) coördineerden beiden de collectes
van ‘hun’ goede doel. Van het een kwam het ander en
samen met nog een paar andere mensen ontstond de
nieuwe Stichting Samen Sterk

door de gemeente gecoördineerd. Er is een vast roulatieschema zodat elk jaar één van de vijf Overloonse
culturele verenigingen aan de beurt komt.’ Als tegenprestatie leveren deze vijf verenigingen elk jaar twee
collectanten. Dit jaar is toneelvereniging HOT aan de
beurt’.
De collectanten
Anja vertelt dat de groep collectanten een vaste groep
is. ‘Overloon is onderverdeeld in zeven groepen met
ieder een vaste contactpersoon. Die contactpersoon
stuurt zijn/haar eigen groep collectanten aan. In totaal
zijn er zo’n 120 collectanten die zich als vrijwilliger inzetten voor de inzamelingsactie. Deze collectanten bestrijken heel Overloon. ‘Ja, het zijn er heel wat, maar
door het grote aantal is elke collectant maar 1 tot 1,5
uur bezig met zijn of haar route. Ook hier geldt het
principe dat vele handen licht werk maken’.
Het episch centrum
Het episch centrum tijdens de collectedagen is gemeenschapshuis De Pit. De Pit draagt haar steentje bij
door de locatie belangeloos ter beschikking te stellen
met als toegift een gratis kopje koffie. De bakkunsten
van enkele dames van de werkgroep zorgen voor een
sfeerverhogende cake. De Pit is het afgiftepunt voor
de blanco formulieren die voorafgaand aan de collecte
worden verspreid. Op de beide collectedagen worden
hier de ingevulde formulieren ook weer verzameld.

De Goede Doelen
Op de lijst staan 13 instanties waaraan
gedoneerd kan worden, dit jaar voor
het eerst in een andere volgorde. ‘Dat is
het eerlijkste’ volgens Marij. ‘Zo staat er
voortaan elk jaar een ander ‘goed doel’
bovenaan de lijst’. Ons oog valt op de Vastenactie. Komt dit bedrag ten goede aan
onze eigen kerk? ‘Nee, de Vastenactie is
een landelijke actie en de opbrengsten
zijn niet voor Overloon, maar voor de landelijke organisatie die dit jaar de zusters
in Zambia financieel ondersteunt’. Ook op
de lijst staat het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit fonds doneert de helft van de
collecteopbrengst aan lokale culturele
verenigingen, legt Marij uit. ‘Het is de enige organisatie die dat doet en het wordt Anja Voesten en Marij Hubers

De contactpersoon telt samen met de collectant het
contante geld en de toegezegde bedragen. Hierna
volgt een tweede telling en wordt alles definitief ingevoerd in een computer, en afgestort.
Tot slot
De werkgroep bestaat totaal uit zes personen en
naast Anja en Marij zijn Riny van Schalkwijk, Paulien Brouwer, Mieke Nabuurs (die vorig jaar het
penningmeesterschap heeft overgenomen van Ger
van de Meent) en Birgitta Loonen ook lid van de
werkgroep. Wat zeven jaar geleden begon als een
proef onder de vlag van de dorpsraad is inmiddels
uitgegroeid tot een volwaardige stichting, een ge-

oliede machine met een draaiboek dat jaarlijks nog
op kleine details geoptimaliseerd wordt. Tussen de
70 en 80% van de mensen reageert positief en doneert een bijdrage en dat percentage is hoger dan
bij de losse collectes uit het verleden. Ook het totaalbedrag dat opgehaald wordt is ieder jaar hoger. Samen Sterk, deze woorden zeggen alles, maar
worden ook daadwerkelijk omgezet in daden! Chapeau!
Wij wensen de leden van de werkgroep, de contactpersonen en de collectanten heel veel succes toe en
hopen dat de opgaande lijn voortgezet wordt.

Opschoondag en Heitje voor ’n karweitje
Zorg voor de natuur is altijd al
een belangrijke doelstelling
geweest van de scoutingbeweging. Elke bever, welp, scout en
explorer belooft bij de installatie dat hij/zij zorg zal
hebben voor de natuur en het milieu. Zo doen de
welpen al enkele jaren mee aan de Landelijke Natuurwerkdag in november samen met de Bosgroep
Loonse Duinen. Eén dag per jaar zijn alle leden van
Scouting Overloon heel speciaal bezig met ”natuur
en milieu”, en wel op de landelijke Opschoondag.
Op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart doen wij hier
wederom aan mee en kunt u dus weer veel van onze
scoutingleden aan het werk zien om delen van het
centrum en de toegangswegen van ons dorp netjes
schoon te maken. Op zaterdag 31 maart, Paaszater-

dag, kunt u zelf een beroep doen op een van onze
jeugdleden om uw stoep of tuin netjes schoon te
maken. Ook voor andere karweitjes staan ze graag
klaar om ze voor u uit te voeren, zodat u met een
opgeruimd gevoel Pasen kunt vieren. De kinderen
krijgen bij dit gebeuren natuurlijk een fijn gevoel
als ze voor het gedane karweitje een heitje mogen
ontvangen. Komt er niemand aan de deur of was u
even niet thuis en wilt u toch graag dat er een karweitje wordt gedaan, dan kunt u tot 14.00 uur terecht bij onze tent op het 14 Oktoberplein. Op vrijdag 6 april vindt weer de jaarlijkse installatie plaats
bij de blokhut. Hierbij beloven de nieuwe leden van
de verschillende speltakken dat ze samen het spel
van scouting willen spelen, zorg hebben voor de natuur en elke dag een goede daad zullen doen!

Mooie opbrengst voor Pinkmama
In de eerste twee maanden van dit jaar konden
klanten van PLUS Verbeeten hun statiegeldbonnetje(s) doneren aan Pinkmama. Dit heeft het mooie
bedrag van €600,90 opgeleverd.
Meer weten over Pinkmama? Kijk dan op www.
pink-mama.nl
Op de foto vlnr: Jan Verbeeten, Marlies Verstappen-Muijsers en Marion Reefs-Fransen

Het mag geen naam hebben
‘n Nieuwe Kandidatenlijst voor de Gemeenteraad? - Nee, uitslagen Bridge…!
Paaszaterdag - 49 jaar Freunde Echo! Dat wordt feesten… volgend jaar!
14 april Verwendag…? - Maak van elke dag ‘n verwendag…!
Heb je al gestemd? Morgen is het te laat…!
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Palmpasengezinsviering op zondag 25 maart
om 10.30 uur in de kerk te Overloon
Alle kinderen worden uitgenodigd om in deze viering met een zelfgemaakte palmpaasstok naar de
kerk te komen om samen in processie met de pastoor deze viering te openen. Tijdens deze viering
worden de palmtakjes gewijd om na de viering mee
naar huis te nemen om bij het kruisbeeld van Jezus
te hangen. Het is een traditie om je zelfgemaakte
palmpaasstok aan iemand te geven, aan iemand die
wel wat steun kan gebruiken. Na de viering gaan we
naar Huize Loôn om deze traditie gestalte te geven.
Samen met de communicanten en hun broertjes en
zusjes. De andere kinderen mogen de palmpaasstok

aan iemand geven waarvan zij denken dat die wel
een steuntje in de rug kan gebruiken. Hoe je een
palmpaasstok kunt maken zie je op www.samueladvies.nl.
Bij deelname verwachten wij alle kinderen om 10.15
uur in de kerk.
Tot dan allemaal!
Gerda Willems
Heb je nog vragen, dan mag je me ook mailen.
gerdawillemsjanssen@hotmail.com

Kinderwoorddienst zondag 1 april Hoogfeest van Pasen
aanvang 10.30 uur in de kerk te Overloon.
Beste ouders/verzorgers en kinderen van groep 1 t/m groep 8,
Ik hoop dat jullie er ook deze
keer weer allemaal bij zijn. Het
thema van deze zondag is: Jezus leeft voor ons allemaal. Hij
is uit het graf opgestaan, ook
voor jou! We vieren vandaag het allerbelangrijkste
feest Pasen in de kerk van het hele jaar. Heb je wel
eens een rups gezien? En weet je ook waar een rups
in gaat veranderen? Dat het iets heel speciaals kan
wat we niet begrijpen. Een rups lijkt eigenlijk wel
heel veel op Jezus. Daar gaan we samen over praten, nadenken en we gaan ook een heel speciaal
knutselwerkje maken. Als je dit jaar je communie
gaat doen, zou het erg fijn zijn als je naar de kinderwoorddienst komt.
Wat is een kinderwoorddienst?
Wij hebben voor de kinderen in een aparte ruimte
Kerkberichten
Vieringen 24 maart – 7 april
Zaterdag 24 maart 19.00 uur
Zesde weekend van de Veertigdagentijd
Palmpasen
Gebedsviering met thema Onderweg naar …….
Koor: Palet
Zondag 25 maart 10.30 uur
Zesde zondag van de Veertigdagentijd

in de kerk een kinderviering van ongeveer een half
uur. Jullie ouders/verzorgers blijven in de gewone
viering, maar als je het de eerste keer nog een bétje eng vindt, mogen je papa of mama/opa of oma
meelopen.
Jullie horen hier het kinderevangelie vertellen en
uitleggen. Meestal hebben we hier even een kort
gesprekje over, we spelen een spel of hebben een
knutselwerkje over het verhaal (evangelie) van die
zondag. En een gebed waar we mee afsluiten.
Het tweede gedeelte van de viering gaan we weer
terug in de kerk zelf en mag je weer op je plaats
gaan zitten, waar we samen de Eucharistie vieren.
Neem gerust je vriendjes en vriendinnetjes mee. Iedereen is van harte welkom.
Jij komt toch ook weer? ……en als je het erg leuk
vindt: we zijn er elke eerste zondag van de maand
in Overloon.
Tot dan allemaal.

Palmpasen
Eucharistieviering gezinsviering
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acoliet: Gerda Willems, met medewerking van de aanstaande
communicanten
Koor: Dames- en Herenkoor

Fleuren-Franssen en ouders Jacobs-van Vliet.

Intenties voor 24 en 25 maart: 1ste
jaargetijde is voor Jac Philipsen,
tevens voor Wies Philipsen-Smets.
De intenties zijn ook voor Toon
Janssen vanwege zijn verjaardag, Jos de Greef, Jos Fleuren
vanwege zijn verjaardag, familie

Zondag 1 april 10.30 uur
Hoogfeest van Pasen
Eucharistieviering en Kinderwoorddienst
Voorganger: pater Piet Meeuws
uit Gennep
Acolieten: Gerda Willems en Jean-

Vrijdag 30 maart 19.00 uur
Goede Vrijdag
Goede Vrijdagviering met thema
Onderweg naar ……
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ne Willems
Koor: Dames- en Herenkoor
De viering op zondag 8 april zal
worden opgeluisterd door de Tegelse Hofzangers
Overleden
14 februari Johanna HendrixHendriks, 92 jaar
24 februari Nelly Baken-Peeters
91 jaar
12 maart Doortje Brouwer- de
Vries, 88 jaar

Kosterdienst

Vieringen in Huize Loôn

18 maart – 24 maart tot 18.00 uur
Nelly van Gemert, tel. 642504

Maandag 26 maart 19.00 uur
Eucharistieviering

24 maart vanaf 18.00 uur –
31 maart
Jan Hendriks, tel. 641753

Maandag 2 april 19.00 uur
Tweede paasdag
Eucharistieviering

1 april - 7 april
Tiny Willems, tel. 641814
8 april – 14 april
Nelly van Gemert, tel. 642504

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 zusters 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
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(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 8 en 15
april bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld
wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk
dinsdag 27 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,-.

06-23887860.
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.

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

Binnenlopen in de pastorie
op zondag- of dinsdagmorgen
Iedere zondag na de viering is er gelegenheid om binnen te lopen in de pastorie voor
het opgeven van een intentie, een praatje,
samen een kopje 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

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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Geweest: anthuriumkwekerij
Dinsdagmiddag 20 en donderdagmiddag 22 februari hebben telkens zo’n 25-tal dames
van onze vereniging een bezoek gebracht aan de anthuriumkwekerij van Eugene en Anja Peelen in Meerlo.
Ze werden ontvangen door Eugene, die vertelde
over het ontstaan van de kwekerij. Hij runt het bedrijf met zijn Anja en ze hebben 12 medewerkers.
Na deze introductie kregen we een rondleiding
door het bedrijf. De bloemen in een twee hectare
grote kas gaven een ware kleurexplosie! Er werd
verteld over de plantengroei en hoe de stengels en
bladeren werden gesneden. De planten kunnen wel
8 jaar staan; daarna wordt een geheel nieuw stuk
aangelegd. De bloemen en bladeren worden in emmers gezet en voor in de loods worden de bloemen
verpakt in dozen (12 per doos). Daarna gaan ze op
transport naar drie veilingen. In de winkel staan
mooie boeketten te koop, als ook los verkrijgbare

anthuriums. Onder het genot van een kop koffie of
thee en Limburgse vlaai, kregen we nog een film te
zien over de werkzaamheden in het bedrijf.
Het zal u niet verbazen dat veel van onze leden met
een prachtig boeket huiswaarts zijn gekeerd.

Geweest: lezing over Forensisch Psychiatrisch Centrum
“De Rooyse Wissel” in Venray
Mevrouw Heleen de Bruijn, 15 jaar werkzaam als
sociotherapeut in “De Rooyse Wissel”, heeft ons op
een meeslepende manier verteld over haar werkervaring in deze kliniek in Venray. De titel van haar
presentatie luidde: Openheid in geslotenheid.
In 2016 had het FPC in Venray 181 patiënten, verdeeld over 13 afdelingen. Heleen vertelt o.a. over
behandelingen, verlofaanvragen, medicijngebruik,
bezoekregeling, financiën, leren, werken vrijetijdsbesteding en resocialisatie. In dit psychiatrisch ziekenhuis worden alleen mannen behandeld. Ze benadrukt dat het geen gevangenis is, maar een plek
waar mannen behandeld worden die een TBS-status
hebben gekregen van de rechter. De mannen die
hier verblijven hebben er minimaal een gevangenisstraf van vier jaar op zitten. Als de rechter ervan
overtuigd is dat de man het delict opnieuw zal gaan
plegen (recidive), dan volgt een TBS-maatregel. In
het Pieter Baan Centrum (de psychiatrische observatiekliniek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid), wordt de hele geschiedenis van de patiënt in
kaart gebracht en wordt gekeken of de dader toerekeningsvatbaar is of niet.
Als de kans (heel) groot is dat de pleger het delict
weer zal plegen, dan wordt hij, nadat de gevangenisstraf is uitgezeten, naar een FPC (Forensisch Psychiatrisch Centrum) gestuurd voor een TBS-behandeling. De rechter kan deze telkens voor twee jaar
vaststellen. Meestal duurt een behandeling acht
jaar. Als iemand al geschikt bevonden wordt om
zelfstandig te gaan wonen, wordt die persoon nog
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negen jaar begeleid door de reclassering.
Er zijn ook mannen die nooit meer uit een FPC komen; deze blijven woonachtig in “De Rooyse Wissel”, of gaan naar andere gesloten inrichtingen.
Er zijn weinig mannen die na een behandeling op
zichzelf kunnen gaan wonen. De meesten gaan begeleid wonen in een psychiatrische inrichting, zoals
bijvoorbeeld “Vincent van Gogh”.
Nederland is het enige land ter wereld die TBS-klinieken heeft, in totaal 11. In België is men momenteel bezig met het opzetten hiervan, en ook Zweden en Duitsland hebben belangstelling voor onze
werkwijze.

Goede Vrijdagviering met film
Omdat er officieel geen
Goede
Vrijdagviering
is in onze parochiekerk
heeft de gebedsdienstgroep, in samenwerking met zanggroep Palet,
besloten om samen de opnames te bekijken
die gemaakt zijn van het passieproject “EEN
WEG”.
Dit project, ooit geschreven en gecomponeerd
om uitgevoerd te worden in een kleine kapel
in Arcen in 2014, is inmiddels gezien door ongeveer 2500 mensen tijdens 14 uitvoeringen.
Tijdens twee van die uitvoeringen zijn filmregistraties gemaakt. Omdat we dit project als
erg waardevol hebben ervaren/beleefd willen
we op Goede Vrijdagavond één van deze registraties in de kerk, samen met alle belangstellenden, nogmaals bekijken. De viering zal om
19.00 uur beginnen met een korte inleiding en
vervolgens kunnen we “Een Weg” samen nogmaals beleven.

Naderhand zal er koffie en thee zijn en kunnen we
wellicht nog even napraten.
Voel je uitgenodigd door ons.
Palet en gebedsdienstgroep

Foto: Peter Arts

Kunstkolk in Maasziekenhuis:
schilderijen en houtsculpturen
Het Boxmeerse kunstcollectief
Kunstkolk toont in samenwerking
met Maasziekenhuis Pantein werk
van haar leden in de openbare ruimtes van het ziekenhuis. Tot en met mei 2018 is er werk te zien van
de Kunstkolkleden Lianne van den Boogaard en Gijs
van Lanen.
Schilderijen Lianne van den Boogaard
Lianne maakt schilderijen waarin, door middel van
kleur en streek, een beeld ontstaat dat opduikt uit
het geheel. Soms is het beeld direct herkenbaar,
soms nauwelijks zichtbaar. Dualiteit/Verbinding is
een terugkerend thema in haar schilderijen. Vormen die regelmatig terug komen zijn vogels of vleugels als symbool van de verbinding tussen aarde en
hemel, landschappen, natuur, mens en dier. De Boxmeerse Lianne woont in Rijkevoort en heeft haar
atelier in Sambeek.

Gijs van Lanen: ‘herlevend hout’
Beeldend kunstenaar Gijs van Lanen uit Overloon is
begonnen met beelden uit gasbeton, maar al snel
overgeschakeld op wortelresten van bomen. Daarin
komt de natuur in de meest prachtige vormen naar
voren. Het zijn echte bodemschatten zou je kunnen
zeggen. De natuur neemt vaak, maar geeft ook weer
zoveel moois terug.
Je moet het wel vinden en dan vooral
nog zien. Het hout
schoonmaken, bewerken, omdraaien,
nadenken, weer kijken en het dan plotseling ....zien. Door
de combinatie met
het
metaalwerk,
gemaakt door de
kunstsmid Juul Baltussen, komt de natuur weer tot leven
en krijgt een nieuwe kans.
Meer informatie over deze kunstenaars en het
kunstcollectief Kunstkolk is te vinden op de website:
www.kunstkolk.nl
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Zolang er vrienden zijn, Piekeren met van Leeuwen
De eerste klanken van gitaarsnaren en een rauwe
stem klinken door de oude kelder, nu concertzaal
aan de gracht in Utrecht. Het publiek is enthousiast
vanaf moment één!
De kou en het donker van de oude kelder worden
verwarmd en verlicht door de muziek, de teksten
en de acht ledspots die tegelijkertijd ook voor de
sfeer zorgen. Een uur later mogen wij. Het publiek
omarmt ook ons.
Dat was oktober in Utrecht. In april gaan we dit
doen in ‘t Helder in Overloon.
In de loop der jaren heb ik veel artiesten leren kennen. Hierdoor ontstond het idee om gezamenlijke
optredens te gaan verzorgen: ‘Zolang er vrienden
zijn.’
Wij als band een set en onze gasten een set. Kortom
twee bands voor de prijs van één!
Op 22 april zullen we dit in ‘t Helder doen samen
met het duo ‘Van Piekeren’.
‘Zanger Jan van Piekeren is de schaamte voorbij.
Iedereen mag echt alles van hem weten. Met zijn
rauwe, doorleefde stem, neemt hij je mee in zijn
wereld. Hij wordt begeleid door gitarist Johan Fransen, al meer dan 16 jaar zijn muzikale wederhelft.’

‘Zolang er vrienden zijn, Piekeren met van Leeuwen’
‘t Helder Overloon
22 april, 15:00 uur
Kaarten: €12,50 via info@joepvanleeuwen.com
vanpiekeren.nl - joepvanleeuwen.com

16e Paaszaterdageditie met
Túfaranka
Op zaterdag 31 maart wordt alweer voor de 16e
keer het Paaszaterdag festival georganiseerd door
blaaskapel Freunde Echo. Blaaskapel Túfaranka
is inmiddels onze vaste muzikale gast tijdens het
Paaszaterdag concert. In de afgelopen jaren hebben vele liefhebbers van de Moravische volksmuziek
kunnen genieten van blaasmuziek op hoog niveau.
We denken terug aan de optredens in de sporthal
waar niet alleen Túfaranka te gast was, maar ook
Blaskapelle Gloria, en Vlado Kumpan und seine
Musikanten. Stuk voor stuk toporkesten die de weg
naar Overloon makkelijk vonden. Sinds enkele jaren wordt dit Paaszaterdag evenement gehouden in
ons gemeenschapshuis De Pit. Een prima en gezellige locatie waar alle voorzieningen ook aanwezig
zijn om een festival te doen laten slagen. Met hulp
van vele vrijwilligers wordt het ieder jaar weer een
succes en daar is Freunde Echo iedereen heel erg
dankbaar voor. Een dergelijk evenement kan gewoon niet georganiseerd worden zonder deze hulp.
Ook mede door de inzet van het personeel van De
Pit, is de catering weer in goede handen. Maar goed
even terugkomend op de avond zelf. Zoals gebruikelijk opent Freunde Echo om 19.00 uur de avond.
Er staan natuurlijk weer enkele nieuwe nummers
op het programma maar ook voor de luisteraar wat
meer bekendere werken. Laat u wederom verrassen
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door onze eigen blaaskapel o.l.v. Joost Broekman
en natuurlijk onze beide zangeressen Majka Weites
en Sanneke Thijssen.
Blaaskapel Túfaranka is inmiddels in deze regio al
redelijk bekend en zeker bij de echte liefhebbers
van de Moravische blaasmuziek. Deze blaaskapel
vindt haar oorsprong in het Moravische deel van Tsjechië. Daar waar volksmuziek nog behoort tot de
onvervalste cultuur en tradities. Volksmuziek die wij
in Nederland helaas steeds minder kennen en waarderen, maar daar in het oosten van Tsjechië is dit
nog de normaalste zaak van de wereld. Volksmuziek

gespeeld door cimbaal orkesten en blaaskapellen
met natuurlijk heel veel zang. Prachtige kleurrijke
klederdrachten, streek- of plaatsgebonden zijn daar
bij ieder dorpsfeest te bewonderen. Ondanks dat
wij hier in de regio de Tsjechische taal niet meester
zijn kunnen we toch genieten van de vele mooie
melodieën. Denk maar gewoon, het gaat vaak over
de liefde, vriendschap, wijn, bier en het alledaagse
leven. Túfaranka heeft ook twee zangeressen en
twee zangers die de verhalen en teksten prachtig
kunnen uitvoeren. Behalve de zang zitten er in dit
orkest verschillende goede solisten die uiteraard

op Paaszaterdag ook ruimschoots aan bod zullen
komen.
Bent u nieuwsgierig geworden dan kunt u kaarten reserveren via onze website www.blaaskapel.
nl Mailen kan ook naar info@blaaskapel.nl of telefonisch bestellen via het nummer 0478-641516. In
de voorverkoop kosten de kaarten €15,00 later aan
de avond kassa wordt het €17,50. Zaal open vanaf
18.00 uur. Een avondvullend programma op hoog
muzikaal niveau.
Graag tot Paaszaterdag 31 maart in De Pit.

Stichting Oranjefeest
Overloon
Flessenactie bij de Plus
Heeft u het ook gezien bij de ingang van de Plus?
Vanaf 1 maart hangt er een mooi oranjekleurig
a4tje op de brievenbus naast de flessenautomaat.
We proberen met deze actie geld in te zamelen
voor onze stichting. Stichting Oranjefeesten Overloon organiseert elk jaar met Koningsdag leuke
activiteiten voor de Overloonse jeugd van 0 tot 12
jaar. We proberen elk jaar een leuk en gevarieerd
programma in elkaar te zetten. Ook voor dit jaar
zijn we al weer volop bezig met het opzetten van
verschillende activiteiten, we proberen voor elke
leeftijdsgroep iets aantrekkelijks te bedenken.
Zoals u kunt begrijpen kost dit geld. Naast een mooie
bijdrage van de verjaardagenactie en een kleine
subsidie van de gemeente zijn onze inkomstenbronnen beperkt. Vandaar dat we nu ook heel blij zijn
dat we deze actie nu bij de Plus kunnen doen. We

hopen natuurlijk op heel
veel statiegeldbonnetjes.
We willen graag nog jaren
door gaan met het organiseren van leuke activiteiten. Uw bijdrage zal ons
hier erg bij helpen.
Daarom nogmaals: gooi
de komende tijd uw statiegeldbonnetjes in de
“oranje” brievenbus, u
steunt hiermee de jeugd
van Overloon.
Voor meer informatie:
stichtingoranjefeestenoverloon@gmail.com of
facebook.com/oranjeoverloon

Fanfare Vriendenkring feliciteert
jubilaris John Jacobs
Het is een van de trouwste leden van Fanfare Vriendenkring, altijd paraat voor extra
hand- en spandiensten. En dit jaar al 40 jaar
lid van Fanfare Vriendenkring; John Jacobs!
Het orkest zette hem en zijn vrouw Marian in het
zonnetje voor deze bijzondere prestatie. Natuurlijk werd hij toegesproken door zijn collega-bassen, ontving hij een speldje van de Brabantse
Bond van Muziekverenigingen en werd luidkeels
‘Lang zal ze leven’ voor deze es-bassist gezongen.
Bedankt voor jouw prachtige spel op de es-bas én
bedankt voor al die jaren vrijwilligerswerk voor onze
vereniging. We hopen je nog lang op vrijdagavond
op onze repetitie te kunnen blijven begroeten. Gefeliciteerd John!
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Voedselbos in Overloon
Stel je voor, je loopt door een bos, rijk en gevarieerd. Hoog boven je zie je volle boomkruinen. Ook
diverse klimplanten slingeren zich omhoog. Dichterbij zijn nog allerlei tinten groen, met name door
een veelheid van struiken om je heen. Daaronder
een bed van kleurrijke planten die dicht bij de bodem groeien. Er is weinig wind, het bos biedt beschutting. Er zoemen insecten, fladderen vogels, en
een muisje schiet haastig weg tussen het strooisel
op de bosbodem.
Wees welkom in de landbouw van de toekomst. Dit
rijke gevarieerde bos kan ons heel veel voedsel leveren. Een voedselbos.

moment omgevormd naar dergelijk voedselbos. In
totaal wordt het bos voorzien van ruim 250 verschillende soorten bomen en struiken die eetbare
producten opleveren. Daarnaast komen er ook nog
honderden soorten eetbare kruiden. Ook zal er een
grote variatie van eetbare paddenstoelen te vinden
zijn. Dus veel voedsel voor mens en dier.
Kortom een nieuwe vorm van duurzame landbouw
die veel kansen biedt.
Wil je meer weten over voedselbossen kijk dan de
video’s op de site van Stichting Voedselbosbouw https://www.voedselbosbouw.org/videos . Wil je meer
weten over voedselbos ‘In ’t Holt’ ga dan naar de
website www.intholtoverloon.nl.

Bij een voedselbos worden ecologische principes van een natuurlijk bos benut om een
verrassend grote variatie fruit, noten, bloemen en eetbaar blad te produceren. Tegelijkertijd is het een mooie plek waar mensen, vogels, insecten en dergelijke graag
verblijven. Voedselbossen zijn productief
zonder schadelijke inputs van kunstmest,
bestrijdingsmiddelen e.d. Eenmaal aangelegd kan ook volstaan worden met heel weinig beheer. Geen grondbewerking, onkruid
wieden of water geven. Het geheel is merendeels gebaseerd op meerjarige houten
gewassen.
In Overloon wordt momenteel dergelijk bos
gerealiseerd. Het terrein van minicamping
‘In ’t Holt’ aan de Holthesedijk wordt op dit
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Activiteitenkalender
vanaf 21 maart
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
zal vallen.
DONDERDAG 29 MAART: Algemene Ledenvergadering in de Pit. Uitnodiging, agenda en programma
zijn bij de leden bezorgd.
VRIJDAG 6/ZATERDAG 7 APRIL: Senioren Beurs Kring
Land van Cuijk. Meer informatie op de bezorgde folder. Niet-leden kunnen informatie vinden op www.
regionaleseniorenbeurs.nl. De toegangsprijs is € 2,-,
inclusief een consumptie.
MA, DI, WO en DO 9, 10, 11 en 12 APRIL: Oosterse Maaltijddagen. Aanmeldingsformulier uiterlijk 2
april inleveren.
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WOENSDAG 11 APRIL: Koken voor Ouderen. In de
foyer van de Pit. Aanvang om 12.00 uur. Alleen op
uitnodiging.
Belangrijke data in de nabije toekomst. In tegenstelling tot de melding in de info is de dagreis verplaatst van mei naar september. Bedevaart naar Kevelaer op dinsdag 5 juni.
N.B. Hulp voor invullen van het belastingformulier is
nog steeds beschikbaar. Ook niet-leden kunnen van
deze service gebruik maken. De belastingformulierinvuller 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.

Van de Zandklef tot de Raaij (2)
100 Jaar voetbalgeschiedenis in
woord en beeld. Dit keer een
paar korte beschrijvingen uit
de eerste 40 jaar.

werd heen gestapt. En bij gebrek aan voetbalschoenen werden de spelers gevraagd om de “kistjes” die
in het gewone leven ook werden gedragen, aan te
houden bij het voetballen.

De eerste vijf jaar na de oprichting waren zeer succesvol verlopen. Door de verhuizing van een aantal spraakmakende pioniers zoals de eerste voorzitter Ben Groenewoud en Meester Reiniers kwam
er onverwachts, maar pijlsnel, vanaf 1923 de klad
in de club. Prestaties liepen sterk terug en steeds
meer spelers van het eerste
uur haakten af. Het voortbestaan hing aan een zijden
draadje. De malaise duurde tot 1926. Mede op initiatief van Helm Loonen en
de gebroeders van Wanroy
(verwant aan de familie van
Raay) werd in dat jaar besloten tot een “heroprichtingsvergadering”. Een citaat uit
het door Helm Loonen opgestelde verslag geeft de tijdsgeest aardig weer: “De Zeer
Eerwaarde Heer Pastoor Van
Empel opende de vergadering. Mijnheer pastoor vroeg
wie er de baas was, Toen zei
W. Loonen: nog niemand. Het
is een heel nieuwe club en er
moet een heel nieuw bestuur
gekozen worden”

“Politieman te Overloon gemolesteerd” kopte de
Gelderlander in juli 1958. Het was enkele dagen na
de viering van het 40-jarige jubileum van SSS’18. Een
feest dat als gevolg van noodweer veel later kon
beginnen dan gepland. Op gezag van opperwachtmeester Scharn werd de bierkraan nauwelijks twee
uur na de opening, met de gebruikelijke serenade door de
fanfare, resoluut weer dichtgedraaid. In de vergunning
stond immers dat de eindtijd
voor het feest 22.00 uur zou
zijn. De opvattingen en de
stijl van deze diender en die
van de Loonse feestvierders
bleken onverenigbaar. Niet
alleen de Gelderlander maar
diverse landelijke dagbladen
deden verslag van de rellen
die daarop volgden. ‘Een opgewonden menigte mannen
en vrouwen trok tierend naar
de woning van de politieman
omdat zij geen genoegen namen met het door hem eerder gegeven bevel om een
einde aan de feestelijkheden
te maken’. Vijf mannen en
een vrouw werden ’s nachts
van hun bed gelicht. Het bestuur werd de volgende
dag urenlang verhoord. Wat volgde was een zeer
onrustige periode die tot en met de kermis, een
maand, later zou duren.

Net na de oorlog lag de akker aan het Hazenbroek,
die tot in de oorlogsjaren dienst had gedaan als
speelveld, nog bezaaid met zeer explosief materiaal.
Het veld was totaal onbruikbaar geworden nadat
de geallieerden het hadden gebruikt als mijnenveld
en artilleriestelling. Omdat er geen veilige alternatieven voorhanden waren werd besloten om in de
competitie alleen maar uitwedstrijden te spelen.
Door nood gedwongen werd er gespeeld in blauwe
shirts, overblijfselen van de tijdens de oorlog aan de
Duitsers gelieerde arbeidsdienst. De nood was kennelijk zo hoog dat over mogelijke morele bezwaren

In verband met de beperkte oplage van het boek adviseren wij u alvast gebruik te maken van de mogelijkheid van voorinschrijving. 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,-.

Nieuws van de Verjaardagenactie
Februari - het is ’n kort maandje.
Zelfs geen schrikkeldag zat er aan
dit jaar. Dan mag je als Verjaardagenactie niet zeuren als het ietsje
minder is: dat doen we dan ook niet. Én een gekregen paard mag je niet in de bek zien: dat doen we
dan ook niet!
We zijn heel blij met elke bijdrage voor het Overloonse kinder- en jeugdwerk. Februari bracht toch

maar weer mooi € 298,46 in het verjaardagenlaadje voor de Overloonse jeugd. Daar kunnen onze
jeugdorganisaties weer mooie dingen mee doen.
Onze dank is groot en welgemeend! Namens de
Overloonse kinderen danken wij alle jarigen van februari hartelijk voor hun bijdrage en volgende keer
meer nieuws van…
Stichting Verjaardagenactie Overloon
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25 jaar Raaymeppers
Wij vieren dit op zondag 15 april 2018.
Kom je ook?
We hebben voor deze middag een leuk programma:
Mogelijkheid om te badmintonnen
Een battle, met een mooie prijs in het
vooruitzicht
Een foto collage van deze 25 jaar
Presentatie nieuwe logo
Natuurlijk is er koffie / thee met iets lekkers

Leuk als je komt!
Vanaf 14.00 uur staan de deuren open.
Raayhal
Raaijweg 15-17 Overloon

Eieraktie van het Sint Theobaldusgilde
op dinsdag27 maart 2018
vanaf 17.00 uur
Prijs per hortje:
Prijs per stuk:

€ 5,00
€ 0,20

Niet thuis en toch graag eieren? Bel vanaf 27 maart naar Willeke Boom 06-11477434
Of naar ut Gildehuus tel.: 641276

Als het op de dinsdag en woensdag niet lukt om heel Overloon van eieren te voorzien, dan kunt u ons
op donderdagmiddag/avond verwachten.

Alvast bedankt!
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DE LÓNSE BIEB VRAAGT
BOEKEN VOOR
DE BOEKENMARKT
Een week voor de zomervakantie gaat De Lónse
Bieb weer een boekenmarkt organiseren bij De Plus.
Maar daarvoor hebben we wel boeken nodig. Wij
vragen u om weer eens in de boekenkast te duiken
om boeken te zoeken die u één of meerdere keren
gelezen hebt, maar waarvan u denkt, dat u ze niet
meer zult lezen. U kunt daar een ander nog een
groot plezier mee doen.
Deze kunt u vanaf 26 maart afgeven bij Betsie Hendriks, Stevensbeekseweg 2a, hier in Overloon naast
de Regiobank. Wel van te voren even bellen naar
0478 – 642018, want het is wel zo prettig als zij thuis
is, zodat de boeken meteen binnengezet kunnen
worden.
Wij zien u dan graag terug op zaterdag een week
voor de zomervakantie op de boekenmarkt bij De

Plus vanaf 10.00 uur. Evenals vorig jaar rekenen wij
op een mooie en gevarieerde collectie waarin u dat
speciale boek of boeken vindt waar u naar op zoek
was.
De opbrengst van deze markt komt geheel ten goede aan De Lónse Bieb, zodat wij nog jaren lang voor
u klaar kunnen staan op maandag en vrijdag van
14.30 – 17.00 uur en op woensdag van 15.00 – 19.30
uur in de Pit. Helaas kunt u daar geen boeken naar
toe brengen, omdat we daar de ruimte niet voor
hebben.
Dus uw “uitgelezen” boeken vanaf 26 maart brengen naar Betsie, Stevensbeekseweg 2a na een telefoontje naar 0478 – 642018. Namens De Lónse Bieb
al vast bedankt.

111e algemene ledenvergadering
fanfare Vriendenkring

Martin Derks nieuwe voorzitter,
Bert Bardoel erevoorzitter
Vrijdag 2 maart jl. hield fanfare Vriendenkring haar
111e algemene ledenvergadering. Een vergadering
waarin drie bestuursleden afscheid namen en drie
nieuwe bestuursleden gekozen werden.
Voorzitter Bert Bardoel blikte in zijn openingswoord terug op het afgelopen jaar, het 110e verenigingsjaar, met als hoogtepunten voor het fanfareorkest het nieuwjaarsconcert in de prachtige
concertzaal in Tilburg, concours Fantastique in de
schouwburg in Venray en het prachtige uitverkochte kerstconcert “Samen een” in december. Ook liet
hij in zijn openingswoord de uitdagingen van de diverse geledingen van de vereniging de revue passeren o.a. de jeugdwerkgroep en het slagwerkensemble, die als uitdaging hebben de jeugd te boeien
en te binden aan onze vereniging. In zijn openingswoord sloot de voorzitter af met de uitdaging voor
de hele vereniging om ondanks de geest des tijds

met een steeds meer individualistische maatschappij
en een bevolkingspiramide met steeds meer ouderen en minder jongeren, de vereniging te blijven die
we zijn… met twee voeten op de ‘Lónse grond’... en
middenin het dorpsleven van ons mooie Overloon.
Tijdens deze vergadering hebben drie bestuursleden, Bert Bardoel, Linda Verberkt en Caroline Nabuurs afscheid genomen als bestuurslid van fanfare
Vriendenkring. Bert Bardoel bedankte als voorzitter
Linda en Caroline voor hun inzet in het bestuur van
de vereniging.
Na het aftreden van deze drie bestuursleden werden Martin Derks, Gerrit van der Kaap en Emmy
Hendriks gekozen als nieuwe bestuursleden. Na
deze bestuursverkiezing werd Martin Derks door
de leden gekozen als nieuwe voorzitter van fanfare
Vriendenkring. Het bestuur van fanfare Vriendenkring is met negen bestuursleden na deze vergade-
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Beste inwoners van Overloon,

Zoals u hebt kunnen lezen in “Ons Eigen Erf” is volgende week de collecte van:

Samen Sterk voor goede doelen.
Wat houdt dit ook alweer in?
We hebben de 13 landelijke collectes voor de goede doelen, waarvoor in Overloon
gecollecteerd wordt, gebundeld. Dat betekent dat we niet 13 keer aan de deur komen
maar slechts één keer. Op de achterzijde van dit blad ziet u een overzicht van de goede
doelen waarvoor u geld kunt geven.
Wat vragen wij u te doen?
Achter het goede doel noteert u het bedrag dat u wilt geven. Dat hoeft niet voor elk doel
hetzelfde bedrag te zijn. U heeft vorig jaar misschien aan het ene doel meer gegeven
dan aan het andere, of misschien helemaal niks. U kunt het helemaal vrij invullen per doel.
Nadat u alles ingevuld heeft, telt u de bedragen bij elkaar op en zet de uitkomst in de
kolom totaal. Daarna doet u de invullijst samen met het bedrag dat in de kolom totaal
staat, contant in de envelop en plakt u de envelop goed dicht.
U hoeft geen naam op de lijst te zetten. Uw bijdrage blijft anoniem!
Dinsdag 27 maart en donderdag 29 maart komen twee collectanten in het bezit van een
legitimatiepasje tussen 18.00 uur en 20.00 uur de envelop bij u ophalen.
Legt u deze alvast klaar, zodat u hem alleen nog maar af hoeft te geven?
Waar we u nog op willen attenderen is, dat de plaatselijke verenigingen met hun acties
aan uw deur kunnen blijven komen.
We hopen dat de gezamenlijke collecte naar ieders tevredenheid zal verlopen.
Mocht u nog vragen, op- of aanmerkingen hebben, laat het ons horen.
Wij zijn ervan overtuigd dat deze actie dit jaar ook weer een succes wordt, zeker omdat
u net als wij weet dat alle goede doelen uw en onze steun hard nodig hebben.
Wij zorgen dat uw bijdrage op de juiste plek komt en houden u op de hoogte van het
resultaat. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking,
Wij maken ons Samen Sterk voor goede doelen.
Namens de werkgroep
Anja Voesten tel: 06 48927616 - anjavoesten@ziggo.nl
Marij Hubers tel: 06 12318898 - hubers.vloet@gmail.com

14

FONDS/STICHTING:

DOEL:

BEDRAG:

Uw bijdrage wordt besteed aan activiteiten en projecten t.b.v. mensen met een
verstandelijke handicap. De helft van de opbrengst is voor de regio waar het is
opgehaald.
www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl
1 miljoen mensen hebben diabetes waarvan 6000 kinderen, iedere dag komen
er 200 diabetespatiënten bij. Aan de gevolgen overlijden jaarlijks 10.000 mensen.
Op naar een toekomst zonder diabetes!
www.diabetesfonds.nl
De Nier Stichting zet zich in voor een toekomst met zo min mogelijk nierziekten
en een betere toekomst voor nierpatiënten.
www.nierstichting.nl
De helft van de opbrengst gaat dit jaar naar HOT die druk aan het aan het
repeteren zijn voor de voorstellingen in november.
www.cultureelfonds.nl
Steun deze stichting in hun strijd tegen ziekten van het spijsverteringsstelsel.
2 miljoen mensen in Nederland ondervinden dagelijks last van deze aandoeningen.
www.mlds.nl
Steun de vastenactie en geef de allerarmste een toekomst.
Dit jaar zal het geld naar Zambia gaan om zich te richten op voorlichting en
een goede gezondheidszorg om verspreiding van hiv te verminderen.
www.vastenaktie.nl
KWF Kankerbestrijding zet zich in op het gebied van wetenschappelijk onderzoek,
voorlichting, patiëntenondersteuning en fondsenwerving.
www.kwfkankerbestrijding.nl
+HW3ULQVHV%HDWUL[6SLHU)RQGVEHVWULMGWVSLHU]LHNWHQGRRUKHW¿QDQFLHUHQ
van wetenschappelijk onderzoek en zet zich in om de kwaliteit van leven van
patiënten en hun familie te verbeteren.
www.prinsesbeatrixspierfonds.nl
Iedereen wil gezonde longen!
Met uw bijdrage helpt u hier aan mee. Het Longfonds helpt mensen met
ademhalingsproblemen, zoals astma en de longziekte COPD.
www.longfonds.nl
De Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed t.g.v.
brandwonden tot een minimum beperken.
www.brandwonden.nl
1 op de 3 Nederlanders overlijdt aan een hart- of vaatziekte.
Daar moeten we wat aan doen! Help mee!
www.hartstichting.nl
MS is een ongeneeslijke ziekte die ook jonge mensen treft.
+HW06)RQGVPHGH¿QDQFLHUWRQGHU]RHNHQEHJHOHLGWHQKHOSWPHQVHQPHW
MS om zo de kwaliteit van leven te verbeteren.
www.nationaalmsfonds.nl
Tienduizenden mensen hebben last van aanvallen, een tijdelijke functiestoornis
LQGHKHUVHQHQ+HWHSLOHSVLHIRQGVLVKHHOHUJEOLMPHWXZ¿QDQFLsOHELMGUDJH
voor onderzoek en voorlichting.
www.epilepsie.nl

MEER INFO? ZIE OMMEZIJDE. BEDANKT VOOR UW BIJDRAGE.

TOTAAL BEDRAG:
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HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS

Masterclass Lieke van der Vorst
Stop heel even met waar je mee bezig bent en
sta stil bij je huidige manier van leven. Kan het
(nog) intenser, efficiënter, waardevoller?
Met persoonlijke anekdotes en een verrassende en ongelooflijke theorie schud ik de wereld
wakker en breng ik vernieuwende inzichten.

VERKOOP
•

Nieuwe en gebruikte
aanhangwagens en
paardentrailers

•

Onderdelen van alle
merken

ONDERHOUD

•

Reparatie en keuring
van alle merken

• Vrijdag 6 april 2018
19.30 - 21.30 uur
‘t Helder, Helderseweg 31 te Overloon

VERHUUR
•

• Donderdag 29 Maart 2018
19.30 - 21.30 uur
Werkcafé Asten, Kleine marktstraat 9

Euro 29,50 p.p

Aanhangwagens en
Paardentrailers

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

henckensoverloon.nl

Opgeven via:www.liekeweetraad.nl of
info@liekeweetraad.nl of
06-11356285
Facebook: Lieke weet raad Coach/spreker

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

Ons restaurant is elke dag geopend vanaf 10.00 uur.
De keuken is geopend op vrijdag en zaterdag
van 11.00 uur - 20.00 uur
Alle overige dagen van 11.00 uur tot 19.30 uur.

Vanaf zaterdag 24 maart gaan onze deuren weer open!
De winkel is geopend:
van maandag t/m zaterdag van 09.00 - 18.00.
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00.

Overloonseweg 10a,5821 EE - Vierlingsbeek.
Restaurant tel.: 0478 - 206080 Winkel tel.: 0478 - 642252
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ring weer op volle sterkte. Op dit moment hebben
zitting in het bestuur: Martin Derks (voorzitter),
Martien Arts (vicevoorzitter), Herman Dinnissen
(penningmeester), Anne-Marie Jerzykowski-Ewals
(secretaris), Ruwan Emonts, Emmy Hendriks, Gerrit
van der Kaap, René Marcellis, Ton van Lieshout.
Na een korte schorsing van de vergadering werd
Martin Derks welkom geheten als nieuwe voorzitter
van de vereniging. Martin sprak kort de vergadering toe en gaf aan het een uitdaging te vinden om
voorzitter te zijn van een vereniging die leden heeft
van jong tot oud. Aan het einde van de vergadering
overhandigde Bert Bardoel symbolisch de voorzittershamer en de statuten aan de nieuwe voorzitter
en wenst hij het bestuur en leden van fanfare Vriendenkring veel succes in de toekomst. “Blijf de dorpsfanfare die jullie zijn”.
Namens het bestuur nam Martien Arts het woord
tijdens de vergadering. Hij sprak Bert Bardoel toe

en gaf aan dat Bert na vijftien jaar voorzitterschap
stopt als voorzitter van fanfare Vriendenkring. Martien blikte even terug in de geschiedenis en geeft
aan dat Bert met 15 jaar voorzitterschap een van
de langstzittende voorzitters van fanfare Vriendenkring is. Langstzittende met 25 jaar was Bert Weijmans. Bert was een voorzitter met een tomeloze
inzet. Vanwege zijn verdiensten voor fanfare Vriendenkring stelde het bestuur unaniem voor Bert te
benoemen tot erevoorzitter. Martin Derks, de nieuwe voorzitter maakte de uitslag van de stemming
onder de leden bekend en benoemde Bert Bardoel
tot erevoorzitter van fanfare Vriendenkring. Ook
overhandigde hij hem de bijbehorende oorkonde.
Bert bedankte iedereen voor het vertrouwen in de
jaren als voorzitter van de vereniging en zijn vrouw
Wilma voor haar steun tijdens zijn voorzittersjaren.
Hij gaf aan het mooi te vinden deze oorkonde te
mogen ontvangen en erevoorzitter van fanfare
Vriendenkring te mogen zijn.

Oproep voor alle ouderen (senioren)
van de gemeente Boxmeer
met een scootmobiel, fiets of e-bike
(opgave vóór 15 april)
De SWOGB is van plan om in samenwerking met
VVN (Veilig Verkeer Nederland) en met steun van
de gemeente Boxmeer en de provincie Noord-Brabant, in september een instructiedag/opfriscursus te
organiseren voor en over het gebruik van scootmobielen, fiets en/of e-bike in het verkeer. Omdat er
de laatste jaren een stijgende trend te zien is in het
aantal ongevallen onder deze doelgroep. Het doel
van deze dag is om veiliger en met meer plezier aan
het huidige verkeer te laten deelnemen. De cursus
voor scoormobiel zal afhankelijk van het aantal
deelnemers in Boxmeer en/of Overloon plaatsvinden. De cursus voor fiets en/of e-bike zal afhankelijk van het aantal deelnemers in een van de grotere
kernen plaatsvinden Deelname is gratis.
Op deze dag zal er aandacht geschonken worden
aan de volgende onderwerpen:

• Oefenen met de fiets en/of e-bike in de praktijk op
een uitgezet behendigheidsparcours.
Er zal een lokale rijwielhandelaar aanwezig zijn
voor de nodige technische vragen/opmerkingen.
Bovendien is er aansluitend nog een fietstocht
waaraan alle deelnemers kunnen deelnemen.
Indien u belangstelling heeft, meldt u dit voor 15
april bij Jan van Dijk.
E-mailadres: janm.vandijk@gmail.com onder vermelding Scootmobieltraining of fiets en/of e-bike
training met de volgende gegevens: man/vrouw,
leeftijd, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer.
Of per post sturen naar Dhr. J. van Dijk, Sint Janslaan
1C, 5836 AX Sambeek met bovenvermelde gegevens.
Deelname is gratis!

• Kennis van de verkeersregels.
• Oefenen met het gebruik van de scootmobiel in
de praktijk.

Eind juni of begin juli hoort u of deze training (in
september) doorgang vindt.
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Heeft u vragen
of wilt u een
afspraak? Bel:
(0478) 64 24 75
www.fysiovandervliet.nl





Homeopathie,
een milde en
effectieve
geneeswijze voor
uiteenlopende
klachten.
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Heitje voor ‘n karweitje 2018
(Paas)zaterdag 31 maart

Zelf je huis bouwen
Niels Raaymakers en Stef Aben bouwen hun eigen
huizen in Ledeacker. Samen met hun partners zijn
ze in december 2016 begonnen aan dit avontuur en
verwachten er aankomende zomer echt te kunnen
gaan wonen.
“Stef wilde graag zelf een huis gaan bouwen in Ledeacker en ik zag dit eigenlijk wel zitten. We kenden
elkaar nog niet heel goed toen het ter sprake kwam,
maar onze vaders werken beiden in de bouwsector
en wonen vlak bij elkaar. Op een stuk bouwgrond in
Ledeacker zijn we nu samen een 2-onder-1-kapper
aan het bouwen.” vertelt Niels.

Zelf bouwen betekent ook veel regelen
Vooral al het ‘gedoe’ om het bouwen heen kost veel
tijd vinden Niels en Stef. Niels werkt op kantoor en in
de avonden en weekenden is hij (net als Stef) te vinden op de bouwplaats. Niels: “Ik zou dan het liefste
alleen maar bezig willen zijn met het daadwerkelijk
bouwen, maar het regelwerk moet ook gedaan worden. Dit doen we met onze partners samen natuurlijk, maar ik had vooraf niet gedacht dat dit zoveel
tijd zou kosten. Denk bijvoorbeeld aan het inkopen
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van bouwmaterialen, de administratie en regelen
van mensen en bedrijven waar we werk aan uit besteden.” Stef vervolgt: “Ik ben interieurbouwer van
beroep en kan veel timmerwerk zelf doen. Zo maak
ik bijvoorbeeld de keuken zelf. Maar we maken niet
alles zelf, het stuccen bijvoorbeeld laten we over aan
een vakman. Ik vind trouwens ook dat het regelwerk
om de bouw heen veel tijd kost. Maar ik ben wel heel
tevreden over de keuzes die we hebben gemaakt.”
En met een grote knipoog: “Alleen die buurman…
tja…”.
Inkopen bij Sjef
Alle installatiematerialen kopen Niels en Stef bij Van
Gemert Installatiegroep in Mill of Overloon. Niels:
“In Mill staat Sjef vaak in de winkel en hij en zijn
collega’s helpen ons met het uitzoeken van de juiste
materialen en hoeveelheden, dat scheelt veel tijd. Bij
grotere hoeveelheden laten we rechtstreeks op de
bouw leveren. Daarnaast hebben we de tekeningen
van het installatiewerk ook door hen laten maken.
Daardoor kennen ze onze bouw ook goed. Soms
merk je bij andere leveranciers dat ze wat geheimzinnig zijn over bijvoorbeeld de prijs. Maar dat is bij
Sjef niet, gewoon transparant en duidelijk, zonder
dat je daar naar moet vragen. Kijk, via internet bestellen is vast iets goedkoper, maar dan heb je Sjef
en zijn collega’s niet. Want als we nu materiaal over
hebben, dan kan je dat gewoon teruggeven. Doe
dat maar eens via een internetshop... En soms komt
Sjef na zijn werk nog materiaal brengen zodat we
toch die avond of weekend door kunnen. De service
die Van Gemert levert is een belangrijke steun als je
zelf aan het bouwen of klussen bent.”

Bijenhotelkopen.nl en
TV-tuinman Lodewijk
beschermen samen de wilde bijen
Overloon, 13 maart 2018
De Overloonse sociale onderneming Bijenhotelkopen.nl is als Young Potential businesspartner aangesloten bij NL Greenlabel, de organisatie van Lodewijk Hoekstra (bekend van o.a. RTL Eigen Huis
& Tuin) en Nico Wissing. De samenwerking is op 8
maart 2018 officieel beklonken door het tekenen
van de partnerovereenkomst tijdens het jaarlijkse
business-event. Bijenhotelkopen.nl streeft net als
NL Greenlabel en haar partners naar een duurzame,
groene en sociale samenleving. De ruim 160 partners
werken nauw samen en delen de kernwaarden:
duurzaam, buitenleven, integer, open, samen
en meaningful profit. Dankzij de samenwerking met NL Greenlabel kan Bijenhotelkopen.nl
nu op grotere schaal een bijdrage leveren aan
het verbeteren van de biodiversiteit en de natuurlijke ondersteuning van de wilde bijen met
professionele nestgelegenheid in Nederland.

bijenhotels bieden schuil- en nestgelegenheid en
overwinteringsmogelijkheden, niet alleen aan wilde
bijen maar ook aan andere nuttige insecten. De wilde bijen hebben, in tegenstelling tot de honingbijen,
geen angel. Zij hebben namelijk geen korf, koningin
of honing te verdedigen en steken daarom niet. Het
is belangrijk om de wilde bijen te ondersteunen, met
bloemrijke beplanting voor de nectar en met bijenhotels als nestgelegenheid. Wilde bijen en andere bestuivende insecten zijn van cruciaal belang voor het
leven op aarde. Zonder hen geen fruit en groente.

Bianca Pouw, eigenaar van Bijenhotelkopen.nl:
“Ik ben verheugd dat NL Greenlabel en Bijenhotelkopen.nl de handen ineen slaan voor de
wilde bijen. Lodewijk zet zich als bijen ambassadeur al langer in voor het beschermen van de
wilde bijen, een samenwerking kon daardoor
Van rechts naar links: Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel en
niet uitblijven. Wij onderschrijven volledig de
Bianca Pouw en Leon Gerrits van Bijenhotelkopen.nl
principles van NL Greenlabel, waar duurzaam
en eerlijk handelen uitgangspunt is van het verdien- NL Greenlabel
model. Samenwerken aan een groenere wereld met NL Greenlabel wil de inrichting van de buitenwereld
aandacht voor prosperity, people, planet en profit weer in balans brengen met de natuurlijke leefomsluit geheel aan bij onze sociale bedrijfsvoering. geving. Daarom heeft het zich ten doel gesteld het
Aangezien onze bijenhotels voor een deel wor- gebruik van duurzame producten en materialen en
den geproduceerd door mensen met een afstand groen in de ruimste zin van het woord te bevordetot de arbeidsmarkt, kunnen wij met deze nieuwe ren om te komen tot duurzame gebiedsontwikkesamenwerking, naast meer biodiversiteit en onder- ling, van particuliere tuin tot complete woonwijk en
steuning voor de wilde bijen, ook meer maatschap- bedrijvenpark. Daartoe brengt NL Greenlabel kenpelijke impact creëren. Een prachtige win-win-win nis, producten, leveranciers en professionals op gesituatie, voor mens en natuur.”.
bied van duurzame innovaties bij elkaar en maakt
het duurzaamheid werkbaar en meetbaar.
Bijenhotels
Bijenhotels zijn kunstmatige nestplaatsen die uit al- Bijenhotelkopen.nl
lerlei natuurlijke materialen zijn opgebouwd. De De sociale onderneming Bijenhotelkopen.nl wil
door het leveren van professionele bijenhotels bijdragen aan de natuurlijke ondersteuning van wilde
bijen en andere bestuivende insecten. Professionele
nestgelegenheid is van essentieel belang voor de
wilde bijen. Bijenhotelkopen.nl verschaft met de
duurzaam geproduceerde bijenhotels de mogelijkheid aan bedrijven, instellingen én particulieren om
een steentje bij te dragen aan het beschermen van
de wilde bijen. De bijenhotels worden met de hand
gemaakt van Nederlands en/of Belgisch hout. De
productie vindt plaats in sociale werkplaatsen, waar
Bijenhotelkopen.nl onder het motto “no social waste” werk verschaft aan mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt.
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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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Gerrit Arts
Kantoor Overloon
24 uur bereikbaar op:

Te l : 0 4 7 8 - 6 4 0 0 2 6
Mob. 06-51135364
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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

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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Land van Cuijk legt eerste glasvezelkabel
Op vrijdag 16 maart ging de eerste schop symbolisch
in de grond om de aanleg van het glasvezelnetwerk
in het Land van Cuijk af te trappen. LVCNET, E-Fiber en de gemeentes (Sint Anthonis, Boxmeer, Cuijk,
Mill & Sint Hubert en Grave) hebben dit mooie moment samen met betrokkenen gevierd. Na een lang
voortraject is het moment eindelijk daar. De graafwerkzaamheden gaan in het tweede kwartaal van
2018 van start in Sint Anthonis.
Een gezamenlijk initiatief
Maarten Jilisen wethouder Economische zaken van
de gemeente Cuijk kijkt uit naar deze nieuwe ontwikkeling: “Veel ondernemers en burgers kijken
reikhalzend uit naar een voorspoedige aanleg. Velen hebben op dit moment al een enorme behoefte aan veel meer bandbreedte. Glasvezel kan die
behoefte invullen. De aanleg van glasvezel in onze

mooie regio is van groot belang voor leefbaarheid
en economie en het kan niet snel genoeg gaan. Wij
als gemeenten van het Land van Cuijk zijn dan ook
uitermate content met deze start”
Ook LVCNET is enthousiast: “We zijn blij dat na het
harde werk van vele ambassadeurs en het bestuur,
we er samen met E-Fiber in geslaagd zijn om iedereen in het Land van Cuijk op glasvezel te gaan aansluiten.”
Gratis aansluiting
E-Fiber legt samen met aannemer SPIE het glasvezelnetwerk aan in het Land van Cuijk. Eric Vos, oprichter van E-Fiber, laat weten dat alle adressen, ook
in het buitengebied, worden aangesloten op het
netwerk.
De aanleg van het glasvezelnetwerk is voor
alle huishoudens gratis. Om ook gratis te worden aangesloten op het netwerk dien je zo
snel mogelijk een glasvezelabonnement af te
sluiten via een van de beschikbare providers.
Een internetabonnement is al beschikbaar
vanaf € 37,50 per maand. Meer weten? Kijk
op lvcnet.nl of e-fiber.nl.
Omschrijving foto: v.l.n.r. Hugo Bens (LVCNET), Peter Stevens (gemeente Boxmeer), Ingrid Voncken
(gemeente Sint Hubert), Eric Vos (E-Fiber), Pieter
van Dieperbeek (gemeente Grave), Maarten Jilisen
(gemeente Cuijk) en Jos van den Boogaart (gemeente
Mill en Sint Hubert)

Overloonse Bridgeclub
Tijdens de 2e zitting van
deze ronde, de 3 sterkste paren in de gele lijn:
1 Marijke van den Boom &
Aike van Glabbeek
60.75%
2 Corrie Hartong & Math Keulards
55.17%
3 Bert Vloet & Ko Sturm
53.50%
In de rode lijn :
1 Nellie Basten & Ethel Hilhorst
2 Mia Henckens & Jac van der Voorn
3 Hans Visscher & Koos Bongers

64.58%
58.70%
57.83%

In de groene lijn:
1 Ricky Henckens & Leny Jansen
2 Thea Peters & Tonny Polman
3 Nellie Jeuken & Marthy van Pelt

61.28%
59.27%
58.09%

Nu de 3e zitting. De 3 beste paren in de gele lijn:
1 Truus Kusters & Bert Vloet
62.50%
2 Math Keulards & Ko Sturm
58.33%
3 Mia & Sef Lommen
55.90%

In de rode lijn:
1 Koos Bongers & Jo Kok
2 Nellie Basten & Ethel Hilhorst
3 Gerda & Mathieu Crooijmans

65.27%
58.45%
55.86%

In de groene lijn:
1 Mien & Jac Spreeuwenberg
2 Thea Peters & Tonny Polman
3 Nellie & Huub Camps

71.58%
58.92%
58.08%

Gezocht
Hulp in de huishouding
1 x in de 2 weken 3 uur

Tel. 06 41985334
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VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open
van 12.00 tot 18.00 uur
WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
dϬϲͳϭϮϵϵϭϵϳϵ
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Agenda
2018
21 maart
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00
uur
21 maart
Gemeente, Verkiezingscafé, de
Weijer Boxmeer, vanaf 21.00 uur
22 maart
KBO, IVN-wandeling Ballonzuil,
vertrek Parkeerplaats De Pit,
13.00 uur

23 en 24 maart
Scouting, Opschoondag
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
Scouting, Heitje voor ‘n karweitje
31 maart
Freunde Echo, Optreden samen
met Túfaranka, De Pit, 19.00 uur
3 april
Oker, open repetitie, De Pit, 20.00
uur
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Natuurpraktijk Vellir &
Zoutkamer Overloon
Praktijk voor natuurgeneeskunde:
Zouttherapie, acupunctuur,
massage, SCIO biofeedback

Dag en nacht bereikbaar op

0478 588 889

Keizersveld 54, 5803 AN Venray
www.goemansuitvaartzorg.nl

Iris Vella Bamber
Holthesedijk 6
5825JG Overloon
06 81 48 05 51
info@natuurpraktijkvellir.nl
www.vellir.nl
maandag t/m vrijdag op afspraak

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

Ontmoet
De juiste adviseur voor al je vragen.
Op woensdag in de even weken van 9.00-21.00 uur, Zuster Bloemstraat in Beugen.
Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/lvcm
Een aandeel in elkaar

Ɛ͛:ĂĐŬsĞƌŵĞƵůĞŶƵǁƉůĂĂƚƐĞůŝũŬĞĐŽŶƚĂĐƚƉĞƌƐŽŽŶ
ǀŽŽƌ;ƚŝũĚĞůŝũŬͿƉĞƌƐŽŶĞĞů͘
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:ĂĐŬ͘ǀĞƌŵĞƵůĞŶΛŚĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘Ŷů
ǁǁǁ͘ŚĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘Ŷů
,ĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘ŶůǀŽŽƌĞĞŶŐŽĞĚĞŵĂƚĐŚ
ƚƵƐƐĞŶǁĞƌŬŐĞǀĞƌĞŶ;ƚŝũĚĞůŝũŬͿƉĞƌƐŽŶĞĞů͘
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6 april
Scouting, installatie nieuwe leden, Blokhut
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
14 april
Zonnegroet, Verwendag, Gildehuis, 11.00 - 15.00 uur
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
30 april
Palet, Goede Vrijdag-viering met
film “Een Weg”, Kerk, 19.00 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
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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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

HAARWERKEN VOOR
ALLE HAARPROBLEMEN

met mooi haar meer
zelfvertrouwen!
MEER INFO?
BEL ONS OF KIJK OP DE SITE
BETROKKEN | PERSOONLIJK | KWALITEIT
BETROUWBAAR | ERVAREN | PROFESSIONEEL
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Warme Bakker Degen
Twan Wilmsen | 06 51 252 699 | www.awing.nl
Voor computers, printers, wifi, cartridges,
Routers, onderhoud en reparatie.

Ontmoetingspunt ‘t HELDER
Ruimte voor úw ideeën!
Zat. 31 mrt. De Kunst van het vitaal ouder worden door
Erik-Alexander Richter
13.30 uur
Aanmelden: info@elsbasten.nl

Reclame: 26 t/m 31 maart
• Paasvlaai
€ 10,30
• Croissant
€ 0,70
• 8 Zachte broodjes + 2 gratis
Reclame: 3 t/m 7 april
• Kersenyoghurtvlaai
€ 10,35
• Lônse mik
€ 2,35
• 4 Krentenbollen + 1 gratis
Irenestraat 2 Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

Zat. 14 apr. Dag voor de verloren tweelinghelft door
10.00 – 16.30 uur
Mariet Verheijen
Aanmelden: www.verlorentweelinghelft.nl
Vr. 20 apr. Workshop palletschilderen 13.30 – 17.00 uur
Aanmelden: ‘t Helder

Kijk op de website voor meer informatie!
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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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

4 april
28 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!

