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Tonnie en Jos van de Pas - samen sterk - al 50 jaar
‘We lezen zelf graag de verhalen van andere mensen in
Ons Eigen Erf. Dus kunnen
we jullie ons verhaal niet
onthouden’, aldus Tonnie.
Dát vinden wij ook een goede reden voor een interview!
Heerlijk in het zonnetje zittend in hun woonkamer op
‘de Kuluut’ doen Tonnie en Jos hun verhaal. Jos: ‘Het
was stralend weer op die 17e april in 1968, en Tonnie
woonde niet ver van de kerk. Daarom zijn we maar
te voet met de hele familie in processie naar de kerk
gelopen.’ Dat was in Rijkevoort, de thuis van Tonnie
Egelmeers. Ze waren beiden nog piep, Tonnie 21 en
Jos 23. Jos - de jongste uit een boerengezin van 14 kinderen in Hoogeloon - was nog bezig met zijn studie
aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen, waar
hij zich specialiseerde in de fokkerij van runderen en
varkens. Zijn stages brachten hem her en der, terwijl
Tonnie, ook de jongste thuis - afgestudeerd aan de
kweekschool - juf was aan de lagere school in Haps.
Als je elkaar in zo’n situatie toch regelmatig wilt zien
- en dat wil je als jong verliefd stel - dan
was trouwen in die tijd een goede optie.
Wageningen werd hun eerste woonplaats
omdat Jos nog bezig was met zijn studie.
Tonnie zegt haar baan in Haps op en volgt
haar man. Om ook daar weer een baan te
vinden in het onderwijs had meer voeten
in de aarde dan ze zich had voorgesteld.
Bijna alle scholen waren protestants en als
katholieke onderwijzeres aan protestantse kinderen lesgeven, dat kon destijds niet
zomaar. Na een tijdelijke baan in een kledingwinkel kon ze uiteindelijk toch weer
voor korte periodes in het onderwijs aan
de slag.

Het onderzoekswerk op zijn vakgebied vond Jos ‘reuze interessant’. Hij hoefde dan ook niet lang na te
denken toen hij na 2,5 jaar door Euribrid in Boxmeer
gevraagd werd om onderzoek te doen naar de kruisingsmogelijkheden in de varkensfokkerij. Dán komt
Overloon in beeld. Ze zoeken een huis in de omgeving
van Boxmeer. Met broer Toon - die al een tiental jaren
hier woont - rijdt Jos rond. Het was al jaren een droom
van hem om een boerderijtje te kopen. Ze komen uit
bij Bert Rongen aan de Oploseweg. Ook Tonnie ziet
zich daar wel oud worden. Hier hadden ze de ruimte,
nu mocht er ook wel gezinsuitbreiding komen. Echter
niet alles in het leven loopt zoals gepland… Ze moesten wachten tot 1977. Toen werden ze verblijd met
de adoptie van Thomas - negen weken oud. En dan
gaat het snel! Negen maanden na de komst van Thomas wordt dochter Sophie geboren. Drie jaar later ziet
Anita het levenslicht in het prachtige Overloon. Een
mooie toekomst ligt voor hen, maar het gezin brengt
ook veel zorgen met zich mee. De woorden boven de
ingang van het oude Gemeenschapshuis ‘Samen Sterk’
is steeds hun lijfspreuk.

Na zijn afstuderen in 1970 gaat Jos onderzoek doen bij het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek in Zeist. Ook nu verhuist
het stel naar hun nieuwe werkomgeving
in Zeist. Tonnie kon hier makkelijker werk
vinden en heeft met heel veel plezier les
gegeven als langdurige invalskracht op enkele scholen in de buurt.
Foto: Wil Hüsken

Een andere droom van Jos is om zijn kennis van
de varkensfokkerij en dan met name de productie van fokmateriaal, zoals boeren dat noemen, in
een eigen bedrijf te realiseren. Na aanvankelijk gestart te zijn samen met broer Toon, blijkt er op zijn
woonkavel voldoende ruimte om een geheel eigen
fokbedrijf op te zetten. In het begin doet hij alle
voorkomende werkzaamheden in z’n eentje, maar
zodra de tijd er rijp voor is wordt het bedrijf en de
personele bezetting uitgebreid, zodat Jos zich meer
kan richten op de bedrijfsvoering en de fokkerij, zijn
grote passie. Ook kwam er toen meer tijd vrij om
bestuurlijk actief te zijn. Jos was jaren lang bestuurder van de landelijke varkensfokkerij organisatie,
varkens KI vereniging en de regionale reconstructie
commissie voor herindeling van het platte land.
Tonnie had graag in het onderwijs terug gegaan,
maar het gezin vraagt haar volle aandacht. Toch
vindt ze ook nog tijd voor vrijwilligerswerk. Zij is jarenlang actief voor de kerk in Overloon als onder
andere voorganger bij gebedsdienst en avondwake (destijds opgezet door pastoor Brom). Om hierbij meer verdieping te krijgen volgt ze vanuit haar
persoonlijke belangstelling cursussen voor pastorale
toerusting en de tweejarige cursus religie te Nijmegen, wat haar weer van dienst is als lid van het pastorale team. Dit kleine gezelschap ondersteunt en
voedt pastoor Tolboom - tot zijn vertrek in 2011 - in
zijn pastorale werk voor onze parochie.
Naast dit meer serieus getinte werk, is Tonnie vele
jaren vrijwilliger geweest bij het ZooParc, om mensen rond te leiden en ook om nieuwe gidsen op te
leiden.
Een bedrijf beëindigen of overdragen vraagt veel
energie en tijd. Gelukkig ziet Jos dat tijdig in. Een
aantal jaren werkt hij samen in maatschap met zijn
voormalige medewerker, om het bedrijf in 2007 volledig aan hem te kunnen overdragen.
Het bedrijf verkopen houdt in dit geval automatisch
in dat ze ook hun zo geliefde plekje aan de Oploseweg moeten verruilen voor een ander onderkomen.
Op de Kuluutsheuvel vinden ze een huis dat ze door

een fikse verbouwing helemaal tot hun nieuwe thuis
hebben kunnen maken. Wie Tonnie en Jos wil interviewen, moet dat beslist op een zonnige namiddag
doen. Laten wij dat nou perfect gepland hebben!
Er komt nu meer tijd voor andere zaken. Ze hebben
altijd graag gereisd, met bijzondere belangstelling
voor kunst en cultuur en vooral ook andere culturen
ontdekken. Na thuiskomst maakt Jos altijd uitgebreide reisverslagen. Niet alleen om de ervaringen
opnieuw te beleven, maar hij beleeft ook veel plezier aan het schrijven.
Als medeoprichter van de tennisclub was tennissen tot voor enkele jaren terug voor Jos en Tonnie
een favoriete bezigheid. Hun dagelijkse wandeling
houdt hen nu fit en in de zomermaanden gaan ze
de fiets op om allerlei streken in Nederland te verkennen. Sinds de nieuwe golfbaan in Overloon er is,
gaat Jos ook golfen en op woensdagavond bridgen.
Ze hebben er nu alle tijd voor en ook de kleinkinderen kunnen op opa en oma rekenen!
Jos en Tonnie hebben elkaar leren kennen op een
dansavond in Oploo. Dansen vonden ze allebei
heerlijk en er ging later geen feestje voorbij, zonder
de hele avond op de vloer te zijn geweest.
Op 17 april begint hun gouden feest met een eucharistieviering die ze voornamelijk zelf hebben samengesteld. Ze zijn heel blij dat pastoor Tullemans uit
Oeffelt daarin wil voorgaan.
En dán kan het feest losbarsten! Hun beide grote
families zijn echte feestvierders. Tonnie en Jos zijn
in het ouderlijke gezin Van de Pas het 10e paar dat
de gouden bruiloft mag vieren, en in het gezin van
Tonnie is zij het 7e paar met een gouden jubileum.
Op de jubilea van hun broers en zussen zorgden ze
met z’n tweetjes vaak voor een voordracht, waarin
vooral Tonnie haar creativiteit kwijt kon. Zullen de
anderen nu ook wat voor hen in petto hebben of
wordt dat een taak voor de kinderen? De redactie
wenst hen een onvergetelijke dag en nog heel veel
jaren samen!

Het mag geen naam hebben
Speeltuin zoekt nog geld voor de exploitatie - ezeltje strek je…!
Pas op, zeven dwergen in de Overloonse bossen…!
Sneeuwwitje ook…? Of mag dat niet meer, net als Zwarte Piet?
Ben maar paard bij de Overloonse ruiter/ponyclub - dan moet je met ’n vreemde naam door het leven…!

2

Eindelijk is het dan bijna zover!
Op zondag 15 april a.s. om 10.30 uur doen wij onze
Eerste Heilige Communie in de H. Theobalduskerk te

Overloon. Wij mogen dan echt bij Jezus horen door
zijn vriend, vriendin te worden. Dat is zijn grootste
geschenk wat wij mogen ontvangen. Het thema van deze viering is: Geef kleur aan je Leven.
Wij zouden het erg fijn vinden u dan allemaal
te mogen begroeten op ons Feest.
Tot dan allemaal!
2de rij van links naar rechts: Raff Smits, Lara
Van Eeuwijk, Pastoor Van der Sluis, Milou
Verstappen, Loes Ebbers, Daan Molenaar.
1ste rij: van links naar rechts: Maja Kacprzak,
Benthe Klein Koerkamp, Fillis Janssen, Thijs
de Haas

Kerkberichten

Acolieten: Gerda Willems en Joep
Smeets

15 april – 21 april
Jan Hendriks, tel. 641753

Intenties: Pastoor van Boxtel, de
overleden familie Cleutjens-Linders en zoon Michel

22 april – 28 april tot 18.00 uur
Tiny Willems, tel. 641814

Vieringen 8 april – 21 april
Zondag 8 april 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Mennen
Acoliet: Gerda Willems
Intenties: jaargetijde is voor Jos
Cornelissen en voor Theo van Son
De Tegelse Hofzangers zullen
deze viering muzikaal verzorgen
met hun liederen uit de Slavisch
Byzantijnse liturgie

Zondag 15 april 10.30 uur
Feest van de Eerste Heilige Communie
Thema: Geef kleur aan je leven
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Sluis

Dinsdag 17 april 13.30 uur
Eucharistieviering uit dankbaarheid bij het 50-jarig huwelijksjubileum van Jos van de Pas en Tonnie
van de Pas-Egelmeers.
Voorganger: pastoor Tullemans
Acolieten: Jeanne Willems, Gerda
Willems, Ans Abels, Francien Janssen

Vieringen in Huize Loôn
Maandag 9 april 19.00 uur
Eucharistieviering
Maandag 16 april 19.00 uur
Eucharistieviering

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

Onlangs is de grafsteen geplaatst
bij het graf van onze geliefde
pastoor Henk Tolboom
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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 april op zaterdag 28 april
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 22, 28
en 29 april bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk dinsdag 10 april 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

Bereikbaarheid Parochie Maria,
Moeder van de Kerk

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

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

Speeltuin Gewoon Buiten
ontvangt € 5.000,van de gemeente
Overloon - “Stichting Recreatie is verrast over het
aantal bedrijven en fondsen die het project bestaande uit o.a. de grote buitenspeeltuin ondersteunen.
Echter nog meer verrast zijn we met de bijdrage
van € 5.000,- van onze gemeente. Dit goede nieuws
hebben we gekregen op de dag van de verkiezingen, altijd leuk zulke verrassingen aldus Renuka van
Gaal.”

heeft Renuka van Gaal neergelegd bij NSGK. NSGK
heeft namelijk een regeling voor serviceclubs en bedrijven dat het bedrag wat gedoneerd wordt aan
een project dat is getoetst aan de doelstellingen van
NSGK, verhoogd wordt met 50%. De Stichting krijgt
van NSGK voor deze twee donaties nog eens € 750
extra als cadeau naast de € 20.000,- die de stichting
al toegekend heeft gekregen van NSGK.

In januari 2018 kreeg de stichting bericht dat zij
een bijdrage van de Kiwanis zouden ontvangen. In
maart kregen ze bericht dat ook de industriële kring
een financiele bijdrage levert aan de realisatie van
de speeltuin. Het bedrag van maar liefst € 1.500,-

Twee weken geleden heeft de stichting contact gehad met Wiljan Laarakkers, hij wil ook een financiële bijdrage leveren aan de realisatie van het project
en ook deze bijdrage komt in aanmerking voor een
verhoging van 50%. Hoe waanzinnig is dat?
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De Stichting heeft nu nog enkele aanvragen voor
bijdragen aan de exploitatie uitgezet bij ondernemers en serviceclubs en ook zij mogen/kunnen gebruik maken van de NSGK plusregeling. NSGK kan
tot maar liefst € 7.500,- per jaar bedragen verhogen.
De stichting maakt heel dankbaar gebruik van deze
regeling, omdat zij ook vindt dat een samenleving
inclusief iedereen mooier is. Wij willen met ons project ook kinderen met en zonder handicap samen
laten opgroeien. Voor meer info: https://www.nsgk.
nl/doe-een-aanvraag/serviceclubs-bedrijven/
Ook ervaren we dat de gemeente ons initiatief omarmt. Na het ontvangen van de vergunning, kregen we op 21 maart het positieve bericht dat ook

de gemeente een financiële bijdrage levert aan het
project. Dit geeft vertrouwen in een goede samenwerking met de gemeente. Ons project zal onze
gemeente immers een enorme boost geven in vele
opzichten.
Tot slot wil de stichting kenbaar maken dat op 7 april
a.s om 13:30 officieel de schop in de grond gaat. Na
jarenlang keihard werken als vrijwilligers, is dit toch
ook weer een hele mooie mijlpaal om even bij stil te
staan. Bij deze nodigen wij geïnteresseerden uit om
hierbij aanwezig te zijn.
Voor meer informatie over de Stichting Recreatie en
Meer kijk op www.speeltuinboxmeer.nl.

Verkeersbrigadiers gezocht!
Zoals bekend wordt er iedere doordeweekse schooldag
gebrigadierd bij de oversteekplaats bij de Plus. Sinds het najaar 2017 doen
we dit samen met de kinderen van groep 8! Wij hopen dit ook in het nieuwe schooljaar te continueren.
Aangezien een van onze brigadiers na de zomervakantie stopt, zijn wij op zoek naar vervanging.
Heb jij 1x in de week 2x per dag een kwartiertje tijd

over en lijkt het je leuk om dit op vrijwillige basis
te doen, meld je dan bij een van onderstaande verkeersbrigadiers:
Anja Houben: 06-53710836
Wendy Reijntjes: 06-31544670
Anita van Eeuwijk: 06-13315845
Mieke Nabuurs: 06-21808480
Cindy Arts 06-41197847

Eric Verbruggen ATB-Kampioen 2017-2018
De TKO is een actieve
vereniging met veel enthousiaste toerfietsers en
ATB-ers. De afgelopen
winter hebben we weer een heel mooi ATB-seizoen
doorlopen. Meestal gaan we dan met een groep
van zo’n 15-20 leden naar ATB-tochten in de omge-

ving. Prachtige tochten zijn er gereden in Limburg,
Oost-Brabant, en Gelderland. Soms koud, soms
modder, maar heel vaak mooie tochten door velden
en bossen.
Op 11 maart jl. werd de seizoenswissel gehouden.
Dit betekent dat we weer allemaal overstappen op
de racefiets. Tijdens de seizoenswissel werd onder
het genot van koffie met een worstenbroodje bij
Museumzicht ook de ATB-kampioen bekend gemaakt. De commissie zei over hem: ‘Het is iemand
die graag zijn rondje doet en af en toe zich nog een
jonge God waant. De ATB-kampioen van dit jaar is
soms zo goed dat ie voorin zit en soms is het ook
maar goed dat ie laatste is. Soms is zijn ATB-fiets
goed onderhouden, maar soms ook met slaolie…’.
De commissie roemde het enthousiasme van Eric
Verbruggen! Een drijvende kracht in het ATB-en.
Lijkt sportief en gezellig fietsen je wat? Dan kun je
vrijblijvend een paar weken mee fietsen.
Voor meer informatie zie www.toerklub.nl

Eric Verbruggen (foto Jo van Gemert)
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Ben v/d Zanden Kruisboogkoning 2018
Op zaterdag 10 maart kwamen
onze kruisboogschutters weer bij
elkaar om te strijden voor de koningstitel van 2018. Onder het genot van een kopje koffie met vlaai werd de baanloting gedaan. Na de koffie begonnen de schutters
aan de 1e van 2 series over 25 tellende pijlen die

om en om geschoten werden. Na ongeveer 1,5 uur
zat de 1e ronde erop en werd een pauze gehouden
waarin de tussenstand werd opgemaakt. Ben v/d
Zanden kwam als 1e naar voren met 239 punten,
Math Rutten 2e met 235 punten en Jacqueline Kroef
als 3e met 24 punten.
Na de pauze werden de banen opnieuw verdeeld en
begonnen we aan de tweede serie.
Aan het eind van de middag kon de totaalstand
worden opgemaakt en daar kwam naar voren dat
Ben v/d Zanden met 480 punten 1ste is geworden.
Ben kreeg uit handen van Geert Arts het koningskruis omgehangen.
De middag werd afgesloten met een heerlijk diner.
Ben van harte gefeliciteerd met het koningschap.
Einduitslag
Stand
1 Ben v/d Zanden
2 Math Rutten
3 Jacqueline Kroef
4 Annie Verberk
5 Chris van Cuijck
6 Herman Kroef
7 Geert Arts

1e
239
236
224
230
222
217
182

2e
241
231
232
225
221
222

Totaal
480
467
456
455
443
439
182

Dwergen in Overloon?
Wie regelmatig over de hei aan de Raaijweg wandelt heeft ze vast al zien staan, de paaltjes met guitige dwergengezichtjes. Ze geven de route aan van
het zevendwergenpad, een nieuw
wandelpad door de bossen rondom
de Vers, geschikt voor kinderen in de
leeftijd van 3 tot 7 jaar.
Het pad loopt over de hei, de speeltuin, tussen de varens door, over de
heuveltjes en het dennenbos en is
anderhalve kilometer lang
.
Iedereen kan het pad lopen, maar
wil je er een leuke activiteit van maken dan kun je - tijdens de openingsuren - bij de receptie van de Vers een
tasje ophalen. Hierin zit een puntmuts, iets lekkers te eten en drinken
en een boekje met leuke en leerzame weetjes over de dieren en de natuur. Ook staan er spelletjes en opdrachtjes in waardoor het ook heel
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geschikt voor een kinderfeestje. Voor meer informatie kijk op www.zevendwergenpad.nl Kom lekker
wandelen en wie weet spot je wel een dwerg!

Kijken met andermans ogen?
Lees een boek
Wat de een normaal vindt, is voor de ander vreemd.
Zoveel mensen, zoveel verschillen. Zou je weleens
door de ogen van die ander naar de wereld willen
kijken? Lees dan een boek. Lezen is kijken met andermans ogen. Dat is het thema van de landelijke
campagne Lees met Andermans Ogen.
Lezen verruimt ons denken en leert ons anderen beter begrijpen, vaardigheden die goed van pas komen
in de huidige samenleving. Daarom nodigt deze landelijke campagne iedereen uit om vaker een boek te
lezen over iemand die anders is dan hijzelf.
Om mensen te inspireren vaker een boek te lezen
dat hen met andere ogen laat kijken, is de website
www.leesmetandermansogen.nl gelanceerd. Hier
vind je boekentips en video’s van bekende en onbekende lezers over boeken die hun ogen geopend
hebben. In Nederland wonen verschillende mensen
met verschillende ideeën, gewoontes en leefstijlen.
Gelukkig maar. Maar wat voor de één normaal is, is
voor de ander vreemd en andersom.
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Soms komen we elkaar tegen op straat, op school
of op het werk. Maar vaker leven we totaal langs
elkaar heen. Dat is jammer, want soms hebben we
meer met elkaar gemeen dan je zou denken.
Ben jij benieuwd naar hoe verschillende mensen leven. Zou je weleens met andere ogen om je heen
willen kijken? Lees dan een boek. Als je leest bekijk
je de wereld door de ogen van een ander.
Je kruipt in de huid van personages die een heel
andere achtergrond en levensstijl hebben dan jij.
Het leuke daarvan is dat je niet alleen de verschillen
leert kennen maar ook de overeenkomsten. En dat
zijn er misschien wel meer dan je denkt.
De campagne Lees met Andermans Ogen wordt
georganiseerd door de Leescoalitie, een samenwerkingsverband tussen Stichting Lezen en Schrijven en
de vereniging van Openbare Bibliotheken. Zij bundelen de krachten om zoveel mogelijk mensen aan
te zetten tot lezen en voorlezen.
Onze Lònse Bieb is open op maandag en vrijdag van
14.30 tot 17.00 uur en op woensdag van 15.00 tot
19.30 uur.

KBO – OVERLOON
(opgericht anno 1955)

ACTIVITEITENKALENDER vanaf
4 april
WOENSDAG 4 APRIL: We starten op deze avond,
19.00 uur met Jeu de Boules voor de liefhebbers.
VRIJDAG 6 APRIL: Regionale Seniorenbeurs 2018
in Fitland te Mill. Ongeveer 60 bedrijven en instellingen zullen zich tijdens deze dagen presenteren.
Tijd 14.00 -22.00 uur. Niet-leden kunnen informatie
vinden op www.regionaleseniorenbeurs.nl De toegansprijs is € 2,- inclusief een consumptie.
ZATERDAG 7 APRIL: Regionale Seniorenbeurs 2018
in Fitland te Mill. Tijd: 10.00 – 17.00 uur.
Tijdens beide beursdagen is er een presentatie over
‘Langer zelfstandig wonen’ van Rabobank Land van
Cuijk en Maasduinen. Vrijdag om 15.00 of 16.00 uur,
op zaterdag om 11.00 of 14.30 uur in zaal Dublin.
MAANDAG 9 APRIL T/M DONDERDAG 12 APRIL:

Oosterse Maaltijddagen. De leden die zich hebben
opgegeven zullen, indien nodig, bericht ontvangen
op welke dag ze deel kunnen nemen aan de maaltijd.
WOENSDAG 11 APRIL: Koken voor Ouderen. In de
foyer van de Pit. Aanvang om 12.00 uur.
Alleen op uitnodiging.
ZONDAG 15 APRIL: Uit op Zondag. Gitaar Ensemble
“Roots in Rooy”. Zij spelen met een tiental akoestische gitaren en een basgitaar, nummers van verschillende artiesten o.a. van Boudewijn de Groot,
Guus Meeuwis, Eric Clapton, Bob Dylan, Ilse de Lange, maar ook van Gerard van Maasakkers, Rowwen
Hèze en de Dubliners. Zij spelen in gemeenschapshuis De Pit. De entree is gratis. Tijd 14.30 uur tot
16.00 uur.
VRIJDAG 20 APRIL: Bijeenkomst van Samen Eten in
restaurant Leuke Broeders. Aanvang om 17.30 uur.
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Inschrijven kindervakantieweek 2018
Hallo allemaal
De kindervakantieweek komt
er weer aan! Dit jaar is deze op 10, 11 en 12 juli
2018. Alle kinderen die op 1 juni 2018 in groep 3 t/m
8 zitten én in Overloon wonen of hier naar school
gaan, kunnen hier aan meedoen.
In de week van Pasen krijgen alle kinderen in groep
3 t/m 8 het inschrijfformulier op school uitgereikt.
Kinderen die niet in Overloon op school zitten, ontvangen het formulier per e-mail via de Josefschool.
Geen inschrijfformulier ontvangen? Neem dan contact met ons op zodat we je nog een exemplaar
kunnen mailen.

De inschrijfkosten bedragen €20,- per
deelnemend kind en dienen bij inschrijving contant en gepast voldaan
te worden.
Voor alle kinderen die nog niet naar school gaan of
in groep 1 of 2 zitten, is er op donderdagochtend
weer een leuk programma. Hiervoor hoef je je niet
in te schrijven.
Hopelijk hebben jullie er weer net zoveel zin in als
wij en zien we jullie bij de inschrijvingsavonden!
Met sportieve groet,
Werkgroep kindervakantieweek

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!

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 Kleffenloop start bij sporthal De Raaijhal aan de
Raaijweg 15 in Overloon. Er is voldoende kleed- en
doucheruimte aanwezig. Voor alle jeugd deelnemers 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.

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), 10en 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.
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Wij zijn op zoek naar een

Flexibele Gastouder

voor onze 3 kinderen van 5 jaar,
3 jaar en 5 maanden.
Vanaf eind juli of eerder.
Heb je mogelijkheden, neem dan contact op met:
Tel.: 06 17650079 of E-mail: mxfranssen@hotmail.com

LOKAAL & DICHTBIJ
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor zijn of haar
stem op 21 maart.
In Overloon stemde 60% van alle kiezers op VDB/LO. In totaal kreeg VDB/LO 581 stemmen
meer dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014, een stijging van maar liefst
38,3%. Daarmee kwam VDB/LO verreweg als grootste winnaar uit de bus.
Uiteraard zijn we daar ontzettend blij mee. Maar veel belangrijker is dat we hiermee de
belangen van ons dorp in de gemeenteraad van Boxmeer weer uitstekend kunnen
behartigen. Dat was ons doel, dat is gelukt en dat is wat we gaan doen.
Geen enkele partij vormt in z’n eentje een meerderheid in de gemeenteraad van Boxmeer.
Daarom is samenwerking tussen partijen noodzakelijk en dat is alleen maar goed. Inmiddels
zijn de onderhandelingen voor de vorming van een coalitie in volle gang. Zodra het resultaat
bekend is, zullen wij u hierover uitgebreid informeren.
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Succesvolle deelname Solistenconcours Sambeek
Zondag 25 maart namen
twee jongedames van
onze fanfare deel aan het
solistenconcours in Sambeek. Dit concours werd georganiseerd door de Brabantse Bond van Muziekverenigingen. Blazers en slagwerkers uit de hele
regio kwamen op deze zonnige dag richting Sambeek, waaronder ook twee muzikanten van Fanfare
Vriendenkring.
Emmy Hendriks speelde op Sopraan Saxofoon in de
tweede divisie. Met een prachtige score van 79 punten behaalde ze een tweede plaats. Op trompet in
de derde divisie, speelde Jessy van Lieshout de sterren van de hemel, en werd ze beloond met 87 punten, goed voor een 1e plaats! Op 12 mei mag Jessy
deelnemen aan de Brabantse Kampioenschappen in
Knegsel. Veel succes.
Gefeliciteerd meiden, geweldig gedaan!

en bassen. Echter, bij een harmonie spelen wel koperblazers, maar géén bugels. In plaats daarvan spelen bij een harmonie veel houtblazers, denk hierbij
aan klarinetten, hobo’s en fagot. Ook zie je bij een
harmonie soms een contrabas, een cello of harp.
Op zaterdag 21 april kunt u genieten van beide werelden:
Fanfare Vriendenkring en Harmonie Semper Unitas,
beide onder leiding van Geert Mooren, verzorgen
samen een uitwisselingsconcert. De fanfare zal starten, om 20.00 uur in de Pit. Uiteraard is iedereen van
harte welkom om te komen luisteren naar dit gratis
concert.

Concert op 21 april: Harmonie Semper Unitas & Fanfare Vriendenkring Overloon
Al jaren is ‘onze’ dirigent ook muzikaal leider van de
Harmonie uit Sambeek. Het harmonieorkest is een
bevlogen en enthousiast orkest en bestaat momenteel uit 82 spelende leden. Dit orkest komt uit in de
concertafdeling, dit is het hoogste (amateur)niveau
dat behaald kan worden. Net als fanfare Vriendenkring verzorgt Semper Unitas al jarenlang een zeer
gevarieerd programma met bijvoorbeeld uitwisselingsconcerten en eens in de vier jaar een concours.
Ook speelde ze al een paar keer de sterren van de
hemel tijdens Rabo Music Sensation. Vele lezers van
Ons Eigen Erf zullen hier al eens zijn geweest. Een
prachtig spektakel met muziek, dans en zang.
Wat is het verschil tussen een fanfare zoals wij die
kennen en een harmonie? Dat zijn de instrumenten.
Bij de fanfare weet u dat een groot deel van de ‘linkerflank’ bezet is door de bugels, dit zijn ‘koperblazers’, net als bijvoorbeeld de trompetten, trombones

Op de foto: Jessy Hendriks

Dor zien we wer!
‘t Het efkes geduurd, mar mit
‘n neej thema òp de site laote weej gaer van òns
huure. ‘t Zal niemes òntgaon zien det ‘r ‘n hiël álde
Lónse sportclub òpgehalde is te bestaon: ‘t Tweede Caen. D’r ware te wennig duûvemelkers aover
um de club draeiend te hâlde en hiermit is jommer
genoeg ‘n stukske Lónse cultuur vörgoêd vörbeej.
Ovver alle ins en outs van de duûvesport het Peter
Loonen ‘n stuk geschreven. De foto’s kòmme uut ‘t
fotoalbum van ‘t Tweede Caen.
Zóas gillie wet bespraeke weej neeje wäörd of uut-

drukkinge âltied mit ònze klankbordgroep, mar
toch blieft d’r maej wá twiefel. En we zien streng,
is ‘t nie 100% zeker, dan kumt ‘t woord nie ien de
liest. We roêpe dörum dizze kier gaer òllie hulp ien,
dus as ge ‘t ment te wiëte, lót dan van òw huure.
Kiek mar ‘s òp de site, veul laes en kiêkplezier! En as
âltied: hedde òpmerkinge, commentaar of suggesties vör ánvulling van ònze woordelieste lót ‘t dan
wiëte via ‘t gasteboek of de mail. Weej huure gaer
van òllie.
Wies wer ‘s!
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INWONERS VAN OVERLOON
Sinds de deuren van onze winkel op 1 oktober 1982 als Emofra opende, in 2010 de naam
veranderde naar

®, hebben wij in de afgelopen 36 jaar heel veel dorpsbewoners van

Overloon als klant mogen begroeten en adviseren bij de aanschaf van nieuwe kleding.
Dit hebben wij altijd met veel plezier en enthousiasme gedaan.
Om diverse redenen, zowel zakelijk als privé, met pijn in ons hart, maar met een weloverwogen
beslissing, gaan wij per 1 juli 2018, de deuren sluiten van onze winkel in Overloon.
Onze winkel in Maasbree, via de A73 op 25 minuten afstand, blijft bestaan. Iedereen is daar van
harte welkom en zoals altijd kunt U daar natuurlijk blijven rekenen op het deskundig advies met
bijbehorende service van ons en onze medewerkers.
Wij willen iedereen hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen in al deze jaren.

Ger – Monique
Eric - Annelies

A73 richting Venlo
Afslag 14 Maasbree
Rotonde rechts – Sevenum
Na + 400 mtr. links op hoek
ligt [djeenz]®

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.
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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Clubkampioenschappen 2018 mooie
afsluiting Indoorseizoen
Onder een strakblauwe hemel vonden op 25 maart
onze jaarlijkse clubkampioenschappen plaats. Het
was een hele gezellige dag en iedereen genoot in
het zonnetje van de sportieve verrichtingen van de
pony’s en paarden met hun ruiters en amazones.
Hierbij reed iedereen op zijn eigen niveau twee
dressuurproeven en daaruit kwam, na optelling van
de punten van beide proeven, de clubkampioen.
Heel leuk dat het deze keer een ruiter was die de
wisselbeker bij de pony’s mee naar huis nam. De elfjarige Florus Janssen was met Ten Ankers Maurimka
(klasse C/B) de beste van deze dag. Op de tweede
plaats met 1,5 punt verschil eindigde Sarah Heynert
met Beau Surprise (D/B) en de derde plaats was voor
Niki Graat met Manno (D/M1).

Sofie Verburg en Choco NK

Bij de paarden was het Joëlle Heynert met Innocent
(klasse B) die de wisselbeker in ontvangst mocht
nemen en wederom met een minimaal verschil van
1,5 punt eindigde Olga Graat met Don Driaan op de
tweede plaats (L2). De derde plaats was voor Elke
Geurts met haar paard Wallie (B).
Bij het behendigheidsspel werd er flink strijd geleverd. Het was een mooi schouwspel om iedereen
met zijn paard/pony bezig te zien tijdens het spel.
Bij de finale won Joëlle en was Marieke de
Bruijn met Annabel tweede. Derde was Wietse Janssen.
De familie Janssen was sowieso op dreef; Eefje
Janssen was met Nobel de snelste in de barrage van het springen. Marieke de Bruijn was
met Annabel ook foutloos in de barrage en
wist de tweede snelste tijd te rijden. Op de
derde plaats eindigde Sarah Heynert.
Kringkampioenen
Afgelopen Indoorseizoen wisten drie ponyruiters de titel van kringkampioen Noordoost
Brabant in de wacht te slepen. Sofie Verburg
met Choco in de discipline dressuur, klasse D/
L2 en Siem Jansen met Nobel in de klasse C/L1

dressuur. Marieke de Bruijn
had met Annabel een heel goed seizoen en eindigde de eerste drie selectiewedstrijden als eerste van
de kring. Daardoor was ze, met nog één wedstrijd
te gaan, al verzekerd van het kringkampioenschap
in de klasse DE/L springen.
Brabantse Kampioenschappen
Zowel voor de dressuur als het springen waren er
meerdere combinaties van onze ponyclub geselecteerd. Sowieso al een mooie prestatie en ook altijd
weer een extra mooie wedstrijd om aan deel te nemen. Sofie Verburg reed met Choco een hele goede
proef op de BK te Schijndel en behaalde hiermee
een tweede plaats. Ze zijn pas sinds oktober een
combinatie waardoor dit wel een extra bijzondere
prestatie is! Hiermee verdiende ze tevens een ticket
voor het NK in Ermelo dat plaatsvond op 17 maart.
Ze reden ook daar een mooie proef en behaalden
een 8e plaats.
Marieke de Bruijn mocht behalve met Annabel ook
met Dreamland Pep meedoen aan de BK (klasse
DE/M) en dankzij een mooie foutloze eerste manche kwalificeerde ze zich voor een startplaats bij de
ponyrubriek van Indoor Brabant in Den Bosch. Hiermee ging een lang gekoesterde wens in vervulling.
Het was een geweldige ervaring om hier te mogen
starten in de hoofdpiste; Pep en Marieke reden een
mooie en snelle rit maar helaas tikte Pep een balk
aan wat 4 strafpunten opleverde en ze eindigden
op een plaats in de middenmoot. Erg leuk was het
dat er verschillende clubgenoten waren om aan te
moedigen!
Dressuurwedstrijd
In het weekend van 7 en 8 april vindt er een dressuurwedstrijd plaats op ons clubterrein aan de Vredepeelweg. Iedereen is welkom om te komen kijken naar de verrichtingen van onze eigen ruiters en
amazones en andere combinaties uit de regio. Meer
informatie is te vinden op de website: rijvereniging.
eu. Aanvang van de wedstrijd is om 10.00 uur en de
toegang is gratis.

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

22 april 2018

www.fysiovandervliet.nl

Kaarten: € 12,50

via: info@joepvanleeuwen.com

‘t Helder - Overloon
vanpiekeren.nl

14

-

15:00 uur

joepvanleeuwen.com

Uitslag Verkiezingen Gemeente Boxmeer 21-3-2018
Hoe stemde Overloon en hoe stemde de Gemeente Boxmeer

• *Afhankelijk van wie de wethouders levert, worden de raadszetels hierbij aangevuld.
• De onderhandelingen hiervoor zijn bezig en ca. 15
mei wordt bekend wie de wethouders gaan worden.
• ** Opmerkelijk: Han Welbers PK, haalt 98 stemmen in Overloon en 424 stemmen buiten Overloon.
• Nagenoeg alle partijen (met uitzondering van de
VVD) zijn tevreden met de uitslag.

• Op 29 maart werden de nieuwe raadsleden geinstalleerd en werd er afscheid genomen van “de
oude” raadsleden.
• Straks kunnen de raadsleden uit Overloon mooi
samen carpoolen naar het gemeentehuis; en dan
maar hopen dat ze ook weer samen terugkomen.
• Conclusie / verwachting: Er zal weinig veranderen
in de Gemeente Boxmeer.
• Allemaal veel succes en wijsheid toegewenst!
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Uit op Zondag

Gitaar Ensemble “Roots in Rooy”
Zij spelen met een tiental akoestische gitaren en een basgitaar,
nummers van verschillende artiesten o.a. van
Boudewijn de Groot, Guus Meeuwis, Eric Clapton,, Bob Dylan, Ilse de Lange,
maar ook van Gerard van Maasakkers, Rowwen Heze en de Dubliners
U bent allen van harte welkom!
Waar: De Pit Wanneer: 15 april Tijd: 14.30 uur. Entree gratis.

IN VERBAND MET VAKANTIE IS HUISARTSENPRAKTIJK MOOIJ GESLOTEN OP:
Maandag 23 april t/m vrijdag 27 april
WAARNEMING OP WERKDAGEN VAN 8.00-17.00 UUR:
Achternaam letters A t/m J
Dokter vd Boom
Tel. 0478-641202
En
Achternaam letters K t/m Z
Dokter Mosch
Tel. 0478-631315
Spreekuur alleen volgens afspraak
Waarneming tijdens avond, nacht en weekend:
Centrale huisartsenpost: 0900-8880

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

16

Scouting deed mee aan de Landelijke Opschoondag
Ook dit jaar hebben de
welpen en bevers, samen
met hun leiding, zich verzameld bij de blokhut om
zich klaar te maken voor de Nationale Opschoondag. Aan deze actie doet scouting al
veel jaren mee. De scouts op vrijdagavond,
de welpen en de bevers op zaterdag. Het is
een van de vaste activiteiten op het jaarprogramma. Meewerken aan een schone natuur
past immers goed bij een van de doelstellingen van de scouting: zorg hebben voor de
natuur. Scouting Overloon gaat voor een
schone natuur!’
Foto’s: Albert Hendriks

Heeft u de collectant gemist! Uw gift is nog steeds welkom.
Lever de envelop in op één van onderstaande adressen:
Riny van Schalkwijk
Kuluutsheuvel 20
Overloon

Mieke Nabuurs
Harry van Daalplein 43
Overloon

Anja Voesten
Hoge Akker 11
Overloon
17

Ontmoetingspunt ‘t HELDER
Ruimte voor úw ideeën!
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

Vr. 6 apr.

Masterclass ‘Positieve desintegratie’ door Lieke
vd Vorst - aanmelden info@liekeweetraad.nl

Di. 10 apr.

‘Koor van dit Moment’
Aanmelden jan@stemmenmakerij.nl

Zat. 14 apr.

Dag voor de verloren tweelinghelft 10.00 uur
Aanmelden: www.verlorentweelinghelft.nl

Vr. 20 apr.

Workshop palletschilderen 13.30 – 17.00 uur
Aanmelden: ’t Helder

Zo. 22 apr.

Concert ‘Piekeren met Van Leeuwen’
Aanmelden: info@joepvanleeuwen.com

Kijk op de website voor meer informatie!

5825 BH OVERLOON
0478-641155 / 06-18882930
info@geurts-administratie.nl
www.geurts-administratie.nl

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

www.helder-overloon.com

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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Van de Zandklef tot de Raaij (3)
Het clublied
100 Jaar voetbalgeschiedenis in
woord en beeld.
In Engeland is een wedstrijd
zonder samenzang en zonder clublied ondenkbaar.
Als op Anfield Road, het stadion van FC Liverpool,
voorafgaand aan elke wedstrijd You’ll never walk
alone wordt gezongen ontkomen noch de spelers
noch de toeschouwers aan een echt kippenvel gevoel. Er zijn zelfs heel wat Nederlanders die alleen
al voor deze paar minuten durende samengebalde
emoties naar Engeland reizen. Hoewel bijna elke
Nederlandse voetbalclub beschikt over een eigen
clublied is de traditie van het samen zingen en van
het gebruik van een clublied
bij ons in de vergetelheid geraakt. Zo ook bij SSS.
“Vooruit SSS” het officiële
clublied van onze voetbaltrots werd al in 1936 geschreven. Opmerkelijk genoeg was
dat net op een moment dat
de club zich weer in een wat
mindere periode bevond. We
hebben de indruk dat dit lied
vroeger vaker werd gezongen dan nu en dat vroeger
ook elk lid het lied tenminste kende en kon meezingen.
Wellicht omdat de tekst tamelijk hoogdravend en bombastisch (“in onze sportgetrainde body’s, huist gezonde
Roomse geest”) is, werd het
lied ooit tijdens een cabaretavond van een aangepaste
en meer toegankelijke tekst voorzien:

Als we winnen gaan we even naar Deriet,
Verliezen wij dan laten wij dat niet
Dat bewijzen onze spelers iedere dag
Dat ons SSS er heus wel wezen mag
Deriet stond hier voor het eens zo bekende hotel-restaurant van Fren Deriet. Dit etablissement
deed daarnaast ook dienst als club- en kleedlokaal
van onze voetbalclub en was gelijktijdig, gedurende
tientallen jaren, ook de plek waar de derde helft,
ongetwijfeld uitbundig, werd beleefd. Een meer
bekende en meer gangbare versie van het clublied
volgde jaren later:
En SSS zal ’t wezen
En SSS zal ’t zijn;
Voor SSS zullen ze beven
Op ’t voetbalterrein
De schrijvers van beide liederen noch de schrijver van de
aangepaste tekst op de cabaretavond is bekend. Zij zullen
daarom helaas niet in het jubileumboek worden vermeld.
Voor de toekomstige geschiedschrijving zou het fijn zijn om
de betreffende namen alsnog
te achterhalen. Lezers die menen te weten wie de tekstdichters/componisten zijn geweest
kunnen zich uiteraard melden
bij de redactie.
In verband met de beperkte
oplage van het boek (400) adviseren wij u om alvast gebruik
te maken van de mogelijkheid van voor-inschrijving.
De kosten van dit, in een harde kaft gebonden, boek
met veel kleurenfoto’s bedragen € 25,-.

Meer informatie over de collectedagen en de opbrengst per
goed doel………..
Dat leest u in de volgende uitgave van “Ons Eigen Erf”!
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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

19 April
Secretaresse dag!
Bestellen kan via
info@bloems-overloon.nl
Of telefonisch.

Dag en nacht bereikbaar op

0478 588 889

Keizersveld 54, 5803 AN Venray
www.goemansuitvaartzorg.nl
Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid
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Beste dorpsgenoten,
Het CDA is opnieuw de grootste
partij in onze gemeente geworden en wij willen als CDA iedereen bedanken voor de uitgesproken steun. Ook persoonlijk wil ik jullie hartelijk
bedanken voor het uitspreken voor jullie stem en
vertrouwen. Het resultaat was overweldigend en
ik behaalde 262 stemmen, dit betekent dat ik met
voorkeurstemmen in de raad gekozen ben. Dit is
een geweldig resultaat, iedereen bedankt hiervoor.
En nu aan de slag!!!
Tijdens de beëdiging van de nieuwe raad op 29

maart, was ik helaas voor mijn
werk in China, maar vanaf de
eerstvolgende raadsvergadering,
zal ik deel uit maken van de raad.
Ik ga mijn best doen er de komende 4 jaar iets moois van te maken.
Denken, durven en vooral ook
doen!!!
Lian Nabuurs

Een gespleten persoonlijkheid
De vraag die mij het meest gesteld wordt over onze
bossen is toch wel: ‘Wat is er met de zure regen
gebeurd?’ Het beeld van stervende bossen midden
jaren ’80 in Oost Europa is bij veel mensen op het
netvlies gebrand. En waar zijn die dode bossen nu?
Was het allemaal overdreven?

Een simpel en kort antwoord is er niet (zoals altijd).
Ja, in Oost Europa stierven bossen, maar dat was
toch lokaler dan het toen leek. Het ging om hooguit enkele tienduizenden hectares. En dat was in
gebieden waar de voormalige oost Europese bruinkoolcentrales zeer vervuilend waren met een hoge
zwaveluitstoot. Maar er was meer. In Oost Europa
was voorheen fijnspar aangeplant op plekken waar
hij eigenlijk niet thuishoorde; dus hij was ook heel
gevoelig. Ook in Duitsland was dat gebeurd, met
veel herplant na de tweede wereldoorlog (er was
hout nodig voor wederopbouw). Die jonge bossen
werden ouder in de jaren 80 en in ouder bos komt
van nature meer sterfte voor. We moesten als bosbouwers ook wennen aan ‘dode bomen’.
En rond Overloon dan? Ook hier waren krantenberichten over stervend bos. Op de foto zien we nog
een bewijs van de hectiek van die jaren ’80. Op een
bepaalde hoogte is deze boom gesplitst. Je ziet
deze veel in het bos de Hondsbergen richting Stevensbeek. Hoe komt dat? Rond Overloon was veel
Corsicaanse den aangeplant in de jaren 50. Deze
bossen waren erg dicht midden jaren ’80. Tijdens
een aantal vochtige jaren, werd de Corsicaan gevoelig voor een schimmel: Brunchorstia. Die schimmel maakte dat veel bomen stierven, of dat hun top
dood ging. Het exemplaar op de foto had dus zijn
top in 1986 op de hoogte waar nu de splitsing zit. In
dat jaar is de top ingestorven. Maar deze heeft het
gered en heeft nieuwe toppen gemaakt. Hij moet
alleen wel verder door het leven als gespleten persoonlijkheid. Was er dan niks aan de hand met de
lucht? Waarschijnlijk heeft de slechte luchtkwaliteit
wel bijgedragen aan de sterfte, maar zeker weten
we dat niet. Niemand weet precies wat er toen aan
de hand was. In ieder geval is de luchtkwaliteit veel
verbeterd sinds die tijd. En dat kan voor niemand
kwaad.
Gert-Jan Nabuurs
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Homeopathie,
een milde en
effectieve
geneeswijze voor
uiteenlopende
klachten.
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HET WEER
Maart door de vele vorstdagen
ruimschoots te koud
Deze eerste meteorologische lentemaand begon
met erg koud weer.
Het was nog volop winters te noemen. De eerste
twee dagen leverde nog ijsdagen op. Dat betekent
over 24 uur temperaturen in negatieve zin. In de
nachtelijke uren daalde de waarde naar bijna –8
graden, matige vorst dus.
Een dag later trok er een depressie over, waarbij
nog een sneeuwdek van 3 cm werd gevormd, maar
dat was van korte duur. De daarop volgende dagen
liep het kwik verder op en haalden we op de 10, de
hoogste waarde van de hele maand. De maximum
waarde liep op naar 16.0 graden. Dit zachtere weer
hield stand tot de 16e maart. Vanaf dat moment
zorgde een krachtige oostelijke stroming voor koud
en erg schraal weer. Opnieuw kon ik nog een ijsdag
noteren. In de nachtelijke uren ging het opnieuw
licht vriezen. We hadden enkele zeer zonnige dagen, maar gevoelsmatig vroor het de hele dag. De
schrale wind zorgde ervoor dat het zeer koud aanvoelde. Door al die kou kon ik nog een koude getal
van 12 punten noteren. Een koude getal word gevormd door alle negatieve cijfers.
Alles bij elkaar niet verwonderlijk dat er in deze

maand een flink aantal vorstdagen zijn voorgekomen. Totaal 13 dagen kwamen beneden het vriespunt uit. Het record ligt met 20 stuks in het jaar
2013 nog een stuk hoger. Ondanks de vele lagedruk
systemen die overtrokken, viel het met de neerslag
erg mee. Tot bijna het einde van de maand lag dat
onder het langjarig gemiddelde. Op 28 maart viel
de meeste neerslag, totaal bijna 12 mm waardoor
het totaal voor de maand maart opgelopen is naar
ruim 50 mm.
De gemiddelde temperatuur ligt 1.4 graden beneden de normale waarde van 6.3 graden. Eerder
noemde ik de lage barometerstand. Slechts één keer
was die lager uitgekomen. Toch viel het met het
aantal zonuren nog mee. Ik kon de vrijwel normale
waarde van 115 uren in het bestand noteren.
Inmiddels hebben we april op de kalender. Na de
iets te frisse Paasdagen hebben we nu met een wat
aangenamer weerbeeld te maken.
Hoe het verder gaat kun je horen als je afstemt en
luistert naar mijn dagelijks weerpraatje via radio
MAASLAND FM 89.6 en wel om 12.30, 13.30 en ook
in de late middag rond de klok van 17.15 uur.
Ook via radio VENRAY FM 90.2, zowel in de ochtend- als in de avonduren.
Weerman Bert Vloet

Overloonse Bridgeclub
Ditmaal een vrije avond.
Elke speler had een andere partner.
De 3 sterkste paren in lijn 1:
1 Nellie Jeuken & Ethel Hilhorst
70.00%
2 Mia Henckens & Harry Willems
58.75%
3 Mien Kuenen & Fred Jägers
56.00%

In de daarop volgende week verder met de lente
competitie.
Tijdens de 4e zitting zijn de 3 beste paren in de gele
lijn:
1 Corrie Hartong & Math Keulards
60.83%
2 Els Bovee & Wil ten Horn
57.50%
3 Mien Kuenen & Truus Stiphout
56.25%

In lijn 2:
1 Annemie Huijbers & Harrie Raaijmakers
2 Truus Kusters & Riny van Sundert
3 Nellie Basten & Paul Vloet

59.17%
58.75%
55.42%

In de rode lijn :
1 Annie Visser & Jan den Hoedt
2 Corrie & Hans Visscher
3 Nellie Basten & Ethel Hilhorst

61.12%
60.80%
59.65%

In lijn 3:
1 Joos van Son & Bert Vloet
1 Bart Jans & Henk de Vlam
3 Vera Jägers & Kees van Son

56.67%
56.67%
52.92%

In de groene lijn :
1 Ricky Henckens & Leny Jansen
2 Door van Tarwijk & Leo van Grootel
3 Nellie Jeuken & Marthy van Pelt

66.58%
65.65%
55.50%

♣ ♦♠ ♥♣ ♦♠ ♥
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VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open
van 12.00 tot 18.00 uur

HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
dϬϲͳϭϮϵϵϭϵϳϵ

VERKOOP
•

Nieuwe en gebruikte
aanhangwagens en
paardentrailers

•

Onderdelen van alle
merken

ONDERHOUD

•

Reparatie en keuring
van alle merken

VERHUUR
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

•

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
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Met de materialen en kennis van Van Gemert slaagt elke klus!
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Agenda
2018

6 april
Scouting, installatie nieuwe leden, Blokhut
6 en 7 april
KBO, Seniorenbeurs Mill
7 april
Speeltuin Gewoon Buiten, officieel eerste schop in de grond, Museumpark, 13.30 uur
7 en 8 april
Rijvereniging/ponyclub,
dressuurwedstrijd, clubterrein, vanaf
10.00 uur
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, Start Raaijhal,
vanaf 10.00 uur
15 april
KBO, Uit op zondag met gitaarensemble “Roots in Rooy”, 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
7 oktober
Logeko, opluisteren H. Mis, 10.30
uur
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
28 oktober
Oker, Herfstconcert, ‘t Helder
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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Warme Bakker Degen
,ĞƚĂĚƌĞƐǀŽŽƌĞůŬŵĞƌŬ͊
WĞƌƐŽŶĞŶǁĂŐĞŶƐ͕ďĞĚƌŝũĨƐǁĂŐĞŶƐ͕ĐĂŵƉĞƌƐ
W<͕ŽŶĚĞƌŚŽƵĚ͕ƌĞƉĂƌĂƚŝĞ
ŝƌĐŽ͕ĐŽŶƚƌŽůĞĞŶƌĞƉĂƌĂƚŝĞ
ZƵŝƚƌĞƉĂƌĂƚŝĞĞŶͲǀĞƌǀĂŶŐŝŶŐ
^ĐŚĂĚĞŚĞƌƐƚĞů
ĨŚĂŶĚĞůŝŶŐŵĞƚǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐ
sĂŬŐĂƌĂŐĞƉĞĐŚŚƵůƉ
ŝŶŶĞŶͲĞŶďƵŝƚĞŶŬĂŶƚƉŽĞƚƐĞŶ
/ŶŬŽŽƉ͕ŝŶƌƵŝů͕ǀĞƌŬŽŽƉ͕ĂĚǀŝĞƐ
EŝĞƵǁĞŶŽĐĐĂƐŝŽŶƐ
KƉůŽƐĞǁĞŐϰď
ϱϴϮϱ,EKǀĞƌůŽŽŶ
ϬϰϳϴͲϲϰϮϲϵϮǁǁǁ͘ǀĂŬŐĂƌĂŐĞǁĞŝũŵĂŶƐ͘Ŷů

Twan Wilmsen | 06 51 252 699 | www.awing.nl
Voor computers, printers, wifi, cartridges,
Routers, onderhoud en reparatie.
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Reclame: 9 t/m 14 april
• Sinaasappelvlaai
€ 10,35
• Grof volkorenbrood
€ 2,00
• 4 Kwarkbolletjes + 1 gratis
Reclame: 16 t/m 21 april
• Rijstevlaai + slagroom € 10,35
• Pompoenpitbrood
€ 2,35
• 5 assorti harde broodjes € 1,85
Irenestraat 2 Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

Ouders praten niet met kind over geld
Lenen en uitgeven van geld is een blinde vlek

Bij het je kinderen leren omgaan met geld
wordt meer aandacht besteed aan het geld
opzijleggen en sparen dan aan het lenen en
uitgeven daarvan.
Dit is gebleken uit landelijk onderzoek onder
ouders van 10- tot 13-jarige kinderen dat onlangs werd uitgevoerd door de Regiobank.
Een gemiste kans want juist in deze leeftijdscategorie zijn er veel veranderingen en daarmee onzekerheden, zoals o.a. de overgang
naar de middelbare school waar diverse
verleidingen op de loer liggen zoals het geld
(uit)lenen om snoep en frisdrank te kopen.
De Regiobank ondersteunt ouders bij het
spelenderwijs financieel opvoeden van hun
kinderen d.m.v. het jeugdpakket JongWijs
voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar.
Met een betaal- en spaarrekening voor het

kind zélf, een pinpas, mobiele app én tips
over veilig pinnen, maar oók voor de ouders,
die jaarlijks interessante informatie en bruikbare tips krijgen om hun kinderen te helpen
financieel zelfstandig te worden. Gewoon
via de post, op het huisadres.

Kunt u wel wat hulp gebruiken kijk dan eens
op www.regiobank.nl of loop binnen bij de
Regiobank van Coppis & Cruijsen.
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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

18 april
11 april 20.00 uur

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

