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Het mag geen naam hebben

Het maakt niet uit welke polka - Freunde Echo speelt ze allemaal…!

Ook benieuwd wie die stroper uit de Peel is…?

Kijk uit - Jelle mept er op los…!

De staldeuren staan open!

In mei is het alweer 10 jaar geleden dat zorgboerde-
rij Samen zijn deuren opende. En dat moet gevierd 
worden, aldus zorgboerin Iet Cremers. Ze is trots op 
‘Samen’ dat uit passie is ontstaan. Iet werkte jaren-
lang in de reguliere zorg, maar die voelde té geor-
ganiseerd met weinig tot geen ruimte voor spon-
taniteit. Dingen moesten in drievoud aangevraagd 
worden en afwijken van het vaste pad was lastig. Iet 
was van mening dat het ook anders moest kunnen. 
Ze wilde haar bezoekers een huiselijk sfeer bieden, 
zoveel mogelijk het gezinsleven nabootsen en zo 
ontstond zorgboerderij Samen. Een plek waar de 
zorg tijdelijk uit handen wordt genomen zodat de 
mantelzorger even op adem kan komen. Natuurlijk 
heeft elke bezoeker zijn eigen zorgplan, een pas-
send programma en is er ook contact met het thuis-
front, maar dat komt op een natuurlijke manier te-
rug in de begeleiding. Het unieke van Samen is de 
diversiteit, zowel qua leeftijd als qua aandoening, 
zo is de jongste 29 en de oudste 84 jaar. De zorg-
boerderij is er voor mensen die behoefte hebben 
aan structuur in de dag, dementie, autisme, maar 
ook met een niet aangeboren hersenafwijking t.g.v. 
een beroerte of ongeluk. 

Elke dag begint op de zorgboerderij met het geza-
menlijk koffi e drinken, waarbij iedereen aanwezig 
is, zowel de bezoekers als de 
begeleiding. Niet vlug, vlug 
nog een rapportje schrijven of 
alvast iets voorbereiden, nee, 
rust en aandacht voor elkaar. 
Zowel vanuit de begeleiding 
naar de bezoekers maar ook 
tussen de bezoekers onderling. 
Mensen die dat willen, doen 
hun verhaal, de werkzaamhe-
den van de dag worden door-
gesproken, er wordt afgespro-
ken wie wat gaat doen. Dat is 
heel belangrijk volgens Iet. Er 
zijn natuurlijk klussen die ge-
daan moeten worden, maar 
ieder doet wat hij wil en waar 
hij goed in is. Want als je werk 
doet dat je plezier en voldoe-
ning geeft en het gevoel iets te 
doen wat je wél kunt, vergroot 
dat je eigenwaarde en zelfver-
trouwen.

Na de koffi e heeft iedereen zijn eigen werk en gaat 
zijn eigen weg. De ochtend staat in het teken van de 
vaste klussen die dagelijks moeten gebeuren, zoals 
de eieren uithalen, het kippenhok schoonmaken en 
eten koken van de verse groenten uit de moestuin. 
De middag wordt meer ontspannen doorgebracht, 
is afhankelijk van het seizoen en varieert dus ook 
per dag. En hier komt het meer spontane van de 
zorg op de boerderij naar voren. Als ze zin hebben 
om met een paar mensen te gaan wandelen, of een 
kopje koffi e bij bakker Degen te gaan drinken, dan 
kan dat.

Iet prijst zich rijk met de vaste medewerkers waaron-
der een toegepast psycholoog, stagiaires van diver-
se opleidingen en een grote groep trouwe vrijwil-
ligers op diverse gebieden. Hierdoor is er heel veel 
begeleiding en aandacht mogelijk, individueel of in 
kleine groepjes. Uiteraard heeft de boerderij diver-
se kwaliteitskeurmerken en zijn er contacten met 
zorgboeren uit de gemeente Boxmeer. Inmiddels is 
dat ook een hecht clubje geworden dat ervaringen 
uitwisselt maar ook adviezen haalt bij elkaar. Ook 
de contacten met de gemeente, die de laatste jaren 
meer verantwoordelijk is voor de zorg, zijn goed.

De jaren zijn voorbij gevlogen, er is heel veel ge-
zaaid en geoogst, er zijn veel 
dieren geboren en er zijn men-
sen gekomen en gegaan. Iet 
kijkt met veel plezier terug op 
10 jaar zorgboerderij Samen. 
Reden dan ook om deze mijl-
paal te vieren.
Dat gaat gebeuren op zondag 
6 mei met een feestelijke open 
dag met live muziek. Iedereen 
is welkom om een kijkje te ko-
men nemen en de sfeer op de 
boerderij te proeven.
De staldeuren staan tussen 
10.30 en 16.00 uur voor ieder-
een open! 

Zorgboerderij Samen - Venray-
seweg 19 - Overloon -
www.zorgboerderijsamen.nl
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Kerkberichten

Vieringen 22 april – 5 mei

Zondag 22 april 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Mennen
Acoliet: Jeanne Willems en Frans 
Kersten

Intenties: jaargetijde is voor Riky 
van der Hoff-van de Mortel; de in-
tenties zijn ook voor Martinus van 
Osch vanwege zijn verjaardag, 
voor pater Frans van der Hoff 
bij gelegenheid van zijn 50-jarig 
priesterschap, uit dankbaarheid 
bij een bijzondere gelegenheid.

Zaterdag 28 april 19.00 uur
Gebedsviering
Koor: Palet

Zondag 29 april 10.30 uur
Eucharistieviering 
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acolieten: Gerda Willems

Intenties voor 28 en 29 april: Sjef 
Huysmans, Jos de Greef

Vrijdag 4 mei 19.15 uur
Herdenking van de slachtoffers 
van de Tweede Wereldoorlog

Kosterdienst
15 april – 21 april
Jan Hendriks, tel. 641753

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

28 april vanaf 18.00 uur – 5 mei
Nelly van Gemert, tel. 642504

5 mei – 11 mei
Jan Hendriks, tel. 641753

Vieringen in Huize Loôn

Maandag 23 april 19.00 uur
Eucharistieviering

Maandag 30 april 19.00 uur
Eucharistieviering

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 6 en 13 
mei bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld 
wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk 
dinsdag 24 april op te geven.  U hebt daarvoor de 
volgende mogelijkheden:
Met een envelop in de brievenbus naast de voor-
deur van de pastorie of in de pastorie op zondag-
morgen na de viering of op dinsdagmorgen tussen 
10.00 en 11.30 uur.
De kosten voor een intentie bedragen € 11,-.

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

Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij de 
dienstdoende koster een kennisgeving van overlij-
den is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende mo-
gelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden 
geluid en zal melding worden gedaan op de paro-
chiesite: www.theobaldusparochie.nl

Uitgebreide informatie over de deelparochie 
H. Theobaldus kunt u vinden op de website
www.theobaldusparochie.nl

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

TV-uitzendingen

U kunt via de Omroep Land van Cuijk, voorheen de 
BLOS RTV Boxmeer, naar de uitzendingen kijken via 
kanaal 40. De uitzendingen zijn alleen te ontvangen 
voor Ziggo-abonnees. De digitale TV-programma’s 
zijn, behalve in de gemeente Boxmeer, ook te zien 
in de gemeenten St. Anthonis, Mill en St. Hubert, 

Cuijk, Grave, Uden, Veghel en Landerd. 

Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bij-
zondere 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.

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 
koffi e 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.



4

UITNODIGING BEDEVAART NAAR
KEVELAAR ZATERDAG 12 MEI 2018

Op zaterdag 12 mei organiseert onze Parochie Ma-
ria Moeder van de Kerk een Mariabedevaart naar 
Kevelaer. We doen dat met eigen vervoer (carpoo-
len). 

Alle parochianen, ouderen, jonge gezinnen en in 
het bijzonder ook degene die nog nooit in Kevelaer 
op bedevaart zijn geweest, zijn van harte uitgeno-
digd om deel te nemen. We hopen dat velen gehoor 
zullen geven aan deze uitnodiging.
Programma:
13.00 uur:   verzamelen in deelparochies Sint Antho-

nis op de Brink, Beugen op het kerkplein 
of 
 Vierlingsbeek op het Vrijthof, Overloon 
bij de kerk, en vertrek richting Kevelaer 
(carpoolen).
 Parkeren in Kevelaer kan op de Antwer-
pener Platz en/of Friendenstrasse 
(€ 3 contant betalen)

13:45 uur:   Verzamelen op het plein (Kapelleplatz) 
bij de Genadekapelle 

14:00 uur:   Eucharistieviering in de Kaarsenkapel 
(Kerzenkapelle)

15:15 uur:   Gezamenlijk Kaffee mit Kuche in het 
Priesterhuis, Kapellenplatz  35, 47623 
Kevelaer

16.00 uur:   Kruisweg in het Marienpark of Rose-
kransgebed bij de genadekapel voor 
degene die minder mobiel zijn

16.45 uur:  Vertrek huiswaarts

Kosten: bijdrage voor carpooling, verrekenen met 
chauffeur en koffi e ca. € 10,-- (ter plaatse met elkaar 
afrekenen)
Aanmelden: vóór 7 mei via contactpersoon van uw 

deelparochie of via de pastoraal werkster Jantje Bax. 
Voor Overloon kan dit bij Gerda Willems tel 642213. 

Doorgeven bij aanmelding: 
Geef uw naam, telefoonnummer en e-mailadres 
door plus wat voor u van toepassing is:

❏  Wil vertrekken vanuit Sint-Anthonis, Beugen of

Vierlingsbeek, Overloon

❏  Heb zelf een auto en ben bereid te rijden

❏  Aantal personen (excl. chauffeur) dat mee kan rij-

den in de auto …

❏  Auto heeft ruimte voor rollator in laadruimte

❏  Auto heeft ruimte voor rolstoel in laadruimte

❏  Wil graag meerijden

❏  Maakt gebruik van rollator/rolstoel

Met vriendelijke groet,
Jantje Bax (pastoraal werkster)
E-mail: bax@parochiemariamoedervandekerk.nl
Telefoon: 06 - 30 51 76 29
Adres: Lepelstraat 13a | 5845 BK | Sint Anthonis
Website: www.parochiemariamoedervandekerk.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 zie-
kenzalving 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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Berly-Fleur’s Bed & Breakfast is geopend!

Sinds 1 april heb ik mijn droom gerealiseerd en ben 
ik een Bed & Breakfast begonnen in het prachtige 
Loobeekdal van Venray. Oftewel aan de Laagheidse-
weg nr. 19 in Venray, ons woon- en workshopadres 
sinds 2004.

Als jullie dachten dat ik, nadat ik vorig jaar 1 sep-
tember gestopt ben met Berly Fleur, het rustig aan 
heb gedaan, dan hebben jullie het mis. Het creatie-
ve brein zat niet stil. Iedereen 
die mij kent snapt wel, dat een 
Bed & Breakfast goed bij mij 
past. 

Om deze droom te realiseren 
waren er nogal wat vergunnin-
gen nodig en moesten de nodi-
ge hobbels genomen worden. 
Maar waar een wil is, is een weg 
en die weg hebben we gevon-
den! 

Afgelopen zes maanden is er 
binnenshuis verbouwd, zijn we 
verhuisd en wonen we nu in de 
voormalige workshopruimtes. 
In het voormalige privé-gedeel-
te is de ruim100 m2 B&B gerea-
liseerd.

Alles is beneden, gelijkvloers en voorzien van vloer-
verwarming. Naast de ruime landelijke slaapkamer 
met romantische details hebben de gasten de be-
schikking over een zitkamer en keuken waar ruim-
te is om te kokkerellen. Voor de gasten is er ook 
een bergruimte waarin zich een wasmachine en een 
droger bevindt. 
Ook de moderne badkamer is gelegen op de bene-
denverdieping. Via de hal kun je naar boven waar 
nog twee slaapkamers zijn. Zoals je ziet zijn de 

voorzieningen ook erg geschikt voor tijdelijke be-
woning. 

Het is een prachtige B&B geworden midden in de 
natuur tussen Overloon en Venray. Je kunt er ge-
nieten van een heerlijke vakantie, maar ook de za-
kelijke klant zal in deze groene omgeving tot rust 
komen. De dieren op de boerderij maken het plaat-
je compleet.

Het ontbijt dat wordt geserveerd bevat producten 
van eigen bodem of uit de streek.  Mee-eten wat de 
pot schaft behoort ook tot de mogelijkheden.

Ruim 35 jaar heb ik iedere dag genoten in en van 
mijn bloemenwinkel, maar nu heb ik heel veel zin 
in deze nieuwe uitdaging tussen Loon en Venray !

De website kunde bekiêke òp:
www.berly-fl eur.com 

Ik bin te bereike
tel.nr. 06-23639212 of via de mail:
info@berly-fl eur.nl

Hiël veul lieve groete án iederiën 
vanuut ’t Venroys broek, zó dicht 
beej Loën.

Liny Nellissen
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Geweest: Autorijschool Ven-Rij

Peter Barents van autorijschool 
Ven-Rij heeft ons een zeer leer-
zame avond bezorgd: hij heeft 
ons verteld over verkeersregels 
en nieuwe verkeersborden. 

Door zijn enthousiasme en vrolijkheid hebben we 
een fi jne avond gehad. En toen kwam daar een 
klein theorie-examen. Je denkt dat je alles wel zo’n 
beetje weet, maar als je van de 25 vragen er 8 fout 
van hebt (is: gezakt!), nou dan weet je het wel! Of 
niet dus…..

Twee weken hierna hadden we een andere the-
ma-avond: taxateur Venant Lemmers en onze 
dorpsgenoot Jos van Katwijk.

Venant Lemmers maakt deel uit van een team van 
vier taxateurs van taxatiebureau ‘Agitax B.V.’. Dit is 
een agrarisch en industrieel taxatiebureau, gespe-
cialiseerd in gebouwen, inventaris, inboedels en 
levende have. De heer Lemmers vertelde ons aan 
de hand van een PowerPoint-presentatie, wat hij 
zoal taxeert en hoe een taxatie tot stand komt. Hij 
taxeert voornamelijk gebouwen en levende have. 
Eerst wordt bepaald voor welk doel iets getaxeerd 
moet worden: om te herbouwen (na brand), of om 
in stand te houden, of voor de economische waarde 
(voor de verkoop). Het doel van taxatie bepaalt vaak 
de waarde. Bij auto’s heb je het over nieuwwaarde 
en dagwaarde. Voor gebouwen is een taxatierap-
port zes jaar geldig. Voor inboedels en inventarissen 
is zo’n rapport drie jaar geldig.
Door te taxeren voorkom je problemen, omdat alles 
vast ligt. Belangrijk is dat wanneer je bijvoorbeeld 
je inboedel of inventaris hebt laten taxeren, dat je 
bij verlies daarvan de taxatiewaarde van je spullen 
uitbetaald krijgt. Er volgt dus geen afschrijving van 
de spullen gedurende de geldigheidsduur van het 
taxatierapport. Een tip van Venant: kun je het ver-
lies dragen, dan is het niet noodzakelijk om het te 
verzekeren.

Na de pauze vertelt Jos van Katwijk ons hoe hij be-
gonnen is: hij meldde zich in 2008 aan bij alle ma-
kelaars, om woningen verkoop-klaar te maken. Dat 
heet ‘housedoctering’. Het betekent dat het huis en 

de tuin opgeknapt en ingericht wordt om het zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken voor de verkoop. 
Maar toen kwam de crisis. Bij de woningen leeg-
halen, waren er veel spullen die weg gedaan wer-
den. Jos vond dit jammer en zette deze spullen in 
zijn schuurtje. Zo is Jos met Stijl ontstaan. Hij wordt 
benaderd door bewindvoerders, of als een huis op-
nieuw verhuurd moet worden.

Hij vertelt over memorabele ontruimingen, onder-
steund door beeldmateriaal op het grote scherm. 
In 2010 is hij offi cieel gestart met ‘Jos tweedehands 
met Stijl’. Vanaf 2015 heet het ‘Jos met Stijl’. Intus-
sen vallen zijn goederen in een ander genre; dit 
trekt ook andere klanten. Zij komen van ver: negen 
van de tien klanten reizen verder dan 50 kilometer 
om bij hem spullen te kopen. Hij besteedt veel tijd 
aan het actueel houden van zijn website. Ook Face-
book en Instagram levert hem publiciteit op. Veel 
klanten weten hem zo te vinden, zelfs uit het bui-
tenland. Ook op Marktplaats vind je spullen die bij 
Jos te koop zijn, zo’n 100 stuks. Ook koopt hij spul-
len op markten, zelfs in het buitenland. Hij zegt: ‘De 
grootste uitdaging is om aparte spullen te kopen.’ 

Alle aanwezigen hebben genoten van de manier 
waarop hij zijn verhaal heeft verteld; humoristisch 
en onderhoudend. Kijk eens op zijn site www.jos-
metstijl.nl 
Venant en Jos: bedankt dat jullie voor ons zo’n TOP 
avond hebben verzorgd!
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Openen voedselbank voor wilde bijen

Nationale Zaaidag op 22 april 
geheel in het teken van zaaien 
voor bestuivers.

Het afgelopen jaar stond de bijensterfte volop in de 
schijnwerpers. Het gaat slecht met de bestuivende 
diersoorten. Daarom roepen The Pollinators heel 
Nederland op om op 22 april mee te zaaien voor 
de bijen. Op uitdeelpunten kan iedereen voor én 
tijdens de Nationale Zaaidag biologisch bloemzaad 
afhalen. 
In Overloon is dit bij Bianca Pouw tel.: 06-40953912, 
email: info@bijenhotelkopen.nl

Extra zaaien: broodnodig voor bestuivers
Zonder bestuivers zou ons menu heel wat minder 

kleurrijk en voedzaam zijn. Meer dan 70% van wat 
er dagelijks op ons bord ligt heeft bestuiving door 
insecten nodig. Om hun belangrijke werk te kunnen 
doen hebben bestuivers, naast professionele bijen-
hotels, ook voldoende stuifmeel en nectar nodig. 
Helaas is de situatie niet rooskleurig: grote delen 
van ons landschap bevatten vrijwel geen variatie 
aan voedsel voor insecten, en bepaalde pesticiden 
maken de beesten zwak. Veel biologische bloemen 
zaaien zorgt voor extra krachtvoer. Een goede re-
den voor The Pollinators om kilo’s zaad uit te delen.

Van plan om op 22 april in je eigen buurt te zaaien? 
Zoek een mooi stukje grond uit en haal de gratis bi-
ologische bloemzaden. Je krijgt er een zaai-instruc-
tie bij, zodat je weet wat je ermee moet doen. 

Dringend verkeersbrigadiers
gezocht!

Zoals bekend wordt er iedere 
doordeweekse schooldag gebrigadierd bij de over-
steekplaats bij de PLUS. Sinds het najaar 2017 doen 
we dit samen met de kinderen van groep 8! Wij ho-
pen dit ook in het nieuwe schooljaar te continueren.

Aangezien een van onze brigadiers na de zomer-
vakantie stopt, zijn wij op zoek naar vervanging. 
Helaas heeft onze vorige oproep nog geen reacties 
opgeleverd. Wij kunnen niet garanderen als er geen 
aanmeldingen komen dat we er volgend schooljaar 
nog voor de veiligheid van jouw kind staan!

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:

Anja Houben: 06-53710836
Wendy Reijntjes: 06-31544670
Anita van Eeuwijk: 06-13315845
Mieke Nabuurs: 06-21808480
Cindy Arts: 06-41197847

KBO – OVERLOON
(opgericht 1955)

ACTIVITEITENKALENDER 
vanaf 18 april

VRIJDAG 20 APRIL: samenkomst van Samen Eten bij 
‘Leuke Broeders’ aan de Oploseweg. Aanvang om 
half zes. Even aanmelden bij Christine Hendriks-Arts, 
telefoonnummer 641719.
ZONDAG 6 MEI: Uit op zondag in de Pit. Van half 
drie tot rond 4 uur. Gratis toegang voor iedere be-
langstellende.
WOENSDAG 9 MEI: Koken voor Ouderen in de foyer 
van de Pit. Aanvang om 12.00 uur. Diegenen die in 
aanmerking komen worden tijdig uitgenodigd. 
VRIJDAG 25 MEI: bijeenkomst van Samen Eten. Aan-
vang: half zes. De locatie volgt nog.

Belangrijke gebeurtenissen in de nabije toekomst: 
de dagreis (oorspronkelijk in mei) is verschoven naar 
september. Bedevaart naar Kevelaer op dinsdag 5 

juni. IVN-wandeling op donderdag 21 juni over het 
bekende Ponti-pad. Hierover volgt tijdig meer info.

N.B. De hulp bij het invullen van de belastingaan-
gifte is nog steeds beschikbaar. Ook niet- leden 
kunnen van deze service gebruik maken. De belas-
tingformulierinvuller legitimeert zich gevraagd en 
ongevraagd met de legitimatiepas van de campag-
ne van het geldende jaar. Belastinginvullers van KBO 
Overloon zijn Coen Hofmans 641613, Henk Weerts 
642101 en Jan Lamers 640125. Iedereen weet dat de 
aangifte vóór 1 mei binnen moet zijn. Dus, hebt u 
hun hulp nodig, neem dan ruim voor 1 mei contact 
op!!
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Mieke Loonen en Wim Hendriks
gaan een klein feestje bouwen…

Mieke (68) van Pietje 
Loonen -De Mölder- en 
Jo Stappers en Wim 

(70) Hendriks van Nöl van Petje en An van de Wijst
zijn op 26 april 50 jaar getrouwd. Dus wij naar de
Theobaldusweg.

Mieke en Wim kenden elkaar al via wederzijdse 
vrienden. Maar toen Mieke samen met een nicht-
je de Venrayse kermis bezocht en daar Wim en zijn 
vrienden tegenkwam, sloeg de vonk pas echt over. 
Hun eerste woning vonden ze bij oom Piet Stappers 
aan de Merseloseweg. Oom Piet had varkens en 
Wim werkte bij Varkensonderzoekcentrum Dalland. 
Om ziekteoverdracht bij de varkens te voorkomen 
moest hij van zijn werkgever verhuizen. Ze vertrok-
ken naar een noodwoning, waarvan er hier na de 
oorlog tientallen zijn gebouwd. Deze - de laatste 
die nog als woning in gebruik was - stond aan de 
Bossenhoekweg. ‘In de winter stond het ijs binnen 
op de muren’. Dus blij dat ze twee jaar later op de 
Pritter een zogenaamde Premie-A woning konden 
kopen. Daar was het heel prettig wonen, maar toen 
Wim’s ouders in 1977 naar een bejaardenwoning 
vertrokken, hebben ze toch de ouderlijke woning 
aan de Theobaldusweg overgenomen, die ze nog 
steeds met veel plezier bewonen. 

Wim brak als jongeling zijn opleiding aan de Hoge-
re Tuinbouwschool in Utrecht af om bij het nieuwe 
Varkensonderzoekcentrum Dalland in Merselo (bij 
de Ballonzuil) te gaan werken. Dat is de enige ‘baas’ 
die hij in zijn leven gehad heeft. Na 40 jaar en twee 
weken ging hij op zijn 60-ste met de VUT. Zijn functie 
bij dit zogenaamde Topfokbedrijf was fokkerijbe-
geleider/dierenartsassistent. Bedrijfsbegeleidingen, 

maar ook de begeleiding van de transporten van de 
dieren bij dit internationale bedrijf brachten hem 
‘all over the world’. Wie reist heeft verhalen… 
In het begin diende een oude afgeschreven bom-
menwerper als vervoermiddel om de varkens naar 
verre oorden te transporteren, met Wim als begelei-

der. De zuurstoftoevoer voor de varkens 
werd geregeld door hoog in de lucht de 
laadklep van het vliegtuig wat verder open 
te zetten. Zo kon het gebeuren dat ze op 
een reis naar Cyprus boven Duitsland twee 
varkens verloren. ‘We hebben Duitsland 
gebombardeerd met varkens’, aldus de 
gouden bruidegom. Waar of niet waar? 
Na zoveel jaren kan de beleving wat ver-
vagen! Als Wim deze anekdote met glin-
sterende ogen vertelt, denken wij dat hij 
misschien bij het ‘inchecken’ twee varkens 
teveel geteld heeft, of bij het ‘uitchecken’ 
twee beestjes er tussenuit geknepen zijn. 
Varkens hebben nou eenmaal niet de ge-
woonte om rustig met het paspoort tus-
sen de voortenen te wachten tot de doua-
ne iedereen heeft geoormerkt! Wim heeft 
altijd met veel plezier bij Dalland gewerkt. 
Dat blijkt ook wel uit het feit dat hij, toen 
hij al met de VUT was, nog af en toen een 
transportje deed.

Mieke sleet haar tijd dichter bij huis. Ze begon haar 
carrière bij Tien Deenen in de VéGé-winkel, later Lex 
Verstraaten (waar nu de DA-winkel is gevestigd). 
In 1975 werd zij de eerste hulpmoeder op de ba-
sisschool. Ze hielp daar bij de handenarbeidlessen 
van juf Maria Muijsers (Roosen) en Jeanne Willems 
(Vloet) hielp bij zuster Irene. Dit hulpmoederschap 
heeft ze zeven jaar gedaan. Sindsdien zijn Maria en 
zij nog steeds bevriend. 
Ook in 1975 werd ze door Mien Verhofstad ge-
vraagd om als vrijwilliger bij de net opgerichte Peu-
terspeelzaal te komen werken. Dat was toen nog 
in het zogenaamde Jongensjeugdhuis. Het was in 
het begin nog allemaal erg primitief en heel om-
slachtig. In de weekenden gingen de fi etsjes mee 
naar huis, om te voorkomen dat ze gemold werden. 
De werkweek begon ’s zondagsavonds al met de 
kachel opstoken, zodat de kinderen ’s maandags-
morgens in een warm huis kwamen. Later werd 
alles wat beter en ook offi ciëler geregeld en werd 
het vrijwilligerswerk zelfs een echte betaalde baan. 
Ook Mieke was trouw aan haar werk. Ze bleef er 32 
jaar werken, tot in 2006 de Peuterspeelzaal fuseer-
de met Boxmeer en voor haar gevoel de regelzucht 
de overhand kreeg. De kindertjes kon ze nog niet 
missen en dus werd ze oppasmoeder voor o.a. haar 
eigen kleinkinderen. Nog steeds hebben Mieke (en 
Wim) regelmatig kinderen over de vloer; dat houdt 
hen jong van geest.

Foto: Wil Hüsken
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Zelf hebben Mieke en Wim twee kinderen, Anne-
miek en Werner, en zeven kleinkinderen. Allen wo-
nen nóg in Overloon, maar bij de oudste kleinkin-
deren dienen de eerste tekenen van uitvliegen zich 
aan.  

Aan bezigheden geen gebrek voor het gouden paar. 
Mieke houdt van sporten, vooral aqua fi tness. Wim 
is al van jongs af aan betrokken bij de duivensport. 
Totdat begin dit jaar de Overloonse Postduivenver-
eniging ‘Het Tweede Caen’ werd opgeheven was 
hij lid van deze club, bovendien is hij meer dan 25 
jaar voorzitter van de vereniging geweest. Nu beoe-
fent hij de duivensport vanuit ‘De Zwaluw’ in Ven-
ray, met mooie resultaten. Ook is hij vrijwilliger bij 
Boswerkgroep ‘De Loonse Duinen’ die onderhoud 
pleegt aan de Overloonse natuur. Hij is de enige van 
de boswerkers die met de auto naar het bos mag 
komen, maar moet dan wel de aanhanger met ge-
reedschap voor de collega’s meebrengen. Verder 
beleeft hij veel plezier aan het zagen, kloven, stape-
len, drogen en weer afstapelen van brandhout. Zijn 

ultieme genot is toch wel het stoken ervan!
Een gezamenlijke hobby van Mieke en Wim is de 
tuin en in de zomer elektrisch fi etsen en dan op z’n 
tijd een terrasje pikken.

Op 26 april gaan ze naar eigen zeggen: ‘een klein 
feestje bouwen…’. Ze bewaren hele warme her-
inneringen aan hun 25-jarige bruiloft. Zoals toen 
gebruikelijk was, hadden ze uitnodigingen voor 
de receptie rond gestuurd. Voor familie en vrien-
den was een kaartje ‘uitnodiging voor de hele dag’ 
bijgevoegd. Dat had de familie Hendriks wel héél 
letterlijk opgenomen en stond al vóór het ontbijt 
met de hele bups op de stoep! Alle vier hun ouders 
waren nog op het feest. De kinderen van de Peuter-
speelzaal kwamen langs én het bruidspaar werd in 
een heuse koets door het dorp rondgereden. Het 
wordt nu dus een klein feestje, maar wie weet wat 
de familie nog in petto heeft… De redactie wenst 
hen een mooie dag en uiteraard nog heel veel ge-
lukkige jaren. 

Dodenherdenking Maashees

Ook in Maashees herdenken 
we op 4 mei degenen die in 
diverse oorlogen zijn gevallen. 
Sinds Maashees een oorlogsmo-
numentje heeft is dit een jaar-
lijkse traditie geworden.

Dit jaar is het een bijzondere bijeenkomst omdat 
van tevoren twee paadjes in Maashees een naam 
krijgen die aan de Tweede Wereldoorlog herinneren 
en in het bijzonder aan Maashese mensen.

Antoon Schrader (Maashees, 25 april 1920 -Veld-
hoven, 25 februari 2000) was ambtenaar ter ge-
meente-secretarie en speelde tijdens de Tweede 
Wereldoorlog een belangrijke rol in het verzet. Dat 
deed hij in het district Vierlingsbeek, waartoe ook 
Maashees behoorde. Hij leidde al op jonge leeftijd 
de Persoonsbewijzen-sectie van dit district, en stond 
bekend als een meestervervalser van persoonsbewij-
zen. Op 18 juni 1944 pleegde hij - samen met twee 
andere verzetsstrijders - een succesvolle gewapende 
overval op het bevolkingsregister van de gemeente 
Vierlingsbeek. De Duitsers maakten jacht op hem, 
maar gelukkig wist hij aan hen te ontsnappen. Na 
de bevrijding van Zuid-Nederland werkte hij onder 
meer als sergeant-tolk voor de Britten. Tevens was 
hij secretaris van het Nederlands Oorlogsgravenco-
mité, afdeling Overloon. In 2018, het Jaar van Ver-
zet, willen we hem eren met het Antoon Schrader-
pedje.

Stientje Jans (Maashees, 8 november 1940 -Nijme-
gen, 5 november1953) was nog maar een kleuter 
toen zij tijdens de Tweede Wereldoorlog, samen 

met haar familie, naar een boerderij in Oirlo werd 
geëvacueerd. Bij een beschieting door Engels vuur 
werd ze door een granaatscherf in haar ruggen-
graat getroffen. Ze overleefde het incident, maar 
was voortaan vanaf haar middel verlamd. Een lange 
lijdensweg volgde. Maar Stientje klaagde nooit, was 
wijs, opgewekt en vergevingsgezind. Haar broertje 
Martien kwam bij dezelfde beschieting om het le-
ven. Met het Stientje Janspedje - een paadje bij Ba-
sisschool St. Antonius, waarover veel kinderen lopen 
- willen we in 2018 stilstaan bij het leed dat Stientje,
haar omgekomen broertje en andere kinderen uit
Maashees, tijdens de Tweede Wereldoorlog is aan-
gedaan. Voor de herdenking bij het oorlogsmonu-
mentje bij de kerk, aanvang 19.30 uur worden de
paadjes, genoemd naar bovengenoemde mensen
onthuld. Bijzonder is dat dit door familieleden ge-
beurd.
Om 19.10 uur het Antoon Schraderpedje (pad Mgr.
Geurtsstraat – Hulderstraat) en om 19.30 uur het
Stientje Janspedje (pad De Goeijstraat – Jo de Ku-
perstraat).

Ook mensen uit de omliggende dorpen zijn natuurlijk 
van harte welkom.
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Team van Jelle van Perlo
Brabants kampioen Badminton
Jelle van Perlo lid van 

BC de Raaymeppers én BVC’74 U15-1 uit Cuijk zocht 
zo’n anderhalf jaar geleden een nieuwe sport. Hij 
had een paar trainingen mee gedraaid bij de Raay-
meppers en het leek hem wel een leuk spelletje. Het 
spelletje kreeg hij echter snel door en hij werd steeds 
fanatieker. Na een tijd wilde Jelle meer! Er ging nog 
een aantal maanden overheen toen Jo Mies, trainer 
bij zowel de Raaymeppers als bij BVC ’74, Jelle vroeg 
of hij de U15 in Cuijk wilde komen versterken. Dat 
liet Jelle zich geen twee keer zeggen.
Jelle behaalde met zijn team van BVC ‘74 afgelopen 
seizoen de 1e plaats in de competitie U15-1. Na deze 
prestatie stond het team op 7 april tegen de vijf bes-
te Brabantse U15-1 teams. Om de Brabantse kam-
pioenschappen werd gestreden in Tilburg. Tijdens 
het opwarmen werden de zenuwen al meer toen 
andere spelers, die er indrukwekkend uitzagen, hun 
kunsten toonde! Om 9.00 uur begonnen de kampi-
oenschappen en vol overgave werd er fel gestreden. 
Zoveel weerstand hadden ze de hele competitie nog 
niet gehad, maar de éérste wedstrijd, die bestaat 
uit vijf onderdelen, werd met 3-2 gewonnen. Na an-
derhalf uur mochten ze weer aan de bak. Ook deze 
wedstrijd werd na drie sets en vele zweetdruppels 
gewonnen met 3-2. Dit betekende dat ze de fi nale 
hadden bereikt. De vreugde was toen al zo groot 
dat het al leek dat ze de fi nale hadden gewonnen! 
Maar niets was minder waar. Nu moesten ze tegen 
het gevreesde BCH uit Den Bosch die al de hele dag 
liepen te shinen met tricks en trucs en in hun pou-
le zonder veel tegenstand hadden gewonnen. Wat 
menige niet hadden verwacht is dat Jelle met zijn 
team stand konden houden en zo op een gelijkspel 
uitkwamen. Als alle wedstrijden en sets gelijk zijn 
in stand wordt er gekeken naar de behaalde pun-
ten. BCH uit Den Bosch behaalde 263 punten. BVC 

‘74 Cuijk 276 punten. Met 13 punten verschil is Jelle 
met zijn team Brabants Kampioen geworden en nu 
mogen ze 23 juni gaan strijden om de landstitel op 
het NK in Zutphen! 

Namens de Raaymeppers wensen we Jelle en zijn 
team SUCCES!

Oldtimer Vriendenclub De Vlotter
gaat vanaf 6 mei weer toeren!

De vriendenclub van oldti-
mer bromfi ets- en scooter-

rijders uit de regio Overloon en daarbuiten!
Begin 2013 opgericht door een aantal enthousiaste 
liefhebbers en inmiddels 101 belangstellenden tel-
lend.

Wat wij doen: Van mei tot en met september ma-
ken we op iedere eerste zondag van de maand een 
mooie tourrit door de omgeving. Onze kracht: niet 
te hard rijden, genieten van de omgeving, een leuke 
pauzeplek, niet meer dan ca. 50 km (in totaal) en op 
tijd weer terug, dan hebben we nog een halve zon-
dag voor ons! Iedere rit wordt beurtelings door vrij-
willigers uitgezet waardoor er een grote variëteit 
ontstaat. Iedereen met een 50cc bromfi ets of scoo-

ter tot bouwjaar 1985 kan meerijden (snorfi etsen 
met een blauwe kentekenplaat en replica bromfi et-
sen zijn uitgesloten van deelname). Deze dient dan 
wel in prima technische staat te verkeren en men is 
zelf aansprakelijk dus verzekerd zijn is een vereiste.
Spiegel, volle benzinetank, afstand houden en tijdig 
remmen zijn grote aanraders! Natuurlijk zijn ook 
dames en jongeren van harte uitgenodigd om mee 
te rijden
Waar en wanneer: We starten iedere eerste zondag 
van de maand stipt om 10.30 uur vanaf Café Party-
centrum Bos, Irenestraat 8 in Overloon en hier ko-
men we ook weer terug. Verzamelen vanaf 09.45 
uur. De eerste en laatste rijder van de tourrit zijn 
herkenbaar aan oranje of gele vesten. Bij onver-
hoopte pechgevallen is een aanhanger op afroep 
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beschikbaar. Bij slecht weer wordt de rit verschoven 
naar de eerstvolgende zondag. Uiterlijk 1 uur voor 
aanvang van de rit wordt dit kenbaar gemaakt op 
de website. De status van de rit is te zien aan het 
groene (gaat door) of rode (gaat niet door) rond-
je voor de titel. Voor de status van rit kan er ook 
gebeld worden naar Café Partycentrum Bos (0478 
641256). Voorgaande jaren mochten wij per rit tus-
sen de 30 en 60 rijders verwelkomen, een geweldige 
opkomst! 

Deelname: Seizoen deelname is mogelijk voor 
€ 10,-. Betaling kan geschieden op rekening-
nummer NL14RABO0302767843 ten name van 
O.V.C. de Vlotter onder vermelding van uw
naam en seizoen jaartal (bijvoorbeeld Pietje
Puk 2018). Ook deelname per rit is mogelijk
voor € 3,- per keer, te voldoen voor aanvang
van de rit. De data op een rij: 6 mei, 3 juni, 1
juli, 5 aug. 2 sept. en 7 okt.

Volg de website voor aanvullende ritten! 
www.de-vlotter.nl

De rit zal altijd van tevoren op de website kenbaar 
worden gemaakt. Houd de website in de gaten in 
verband met mogelijke wijzigingen door bijvoor-
beeld weersomstandigheden. Lees vooral ook de 
huisregels even door als je mee wilt rijden. Ook deze 
zijn terug te vinden op de website.

Het bestuur van O.V.C. De Vlotter wenst u veel brom-
plezier voor het komend seizoen!

35ste Hemelvaarttoernooi
Volleybalclub Sportivo

Ook dit jaar sluit Volleybalver-
eniging Sportivo het volley-
balseizoen af met het jaarlijks 
terugkerend buitenvolleybal-

toernooi. Het toernooi wordt dit jaar voor de 35ste 
keer georganiseerd, een jubileumjaar dus! We ho-
pen daarom op veel enthousiaste, sportieve teams 
die zin hebben in een gezellig en sportief dagje!

Het Hemelvaarttoernooi zal plaats vinden op don-
derdag 10 mei 2018 op het voetbalveld bij sporthal 
‘De Raaijhal’ aan de Raaijweg 15 te Overloon. Het 
toernooi begint om 10.00 uur. Teams die willen deel-
nemen zullen om 9.30 aanwezig moeten zijn. Daar 
kunnen ze zich melden bij het wedstrijdsecretariaat.
Het inschrijfgeld bedraagt € 30,- per deelnemend 
team. Dit kan dan ter plekke betaald worden. Je 
kunt je als team inschrijven voor twee verschillende 
categorieën. Dit zijn de geoefende en ongeoefende 
klasse. Omdat het een recreatief toernooi is kun je al 

aan de gezelligheidsklasse voor geoefende spelers 
meedoen als er maar een paar spelers van je team 
geoefend zijn. Naast het sportieve gedeelte is er ook 
alle gelegenheid om in de rustmomenten tijd te ne-
men voor een lekker hapje en drankje. Er zal een 
terras aanwezig zijn waar je gezellig met je team je 
winst kan gaan vieren! Ook is er tijdens en na afl oop 
van de wedstrijden feestelijke muziek te horen over 
het sportveld en het terras. 

Inschrijven kan via de website www.vvsportivo.nl. 
Dit kan uiterlijk t/m dinsdag 8 mei. 
Mocht je nog vragen hebben dan kun je deze stellen 
via Facebook of de website. 
We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen op 
ons 35ste Hemelvaarttoernooi op 10 mei aanstaan-
de! Wij zorgen voor de velden, muziek, een hapje 
en een drankje. Zorgen jullie dan weer voor een ge-
zellige sfeer?

Nieuws van de Verjaardagenactie

De Stichting Oranjefeesten orga-
niseert op Koningsdag, 27 april, 
weer leuke activiteiten voor de 
Overloonse kinderen. Dit wordt 

mede mogelijk gemaakt door uw bijdrage aan de 
Verjaardagenactie. Hartelijk dank daarvoor. Bin-
nenkort komen wij in vergadering bijeen om uw 
bijdrages van 2017 te verdelen onder de Overloonse 

kinder- en jeugdwerk organisaties. Wij zullen u daar 
dan weer over berichten.
Maart leverde voor de Verjaardagenactie € 474,23 
op. Namens de Overloonse kinderen danken wij alle 
jarigen van maart voor hun bijdrage en volgende 
keer meer nieuws van…

Stichting Verjaardagenactie Overloon 
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De Pit 
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Amerikaans goud voor Overloon
met fi lm ‘Ik ben er nog’

 In Las Vegas is een fi lmpje uit het Oorlogsmu-
seum Overloon in de prijzen gevallen. Het werd 
bekroond met een Gold World Medal bij The 
New York Festivals.

‘Ik ben er nog’ werd gemaakt voor de vernieuw-
de vaste expositie in het museum. In iets meer 
dan vijf minuten krijgt de museumbezoeker te 
zien wat de jonge Hélène Egger als Joods meis-
je in de oorlog doormaakte en wie zij om haar 
heen allemaal verloor. Hélène Egger overleef-
de de oorlog zelf ternauwernood en komt zelf 
ook in beeld. Zij vertelt dat ze pas sinds kort kan 
vertellen over alle dingen die ze in die donkere 
jaren meemaakte. De fi lm kan op grote waar-
dering rekenen van museumbezoekers en kreeg 
in Nederland al eerder een fi lmprijs, de Gouden 
Reiger. En nu is er dus ook erkenning in de VS. Bu-
reau Duinzand uit Amsterdam tekende voor de pro-
ductie en mag de prijs in ontvangst nemen. Maar 
het museum is er zelf óók blij mee want het geeft, 
naar eigen zeggen, nog meer internationale glans 
aan de nieuwe tentoonstelling. Het fi lmpje heeft 

daarin een centrale plek en wordt continu vertoond.

Op de foto: 
Hélène Egger, naast een jeugdfoto van haar, in het 
museum bij de opening van de tentoonstelling.

2 regionale toporkesten  
in 1 concert:  

Harmonie Semper Unitas Sambeek  
& Fanfare Vriendenkring Overloon. 

Beide orkesten staan onder leiding van 
Geert Mooren 

Klassieke muziek

Paso doble

Gratis entree 
20:00u @ De Pit Overloon 

Ontdek en beluister het 
verschil tussen een 

fanfare en een harmonie 

Hoorn 
ensemble 

met leden uit 
Sambeek & 
Overloon 

Waarom wil je dit niet missen? 
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Liedjesmiddag nieuwe stijl!

Zouden er nog Overloners zijn die nog nooit op de 
Liedjesmiddag zijn geweest? Het is bijna onmoge-
lijk nu we dit evenement voor de 43e keer gaan or-
ganiseren. Het is een van de leukste evenementen 
van de Overloonse carnaval. En het is nóg leuker als 
je zelf meedoet! Zie jij jezelf op 6 januari 2019 ook 
schitteren op het podium in de Pit tijdens een lied-
jesmiddag nieuwe stijl? Begeleid door een live band 
en de zaal op z’n kop? Dan is het tijd voor de eerste 
voorbereidingen om dat waar te maken! 

Voor deze vernieuwde Liedjesmiddag, waar we bin-
nenkort meer over zullen vertellen, zijn we op zoek 
naar enthousiaste zangers of zangeressen. Natuur-
lijk mag je met een groepje meedoen, maar we zou-
den het ook heel leuk vinden om dit jaar duo’s en 
solisten op ons podium te verwelkomen. Natuurlijk 
hoef je het niet alleen te doen. We helpen je graag 

met het uitzoeken van het liedje en het verdere tra-
ject.

Lijkt het je wat of wil je meer informatie kijk dan op 
de site van fanfare Vriendenkring of op die van de 
Huibuuke.
Geef je nu op, dit kan tot 1 juni a.s.. Aarzel niet te 
lang en grijp je kans!

Aanmelden voor de liedjesmiddag 2019 en meer in-
formatie: 

Werkgroep Liedjesmiddag: 
Pascal Arts , tel.: 06-23197074  of via email: 
pascalarts@ziggo.nl
Freek Arts, tel.: 06-48463348  of  via email: 
freek@loszand.eu 

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

 

 Vr. 20 apr. Workshop palletschilderen 13.30 – 17.00 uur  Aanmelden: ’t Helder  Zo. 22 apr. Concert  ‘Zolang er vrienden zijn‘  15.00 uur  Piekeren met  Van Leeuwen’ www.joepvanleeuwen.com Aanmelden: info@joepvanleeuwen.com  Vr. 27 apr. Dagworkshop beeldhouwen 09.30 uur  Aanmelden: ’t Helder  Zat. 12 mei Workshop ‘Een goede houding, een beter figuur’  Door Margot Raaijmakers.   Aanmelden margo@beauty-ismakogie-margo.nl  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

Ontmoetingspunt ‘t HELDER 
Ruimte voor úw ideeën! 
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Speeltuin Gewoon Buiten heeft
de schop in de grond gestoken

Overloon - “Stichting Recreatie kan vol trots zeg-
gen dat het schop-in-de-grond-moment een groot 
succes was. Vele mensen en media waren daarbij 
aanwezig!  

De afgelopen 3 jaar is er heel hard gewerkt om 
een grote gratis buitenspeeltuin te realiseren in de 
gemeente Boxmeer. In heel het land stijgen speel-
tuinen als paddestoelen uit de grond. Alleen onze 
speeltuin wordt echt uniek. De speeltuin is namelijk 
voor iedereen toegankelijk en wordt onderhouden 
door de dagbesteding.

In de prachtige bosrijke omgeving van het muse-
umpark te Overloon vond op zaterdag 7 april een 
evenement plaats. Namelijk het bestuur van Stich-
ting Recreatie en Meer staken samen met de bur-
gemeester de schop in de grond op deze prachtige 
stralende lentedag. We kregen wat we verdienden 
aldus Theo Weenink,  Renuka en Harald van Gaal.

Vele mensen woonden dit bijzondere moment bij. 
Ook nu bleek weer dat het draagvlak groot is. Aben 
Reclame uit Cuijk heeft de paal gesponsord die in 
de grond gestoken is. De versnaperingen zijn ge-
sponsord door Plus Verbeeten Overloon. Wow-bal-
lonnen Venray heeft heliumballonnen gesponsord. 
Daarnaast heeft de Hubo uit Overloon schoppen 
gesponsord. Ook werden er Surinaamse hapjes uit-
gedeeld. Voor de kinderen was er op het einde nog 
een soort van spel (sponsorspel) uitgezet zoek de 
letter bij de sponsoren en los de puzzel op. Vervol-
gens kregen ze een sticker van Maay Design Box-

meer en een armbandje van Kompan. Kompan 
heeft ook de boekjes met het ontwerp gespon-
sord. Albert Hendriks uit Overloon heeft prach-
tige foto’s gemaakt.

Ook onder de buurtbewoners is de betrokken-
heid groot. Zij woonden op donderdag 5 april 
de informatieavond bij die Stichting recreatie 
en Meer georganiseerd heeft.  De avond vond 
plaats in het sfeervolle restaurant Museumzicht. 
De eigenaar stelde de locatie hiervoor beschik-
baar en zorgde voor een welkomstdrankje.

Nu we volop aan de slag gaan, zijn wij nog op 
zoek naar vrijwilligers voor diverse werkzaamhe-
den zoals bijv. het maken van een maandelijkse 
nieuwsbrief. Tot slot zijn wij op zoek naar men-

sen en bedrijven die gebruik willen gaan maken van 
onze sponsorpakketten. Ton van Raaij van Maay De-
sign heeft er echt iets heel gaafs van gemaakt. Bent 
u hier ook nieuwsgierig naar, neem dan contact met
ons op via info@speeltuinboxmeer.nl

Voor meer informatie over de Stichting Recreatie en 
Meer kijk op www.speeltuinboxmeer.nl.
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Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

Dag en nacht bereikbaar op  0478 588 889
Keizersveld 54, 5803 AN Venray
www.goemansuitvaartzorg.nl

Dankbetuiging

Voor de vele blijken van medele-
ven en belangstelling na het over-
lijden van mijn lieve man, (schoon)
vader en trotse opa

Gerrit Vloet

danken wij iedereen van harte

Truus Vloet-Giebels
kinderen en kleinkinderen

Haagweg 12
6141 LX  Limbricht

Lach toch, lach toch,
het leven is zo mooi…

Langs deze weg willen wij U hartelijk 
danken voor alle lieve woorden, be-
zoek, bloemen, kaartjes, en berichtjes 
welke wij mochten ontvangen na het 
overlijden van mijn  zorgzame moeder, 
schoonmoeder en onze lieve oma

Nelly Baken – Peeters
Met een goed gevoel kijken wij terug op 
haar afscheid. 
De laatste 3 jaar heeft ze genoten van 
de geweldige verzorging op Eldershof 
10 in Well.
Wij danken eenieder die op wat voor 
manier dan ook heeft bijgedragen om 
mam zo lang mogelijk thuis in de Mu-
seumlaan te laten wonen.

Anita Baken & John van den Berg
Jarno, Leon en Angèle

Looierweg 2 
5856aw Wellerlooi
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Frühshoppen in ’t Helder

Al bijna een traditie te noemen, is het jaarlijkse 
Frühshoppen concert in ontmoetingscentrum ’t Hel-
der door blaaskapel Freunde Echo. Freunde Echo 
speelde al enkele keren op deze mooie locatie en 
nog iedere keer met mooi weer op de prachtige bin-
nenplaats. Ook dit jaar hopen we op een zonnige 
zondagmorgen waarbij de bezoekers en liefhebbers 
van volksmuziek weer volop kunnen genieten van 
blaasmuziek onder het genot van een drankje.

Freunde Echo speelt voornamelijk Moravische 
volksmuziek maar schuwt de Böhmische klanken 
echter niet. Soms verwarren mensen muziekstro-
mingen als Oostenrijkse, Duitse of Tsjechische stijl 
weleens. Het maakt niet uit maar er zitten wel grote 
verschillen in de onderlinge stijlen. Nummers als de 
Südböhmische Polka, de Festwies polka of Mora-
vische walsliederen en polka’s met en zonder zang, 
alles wordt gespeeld door de kapel. Bij de Mora-
vische volksmuziek is temperament in de polka’s, 
afgewisseld met liefl ijke melodielijnen in de walsjes 
heel typerend. De zang is echter heel voornaam en 
laat dat nou net ook een sterk punt zijn bij Freun-
de Echo. De zangeressen Majka Weites en Sanneke 
Thijssen passen met hun zangstemmen prachtig bij 

elkaar. Zij zullen ook enkele zeer mooie nummers 
laten horen waarbij je af en toe echt kippenvel kunt 
krijgen. De teksten van de volksmuziek gaan vaak 
over het gewone alledaagse leven, de wijnen, land-
schappen, dorpjes of over gewone maar ook bijzon-
dere mensen. Het is wel allemaal in het Tsjechisch, 
maar dat neemt niet weg dat je toch van de mooie 
melodieën kunt genieten ook al versta je er niets 
van. De kapel bestaat uit 14 muzikanten die goed 
op elkaar zijn ingespeeld en dat hoor je dan ook in 
het harmonieus klinkend samenspel. Ook solistisch 
staat de kapel haar mannetje. Bijna alle nummers 
hebben wel enkele solistische trekjes erin zitten en 
sommige nummers zijn echt bedoeld als solostuk. 
Voor de muzikanten een uitdaging en voor het pub-
liek een genot om naar te luisteren. De uitversterk-
ing van het geluid die nodig is zodat iedereen goed 
mee kan genieten is ook nu weer in goede handen 
bij Theo en Roy Creemers.

Kom op zondag 13 mei naar ’t Helder bij de Fam. 
v.d. Munckhof. Laat u wederom muzikaal verrassen
tijdens het ‘Frühshoppen in ’t Helder’ dat begint om
11.00 uur en duurt tot 13.00 uur. Entree helemaal
gratis, wat wil je nog meer.
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HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS

• Nieuwe en gebruikte 
aanhangwagens en
paardentrailers

• Onderdelen van alle 
merken

• Reparatie en keuring
van alle merken

• Aanhangwagens en
Paardentrailers

VERKOOP ONDERHOUD

VERHUUR

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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De collecteweek 
2018 is weer achter 
de rug. We kijken te-
rug op een geslaag-

de collecte met een mooie opbrengst. Met één doel 
minder is het bedrag van vorig jaar bijna geëven-
aard. In onderstaand overzicht ziet u de bedragen 
per goed doel uitgesplitst naar 2018, 2017 en 2016. 
Namens de deelnemende goede doelen willen wij 
iedereen hartelijk bedanken voor de giften. Een 

speciaal woord van dank aan: onze collectanten en 
iedereen die meegeholpen heeft voor, tijdens en na 
de collectedagen. Zonder jullie hulp was het niet 
gelukt. Om onze kosten zo laag mogelijk te hou-
den, zijn er ook op andere wijze bijdragen geleverd, 
met dank aan de Pit voor het beschikbaar stellen 
van de ruimte en de koffi e/thee.  
Maar ook ontvangen wij tijdens de collecte positie-
ve berichten van u en dat waarderen wij enorm.  

De werkgroep “ Samen sterk voor goede doelen” 
blijft hun schouders onder deze actie zetten en 
hoopt in 2019 weer op uw gift. Vanaf december 

2018 zullen wij u weer informeren over de collecte 
door middel van publicaties in diverse media.
U vindt ons nu ook op facebook. 

Opbrengst 2018

  2018  2017  2016 

1660.11 1687.38  1.645,77 

1291.83 1218.73  1.212,16 

1490.57 1412.40 1.415,50 

2335.24 2313.64 2.205,71 

1245.89 1061.70 1.134,33 

2956.62 2788.48 2.674,99 

1281.85 1136.92 1.278,12 

1657.09 1432.30 1.523,61 

1614.11 1488.61 1.454,65 

1512.81 1453.42 1.454,30 

Nvt  1401.64 nvt 

1077.53 910.54 1.078,69 

1262.42 1237.70 1.401,84 

    1407.80     1290.76     1.367,53 

TOTAAL 20.793,89 20.834.22 19.847,20 
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U i t v a a r t v e r z o r g i n gU i t v a a r t v e r z o r g i n g

Gerr i t  Ar ts

Kantoor  Over loon
24 uur  bereikbaar  op: 
Tel :  0478-640026
Mob.  06-51135364

www.br iensveld .n l

Praktijk voor natuurgeneeskunde: 
Zouttherapie, acupunctuur, 
massage, SCIO biofeedback

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

Natuurpraktijk Vellir  & 
Zoutkamer Overloon

Na de Kleffenloop afgelopen 
zondag hebben veel mensen de
Herstelvoeding van Herbalife

kunnen ervaren.

Wil je meer informatie,
neem dan contact op met :
Carolien Loenen 06-48764812
Ine Goemans 06-43586250  
Maria Stroecken  06-30322229

21
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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 

HAAAA RWERKEN VOOR 
ALLE HAARPROBLEMENAA

met mooi haar meer 
zelfvff ertrouwen!

MEER INFO?
BEL ONS OF KIJK OP DE SITE

BETROKKEN   |   PERSOONLIJK   |   KWALITEIT 
BETROUWBAAR   |   ERVAREN   |   PROFESSIONEEL
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Overloonse Bridgeclub

Tijdens de 5e zitting waren 
de 3 sterkste paren in de 

gele lijn :
1 Ko Sturm & Thom Kuijpers 62.50%
2 Truus Kusters & Bert Vloet 59.58%
3 Ton Melis & Paul Vloet 56.60%

In de rode lijn :
1 Vera & Fred Jägers  58.68%
2 Miny & Wiel Verhoeven  57.29%
3 Tinke & Jan Donath 54.17%

In de groene lijn :
1 Mien & Jac Spreeuwenberg 66.83%
2 Ricky & Leny Jansen 64.00%
3 Annet &Joop Timmer  58.17%

Op de 6e en laatste zitting zijn de 3 beste paren in 
de gele lijn:
1 Jac Huijs & Piet Willems 62.80%
2 Marijke van den Boom &
Aike van Glabbeek 56.25%
3 Ton Melis & Paul Vloet 53.57%

In de rode lijn :
1 Gerda & Mathieu Crooijmans 62.50%
2 Nellie Basten & Ethel Hilhorst 60.83%
3 Ria & Kees van Son  60.00%

In de groene lijn :
1 Mien & Jac Spreeuwenberg 75.75%
2 Ricky Henckens & Leny Jansen 68.33%
3 Annet & Joop Timmer 55.25%

Daarmee einde van deze ronde. De 3 beste paren 
met een gemiddelde in geel
1 Truus Kusters & Bert Vloet 57.97%
2 Ko Sturm & Thom Kuijpers 55.85%
3 Marijke van den Boom & 
Aike van Glabbeek 55.64%

In de rode lijn de 3 paren met het hoogst gemiddel-
de:
1 Nellie Basten & Ethel Hilhorst 57.44%
2 Gerda & Mathieu Crooijmans 54.62%
3 Miny & Wiel Verhoeven 54.15%

In de groene lijn het hoogst gemiddelde van de 3 
paren :
1 Mien & Jac Spreeuwenberg 61.24%
2 Ricky Henckens & Leny Jansen 60.84%
3 Thea Peters & Tonny Polman  55.99%

♠♣ ♥♦

VRIJWILLIGERS (GASTVROUW/-HEER) GEZOCHT!

Inmiddels is het alweer zo’n 
twee jaar geleden dat we gestart zijn met het wer-
ven van vrijwilligers. Destijds om de exploitatie 
rendabel te maken, inmiddels om de exploitatie 
gezond te houden. Momenteel is er al een aantal 
vrijwilligers actief tijdens vaste reguliere dagdelen 
waarvan een ieder zijn eigen frequentie bepaalt. 
De één komt wekelijks, de ander kiest voor het hel-
pen via een roulatieschema. Anderen kiezen ervoor 
om alleen bij losse activiteiten te helpen. Dit laat-
ste kan men via een inschrijfl ijst kenbaar maken als 
men geïnteresseerd is in een activiteit. Men werkt 
altijd met minimaal twee personen. Dit kan zowel 
in combinatie met vast personeel en/of vrijwilligers 
zijn, mede afhankelijk van de activiteit.
Onze vrijwilligers zijn enthousiast en wij proberen te 
waarborgen dat men zich prettig voelt in de werk-
zaamheden. Dit kan door de juiste combinatie te 
maken tussen startende vrijwilligers en vrijwilligers 
die al langer meelopen, eventueel meelopen op ver-
schillende dagdelen om een beeld te krijgen van de 

verschillende werkzaamheden. Ook kijken we naar 
de werkzaamheden die passend zijn bij de persoon 
als individu. Iedereen is namelijk anders. Daarnaast 
doen wij ons best om vrijwilligers in goede dosering 
van de juiste informatie te voorzien en tot op heden 
wordt dit positief ervaren.

Momenteel zoeken wij nog mensen voor de maan-
dagavond, dinsdagmiddag of -avond, woensdag 
middag of -avond, en vrijdagavond. Maar ook als 
een vast dagdeel niet passend is in uw agenda kunt 
u iets voor ons betekenen tijdens invalbeurten of
losse activiteiten.
Heeft u interesse of wilt u eens praten of dit iets
voor u zou kunnen zijn neem dan gerust contact op
of loop eens binnen. Het zou mooi zijn als we ons
team kunnen uitbreiden.

De Pit Overloon
E-mail: info@depitoverloon.nl
Tel.: 0478-642079  /  06-15303706
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Een aandeel in elkaar

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

       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)

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

- Therapie aan huis en instelling

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging 

Martin Gaus Hondenschool 
Boxmeer -Venray

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

Voor meer informatie: www.martingausboxmeervenray.nl

Twan Wilmsen | 06 51 252 699 | www.awing.nl 
Voor computers, printers, wifi, cartridges, 
Routers, onderhoud en reparatie. 
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Agenda
2018
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 Uni-
tas Sambeek, De Pit, 20.00 uur
22 april
De Lónse bieb, De stroper uit de 
Peel, Kleine zaal De Pit, 10.30 tot 
11.30 uur
25 april
OVO, thema Oranjefeest, De Pit, 
20.00 uur
27 april
Oranjefeesten, rondgang door het 
dorp en activiteiten in de Pit i.v.m. 
Koningsdag, vanaf 10.00 uur
6 mei
De Vlotter, Oldtimer bromfi etsrit, 
Partycentrum Bos, 10.30 uur
6 mei
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30 
- 16.00 uur
12 mei
Gilde, oud papier ophalen
12 mei
Sportivo en Black Bulls, Bloemenac-
tie voor Moederdag
13 mei
Freunde Echo, Fruhshoppen, ’t Hel-
der, 11.00 - 13.00 uur
16 mei
OVO, fi etsen 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, bede-
vaart naar Lourdes
30 mei
OVO, afsluitingsavond, De Pit,
18.00 uur
2 en 3 juni
SSS ’18, Feestweekend 100-jarig be-
staan
3 juni
De Vlotter, Oldtimer bromfi etsrit,
Partycentrum Bos, 10.30 uur
5 juni
KBO/Overloonse bedevaart, Bede-
vaart Kevelaer, 14.00 uur
8 en 9 juni
SSS ’18, Feestweekend 100-jarig be-
staan
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
19 juni
Gilde, Zuilen verschieten, 19.00 uur
21 juni
KBO, IVN-wandeling
24 juni
Fanfare, Muziek op locatie
24 juni
Openluchttheater, Tarzan, Desde-
mona Dance, 15.00 uur
26, 27 en 28 juni
Zonnegroet, Rolstoeldriedaagse
1 juli
Gilde, Koningschieten
1 juli
AST, Autocross
1 juli
De Vlotter, Oldtimer bromfi etsrit,
Partycentrum Bos, 10.30 uur
10 juli
KBO, Fietspicknick
11 juli
Openluchttheater, De Kleine Zee-
meermin, 14.30 uur
10, 11 en 12 juli
Werkgroep Kindervakantieweek,
Kindervakantieweek
14 juli
Gilde, oud papier ophalen
18 juli
Openluchttheater, (F)linke Soep,
14.30 uur
25 juli
Openluchttheater, Loet Moet,
14.30 uur
1 augustus
Openluchttheater, Stamppot, 
sprookjesmix, 14.30 uur
5 augustus
De Vlotter, Oldtimer bromfi etsrit,
Partycentrum Bos, 10.30 uur
8 augustus
Openluchttheater, De Gruffalo,
14.30 uur
11 augustus
Gilde, oud papier ophalen
15 augustus
Openluchttheater, Dirk Scheele,
14.30 uur
18 t/m 22 augustus
Kermis
2 september
De Vlotter, Oldtimer bromfi etsrit,
Partycentrum Bos, 10.30 uur
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
25 november
Freunde Echo, concert van Blaaska-
pel Sohajka (CZ) en Freunde Echo, 
De Pit, 12.30 - 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

6 januari
Huibuuke en Fanfare, Liedjesmid-
dag
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

Homeopathie,  
een milde en 

effectieve 
geneeswijze voor 
uiteenlopende 

klachten. 

Overloonseweg 10a,5821 EE - Vierlingsbeek. 
Restaurant tel.: 0478 - 206080 Winkel tel.: 0478 - 642252

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.

VRIJDAG, ZATERDAG  
en ZONDAG open  

van 12.00 tot 18.00 uur

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
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Warme Bakker Degen 

Vrijdag 27-4 Koningsdag tot 13.00u 
geopend. 

Reclame: 23 t/m 28 april 
• Koningsvlaai  € 10,40 
• Oranje gebak   €   1,70 
• Extra-/dubbeldonker brood    2,35

Reclame: 30 april t/m 5 mei 
• Limoncellovlaai  € 10,35 
• Tarwebrood  €   1,90 
• Pistoletje  €   0,25 

Irenestraat 2  Overloon 
Tel.: 0478-641214     
www.bakkerijdegen.nl 
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Ons Eigen Erf
PMS 5757   Zwart
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Redactie:
redactie@onseigenerf.nl T 641641

Advertenties en familieberichten:
advertentie@onseigenerf.nl T 06-45025119

Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl T 641304

www.onseigenerf.nl

Abonnement 2018:  € 13,50

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor 

de uitgave van   2 mei
aanleveren uiterlijk 25 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!

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


