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Koninklijke onderscheiding voor Theo Cremers
Op donderdag 26 april werd onze collega mederedactielid van Ons Eigen Erf Theo Cremers door onze koning
Willem Alexander benoemd tot lid van de orde van
Oranje Nassau.
Theo was gevraagd om met Tiny Willems mee te gaan
naar het gemeentehuis in Boxmeer om voor Ons Eigen
Erf foto’s te maken van de uitreiking van de Koninklijke
onderscheiding die Theo Verdijk zou krijgen. Theo had
al een verhaaltje geschreven over naamgenoot Verdijk,
maar niets was minder waar. Toen hij op het gemeentehuis aankwam, kreeg hij gauw genoeg in de gaten
dat hij bij de neus was
genomen. Het kwartje was gevallen. Zijn
gezin, aanhang en
kleinkinderen waren
allen in het gemeentehuis aanwezig. Hij was
duidelijk enorm verrast en blij met deze
gebeurtenis. Wij, als
mede-initiatiefnemers,
waren tevreden dat
alles zo goed geregeld
en uitgevoerd was.
Maar waarom is Theo
onderscheiden? Eigenlijk is dat te veel om op
te noemen, maar we
doen een poging.
Theo is al meer dan 45
jaar betrokken bij de
carnavalsvereniging.
Hij is bestuurslid geweest en was in 1974
Prins Carnaval van de
Huibuuke. Vele jaren
presenteerde hij de

bonteavonden. Voor al zijn activiteiten verricht voor
de carnavalsvereniging werd hij benoemd tot Heerboer van d’n Huiakker, de hoogste onderscheiding die
de carnavalsvereniging kent. Al 14 jaar is Theo lid van
Dialectwerkgroep ‘Wie wa bewaart. Inmiddels werkt
hij ook alweer 5 jaar mee in de Overloonse bossen als
lid van boswerkgroep. Een groep van mensen, die de
natuur in Overloon mooi en schoon wil houden. Binnen het kerkgebeuren heeft Theo jarenlang allerlei
functies vervuld. Zo was hij 22 jaar voorganger bij de
avondwake en voorzitter van de Jongerenkerk. Ook
is hij 8 jaar raadslid in de gemeente Vierlingsbeek geweest. Theo heeft ook
meegewerkt aan het
boek ‘Overloon 100
jaar verenigd’. De verjaardagenactie draagt
hij een warm hart toe
en dat blijkt uit het
feit dat hij 27 jaar bestuurslid is, waarvan
de laatste 15 jaar voorzitter.
Tot slot is Theo ook al
weer 5 jaar lid van de
redactie van Ons Eigen
Erf. We zullen wel niet
al zijn activiteiten genoemd hebben, maar
wij zijn toch trots op
het feit dat een van
onze
redactieleden
deze onderscheiding
gekregen heeft!
Theo, van harte proficiat!
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Koninklijke onderscheiding voor Wim van Mil
Vorige week woensdag werd ook dorpsgenoot Wim
van Mil verrast met een Koninklijke Onderscheiding.
Van de Motorsportvereniging ontvingen wij onderstaand bericht.
Wim zet zich al 40 jaar actief in als lid van MSV
Overloon (Motorsport vereniging Overloon). Zijn
lidmaatschap begon in 1977, als actief rijder. Vanaf
1982 vervult hij de rol van penningmeester. Tevens
neemt hij bijna alle taken van de secretariaatsfunctie op zich. Hij doet dit op een zeer correcte en integere manier. Hij verricht hand- en spandiensten bij
de organisatie van wedstrijden en trainingsmomenten die wekelijks plaatsvinden. Omdat MSV ook andere verenigingen op hun circuit ontvangen zorgt
hij ervoor dat deze gasten goed ontvangen worden
en worden voorzien van alle benodigdheden. Gasten zijn onder andere de 4x4 drive-vereniging, de
cyclecross uit Oploo, scholieren in het kader van de
introductiedagen, 4x4 evenement voor mensen met
een beperking.

In 2002 werd er een milieuvergunning geëist. Als
hier niet aan voldaan zou worden dan zou het circuit gesloten moeten worden. Door o.a. Wim zijn
tomeloze inzet is het uiteindelijk gelukt om deze
vergunning te verkrijgen. Hij heeft hiervoor diverse
contacten en overlegmomenten gehad met Provincie, de Gemeente, M.LvC , RMB en diverse instanties
.Er moest onderzoek gedaan worden. Hiervoor werden diverse gespecialiseerde bureaus geraadpleegd.
Hij heeft hij zich in deze stof vastgebeten, zich ingelezen en zich eigen gemaakt. Hiervan hebben we
geleerd en gezien dat hij een groot analytisch vermogen heeft en hij toonde veel geduld.
Om dit allemaal te bestuderen/te overleggen en in
goede banen te leiden heeft Wim menig uur verlof
opgenomen. Niet te vergeten dat hij hierdoor ook
veel minder tijd aan zijn vrouw en gezin kon besteden. Om een evenement te kunnen organiseren
moeten een arts en voldoende EHBO’ers aanwezig
zijn. Omdat dit niet altijd lukt heeft Wim besloten
zelf een EHBO-cursus te volgen.
De voortdurend veranderende regelgeving
op het gebied van veiligheid, wordt door
Wim op de voet gevolgd zodat er zo snel mogelijk aan kan worden voldaan. Dit ligt ook in
zijn interessegebied.
Anekdotes: 27 mei 2001: tijdens een evenement moest Wim eigenlijk thuis zijn bij zijn
barende vrouw maar aan de andere kant
kon hij ook niet gemist worden op het circuit
vanwege een wedstrijd. Er werd om koffie
gevraagd op het circuit maar Wim meldde
dat hij ‘wel andere zorgen had’. Uiteindelijk
werd zoon Lucas die dag geboren.

In 1990, 1992, 1993, 2002, 2003, 2016, 2017 heeft
Wim ervoor gezorgd dat het Internationaal Jeugdweekend plaats kon vinden op circuit Duivenbos.
Hier nemen rijders uit 12 landen aan deel. De voorbereidingen hiervoor zijn dagelijks meerdere uren
en maanden lang werk.

Wij bewonderen en waarderen Wim om:
Zijn bescheidenheid als persoon; hij wil niet graag
op de voorgrond treden en liefst zo min mogelijk
opvallen. Wim is in zijn element als hij gewoon zijn
“ding” kan doen. Zijn gave om in iedere situatie rustig te blijven. Het feit dat hij iedereen respectvol benadert. De tijd die hij tot op heden besteedt aan de
vereniging ( wekelijks nog steeds vele uren).

Het mag geen naam hebben
Toet toet… (voor kinderen die geen Engels hebben gehad): Streetwise = straatwijsheid en
iCheck is niet een blik op je mobieltje, maar een oogtest!
Wat een contrast! Gaat het lukken om de Duitse tank in Overloon te krijgen?
In 1944 was het de vraag of het ging lukken de Duitse tank uit Overloon te krijgen...
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Bedankje communicanten
Beste mensen,
Wat hebben wij een mooie viering en feest gehad
bij het ontvangen van onze Eerste heilige Communie. Wij vonden het erg fijn dat zoveel mensen hierbij aanwezig waren. De kerk was mooi versierd, het
St. Theobaldusgilde speelde prachtige muziek. Tom
die het orgel bespeelde, Pastoor Van der Sluis, Gerda. En niet onbelangrijk: het was ontzettend mooi
weer. Wij willen via deze weg dan ook iedereen, die
op de een of andere manier een bijdrage had aan
onze communievieringviering heel hartelijk bedanken voor deze onvergetelijke dag.
Hopelijk zien we velen weer terug in onze dankviering op eerste Pinksterdag 20 mei,
10.30 uur in de H. Theobalduskerk te Overloon
Bedankt allemaal, ook namens onze ouders
Groetjes van alle communicanten

Kinderwoorddienst zondag 6 mei 6de zondag van Pasen
aanvang 10.30 uur in de kerk te Overloon
Beste ouders/verzorgers en kinderen van groep 1 t/m groep 8,
Ik hoop dat jullie er ook deze
keer weer allemaal bij zijn. Het
thema van deze zondag: Blijf
leven als een echte vriend van
Jezus!
Jezus vraagt ons vandaag om
van alle mensen te houden, zoals Hij van ons allemaal houdt. Want zo blijven we met Jezus verbonden in ons leven. Wie heeft er bij jou allemaal een
speciaal plekje in je hart? Daar gaan we samen over
praten, nadenken en ook een heel speciaal knutselwerkje maken.
Ik hoop jullie allemaal weer te zien deze zondag.
Wat is een kinderwoorddienst?
Wij hebben voor de kinderen in een aparte ruimte in de kerk een kinderviering van ongeveer een
Kerkberichten

Voorganger: niet bekend
Acoliet: Gerda Willems en Joep
Smeets
Koor: Dames- en Herenkoor

Vieringen 4 mei – 19 mei
Vrijdag 4 mei 19.15 uur
Herdenking van de slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog
Zondag 6 mei 10.30 uur
Eucharistieviering en
woorddienst

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

Kinder-

Donderdag 10 mei 10.30 uur
Hemelvaart
Eucharistieviering
Voorganger: niet bekend
Acoliet: Ans Abels

Zondag 13 mei 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: niet bekend
Acolieten: Gerda Willems en Jeanne Willems
Koor: Dames- en Herenkoor
Intenties: jaargetijde is voor Net
Bardoel-Droesen; de intenties zijn
ook voor Harrie en Marie Bardoel-van Duijnhoven.
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Kosterdienst
28 april vanaf 18.00 uur – 5 mei
Nelly van Gemert, tel. 642504

13 mei – 19 mei
Tiny Willems, tel. 641814
20 mei – 25 mei tot 18.00 uur
Nelly van Gemert, tel. 642504

6 mei – 12 mei
Jan Hendriks, tel. 641753

Vieringen in Huize Loôn
Maandag 7 mei 19.00 uur
Eucharistieviering
Maandag 14 mei 19.00 uur
Eucharistieviering

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 mei op zaterdag 26 mei
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 20, 26 en
27 mei bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld
wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk
dinsdag 8 mei op te geven. U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden:
Met een envelop in de brievenbus naast de voordeur van de pastorie of in de pastorie op zondagmorgen na de viering of op dinsdagmorgen tussen
10.00 en 11.30 uur.
De kosten voor een intentie bedragen € 11,-.

06-23887860.
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij de
dienstdoende koster een kennisgeving van overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden
geluid en zal melding worden gedaan op de parochiesite: www.theobaldusparochie.nl

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

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

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

Bereikbaarheid Parochie Maria,
Moeder van de Kerk
Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende adres: Lepelstraat 13/A, 5845 BK St. Anthonis, tel. 0485-471246.
Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te bereiken onder telefoon
06 23 88 78 60.
E-mail: secretariaat@parochiemariamoedervandekerk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de Kerk:
www.parochiemariamoedervandekerk.nl

Geloofsbijeenkomst
Graag nodigen we u uit
voor de Geloofsbijeenkomst op dinsdag 8 mei van 19.30 – 21.30 uur in het
parochiecentrum, Lepelstraat 13 A, Sint Anthonis.
Pastoor Van der Sluis gaat het tijdens deze Geloofsbijeenkomst hebben over de Heilige Geest. Op
donderdag 10 mei vieren we Hemelvaartsdag en
zondag 20 mei Pinksteren. Op Pinksteren, 50 dagen na Pasen, daalde de beloofde Heilige Geest uit
de hemel neer op de apostelen in vurige tongen,
waardoor de Kerk geboren werd. Op het Pinksterfeest verlichtte de Heilige Geest de apostelen en gaf

hun de moed en kracht om de leer van Christus aan
alle volkeren te verkondigen. De apostelen spraken
plots alle talen.
Er is weer alle gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van gedachten over het thema. Kom gezellig samen en neem eventueel uw
familieleden, vrienden en kennissen mee. Het ontvangst met koffie/thee is vanaf 19.15 uur.
Als u mee wilt doen, mailt u even een berichtje naar
bax@parochiemariamoedervandekerk.nl of bel 0630517629

ANWB Streetwise bij Josefschool
Op 15 mei aanstaande is er
ANWB Streetwise, een spannend
verkeersprogramma, bij de Josefschool in Overloon.
ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool beter om te gaan met het huidige verkeer.
De Josefschool vindt het belangrijk de ‘straatwijsheid’ mee te geven en biedt de kinderen graag
ANWB Streetwise aan.
In verschillende praktijklessen leren de kinderen
over het gebruik van gordels, kinderzitjes, remweg
en reactiesnelheid. ANWB Streetwise bestaat uit
vier onderdelen:
• In ‘Toet toet’ leren de kinderen van groep 1 en
2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen en
oefenen ze het veilig oversteken. Daarnaast wordt
geoefend met de autogordel in combinatie met
het kinderzitje.
• Tijdens ‘Blik en klik’ leren de kinderen van groep
3 en 4 in de gymzaal alles over veilig oversteken.
Het belang van het dragen van een gordel en gebruik van een kinderzitje in de auto wordt geoe-

fend met een spannende gele elektro-auto.
• Hallo auto’ leert de kinderen van groep 5 en 6
over de remweg van een auto en de invloed van
reactietijd op die remweg. Kinderen nemen zelf
plaats op de bijrijderstoel van een ANWB-lesauto
en mogen zelf remmen. Ook het belang van het
dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les aan de orde.
• ‘Trapvaardig’ tenslotte traint de kinderen van
groep 7 en 8 op het schoolplein in praktische fietsvaardigheid. De leerlingen fietsen over een uitdagend parcours en trainen moeilijke manoeuvres.
Ook rijden ze met een zware rugzak op. Hiermee
worden kinderen voorbereid op het zelfstandig
fietsen naar de middelbare school.
Daarnaast is er de ‘iCheck’ waarmee een simpele
maar doelmatige indicatieve oogmeting uitgevoerd
wordt. De iCheck is speciaal ontwikkeld voor ANWB
Streetwise en is vast onderdeel van ‘Blik en klik’.
Ook wordt er een iCheck uitgedeeld voor de groepen 5 t/m 8, waarmee de leerkracht zelf in de klas
de oogmeting kan uitvoeren.

Kaarsen branden en
misintenties
in Lourdes 2018
Van 18 tot 23 mei zijn we op pelgrimage in Lourdes.
Voor u weer de mogelijkheid om daar een kaarsje
te laten branden bij Maria voor iemand. Of om een
specifieke misintentie mee te geven.
Kaarsengeld (eigen keuze) en Misintentie voorzien
van uw intentie met € 10. in een gesloten envelop

voor maandag 14 mei in de brievenbus bij: Riet van
Raaij, 14 Oktoberplein 3, Overloon.
Stg. Overloonse Bedevaart
Wilmie Bongers, Jeannette Cremers en Riet van
Raaij tel. 0478-580181

5

Gaat Militracks het redden?
Het Oorlogsmuseum
Overloon zit volop in de
voorbereiding van Militracks. En het museum maakt
zich daarbij vooral om één ding erg druk: gaat het
lukken om de grootste Duitse tank uit de oorlog naar
Overloon te krijgen?
Op 19 en 20 mei vindt voor de negende keer Militracks plaats. De grote blikvanger van het evenement zou de Königstiger moeten zijn. Die bleef in
1944 achter in Noord-Frankrijk. De tank is de grootste die ooit door Hitler-Duitsland in de strijd geworpen is.
Tegenwoordig is dit voertuig eigendom van het
tankmuseum in het Franse Saumur. En dat wil de

tank speciaal voor Militracks best uitlenen aan Overloon. Dat is volstrekt uniek, want deze tank is Frankrijk sinds de oorlog niet meer uit geweest. En Overloon zou dus de primeur krijgen.
Maar het gevaarte weegt 70 ton en mag niet over
de Franse snelweg, ook niet op een dieplader, omdat de Franse overheid schade aan de weg wil voorkomen. En de vraag is nu of het lukt om de tank
over achthonderd kilometer aan kleine weggetjes
en rotondes naar Nederland te halen. Daarvoor
moet in elke Franse provincie een vergunning worden gekregen en dat kost veel tijd.
Inmiddels is de helft van die vergunningen binnen.
Maar het blijf nog even spannend of het lukt om
ook de overige vergunningen te krijgen. Want over
drie weken zou de tank
opgeladen moeten worden
in Frankrijk om op tijd in
Overloon in zijn. Het is nu
dus voor de mensen van het
Oorlogsmuseum vooral een
kwestie van duimen - en
heel veel schietgebedjes.
Op de website van Militracks staat een voertuigenlijst van definitief
deelnemende voertuigen
(http://www.militracks.nl/nl/
verwachte-voertuigtypen/)
en die wordt nog steeds geactualiseerd.

Koningsspelen 2018 in Overloon
Op een zonnige 20 april 2018
werden de Koningsspelen gehouden. Hierbij kregen we in Overloon hulp van de
tennisclub TC Loonse Duinen, voetbalclub SSS’18,
Badmintonclub ‘De Raaymeppers’ en Budomixsport.
We mochten gebruik maken van het prachtige sportpark met al zijn mogelijkheden, maar
ook van de Raaijhal en het bosgebied er omheen.
Het was voor ons als werkgroep een bijzonder
groot genoegen om met deze verenigingen
samen te mogen werken, daar zij ons een hele
berg werk uit handen hebben genomen. De
kinderen hebben kunnen genieten van en ruiken aan de verschillende soorten sport waarin
ze eventueel verder zouden willen groeien.
De oudervereniging zorgde voor een goed
verloop van het ontbijt en boden hulp aan
waar dat nodig was. Namens de werkgroep,
maar ook namens alle kinderen willen wij de
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initiatiefnemers van deze verenigingen heel hartelijk bedanken voor hun grote inzet. Het was top!
Werkgroep Koningsspelen Josefschool

Motorcross op circuit Duivenbos
In het weekend van 12 en 13 mei a.s. worden er
weer motorcrosswedstrijden verreden op circuit
Duivenbos. Op zaterdag wordt de jeugdcompetitie
van Motorsport Organisatie Nederland verreden.
Daaraan toegevoegd zijn de klasse MX 2 junioren,
open junioren en de vriendengroep de Natte Zuiger.
Een vol programma dus op de zaterdag.
In de genoemde klassen zullen diverse MSV-leden
aan de start verschijnen.
Op zondag bestaat het programma uit solomotoren
en quads. In de soloklassen starten de rijders in de
klassen mx2 junioren, open junioren, open senioren, MX2 nationalen en de klasse MX2 inters/open
inters. De quad-klasse bestaat uit deelnemers in de
klassen nationalen en inters.
Ook op de zondag komen er natuurlijk weer diverse
MSV’ers aan de start.
In de juniorenklassen zijn dat Overloners Lynn Hubers, Guido de Bruijn, Tom Janssen en Jan van Mil.
Mark Hubers uit Oploo zal zoals gewoonlijk weer
zijn uiterste best gaan doen om zijn clubgenoten uit
Overloon voor te blijven. Maik Hubers verschijnt in
de klasse open nationalen.
In de interklassen solo’s is MSV-lid Niels de Klein een
van de deelnemers. Concurrent Jeremy de Vink is

nog herstellende van een blessure en zal het waarschijnlijk wat rustig aan gaan doen.
Kom het zien op Circuit Duivenbos!
De wedstrijden beginnen op beide dagen om 11.00
uur.
Evenals voorgaande wedstrijden verleent MSV ook
deze wedstrijd gratis toegang op vertoon van onderstaand toegangsbewijs.

Gratis Toegang
Voor de motorcrosswedstrijden op
12 en 13 mei.
Wij hopen van harte u te mogen begroeten
op ons motorsportevenement en
wensen u een prettige dag toe.
Bestuur en leden
M.S.V. OVERLOON

Topprestatie Simone Hendriks
Simone Hendriks uit Overloon, (leerling VWO 6 Engelstalig van Metameer - Stevensbeek) is als winnares uit de bus gekomen van de Public Speaking
Award 2018 ( GNE Awards by Nuffic). Ze is als eerste
geëindigd van Nederland in de categorie 16-20 jarigen. Ze mag zich nu de beste spreker in het Engels
noemen in haar categorie. Een prachtige prestatie!
De speech die ze aflegde op woensdag 18 april op
het Delton College in Zwolle ging over sociale media
en welke rol die speelt in de mentale gezondheid.
In haar betoog heeft ze het over haar eigen ervaringen met depressies en onzekerheid die deels te
wijten waren aan haar zoektocht naar goedkeuring
(en de illusie die goedkeuring te kunnen vinden op
Instagram en Facebook). Simone wil anderen met
hetzelfde probleem aanmoedigen erover te praten.
De reden dat ze mee heeft gedaan aan de Public
Speaking Awards was een bewuste keuze. Het doel
was om uit haar comfort zone te stappen en om te
kijken hoe ver haar dat zou brengen. Dat haar dit zo
ver zou brengen had ze niet durven hopen.
Simone mag ons land gaan vertegenwoordigen in
Londen tijdens de wereldkampioenschappen.
Wij wensen Simone heel veel succes toen.

En omdat Simone bezorgster is van Ons Eigen Erf
zijn wij als redactie natuurlijk extra trots!
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Op zaterdag 16 juni 2018 organiseert de Overloonse BridgeClub

‘de 9de Mijling Open Bridge Drive’
De drive vindt plaats in Sportcentrum
Raaijhal Raaijweg 15-17 5825AL te Overloon.
Voor de winnaars schenkt Mijling Optiek 2
zonnebrillen op sterkte t.w. van € 99,- per
stuk.
Verdere sponsoren zijn: DA drogisterij,
Hubo, Salon Toine, Raaijhal en Plus Verbeeten.
Ook zijn er diverse andere prijzen te winnen.
Dagindeling:
14.00 uur Koffie/thee met cake
14.30 uur Start middagdrive ( 20 spellen
topintegraal)
17.00 uur Koud/warm buffet, uitslag van de middagdrive
18.30 uur Start avonddrive (16 spellen topintegraal)
20.45 uur Bekendmaking uitslag en prijsuitreiking

Het inschrijfgeld bedraagt € 50,- per paar incl. buffet. De inschrijving sluit op 12 juni.
Dit bedrag kunt u overmaken op banknummer NL28RABO 010.30.262.58, t.n.v. de Overloonse BridgeClub onder vermelding van u en uw partners naam.
Gelieve tevens onderstaande opgave strook
volledig in te vullen en te versturen naar:
Gerda Crooijmans, Ringoven 24, 5825CX
Overloon of crooijmans-driessen@ziggo.nl
Uw gegevens worden alleen voor interne
doeleinden gebruikt.
Voor verdere info bel Gerda telefoon
0478-641265
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Vertelactiviteit van
de Lónse bieb
`De Peel is mijn kerk, het dolen mijn gebed. Het is
de natuur die beslist of ik de hemel krijg en er wat
voedzaams te stropen valt, of de hel en aan mijn
enkels een stinkende moeras ingetrokken wordt´.
Zomaar een fragment uit het verhaal van ´De stroper uit de Peel´, over het leven van de legende die
´den Rowwen van Heze` is.
De Lónse bieb organiseerde
samen met verhalenverteller Petra Berkers een vertelling in de Pit. Deze vond
plaats op zondag 22 april jl.
De opkomst was verrassend,
het kleine zaaltje was helemaal gevuld! Een fantastische opkomst. Iedereen was
benieuwd naar wat er ging
komen. Nadat iedereen welkom was geheten ging Petra
van start. Ze begon met een
korte uitleg over de wereldverteldag en Wise Fools en
daarna ging ze van start met
het verhaal

‘De stroper uit De Peel’. Iedereen luisterde vol
aandacht. Na afloop waren er lovende reacties en
kwam de vraag of er het voornemen was om dit nog
vaker te organiseren. Gezien de positieve reacties
en het enthousiasme werd hier door Petra en De
Lónse bieb bevestigend geantwoord.
Na afloop werd er onder het genot van een kopje
koffie of thee nog nagepraat.
Mocht u denken: jammer was ik toch maar gaan
luisteren, dan bent u de volgende keer meer dan
welkom.
Lónse bieb en verhalenverteller Petra Berkers

Een mooie 8e editie van de PLUS Kleffenloop!
Met 329 deelnemers en veel
publiek bij de start en finish
is de 8e editie van de Plus
Kleffenloop op zondag 15
april 2018 een gezellige editie geweest. Maar liefst 119
jeugd deelnemers hebben
meegelopen op de 250 meter en 1 kilometer. Er waren zoveel na-inschrijvingen bij de jeugd dat er zelfs
een tekort aan medailles was. Deelnemers zonder
medaille hebben deze later toegestuurd gekregen.
Voor de top 3 van iedere leeftijdscategorie bij de
jeugd was er zelfs een mooie beker. Alle
uitslagen zijn nog na te lezen op
www.uitslagen.nl.

ger. Denk hierbij aan: verkeersregelaars om alles in
goede banen te leiden, de joekskapel ‘Vur de Joeks’
uit Overloon die de lopers op de 10- en de 15 kilometer muzikaal ondersteunden, Jan van Wissing die
de loop keurig presenteerde en de lopers bij naam
verwelkomde op de finish. Maar natuurlijk ook de
DJ’s die voor opzwepende muziek zorgden en de
vele andere vrijwilligers die nodig zijn om deze loop
tot een succes te maken, namens de organisatie heel
erg bedankt!
Diverse fotografen hebben mooie foto’s gemaakt

In de hieronder opgenomen uitslagen is te
zien dat de Overloonse bambino’s, junioren en senioren goed vertegenwoordigd
waren. Met flink wat podiumplaatsen is er
goed gelopen door de Overloonse hardlopers. Gefeliciteerd allemaal!
De Plus Kleffenloop kan niet worden georganiseerd zonder de inzet van vele vrijwilligers. Ook dit jaar hebben zowel leden
als niet-leden (75!) van Atletiekvereniging
Sporting Boxmeer zich ingezet als vrijwilli-
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langs het parcous. Op de Facebook pagina van A.V.
Sporting Boxmeer: www.facebook.com/avsportingboxmeer, die ook te bereiken is via de club website:
www.avsportingboxmeer.nl, staan veel foto’s. Op
de website: www.tunnis.nl zijn
de foto’s van Gerrit van Kempen
te vinden en op: www.fotoalbertoverloon.nl staan de foto’s van
Albert Hendriks. De foto’s geven
een mooi beeld van start en finish en er zijn mooie sfeerbeelden op diverse plekken van de
lopers onderweg.

evenement en wij hopen dat iedereen in Overloon
ook heeft genoten van de PLUS Kleffenloop.
Heel graag tot ziens bij de PLUS Kleffenloop 2019!

A.V. Sporting Boxmeer heeft genoten van de PLUS Kleffenloop,
de organiserende commissie
kijkt terug op een heel geslaagd

Uitslagen PLUS Kleffenloop
Overloon - Zondag 15 april 2018
M-5, 250 METER
Plts Naam
Woonpls
3
Floor Hofmans Overloon
4
Faiza Hendriks Overloon
7
Noor Janssen
Overloon
8
Geertje van Son Overloon
10 Lynn Hofmans Overloon
12 Anouk Janssen Overloon
J-5,250 METER
1
Rev Kuenen
Overloon
4
Yaro Kuenen
Overloon
5
Tim de Haas
Overloon
9
Tim Litjens
Overloon
10 Thijs Wilmsen
Overloon
J6-8, 1 KILOMETER
2
Jaap Fransen
Overloon
5
Bram Nabuurs Overloon
8
Dirk Nabuurs
Overloon
9
Tjez Kuenen
Overloon
10 Wout Fransen
Overloon
18 Lars Wilmsen
Overloon
21 Luuk van Raaij Overloon
J9-12, 1 KILOMETER
5
Thomas
van Hiele
Overloon
7
Ruurd Ermens Overloon
10 Bjorn Claassen Overloon
12 Ties van
Glabbeek
Overloon
13 Teun Klein Ovink Overloon
15 Koen van Dok Overloon
22 Gijs Fransen
Overloon
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Netto
1:25
1:26
1:40
1:49
2:10
2:19

Bruto
1:24
1:25
1:39
1:46
2:09
2:18

1:14
1:22
1:26
1:53
1:58

1:13
1:22
1:25
1:51
1:55

4:32
4:50
5:07
5:11
5:13
5:49
6:14

4:29
4:39
4:51
5:08
5:09
5:35
5:57

3:55
4:00
4:19

3:55
3:53
4:17

4:23
4:23
4:25
5:05

4:20
4:17
4:22
4:59

J13+, 1 KILOMETER
4
Daan
Klein Ovink
Overloon
M6-8, 1 KILOMETER
9
Sofie Verduin
Overloon
11 Jante van Son
Overloon
12 Mila Kuenen
Overloon
13 Saar Hendriks
Overloon
M9-12, 1 KILOMETER
7
Jip Vloet
Overloon
MSEN, 5 KILOMETER
20 Twan Bloemen Overloon
M40, 5 KILOMETER
12 Hans Teunissen Overloon
M50, 5 KILOMETER
28 Egbert Knol
Overloon
V45, 5 KILOMETER
1
Natasja Marcellis Overloon
MSEN, 10 KILOMETER
11 Bart Bloemen
Overloon
VSEN, 10 KILOMETER
3
Hester Vonk
Noordegraaf
Overloon
V45, 10 KILOMETER
2
Rian Hebben
Overloon
4
Sandra Logtens Overloon
9
Lian Nabuurs
Overloon
M50, 15 KILOMETER
5
Jos Hebben
Overloon
V45, 15 KILOMETER
3
Emmy
Verstraaten
Overloon

3:50

3:41

5:50
5:52
6:01
6:01

5:36
5:38
5:48
5:49

4:27

4:20

31:01

30:48

26:48

26:44

35:27

35:19

26:05

26:02

50:38

50:29

53:27

53:10

50:51 50:36
54:54 54:37
1:04:26 1:04:22
1:08:03 1:07:56
1:15:56 1:15:43

Een klein verhaaltje over het
diamanten paar Toon en Maria van Mil
‘Maar een klein
verhaaltje’ drukt
Maria ons nog op
het hart als we
hun kamer in Huize Loôn verlaten.
Daarom hebben we driekwart van onze pennenvrucht weggegooid!
Niet vijftig, maar zéstig jaar geleden trouwde de
in Merselo geboren en in Overloon getogen Toon
van Mil - op de snikhete 1e mei van 1958 - in de
kerk van Rijkevoort met de daar woonachtige Maria Martens. We hebben dus een diamanten paar in
ons midden! Gelijkertijd trouwde Piet Hendriks (van
Tienus van ’t zwart Petje) - kameraad van Toon - met
Pieta Martens, ‘n zus van Maria. Pieta en Piet emi-

werker en koster en met z’n tweetjes brachten ze
verschillende jaren de maaltijden van Tafeltje Dekje
rond. Ze hadden het goed samen. Met het klimmen
der jaren komen de kwaaltjes en komt dan toch een
keer het moment dat het allemaal teveel wordt.
Met pijn in het hart trekken ze de deur achter zich
dicht en vertrekken naar een seniorenwoning op de
Derpshei, waar ze twee jaar hebben gewoond. Problemen met een van Maria’s heupen verplichtte hen
een half jaar geleden plotseling tot het verkassen
naar een verzorgingshuis. Omdat Huize Loôn hen
niet op stel en sprong van een kamer kon voorzien,
moesten ze noodgedwongen voor enkele maanden
naar Cuijk. Inmiddels zijn ze gelukkig weer terug in
hun zo vertrouwde Overloon. In Huize Loôn hebben
ze nu niet één, maar zelfs twéé kamers tot hun beschikking; aan de achterkant de slaapkamer en vanuit de woonkamer aan de voorkant hebben ze mooi
zicht op de weg. Ze rekenen er op dat ze later dit
jaar kunnen verkassen naar het in aanbouw zijnde
‘Hof van Loon’, maar daar maken ze zich nog maar
even niet druk om. Maria hoopt vurig dat ze voldoende kan revalideren om weer te gaan zingen bij
het Dames- en Herenkoor, waar ze al bijna veertig
jaar met veel plezier lid van is.
Maria en Toon hebben vijf kinderen, elf kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. En alsof het niet
op kan: ‘nog twee achterkleinkinderen op komst’.
Met een etentje met hun kinderen, kleinkinderen
en verdere familie vierden ze afgelopen zondag
hun diamanten bruiloft. In hun hart was ook hun
oudste zoon Tonnie, die in 1970 dodelijk verongelukte, er bij. De redactie feliciteert Maria en Toon
met dit bijzondere jubileum en wenst hen straks een
mooie woon in de ‘Hof van Loon’. We hopen dat dit
verhaaltje niet te lang is…!

Ontmoetingspunt ‘t HELDER
Ruimte voor úw ideeën!
greerden naar Australië en vierden daar met kinderen en kleinkinderen hun diamanten huwelijksfeest.
Toon en Maria woonden en werkten de eerste 12
jaar van hun huwelijk in de Rips. Daarna vestigden
ze zich in Overloon aan de Bossenhoekweg op familiegrond van de Van Mil’s. Na hun arbeidzaam leven
verhuisden ze naar de Haarlemmermeerlaan, waar
ze ruim 20 jaar met veel plezier hebben gewoond.
De tuin was Maria’s lust en leven, vooral de vele
bloemen en kamerplanten werden door haar vertroeteld. Toon maakte zich dienstbaar als kerkhof-

Zat. 12 mei

Workshop ‘Een goede houding, een beter figuur’
09.30 uur
Door Margot Raaijmakers.
Aanmelden margo@beauty-ismakogie-margo.nl

Zo. 13 mei

Freunde Echo – Frühshoppen in ’t Helder
Toegang gratis!
11.00 – 13.00 uur

Woe. 16 mei Workshop Zonnige mandala door Mia Tielen-Poels
19.30 uur
Aanmelden info@miatielen-poels.nl
Zo. 20 mei

Masterclass Positieve desintegratie door Lieke van der
Vorst – Aanmelden info@liekeweetraad.nl 19.30 uur

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

www.helder-overloon.com
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Homeopathie,
een milde en
effectieve
geneeswijze voor
uiteenlopende
klachten.
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Heeft u vragen
of wilt u een
afspraak? Bel:
(0478) 64 24 75
www.fysiovandervliet.nl

Frühshoppen in ’t Helder
Leuke mensen ontmoeten
Gezellige zondagmorgen

Moravische Volksmuziek

Zondag 13 mei 11.00 – 13.00 uur
Gratis entree

De lekkerste asperges haal je gewoon bij Boer Henk….
en de rest ook!
Onze asperges zijn net even iets zoeter en daarom al jaren het vaste adres van
veel restaurants in de buurt. In de boerderij winkel vind je alles om gemakkelijk
zelf je eigen overheerlijke aspergemenu te koken. Van ambachtelijke achterham
en verse eieren tot aspergesoep en bijpassende wijn, Boer Henk heeft alles in
huis. Ook Asperge kroketten en Asperge bitterballen.
Dat wordt zeker genieten!
Je bent elke dag van harte welkom in de boerderijwinkel
van 9.00-17.00 ook op zondag.

Goossens Lekkere Asperges Stevensbeekseweg 12A Overloon
12

Nieuws van de Verjaardagenactie
De Verjaardagenactie kwam onlangs in vergadering bijeen. Als
eerste stond een presentatie van
de Stichting Oranjefeesten - die
jaarlijks een bijdrage van de Verjaardagenactie ontvangt - op het programma. Pascal Arts van deze
stichting wist met zijn verhaal, ondersteund door
PowerPoint beelden, de aanwezigen uitstekend te
boeien. De vrijwilligers van de Verjaardagenactie
waren enthousiast over wat de Stichting Oranjefeesten op Koningsdag allemaal organiseert voor
de Overloonse kinderen.

De diverse jeugdonderdelen van Scouting € 1.000,
Oranjefeesten € 500,-, Schoolverlaters € 500,-,
Jeugdcarnaval € 500,-, St. Nicolaascomité € 500,-,
SJIL € 500,-, Kindervakantiewerk € 500,-, en Jeugdkamp SSS’18 en jeugdkamp Fanfare elk € 300,-. De
organisaties hebben deze bedragen inmiddels van
ons ontvangen.

Vervolgens kwam de verdeling van de opbrengst
van 2017 aan de orde. Deze ziet er als volgt uit:

Stichting Verjaardagenactie Overloon

Ter afsluiting werden de collectanten voor hun goede werk getrakteerd op een ‘rondje van de zaak’.
Volgende keer meer nieuws van…

Vrijdag 4 mei
Nationale Dodenherdenking
Wij
herdenken
op deze avond de
slachtoffers van
de Tweede Wereldoorlog. Vervolgden, burgers en
militairen. Een moment om stil te staan bij onze vrijheid die we vanzelfsprekend vinden, maar die voor
veel mensen onbereikbaar is. Niet alleen toen, maar
ook nu nog lijden veel mensen onder oorlogsgeweld
en onderdrukking. Het is goed om te bedenken dat
onze vrijheid niet vanzelfsprekend is.
Graag nodigen wij u uit voor deze herdenking op
vrijdag 4 mei om 19.15 uur in de St. Theobalduskerk.
U bent ook van harte welkom om mee te lopen in
de stille tocht van de Kapel van O.L.V van de Goede
duik aan de Venrayseweg naar de kerk. Deze kapel
is op 8 december 1954 ingezegend en de bouw is
volledig betaald door de ruim 200 mensen die in
Overloon ondergedoken zijn geweest. Mensen die

het vege lijf probeerde te redden en op zoek waren
naar een dak boven hun hoofd. De tekst bij het monument luidt:
“Berg de vluchtelingen en verraad ze niet. Wees
voor hun een schuilplaats tegenover de verwoester”.
Het programma is als volgt:
18.50 uur

19.00 uur
19.15 uur

19.50 uur

20.00 uur
20.04 uur
20.10 uur

Verzamelen bij de kapel van OLV van
de Goede duik voor het ontsteken van
het bevrijdingsvuur.
Hebt u ook belangstelling hiervoor,
dan bent u hierbij van harte welkom.
Stille tocht naar de St. Theobalduskerk.
Herdenkingsdienst in de St.Theobalduskerk. Het thema van deze dienst is:
Wie waren zij…? Mensen die tijdens
de oorlog vochten, mensen die andere
hielpen, mensen die moesten vluchten
en mensen die vervolgd werden.
Vertrek vanuit de kerk naar het Vrijheidsmonument op het 14 Oktoberplein.
Aansluitend herdenkingsprogramma
bij het Vrijheidsmonument.
2 minuten stilte, gevolgd door ontsteken van bevrijdingsvuur.
Fanfare Vriendenkring speelt het Wilhelmus.
Einde herdenkingsdienst.

Wij hopen op uw belangstelling.
Stichting Herdenking Slag om Overloon
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En toen was het stil…….
Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken voor het
warme medeleven en de
belangstelling
na het overlijden van mijn
lieve man,
ons pap en super-opa

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

JAN CORNELISSEN
De mooie bloemen, lieve kaartjes,
mooie woorden en alle
aanwezigen
bij het afscheid geven ons
troost en kracht
om verder te gaan.

Gonnie Cornelissen
Kinderen en kleinkinderen

Dank je wel.
Ons Gouden huwelijksjubileum is
een dag geworden die wij nooit
Masterclass Positieve Desintegratie
Lieke van der Vorst
Stop heel even met waar je mee bezig bent en
sta stil bij je huidige manier van leven. Kan het
(nog) intenser, efficiënter, waardevoller?
Met persoonlijke anekdotes en een verrassende
en ongelooflijke theorie schud Lieke de wereld
wakker en brengt vernieuwende inzichten.
Zondag 20 mei 2018
19.30 - 21.30 uur
‘t Helder, Helderseweg 31 te Overloon
Euro 29,50 p.p, 2e persoon 19,50 euro
Opgeven via: www.liekeweetraad.nl of
info@liekeweetraad.nl of 06-11356285
Bekijk de reviews in het gastenboek op de
website
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meer zullen vergeten
dank zij de vele attenties,
bloemen, kaarten en
persoonlijke felicitaties.
Iedereen die hieraan heeft
bijgedragen zeggen wij
heel hartelijk dank.
Jos en Tonnie van de Pas,
kinderen en kleinkinderen.

Geweest: excursie naar fruitteeltbedrijf van Welie,
een lezing in de Pit over depressie en
het reisje naar Almere en ’t Gooi
Van Welie is een familiebedrijf in Stevensbeek. Een
aantal dames van onze OVO gingen daar op bezoek
en kregen onder het genot van een kopje koffie of
thee de geschiedenis van het bedrijf te horen. Theo
nam ze daarna mee naar de peren- en appelboomgaard. Daarna bezochten ze de ruimte waar de appels gesorteerd werden, nadat ze een half jaar in
het koelhuis hadden gelegen. Leon vertelde over de
destilleerderij, waarna een proeverij plaatsvond van
een drietal likeurtjes; appel-, peren- en kersenlikeur.
Deze bevatten 19 procent alcohol. Wij danken familie van Welie voor hun gastvrijheid.

was het belangrijk dat ze erover kon praten met
haar familie en vrienden, en dat zij daar steun van
ondervond en nog steeds ondervindt. Ook heeft
ze professionele hulp ingeschakeld. Mindfulness
en sporten hebben haar ook goed geholpen. Rust,
structuur en regelmaat en voldoende slaap zijn ook
heel belangrijk. Naast depressies heeft ze ook drie
keer een psychose gehad. Als je in een psychose zit,
leef je in angst. Je denkt dat alles wat je denkt (alle
angsten) de waarheid is. Een belangrijke quote van
haar is: ‘Het is belangrijk om je niet schuldig te voelen, te kunnen relativeren, je kwetsbaar op te stellen en over je gevoelens te praten’.Het zal u niks
verbazen, dat alle aanwezigen met ontzag en in stilte geluisterd hebben naar dit persoonlijke verhaal.

Yakult fabriek, Almere

Van Welie, Stevensbeek

Woensdagavond 11 april jl. hebben we een zeer interessante en leerzame lezing gehad over depressie.
Deze werd na de pauze gepresenteerd door Ceciele Luijennburg, werkzaam bij psychologenpraktijk
Fleuren en Jansen, met vestigingen in Boxmeer en
in ons Gezondheidscentrum D’n Bond in Overloon.
Indrukwekkend echter was het verhaal over depressie, dat verteld werd voor de pauze door Moniek,
een ervaringsdeskundige. Zij vertelt dat ze vanaf
haar 21ste jaar bij vlagen lijdt aan depressie. Opvallende uitspraken van haar zijn o.a.: wat zullen andere mensen wel van me denken? Bij een depressie
voel je je eenzaam, en voel je je ‘als een blok beton,
zonder gevoel’. Wanneer praat je erover? Voor haar

Eén keer per jaar hebben we een reisje op ons programma staan. Dit jaar ging de reis naar de Yakult
fabriek in Almere, gecombineerd met een rondrit
door ’t Gooi. Onder begeleiding van een gids kregen we bij de Yakult fabriek een rondleiding langs
verschillende onderdelen van het productieproces.
Ook werd verteld over de fascinerende geschiedenis
van het product. Daarna volgde een lunch, waarna
de rondrit door ’t Gooi plaatsvond met een bezielend vertellende gids. Ter afsluiting werd nog genoten van een diner in Zeeland, voordat we huiswaarts keerden.

Kopij en/of advertenties voor
de uitgave van 16-5
aanleveren uiterlijk
dinsdag 8 mei 20:00 uur
i.v.m. Hemelvaartsdag 10 mei
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Bloemenactie
volleybalvereniging Sportivo
en Overloonse Rugby Club
Black Bulls 12 mei
Traditiegetrouw zullen wij ook dit jaar weer, daags voor Moederdag,
bij u langskomen om de mooiste perkplanten aan te bieden.
Nieuw is dat dit jaar de actie door twee Overloonse verenigingen samen
wordt georganiseerd: volleybalvereniging Sportivo en
de nieuwe Overloonse Rugby Club Black Bulls.
Op zaterdag 12 mei a.s. zullen de leden huis-aan-huis komen voor de verkoop.
Leuk voor moeder, goed voor Sportivo en de Black Bulls.

Uit op Zondag
Vleermuizen kunnen vliegen net als vogels,
maar het zijn wel zoogdieren.
Martin Bongers en Sjef Demaret vertellen ons deze middag
over de leefwijze van de vleermuis.

Waar: De Pit.

U bent allen van harte welkom!
Wanneer: 6 mei
Tijd: 14.30uur. Entree gratis.

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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Lieke van der Vorst,

eigenaar van Lieke weet Raad, Arnold Willemsplein 4 te Overloon
Mijn naam is Lieke van der
Vorst, 35 jaar en geboren/
getogen in Overloon maar
het avontuur opgezocht
over de hele wereld. Want
hoe leuk is het om nieuwe
ervaringen op te doen en
inspirerende mensen te
ontmoeten?
Echter heb ik ontdekt dat
je daar niet de hele wereld voor af hoeft te reizen maar dat dit ook dicht
bij huis te vinden is. Door mijzelf uit te dagen om
nieuwe ervaringen aan te gaan en positieve mensen
te ontmoeten groei ik als persoon, durf ik me kwetsbaar op te stellen en sta tegelijkertijd krachtiger en
intenser in het leven.
De meeste mensen maken dit waar in hun werk. Ze
groeien in hun carrière en bouwen een interessant
netwerk op. Dit maakt je succesvol in status en financiën maar niet vanzelfsprekend gelukkiger en
rijker in het leven.

De theorie Positieve desintegratie, die ik nastreef en
uitdraag, laat zien dat er 5 niveaus van persoonlijke
ontwikkeling zijn. 80% van ons legt onbewust de
focus op andere waarden dan hetgeen wat ze écht
belangrijk vinden en leven in het laagste niveau
van deze piramide. Een kleinere maar toenemende
groep voelt dat er meer is in het leven maar struggelt vaak met onbegrip vanuit de maatschappij en
onzekerheid over hun gevoel. Degene die zich weet
los te maken daarvan ervaren het leven als een mooi
cadeau.
Met Lieke weet Raad bied ik, de personen die willen
groeien in de piramide of al gedegen ontwikkeld
zijn, een platform. Dit doe ik door het geven van lezingen, masterclasses, workshops en coaching. Maar
ook door het opbouwen van een netwerk zodat we
elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en ervaringen
kunnen delen.
Voor degene die interesse hebben: bekijk de website voor meer informatie www.liekeweetraad.nl en
bezoek een Masterclass om deel uit te gaan maken
van het netwerk Positieve Desintegratie of gewoon
om te kijken wat het voor jou kan betekenen. Tot
ziens!

Carnavalsvereniging “De Huibuuke” en Fanfare “Vriendenkring” presenteren:

Liedjesmiddag 2019
Zondag 6 januari 2019
Nieuwe opzet
Spectaculair voorprogramma
Uitkomen Jeugdcarnaval
Goeie Lônse carnavalsliedjes
Cd-presentatie
Huikraker 2019
Ben er bij! Doe mee! Geef je nu op!
Aanmelden of meer informatie via pascalarts@ziggo.nl /
freekarts75@gmail.com of 06-23197074
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Shop Jacobs
Voor motorolie, beelden, kaarten en snuisterijen. Zo maar…. of als er een verjaardag is.
Wij verkopen van alles en nog meer. Dus kom maar eens een kijkje nemen
in ons gezellig shopje.

Ook verhuren wij stadsfietsen en e-bikes.
Aanbieding maand Mei
Zomer ruitensproeier vulling
2,5L van €5,99 voor €4,99
3,5L van €7,95 voor €6,95
incl. een gratis vliegenspons

Openingstijden

ma.
di.
wo.
vr.
za.

08.00 – 18.00
08.00 – 18.00
08.00 – 18.00
08.00 – 18.00
09.00 – 18.00

Donderdag en zondag gesloten

Vierlingsbeekseweg 13 5825AS Overloon Tel: 0478 642472

Te koop
Scootmobiel
Kleine, in delen uit elkaar te nemen Scootmobiel
voor vervoer in autokofferbak, met uitgebreide
gebruikershandleiding.
Merk, Type: VENUS 4 T4G (4 wielen)
± 2 jaar oud, Nieuwprijs: € 1195,Geen 100 km gereden,
nu te koop voor € 500,Jan Goemans Lange Akker 31
Tel.: 0478-642 652

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

Samen bestaat dit jaar alweer 10 jaar!
Dit vieren we op zondag 6 mei met een
feestelijke open dag met live-muziek.
Iedereen is welkom, de staldeuren staan open!
Voor meer info www.zorgboerderijsamen.nl of bel Iet Cremers
0478 642129 | 06 11481234 Venrayseweg 19, Overloon
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ACTIVITEITENKALENDER
vanaf 2 mei

mee te helpen. Voor meer informatie en aanmelding
contact opnemen met Adrie Verschuren tel: 641529.

ZONDAG 6 MEI: Uit op zondag. Van half drie tot rond
4 uur. Gratis toegang voor iedere belangstellende. Programma: lezing met dia’s over vleermuizen.
WOENSDAG 9 MEI: Koken voor Ouderen in de foyer
van de Pit. Aanvang om 12.00 uur. Diegenen die in aanmerking komen zullen op tijd worden uitgenodigd.
MAANDAG 14 MEI: 19.00 uur: zie onder aan deze
agenda.
VRIJDAG 25 MEI: Bijeenkomst van Samen Eten. Aanvang: half zes. Waar kan genoten worden? In het reataurantgedeelte van de Raaijhal. Even aanmelden bij
Christine Hendriks-Arts, telefoon 641719.
DINSDAG 5 JUNI: Bedevaart naar Kevelaer. Folder met
meer informatie en aanmeldingsstrook wordt bij de leden begin mei bezorgd, samen met de Ons.

••• BELANGRIJK !!! BETREFT IEDERE OUDERE, LID OF
GEEN LID •••
MAANDAG 14 MEI: Voorlichtingsavond over het thema: Alles over beroerte:
Dinsdag 8 mei is het de Europese Dag van de Beroerte.
Een belangrijke dag om even stil te staan bij deze aandoening en de gevolgen die een beroerte kan hebben
voor het dagelijks leven van de patiënt en zijn omgeving. Maasziekenhuis Pantein organiseert maandag 14
mei een voorlichtingsavond over dit thema. Verschillende specialisten van Pantein vertellen deze avond
over wat een beroerte is en hoe je de signalen kunt
herkennen. Door het op tijd herkennen van de signalen van een beroerte en te weten welke actie je moet
ondernemen, kan soms veel schade worden voorkomen. Hoe eerder een beroerte behandeld wordt, hoe
beter de vooruitzichten zijn voor de patiënt. Desondanks kan een beroerte grote gevolgen hebben voor
de patiënt en zijn omgeving. Tijdens de bijeenkomst
gaan we ook dieper in op de behandeling en de begeleiding die Pantein kan bieden.
De bijeenkomst begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Locatie: Maasziekenhuis Pantein.
Dokter Kopstraat 1, Beugen. De toegang is gratis.
Aanmelden: www.maasziekenhuispantein.nl/voorlichtingsavonden.

Verdere agenda o.a.: IVN-wandeling op donderdag 21
juni over het bekende De Ponti-pad in het Maasheggengebied. Nadere informatie volgt tijdig.
N.B.: Voor onze kienmiddagen zijn we op zoek naar
enkele vrijwilligers die ons willen assisteren om het
kienen mee te verzorgen, klaarzetten, kaartverkoop,
nummers afroepen en daarna weer opruimen. Het kienen is de 1e en 3e woensdag van de maand in De Pit
van 13:30 t/m 17:00 uur; normaal gesproken wordt er
eenmaal in de 2 maanden een beroep op je gedaan om

Loën wet ’t
Met twee succesvolle edities van
Loën wet ’t achter de rug, heeft in
het diepste geheim het startschot
voor editie drie alweer geklonken.
Het dorpsspel vindt dit jaar plaats op
vrijdag 28 en zaterdag 29 september
2018. Tip: schrijf deze twee data alvast
in de agenda, want bijzijn is weer meemaken! Ben
je nog niet bekend met Loën wet ’t? Lees dan snel
verder over het dorpsspel in een notendop.
Loën wet ’t is een spel waarbij teams op vrijdagavond in een race tegen de klok de vragen uit het
opdrachtenboek moeten beantwoorden. Het spel
wordt gespeeld in teams van ± 10 personen vanuit
zelfgekozen locatie in Overloon. De teamcaptain
wordt op vrijdagavond om 19.00 uur bij Partycentrum Bos in Overloon verwacht voor de aftrap. Het
opdrachtenboek dient dezelfde avond om 00.00 uur
weer door de teamcaptain bij Bos te worden ingeleverd. Alle vragen, opdrachten en instructies zijn in
het opdrachtenboek opgenomen. Het spel bestaat
uit algemene en Lónse kennisvragen in verschillende categorieën, een aantal doe-opdrachten en een
geheime opdracht.
De strijd in dit spel draait om de spaarpot. De win-

nende teams (1, 2 en 3) ontvangen elk een geldbedrag uit de spaarpot. Dit bedrag mogen zij schenken aan één vereniging of stichting. Deze keuze is
beperkt tot alleen die verenigingen en stichtingen
die hebben aangegeven mee te dingen naar deze
prijs. Maar, deze verenigingen en stichtingen zullen
hier vooraf iets voor moeten doen. Er wordt hen
daarom gevraagd zich eens voor te stellen de uitverkorene van een winnend team te zijn… Welk doel
gaan zij realiseren? Er is nieuw materiaal voor de leden nodig, het clubhuis aan een opknapbeurt toe of
een jubileumviering in aantocht? Om mee te dingen
aan de prijs sturen verenigingen en stichtingen een
pitch in waarin zij dit doel beschrijven. Insturen is
mogelijk t/m vrijdag 10 augustus 2018. Op zaterdagavond 29 september worden de winnaars bekend
gemaakt tijdens de feestelijke prijsuitreiking bij Partycentrum Bos.
Het inschrijfgeld bedraagt € 20,00 per team. Dit
bedrag wordt in contant geld voldaan bij aanvang
van het dorpsspel op vrijdag 28 september 2018. Inschrijven kan vanaf 1 juli 2018 via de website.
www.loenwetut.nl
www.facebook.nl/loenwetut
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Zondag 13 mei
Moederdag!
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Maak in de winkel kans op….
Een mooi boeket in vaas!
Zondag 13 mei zijn wij geopend
van 10.00u tot 14.00u
Ook bezorgen wij deze dag uw boeket.

DSB Theobaldus Overloon zoekt
nieuwe dirigent/muzikaal leider
DSB Theobaldus is een onderdeel
van het plaatselijke Sint Theobaldusgilde. Wij verzorgen het muzikale gedeelte. Bij het er op uittrekken van het hele gilde begeleiden wij, met onze
muziek, het gilde.
Daarnaast maken we ook muziek als ‘muziekkapel’.
Onze groep bestaat uit 17 muzikanten, in leeftijd
variërend van 20 t/m 70 jaar en we repeteren op
donderdagavond van 20.00 uur – 22.00 uur.
Ons repertoire bestaat uit bekende (Nederlandse)
melodieën, carnavalsmuziek en kerstmuziek. Ons
streven is niet om op te klimmen naar hogere divisies, maar het plezier staat bij ons voorop. We maken graag, laagdrempelige, leuke en goed in het
gehoor liggende muziek.

Wij zoeken dan ook iemand die:
• Tijdens repetities een goede balans weet te houden tussen presteren, plezier en oog heeft voor
ieders kwaliteiten.
• Studenten aan bijv. conservatorium of andere muzikale opleidingen zijn van harte welkom
• Uitdagingen aan wil gaan.
• Bij voorkeur wonend binnen een straal van 20 km
rond Overloon.
Wilt u informatie over onze muziekgroep neem dan
contact op met:
Willeke Boom
Tel.nr.: 06-11477434
Kom gerust eens langs op een van onze repetitieavonden

Vakantiehuisje dokter Backus ging in vlammen op
Zaterdag 21 april rond de middag werd Overloon
opgeschrikt door verschillende brandweerauto’s die
met grote snelheid en loeiende sirene door het dorp
reden. Plaats des onheil was volgens de kranten
‘een leegstaande chalet in het bos aan de Merseloseweg’. Uit nader onderzoek van deze krant (Ons
Eigen Erf) bleek het te gaan om een vakantiewoning die hier bekend staat als ‘het vakantiehuisje
van dokter Backus’. Het huisje dat dr. Backus daar
aan de rand van het bos -achter Groepsaccomodatie
De Bloem- bouwde was nu eigendom van een zekere familie Sandbergen. Het huisje brandde tot de
grond toe af. Kordaat optreden van de brandweer
heeft ervoor gezorgd dat slechts enkele bomen
vlam vatte. De oorzaak van de brand is onbekend.
Maar, wie is die dokter Backus, zullen veel huidige
Overloners zich nu afvragen. Leo Backus werd op 12
september 1915 in Echt geboren. Hij vestigde zich
in 1953 in Overloon als de eerste huisarts van ons
dorp. Door de toen heersende woningnood woonde hij aanvankelijk met praktijk en apotheek in een
noodbarak aan de Museumlaan. Later verhuisde

het gezin naar Vierlingsbeekseweg 10 (hoek Vierlingsbeekseweg - Laan 1944), waar nu Erik van den
Dungen woont. Leo en Maria Backus kregen zes kinderen. Vredepeel, dat toen volop in ontwikkeling
was, behoorde ook tot zijn werkgebied. Daar hield
dr. Backus wekelijks spreekuur in de huiskamer van
de familie Cornelissen-Jacobs aan de Twistweg. Hij
was twaalf jaar actief als huisarts van Overloon en
Vredepeel. Om gezondheidsredenen moest hij het
rustiger aan gaan doen en hij trad in 1965 als arts
in dienst van ‘Huize Sint Anna’, een huis voor gehandicapte kinderen, in Heel in Midden-Limburg.
Weekblad Peel en Maas van 23 juli 1965 schreef
over het afscheid o.a.: Fanfare en Gilde gaven acte
de presence; een zanghulde door de kinderen; een
afscheidsrede door de heer burgemeester; allemaal
blijken dat dr. Backus zich in 12 praktijkjaren niet
onbemind heeft gemaakt.
Ons Eigen Erf van 10 maart 2004 meldt dat Leo
Backus nog 16 jaar van zijn pensioen heeft mogen
genieten. Hij overleed op 27 december 2003 en ligt
begraven op het kerkhof in Heel.

Rijbewijskeuringen
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige  automobilisten die voor verlenging van
hun rijbewijs moeten worden  gekeurd, kunnen
hiervoor d.d. 4 mei en 1 juni terecht in De Driewiek, Jeroen Boschstraat 49. Schikt de datum u
niet dan zijn er andere mogelijkheden in de regio.
Voor senioren kost de keuring € 35,00 en voor chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E is het € 50,00.
Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van
Regelzorg Rijbewijskeuringen: 88 2323 300.

Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl.
Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor
het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs
een afspraak te maken voor een keuring.
Veel gemeenten verstrekken geen keuringsformulieren (Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag)
meer en verwijzen naar het CBR. De Eigen Verklaring is echter ook verkrijgbaar bij Regelzorg en
kost € 41,00.
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HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS

VERKOOP
•

Nieuwe en gebruikte
aanhangwagens en
paardentrailers

•

Onderdelen van alle
merken

ONDERHOUD

•

Reparatie en keuring
van alle merken

VERHUUR
•

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

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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Overloonse Bridgeclub
Nu zijn we aan de laddercompetitie begonnen.
De 3 beste koppels in lijn 1:
1 Luus & Wim van Son
2 Koos Bongers & Jo Kok
3 Annie Visser & Jan den Hoedt
In lijn 2:
1 Corrie & Hans Visscher
2 Gerda & Mathieu Crooijmans
3 Bart Jans & Harrie Raaijmakers
In lijn 3:
1 Truus Kusters & Bert Vloet
2 Antoinette Schaeffers & Henk de Vlam
3 Corrie Hartong & Math Keulards

60.76%
57.97%
56.77%
66.30%
57.40%
56.15%
68.50%
59.50%
55.67%

Tijdens de 2e zitting waren
de 3 sterkste paren in de gele lijn:
1 Truus Kusters & Bert Vloet
2 Corrie & Hans Visscher
3 Koos Bongers & Jo Kok

63.10%
61.01%
59.23%

In de rode lijn:
1 Ria & Kees van Son
2 Tonny van Ham & Mieke Stappers
3 José Clevers & Annie Siroen

58.68%
58.58%
56.25%

In de groene lijn:
1 Tineke & Jan Donath
2 Jo de Backer & Jos van de Pas
3 Irma Huijs & Adele van Leuken

59.93%
57.92%
54.86%

♣ ♦♠ ♥

Reünie scholengemeenschap Stevensbeek
en ook mavo Bergen, LHNO en LTS Boxmeer en LHNO en LAS
Sint Anthonis en Jena-plan Boxmeer
In het schooljaar 1957-1958 startte de Determineer
Schakel School in Stevensbeek, dus dit jaar wordt
het 60-jarig bestaan gevierd. Voor alle oud-leerlingen, oud-medewerkers en voor de huidige medewerkers is er op 2 juni a.s. een grote reünie en dus
ook voor de met ‘Stevensbeek’ gefuseerde scholen
(mavo Bergen, LHNO en LTS Boxmeer, LAS en LHNO
Sint Anthonis). De toen in het hele land bekende
DSS (Determineer Schakel School) was een streekschool voor jongens die zich nog een jaar wilden
voorbereiden op het vervolgonderwijs. Joe Wols,
Siem Leyen en Piet Gommans waren toen de kartrekkers. Maar zeker ook de paters, broeders en zusters hadden een belangrijke rol bij de groei en bloei
van de school. Bij “Boslust” werden de eerste barakken gebouwd voor de ULO school en enkele jaren
daarna een fraai stenen gebouw waarin jarenlang
de brugklassers les kregen, maar ook nieuwe barakken aan de overkant van Boslust met veel meer
lokalen en twee gymzalen. Een aanzienlijk deel van de schoolpopulatie bestond
toen nog uit interne leerlingen die vanuit
het hele land naar Stevensbeek kwamen.
In diezelfde periode sloten de zusters
(van Schijndel) die een meisjes ULO in Sint
Anthonis runden, zich aan bij ‘Stevensbeek” (de broeders van de La Salle). Door
de jaren heen nam het leerlingenaantal
flink toe, werd de school uitgebreid met
havo en atheneum en werd begin jaren ’90
de nieuwbouw aan de Stevensbeekseweg
in gebruik genomen. In 1980 resp.1992 fuseerden de LHNO-LAS Sint Anthonis en de
mavo in Bergen met scholengemeenschap
Stevensbeek en in 1994 kwam daar de LTS

in Boxmeer bij. Van deze scholen werden niet alleen
de leerlingen en medewerkers in de Stevensbeekse
cultuur opgenomen, maar ook de sterke punten ervan.
In 2010 veranderde de naam sg. Stevenbeek in “Metameer”. De school heeft inmiddels ruim 1200 leerlingen in Stevensbeek en ruim 1000 leerlingen op de
Jena-plan locatie Boxmeer.
Oud-leerlingen en oud-medewerkers kunnen zich
aanmelden via de site www.reuniemetameer.nl en
kunnen daar ook meer informatie vinden. Een werkgroep van (oud-)medewerkers is al geruime tijd bezig met de organisatie en wordt daarbij geholpen
door Reünie 1-2-3 die o.a. de website beheert, de
administratie van de reünie en de catering regelt.
De reünie is op zaterdag 2 juni a.s. in het hoofdgebouw in Stevensbeek, begint om 15.00 uur en duurt
tot uiterlijk 23.00 uur. Oud-medewerkers worden
een uur eerder verwacht. Zegt het voort!
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Flessenactie 2018

Bewaar uw statiegeldflessen en geef ze ons mee op donderdag 7 juni as.
Ook dit jaar komen we weer met onze jeugdleden bij u aan de deur voor het ophalen van statiegeldflessen. En wel op
donderdag 7 juni aanstaande tussen 18.00 en 20.00 uur.
U kunt, zolang het maar Nederlandse statiegeldflessen zijn, alle merken, maten, kratten, melkflessen etc. aan ons
meegeven. Wij leveren ze dan voor u in en ontvangen het statiegeld. Hiermee steunt u onze club, in het bijzonder
onze jeugdleden en wij doen op deze wijze wat voor u terug.
Mocht u niet thuis zijn, geen probleem! U mag de flessen gerust aan de voordeur klaarzetten! Wij nemen ze dan mee.
Namens de Jeugd van Badmintonvereniging de Raaymeppers.
Bij voorbaat dank voor Uw steun en medewerking.

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

U ii tt vv aa aa rr tt vv ee rr zz oo rr gg ii n
n gg
U

VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open
van 12.00 tot 18.00 uur
WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
dϬϲͳϭϮϵϵϭϵϳϵ
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Agenda
2018

4 mei
Dodenherdenking, kerk, 19.15 uur
6 mei
De Vlotter, Oldtimer bromfietsrit,
Partycentrum Bos, 10.30 uur
6 mei
KBO, Uit op zondag met lezing
over vleermuizen, De Pit, 14.30 16.00 uur
12 mei
Gilde, oud papier ophalen
12 mei
Sportivo en Black Bulls, Bloemenactie voor Moederdag
12 mei
MSV, Jeugd motorcrosswedstrijden
MON, circuit Duivenbos
13 mei
Freunde Echo, Frühshoppen, ’t Helder, 11.00 - 13.00 uur
13 mei
MSV, Nationale motorcrosswedstrijden MON, circuit Duivenbos
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
3 juni
De Vlotter, Oldtimer bromfietsrit,
Partycentrum Bos, 10.30 uur
5 juni
KBO/Overloonse bedevaart, Bedevaart Kevelaer, 14.00 uur
7 juni
Raaymeppers, Flessenactie, 18.00 20.00 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, Raayhal, 14.00 uur
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 over het De
Ponti-pad in de Maasheggen
24 juni
Fanfare, Muziek op locatie
24 juni
Openluchttheater, Tarzan, Desdemona Dance, 15.00 uur
26, 27 en 28 juni
Zonnegroet, Rolstoeldriedaagse
1 juli
Gilde, Koningschieten
1 juli
AST, Autocross
1 juli
De Vlotter, Oldtimer bromfietsrit,
Partycentrum Bos, 10.30 uur
7 juli
Tennisclub, Alles Mag Op Zaterdag,
Sportpark, vanaf 12.30 uur
10 juli
KBO, Fietspicknick
11 juli
Openluchttheater, De Kleine Zeemeermin, 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 bromfietsrit,
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 bromfietsrit,
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
19 en 20 oktober
Stg. Tentfeest, Tentfeest Overloon
21 oktober
Stg. Tentfeest, Dorpsbrunch
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
MSV, 4x4 rijden door vereniging
JeeBee, circuit Duivenbos
11 november
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30
- 16.00 uur
25 november
Freunde Echo, concert van Blaaskapel 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, Liedjesmiddag
20 april
Freunde Echo, 50 jaar Freunde Echo
26 oktober
Freunde Echo, Fenavond 50 jaar
Freunde Echo

25

Twan Wilmsen | 06 51 252 699 | www.awing.nl
Voor computers, printers, wifi, cartridges,
Routers, onderhoud en reparatie.

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 - 562231
26

Warme Bakker Degen
,ĞƚĂĚƌĞƐǀŽŽƌĞůŬŵĞƌŬ͊
WĞƌƐŽŶĞŶǁĂŐĞŶƐ͕ďĞĚƌŝũĨƐǁĂŐĞŶƐ͕ĐĂŵƉĞƌƐ
W<͕ŽŶĚĞƌŚŽƵĚ͕ƌĞƉĂƌĂƚŝĞ
ŝƌĐŽ͕ĐŽŶƚƌŽůĞĞŶƌĞƉĂƌĂƚŝĞ
ZƵŝƚƌĞƉĂƌĂƚŝĞĞŶͲǀĞƌǀĂŶŐŝŶŐ
^ĐŚĂĚĞŚĞƌƐƚĞů
ĨŚĂŶĚĞůŝŶŐŵĞƚǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐ

Reclame: 7 t/m 12 mei
• Moederdagvlaai
€ 11,95
• Waldkornbrood
€ 2,35
• Croissant
€ 0,65
Reclame: 14 t/m 19 mei
• Ananasvlaai
€ 10,35
• Spelt donker meergranen € 1,90
• Appelflap
€ 1,10
Irenestraat 2 Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

sĂŬŐĂƌĂŐĞƉĞĐŚŚƵůƉ
ŝŶŶĞŶͲĞŶďƵŝƚĞŶŬĂŶƚƉŽĞƚƐĞŶ
/ŶŬŽŽƉ͕ŝŶƌƵŝů͕ǀĞƌŬŽŽƉ͕ĂĚǀŝĞƐ
EŝĞƵǁĞŶŽĐĐĂƐŝŽŶƐ
KƉůŽƐĞǁĞŐϰď
ϱϴϮϱ,EKǀĞƌůŽŽŶ
ϬϰϳϴͲϲϰϮϲϵϮǁǁǁ͘ǀĂŬŐĂƌĂŐĞǁĞŝũŵĂŶƐ͘Ŷů

Kopij en/of advertenties voor
de uitgave van 16-5
aanleveren uiterlijk
dinsdag 8 mei 20:00 uur
i.v.m. Hemelvaartsdag 10 mei
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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
16 mei
EJOTEBH
8 mei 20.00 uur
Wel abonnee, maar geen
“Ons Eigen Erf” ontvangen?
Dan kunt u bij ‘Maurix Tweewielers’
(Vierlingsbeekseweg 7a) tijdens
openingstijden een exemplaar ophalen!

de uitgave van
aanleveren uiterlijk

