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Militracks 9e editie
Komend weekend staat
het museum weer volop
in de belangstelling met
Militracks, dat nu voor het
negende jaar op rij wordt georganiseerd. En ook dit
jaar kent het programma weer een aantal speciale
voertuigen.
Zo staat er in het museum een klein tankje, dat in 1940
door de Duitse troepen werd buitgemaakt op het Franse leger. Het gaat om een Renault. De Fransen hadden
dit model ontwikkeld in 1917. Het was modern voor
die tijd, maar aan het begin van de volgende wereldoorlog natuurlijk vreselijk achterhaald. Het Duitse leger blitzte er aan alle kanten aan voorbij.

En als grote tegenhanger zal er naar alle waarschijnlijkheid ook een Duitse Königstiger te zien zijn, de grootste tank die Hitler-Duitsland ooit in de strijd gooide.
Op het moment dat deze uitgave in de bus valt, zou
de tank ergens rond Parijs moeten zitten, op weg naar
Overloon.
Met nog meer dan 90 andere voertuigen, bijna allemaal rijdend, is Militracks komend weekend weer
het grootste evenement wereldwijd op het gebied
van Duitse voertuigentechniek. Er worden ongeveer
twaalfduizend bezoekers verwacht uit in totaal 21 landen. Die komen kijken naar de voertuigen, maar ook
voor markt en voor het museum zelf. Nieuw dit jaar is
een ambachtsmarkt, waarop Duitse vaklui laten zien
welke expertise er nodig is om een voertuig goed
te restaureren.
Militracks is op zaterdag en zondag, en beide dagen open van 9 tot 17 uur. Om het parkeerprobleem enigszins in te dammen wordt weer en speciaal parkeerterrein ingericht aan het Schaartven.
In dat verband nog een speciale oproep van het
museum: als er nog iemand is die, zonder speciale ervaring maar met een goed humeur, een
ochtendje (op zaterdag en/of zondag) zou willen
meehelpen bij het in goede banen leiden van de
parkerende bezoekers dan kan hij of zij zich melden zich bij Erik van den Dungen, 06-10953009.
Tijden: van 8 tot 12 uur. Bedankt alvast.

Renault FT

Het Duitse tankje kwam later terecht op het nieuwe
vliegveld in Volkel. En na de oorlog werd het een oefenobject voor de Nederlandse mariniers die op Volkel gelegerd waren. Uiteindelijk vond de tank zijn
rustplaats in het museum. Daar staat het voertuigje al
meer dan vijftig jaar. Maar rijden kan het al lang niet
meer.
Nu is er in de afgelopen jaren in Engeland zo’n zelfde
tankje gerestaureerd en zelfs weer rijdend gemaakt.
Het maakt deze zomer een rondje door Europa en
doet daarbij als eerste Overloon aan. Tijdens Militracks
zal het tankje dus rijdend te zien zijn.
Duitse pantserwagens.

Dodenherdenking
Op 4 mei jongstleden
vond weer de jaarlijkse dodenherdenking
plaats. Het bevrijdingsvuur werd ontstoken bij de kapel van OLV van de
goede Duik gelegen aan de Venrayseweg. De kapel
die destijds volledig betaald is door de 200 mensen
die in Overloon ondergedoken zijn geweest. Van
hieruit was er een stille tocht naar de Theobalduskerk waar de herdenkingsdienst plaatsvond. Na de
dienst was er een kranslegging bij het Vrijheidsmonument op het 14 oktoberplein, gevolgd door 2 minuten stilte.

Kerkberichten
Vieringen 20 mei – 2 juni
Zondag 20 mei 10.30 uur
Hoogfeest van Pinksteren
Dankviering communicantjes
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acoliet: Gerda Willems en Ans
Abels
Koor: Dames- en Herenkoor

Foto’s: Albert Hendriks

Intenties: Jan Jacobs vanwege zijn
verjaardag
Zaterdag 26 mei 19.00 uur
Gebedsviering
Koor: Palet

Het mag geen naam hebben
Stoelen gratis van de Bieb gekregen - dat zit pas lekker…!
Nog nooit in het bos geslapen - grijp dan nu je kans en doe geen oog dicht…!
Máár er is nog veel meer te doen in Overloon. Je kunt gaan fietsen met Marjo. Weet je niet meer hoe je
’n mitella moet vouwen - ga dan op herhalingsles bij de EHBO. En weet je het helemaal niet meer, dan is
misschien een bedevaart naar Lourdes een aanrader…!
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Zondag 27 mei 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acolieten: Joep Smeets en Frans
Kersten
Koor: Dames- en Herenkoor
Intenties voor de beide vieringen
van 26 en 27 mei: Bert Derks vanwege zijn sterfdag; de intenties
zijn ook voor Piet, Gerrit en Martien Klaassen en hun overleden
familie, Jos de Greef.
Kosterdienst
13 mei – 19 mei
Tiny Willems, tel. 641814

20 mei – 25 mei tot 18.00 uur
Nelly van Gemert, tel. 642504
25 mei vanaf 18.00 uur – 2 juni
Jan Hendriks, tel. 641753
3 juni – 9 juni
Tiny Willems, tel. 641814
Vieringen in Huize Loôn
Maandag 21 mei 19.00 uur
Eucharistieviering
Maandag 28 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 3 en 10
juni bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld
wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk
dinsdag 22 mei op te geven. U heeft 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

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

In de gebedsviering van zaterdag 28 april heeft Dorien
van Dijck de volgende overweging uitgesproken. Zij
heeft zich hierbij laten inspireren door de nalatenschap van pastoor Henk Tolboom.
Het beeld van de wijnstok en de ranken; Gods
druivenplant en takken is geen beeld uit onze ervaringswereld. Druiventeelt komt in ons land maar
weinig voor. Maar we zien best waar het om gaat:
het vormt een symbool voor verbondenheid. En we
weten allemaal dat je verbonden voelen met anderen een voorwaarde is om te kunnen leven, zinvol
en gelukkig te kunnen leven.
Het kan gaan om familiebanden, vriendschapsbanden, banden van werk, verenigingen, sportclubs. In
sportclubs spreekt men vaak van teamgeest. Teamgeest, die term zegt ons wellicht nog meer dan verbondenheid. Verbondenheid zou je passief op kunnen vatten, banden die er nu eenmaal zijn, maar
teamgeest suggereert een actieve betrokkenheid.
Teamgeest vraagt dat je niet voor jezelf speelt maar
voor het team, voor de groep. Teamgeest kan vragen
dat je je inzet en soms opoffert voor een gezamenlijk doel. Bij een voetbalwedstrijd gaat het er niet om
hoeveel doelpunten een individuele speler maakt,
maar of het team de wedstrijd wint. Bij wielrennen
heb je knechten die al hun krachten geven, niet om
zelf te winnen, maar om de eerste man van het team
te ondersteunen. Die teamgeest zou ook in het gewone leven moeten bestaan, overal waar mensen
met elkaar leven en werken. Die teamgeest vraagt
dat je niet voor je eigen belangen alleen leeft maar
ook steeds aandacht hebt voor het welzijn van alle
anderen in de groep, in de gemeenschap. Die teamgeest zou ervoor moeten zorgen dat niemand buitenspel komt te staan. Dat er geen buitenbeentjes
zijn die buiten de groep vallen en erbuiten gehouden
worden. Die teamgeest vraagt dat persoonlijke sympathieën of antipathieën opzij gezet kunnen worden
om als groep, als gemeenschap te kunnen functioneren. Het woord teamgeest heeft Jezus nooit gebruikt, dat bestond in die tijd ook nog niet, maar het
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Van 18 tot en met 23 mei zijn wij in Lourdes.
U kunt ons volgen via de parochiesite, klik vervolgens op Stg. Overloonse bedevaart, in de linker kolom Lourdes tv direct.
• Zondag 20 mei 15.30 uur internationale Hoogmis
vanuit de Pius X-Basiliek
• Dinsdag 22 mei H. Mis 9.30 uur vanuit de Pius
X-Basiliek

• Woensdag 23 mei 8.30 uur Nederlandse slotviering
aan de Grot
Stg. Overloonse Bedevaart,
Wilmie Bongers, Jeannette Cremers en Riet van
Raaij tel. 580181

Nieuws van
Speeltuin ‘Gewoon Buiten’

is wel het wezen van heel zijn boodschap. Het wordt
verwoord in termen als liefde, je dienstbaar maken,
je ondergeschikt maken aan de ander.

Op dit moment wordt er hard gewerkt achter de
schermen. De speeltoestellen zijn ingekocht en andere elementen worden ingekocht.

Het zit ook in het beeld van de wijnstok en de ranken. Hier gaat het wel direct om de verbondenheid
rond de persoon van Jezus: die verbondenheid is
een levensvoorwaarde: zonder mij kunnen jullie
niets. Nu kun je natuurlijk zeggen: zonder Jezus
kun je best leven, massa’s mensen doen dat. Klopt!
Maar hier gaat het niet om zomaar leven, hier gaat
het om leven in het koninkrijk van God, over leven
in verbondenheid met elkaar, om een goede teamgeest. En die teamgeest kun je levend houden door
te luisteren naar zijn boodschap van verbinding. Die
verbinding kan beleefd worden in een biddend samenzijn zoals nu, in luisteren naar zijn boodschap,
in het samen bidden en zingen. Maar die verbondenheid moet ook vrucht dragen, moet inspireren
tot verbondenheid met elkaar, tot teamgeest in
de gemeenschap. En dat is in onze tijd van individualisme een grote opgave, ook in een geloofsgemeenschap zoals wij dat als parochie zijn. We zien
die geloofsgemeenschap letterlijk inkrimpen. Laten
we even kijken naar deze gebedsviering. Enerzijds
is er een hele fijne teamgeest tussen degenen die
actief betrokken zijn bij voorbereiding en uitvoering, anderzijds zie je dat daarbuiten weinig mensen zich nog betrokken voelen en deelnemen aan
de viering. Luidt dit het einde in van teamgeest
en betrokkenheid? Is dit een afspiegeling van de
gemeenschap waarin wij leven? Als we eens even
onze ogen sluiten en bij onszelf te rade gaan hoe
wij bezig zijn met teamgeest. In hoeverre laten we
teamgeest zien in onze relatie, aan onze kinderen,
bij onze vrienden, in de sportclub, in ons werk, bij
de vereniging?

In week 23 (kort na de militracks) gaat het grondverzet van start, worden de speeltoestellen geplaatst
en zal alles in rap tempo gerealiseerd worden. Het
streven is om de speeltuin al deze zomer te gaan
openen.
Op zaterdag 23 juni en 30 juni wordt met een aantal vrijwilligers gestart met het maken van de hoge
zandbak, het podium en het blotevoetenpad. Hiervoor worden nog vrijwilligers gezocht die willen

komen helpen. Aanmelden kan via info@speeltuinboxmeer.nl, via fb of de website.
Vanaf dinsdag 1 mei is de eerste nieuwsbrief uitgekomen. Wie de nieuwsbrief wil ontvangen kan dit
doorgeven via info@speeltuinboxmeer.nl
De komende weken/maanden zullen er steeds updates geplaatst worden, zodat u op de hoogte blijft
van de ontwikkelingen.
Verder kunt u de ons ook volgen via facebookpagina https://www.facebook.com/GewoonBuitenOverloon/ of via onze website www.speeltuinboxmeer.nl

Zou het niet mooi zijn als we de inspiratie die Jezus
ons geeft meenemen in het leven van alle dag, in
onze gemeenschap. Teamgeest als levenshouding,
ik wens u veel inspiratie toe.
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Geslaagde Koningsdag in Overloon!
Net als voorgaande
jaren had Stichting
Oranjefeesten
Overloon weer verschillende activiteiten georganiseerd
voor de jeugd van ons dorp. Dit jaar weer in De Pit.
De organisatie had de boel weer mooi versierd met
oranje en rood-wit-blauwe vlaggen. De weersvoorspellingen waar op voorhand niet zo best maar het
was die ochtend gelukkig toch (buiten-) gewoon
goed weer!
Om 10.00 uur begon voor de kleinere jeugd de traditionele optocht door Overloon. Dit jaar muzikaal
aangevoerd door de dames en heren van fanfare
Vriendenkring. Kinderen konden met hun mooi versierde fietsen, skelters en ander rijdend spul tijdens
de optocht ‘instappen’.

Ongeveer op hetzelfde tijdstip startten er in De
Pit twee andere activiteiten. Voor de kinderen
van groep 4, 5 en 6 was er een coole Streetdance
workshop. Deze werd gegeven door Hernan van
dansschool 10Dance. De kids hebben zich zo’n anderhalf uur in het zweet gewerkt. Met als resultaat
dat ze verschillende vette moves geleerd hadden.

Voor de kinderen van groep 7 en 8 was er een escape-room. Een populair iets, kwamen we achter.
Een grote opkomst, altijd fijn om te zien. De kinderen werden in twee groepen verdeeld. Elke groep
werd vervolgens opgesloten in een ruimte waar ze
door middel van het uitvoeren van opdrachten sleutels konden bemachtigen. Dit vonden de meesten
erg leuk, iedereen deed fanatiek mee. De sleutels
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zorgden weer voor de weg naar buiten. Na ongeveer een uur hadden de kids zichzelf bevrijd.
In de grote zaal van De Pit stonden voor de kinderen
van de onderbouw vele leuke oudhollandse spelen
opgesteld. Ze mochten hier net zoveel gebruik van
maken als ze wilden. Toch best lastig dat blikgooien
en wie had de meeste punten met sjoelen? Het was
een drukte van belang, we zagen vooral heel veel
blije gezichtjes.
Tot slot werd er ook nog bekend gemaakt wie zijn
of haar fiets het mooiste had versierd. Het was heel
erg moeilijk kiezen dit keer voor de jury, dit resulteerde uiteindelijk in maar liefst 4 winnaars, zij
kregen allen een echte medaille. De mooiste fietsen waren versierd door Sep van de Ven, Floor Hofmans, Jaro Keunen en Vera de Hoog. Gefeliciteerd
allemaal!
Tussendoor was er ook nog voor alle kinderen onbeperkt ranja en chips! De organisatie kijkt met een
heel goed gevoel terug op een geslaagde dag. Dit
komt niet alleen door de inzet van de leden van
Stichting Oranjefeesten Overloon, maar zeker ook
door de vele vrijwilligers die ons die dag belangeloos zijn komen helpen. Maar bovenal zijn wij natuurlijk heel blij met de vele kinderen en hun ouders
die ook dit keer weer op ons evenement zijn afgekomen. Daar doen we het voor!
Elk jaar lukt het weer om er een leuk feest van te
maken. Het is telkens een uitdaging om nieuwe,
leuke activiteiten te organiseren met de beschikbare financiële middelen. We prijzen ons dan ook
gelukkig met de financiële bijdrage die de Verjaardagenactie levert aan de Stichting Oranjefeesten
Overloon. Maar ook ons rondje door de zaal met
de collectebussen leverde een mooi bedrag op,
heel hartelijke dank daarvoor! Zonder deze steun
zou onze Koningsdag in Overloon er heel anders
uitzien. Namens Stichting Oranjefeesten Overloon
nogmaals bedankt voor ieders bijdrage. Wil je nog
meer zien, kijk dan voor meer foto’s op onze facebook pagina: www.facebook.com/Oranjeoverloon
Tot volgend jaar!

Renovatie tribune Openluchttheater
Al enkele weken wordt er
door een groep vrijwilligers
wekelijks hard gewerkt aan het opknappen ofwel
renoveren van de tribunes van het Openluchttheater.
Met name weersinvloeden hebben hun weerslag
gehad op het hout dat verwerkt is in de traptreden,
en op de houten schotten onder de banken. Vooral
de veiligheid kwam in het geding, reden dat een
grondige opknapbeurt zelfs noodzakelijk bleek.
Van de Gemeente Boxmeer werd een subsidie toegezegd voor het realiseren van de renovatie. Pierre

Barend Wouters boort de gaten waar de rugleuning aan
gemonteerd wordt.

Houben, bestuurslid en verantwoordelijk voor de
technische zaken, is aan de slag gegaan. Na goedkeuring van het ontwerp en groen licht van de gemeente is een groep vrijwilligers samengesteld. Alle
houten onderdelen zijn vervangen door gegalvaniseerd ijzer en driekwart van de banken is voorzien
van een rugleuning.
Het seizoen begint op 24 juni en de planning is dat
de tribune dan veilig, comfortabel, maar ook een
lust voor het oog is! Een woord van dank aan de
vrijwilligers is hier op z’n plaats. Het theater is bijna
klaar voor het nieuwe theaterseizoen. Ga kijken!

Vrijwilligers aan het werk op de tribune.

Informatieavond nieuwe Privacywet (AVG)
voor vrijwilligersorganisaties
Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in, die
van toepassing is voor alle organisaties die gegevens van personen bewerken en bewaren. Ook
verenigingen en stichtingen die persoonsgegevens
vastleggen (bijv. naam, adres, e-mailadressen en
bankrekeningnummers) moeten zich aan deze nieuwe wet houden.

De informatieavond op dinsdag 29 mei, van 19.30
– 21.30 uur, raadszaal gemeentehuis Boxmeer, is
bestemd voor organisaties actief in de gemeenten
Boxmeer en Sint Anthonis.

Vrijwilligerspunt Sociom organiseert in samenwerking met de vijf gemeenten in het Land van Cuijk
twee informatieavonden om vrijwilligersorganisaties hier goed op voor te bereiden. Advocaten Monique Hennekens en Liesbeth Woolschot (Hekkelman Advocaten & Notarissen) zijn uitgenodigd om
uitleg te geven over wat deze wet inhoudt en wat
deze voor organisaties betekent.

Aanmelden is belangrijk en kan tot uiterlijk 3 dagen
voor de bijeenkomst. Via e-mail:
vrijwilligerspunt@sociom.nl o.v.v. naam organisatie,
aantal personen en welke avond u komt. Per organisatie maximaal 2 personen. Vol = vol!

De informatiebijeenkomst op donderdag 7 juni, van
19.30 – 21.30 uur, raadszaal gemeentehuis Cuijk, is
bestemd voor organisaties actief in de gemeenten
Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert.

Meer informatie: neem contact op met Lilian Dirks
of Wendy Huijbers via e-mail:
vrijwilligerspunt@sociom.nl of tel. 0485 – 700500.
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Inloopspreekuur wwz-coördinator
in medisch centrum d’n Bônd
Sociaal werker van Sociom, wonen
welzijn en zorg Diny Kuppen heeft
wekelijks een inloopspreekuur bij huisarts van den
Boom. Elke maandag van 8.30 uur tot 10.30 uur.

met andere deskundigen zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen, woningcorporaties, ouderenverpleegkundigen en vrijwilligers zoals de vrijwillige
ouderenadviseurs.

Iedereen kan door omstandigheden in een kwetsbare positie terecht komen. Als problemen zich opstapelen, kan de wwz-coördinator ondersteuning
bieden en informatie en advies geven over onderwerpen als wonen, welzijn, zorg, financiële regelingen enz. Het bevorderen en in stand houden van
de eigen regie en verantwoordelijkheid is ons uitgangspunt. Met als doel, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en leven.

Heeft u een vraag en woont u in de gemeente Boxmeer, neem dan contact op of loop gerust eens binnen in de praktijk van dr.
Van den Boom (U hoeft
geen patiënt te zijn van
dr. Van den Boom).

De wwz-coördinator kent de weg in de huidige weten regelgeving en is onafhankelijk. Zij werkt samen
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Diny Kuppen is te bereiken
via Sociom T 0485-700500
dinykuppen@sociom.nl
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Afgelopen april zijn
191 zakken met kleding e.d. opgehaald
door Sam’s kledingactie.

ming brengen: de vuilstortplaats in Haps bijvoorbeeld en dit is niet gratis. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de fam. Arts of wij deze kosten uit
eigen zak moeten betalen.

Waarvoor onze hartelijke dank.
Echter 30 zakken/dozen maar liefst werden niet
meegenomen. Daarin zaten dingen zoals dekbedden, kussens, dekens en gordijnen. Ook stonden/
lagen er een vliegengordijn, koelbox, badmatten,
elektrisch dekens en matrassen.

Het brengen van goederen niet geschikt voor Sam’s
kledingactie speelt al langer, maar wij gaan ervan
uit dat een ieder nu beter nadenkt over wat er gebracht gaat worden.
Wat je mag brengen naar de stal van de fam. Arts,
Vierlingsbeekseweg tussen nr.75 en 77:

Dus mogen wij deze zelf naar de plaats van bestemMet vriendelijke groet, Jolanda van der Veen en Conny van Mil

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
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Nachtwandelen en slapen in het bos
Een uur voor zonsondergang en een uur na zonsopgang is het verboden om door het bos te lopen,
laat staan daar te slapen. Maar voor één keer dit jaar
wordt er een uitzondering gemaakt. Tijdens de Nacht
van een Goei Leven op zaterdagavond 23 juni, één
van de kortste nachten van het jaar, kun je onder
begeleiding van Peter Philipsen een wandeling door
het bos maken.
Nachtwandelingen
De Nacht van een Goei Leven is een uniek evenement waarbij op diverse locaties in het Land van
Cuijk verschillende activiteiten worden georganiseerd. Dit evenement wordt gehouden in het weekend van zaterdag 23 en zondag 24 juni. Eén van de
activiteiten is ‘Nachtwandelingen in de Overloonse
Duinen’. De Overloonse natuurman en gids Peter
Philipsen kan als geen ander je alles vertellen over
de bijzondere planten en dieren die in het bos leven, maar ook heel veel over het beheer van het
bos en wildstand, en over alles wat daarbij komt kijken. Er
zijn op zaterdagavond 2 wandelingen gepland en op zondagochtend nog een vroege
wandeling. De eerste wandeling start zaterdagavond
om 19.00 uur en duurt tot ca.
21.30 uur waarbij we langzamerhand in de schemer terecht komen. Een mooie tijd
waarop we weer andere dieren kunnen zien en horen dan
overdag. De nachtwandeling
start om 22.00 uur en duurt
tot ca. 00.30 uur. Tijdens deze
wandeling lopen we echt in
het donker. Hopelijk is het
weer ons dan goed gezind,
zijn er weinig of geen wolken
en schijnt de maan volop. We
kunnen dan zonder zaklamp
lopen want onze ogen zullen zich snel aan de minimale hoeveelheid licht aanpassen. Zo kunnen we
ook zonder zaklamp het leven in het bos optimaal
ervaren. Tijdens beide wandelingen wordt halverwege een rustpauze ingelast waarbij je een hapje,
drankje en een stukje lokaal fruit krijgt. Ook krijg
je de mogelijkheid om een aantal relikwieën uit
de natuur te bewonderen, te voelen en te ruiken.
De derde wandeling is op zondagochtend. We vertrekken om 6.00 uur. Op dit tijdstip zien we het bos
ontwaken en de dieren hun dagelijkse routine weer
oppikken. Aansluitend is er een echte Goei Leven
Picknick bij In ‘t Holt (voormalige mini-camping van
Piet en Marie-Louise Lavrijssen). De start- en finishplaats van alle wandelingen is bij Grand Café-Restaurant Broer en Zus - bungalowpark De Vers.
Per wandeling kunnen maximaal 25 personen deel-

nemen. Voor meer informatie en ticketverkoop kun
je terecht bij www.nachtvaneengoeileven.nl.
Slapen in het bos
Hoe zou het voelen om een keer tussen de dieren in
het bos te mogen slapen? In jouw eigen tent luisteren naar de ruisende bomen, en misschien hoor je
wel een das, vos of ree langs je tent lopen. Of zie
je spelende eekhoorns over takken rennen. Tijdens
deze Nacht van een Goei Leven op zaterdag 23 juni
heeft de Scouting voor één keer haar kampeerterrein ‘Kamp Zuid’ (bij ‘t Schaartven) ter beschikking
gesteld aan mensen die een avond en nacht willen
genieten van en ontstressen in de natuur. Heb je altijd al een keer willen ‘wildkamperen’ met je zoon
of dochter? Dit is je kans! Op dit kampterrein is alleen een waterpomp aanwezig en geen electriciteit,
geen wc en douche. Sanitaire voorzieningen zijn op
loopafstand. Kinderen kunnen alleen overnachten
onder begeleiding van een ouder. Er is plaats voor

maximaal 99 personen. Tijdens deze nacht zijn er
ook één of meerdere begeleiders van de Scouting
aanwezig. Er zijn geen tenten te huur, je moet zelf
voor een eigen tent zorgen. Voor informatie en reservering kun je terecht bij Hélène Heijs:
www.intholtoverloon.nl.
Dineren op het Pontveer
Wil je dit weekend graag wat minder actief zijn en
liever uit eten gaan, dan biedt de Nacht van een
Goei Leven een eenmalige unieke kans om te dineren op één van de 3 pontveren in het Land van Cuijk.
Restaurant De Vier Linden zet op zaterdagavond 23
juni een pop-up restaurant neer op het Pontveer in
Vierlingsbeek. Het pontveer zal, zoals gebruikelijk,
op en neer blijven varen tussen Vierlingsbeek en
Bergen. Wat is er leuker dan samen dineren onder
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de sterren, al varend op de Maas tussen alle boten
door, en uiteenlopende verhalen van de Pontbaas
aan te horen? Tussen 20.00 en 21.00 uur ga je aan
tafel en kun je gaan genieten van een 6-gangen
walking diner. Het pop-up restaurant sluit om 1.00
uur. Bij slecht weer is een alternatieve locatie gere-

geld. Voor meer informatie en ticketverkoop kun je
terecht bij www.nachtvaneengoeileven.nl.
Maar er is nog veel meer te doen dit weekeinde!
Kijk voor meer informatie op
www.nachtvaneengoeileven.nl

Het weer in Overloon
April 2018, één van de warmste
aprilmaanden ooit.

MUSICAL TARZAN EN JANE IN OPENLUCHTTHEATER
Op 24 juni 15.00 uur komt het bekende verhaal van Tarzan in de jungle tot leven met leuke
en mooie liedjes die live worden gezongen. De rol van Tarzan wordt gespeeld door Rik
Gerrits en de rol van Jane door Lizzy Schraven. Beiden afkomstig uit Overloon. Daarnaast
zijn ook de musicalleerlingen van Desdemona Dance van de partij.
De kaarten zijn nu te koop bij Plus Overloon, Museumzicht en natuurlijk ook online via de
website het openluchttheater.
Voor wie het verhaal niet kent: Tarzan groeit op tussen de apen en dan komt Jane in zijn
leven. Er is ook nog de slechterik die alle apen wil doden om er geld aan te verdienen.
Een familievoorstelling! Zang, dans en toneel.
(bij slecht weer is de show te zien in MFC OELBROECK Sint Anthonis)

Wenscamper Hubo
komt naar Overloon!
Op Vrijdag 25 mei a.s. staat de Wenscamper van Hubo tussen 13.00 en 15.00 op de parkeerplaats bij
HUBO XL Overloon. Bij de camper kunnen bezoekers een ‘kluswens voor een ander’ opnemen op video.
Hiermee maken ze kans op de maandprijs: een klustegoed van 1000 euro, te besteden bij Hubo.
De Wenscamper maakt dit jaar een toer langs alle Hubo winkels. Het hele land door. De kluswens die
bezoekers doen is voor een ander. Iemand in een uitzichtloze klussituatie: zonder geld, tijd, motivatie
of inspiratie. Of gewoon om het een ander te gunnen.
De prijs van 1000,- euro is te besteden in producten en in de unieke service van Hubo. De Wensscamper
staat dan ook symbool voor de nieuwe formule, waarin de totaaloplossing en het ontzorgen van de
klant centraal staan onder de belofte ‘Hubo helpt’.
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Deze aprilmaand begon meteen
met een zonloze eerste paasdag en deze dag was
ruimschoots te koud. De maximale waarde bleef
steken op 7.3 graden en dat was tevens de laagste
maximum temperatuur van de hele maand. Tweede paasdag was al een tikkeltje beter, maar nog altijd te somber. Ook hadden we nog een paar koude
nachten. De minimum temperatuur ging twee dagen iets beneden het vriespunt uitkomen. Op de 5e
april bleven we ook nog onder de 10 graden grens,
maar al snel ging het een stuk warmer worden. Tijdens het tweede aprilweekend werd het fraai voorjaarsweer. De temperaturen liepen op tot 23 - 25
graden. Het was flink zonnig en erg hing een droge
lucht. Nadien kregen wat normaal aprilweer, al was
het zo goed als droog. De tweede helft van deze
maand begon met enkele heldere dagen en ook
sterk oplopende temperaturen. Er sneuvelde nog
een aantal dagrecords.
De hoogste waarde bereikten we op de 19e en op
de 20ste april, toen de meetbuis op beide dagen
29 graden aanwees. Mijn aprilrecord stond op 28.7
graden in het jaar 2007.
Overigens ver terug in de tijd en wel in het jaar
1968 werd is onze regio al een tropische dag geregistreerd. De zomer die daarop volgde stelde niets
voor. De laatste week van nu bracht vrijwel normale

temperaturen. Met een westelijke stroming werd
het een stuk wisselvalliger. Op Koningsdag viel het
weerbeeld nog mee, met wolken en zon. Maar de
laatste twee dagen van april zorgden voor een lagedrukgebied met een flinke portie regen. Op de 29ste
haalde ik ook een dagrecord aan aprilneerslag. De
laatste decade viel er bijna 50 mm en daarmee is het
maandtotaal op 72 mm uit gekomen. Normaal valt
er in april 44 mm.
In totaal heb ik acht warme en drie zomerse dagen
kunnen noteren en daarmee komt het maandgemiddelde uit op 13.3 graden. Dat betekent een gedeelde tweede plaats in de top 10 samen met april
2011. Op nummer 1 blijft 2007 staan met 13.6 graden. Maar dat was niet alleen de warmste, maar
ook de zonnigste en de droogste ooit.
Nu haalden we 181 zonuren en dat is 15 uren meer
dan normaal. Inmiddels zijn we aan de laatste meteorologische lentemaand begonnen. De start was
veelbelovend, met veel zonnige dagen, maar in
eerste instantie waren de nachten nog aan de frisse
kant. Vanaf Hemelvaartsdag iets minder.
Hoe het verder gaat, kun je horen als je naar het
dagelijkse weerpraatje luistert via radio MAASLAND
FM 89.6 en wel om 12.30, 13.30 en ook om 17.15
uur.
Ook via radio VENRAY FM 90.2, zowel in de ochtend- als in de avonduren.
Weerman Bert Vloet.

KBO – OVERLOON
.%229(5/221
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(anno 1955)

ACTIVITEITENKALENDER
vanaf 16 mei
VRIJDAG 25 MEI: bijeenkomst van Samen Eten.
Aanvang: half zes. In het reataurantgedeelte van
de Raaijhal. Aanmelden bij Christine Hendriks-Arts
(641719)
DINSDAG 5 JUNI: bedevaart naar Kevelaer. Folder
met meer informatie en aanmeldingsstrook is inmiddels bij de leden.
WOENSDAG 13 JUNI: koken voor ouderen. Om
12.00 uur in de foyer van de Pit. Alleen op uitnodiging voor tachtigplussers die rond midden juni hun
verjaardag vieren.

ZONDAG 17 JUNI: Uit op Zondag in de Pit. Van half
drie tot rond vieren. Vrij toegankelijk voor iedereen
die belangstelling heeft. Het programma volgt te
zijner tijd.
DONDERDAG 21 JUNI: IVN-wandeling over het de
Ponti-pad door het gebied van de Maasheggen.
Meer hierover binnenkort.
VRIJDAG 22 t/m DINSDAG 26 JUNI: ledenreis. Info:
Wim Nabuurs (641492)
VRIJDAG 29 JUNI: bijeenkomst van Samen Eten. Aanvang: half zes. Over de locatie leest u tijdig meer.
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Ben jij de nieuwe Clubkampioen 2018?

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

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

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

Di. 29 mei

Kruidenwandeling met Petroesjka Splint

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

Gezocht:
Poetshulp voor twee en
een halfuur per week.
Telefoon: 642852
14

hoort dit ook tot de mogelijkheden.
Rood, Oranje en Groen worden ingedeeld door de
jeugdcommissie in samenwerking met de trainer.
Deze jeugd wordt door de club ingeschreven. Bij de
oudere jeugd kan er via toernooi.nl vrij worden ingeschreven.
Er wordt in alle categorieën om 2 gewonnen sets
gespeeld. Bij een gelijkspel volgt een tiebreak van
7 punten.

Jeugd
Ieder jeugdlid neemt deel aan tenminste 1 categorie.
Er wordt gespeeld in de volgende categorieën:
Rood, Oranje, Groen, Jongens/Meisjes 11-14 en
Jongens/Meisjes 14-17. In de categorieën Groen, 1114 jaar en ouder kan er gekozen worden tussen: Enkel, Dubbel en Mix.
Wanneer er voldoende animo is voor te mixen be-

* Het voorweekend 2-3 juni zal alleen bij hoge deelname mogelijk worden ingepland, in principe begint het toernooi maandag 4 juni 2018.

Senioren
Ieder Seniorlid kan zich inschrijven in de categorieën
5 t/m 8: Enkel, Dubbel en Mix.

** in verband met het feestprogramma t.g.v. het
100-jarig bestaan van SSS ‘18 zal ook rekening worden gehouden met de planning. Ook zal er op de
finaledag hier rekening mee gehouden worden.

BiblioPlus schenkt ‘de Pit’
250 stoelen

Ontmoetingspunt ‘t HELDER
Ruimte voor úw ideeën!

Zo. 20 mei Masterclass Positieve desintegratie door Lieke van der
Woe. 13 juni Vorst – Aanmelden info@liekeweetraad.nl 19.30 uur

Dit jaar steekt TC Loonse Duinen
de Clubkampioenschappen in
een nieuw jasje.
Op veler verzoek is de datum
verplaatst van het najaar naar
het voorjaar! Tijdens het evenement zal de inwendige mens versterkt worden met lekkere hapjes en
drankjes. Kom jij onze spelende leden ook aanmoedigen?
Vanaf 2 juni t/m 10 juni 2018 vinden de Clubkampioenschappen plaats. Er zal gestreden worden in
verschillende categorieën voor zowel de jeugd als
senioren.

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, op donderdag 7 juni 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.

Vanwege bezuinigingsmaatregelen werd in 2011
de bibliotheek in Overloon aan de Theobaldusweg door BiblioPlus gesloten. Het gebouw werd te
koop gezet. Om te voorkomen dat de bibliotheek
als voorziening uit Overloon zou verdwijnen, werd
door enkele Overloners de stichting Lónse Bieb opgericht, die met vrijwilligers een servicepunt van BiblioPlus exploiteert in gemeenschapshuis de Pit.
Het heeft lang geduurd voordat BiblioPlus een
koper voor het gebouw had gevonden. Onlangs
is het gelukt en het pand wordt nu verbouwd tot
een woning. In het verleden is het gebouw van de
bibliotheek voor een symbolisch bedrag verkocht
aan BiblioPlus. Nu BiblioPlus het gebouw heeft
kunnen verkopen, vond men het gepast om op
een of andere manier een gebaar te maken naar
de Overloonse gemeenschap. BiblioPlus ging te
rade bij het bestuur van de Lónse Bieb. Het bestuur van de Lónse Bieb deed het voorstel om in
overleg te treden met het bestuur van gemeenschapshuis de Pit, het huis waar veel mensen van
Overloon gebruik van maken. Zo bereik je zoveel
mogelijk mensen! BiblioPlus vond dit een schitte-

rend idee en zij namen contact op met Fons van Mil,
voorzitter van gemeenschapshuis de Pit. Het heeft
ertoe geleid dat het gemeenschapshuis 250 nieuwe
stoelen heeft gekregen van BiblioPlus. Een geweldig gebaar. Op de foto de officiële overdracht met
op de foto van links naar rechts Fons van Mil (bestuur De Pit), Lian Nabuurs en José Stevens (bestuur
Lónse Bieb), Cyril Crutz (directeur BiblioPlus).

Namens de Jeugd van
Badmintonvereniging de Raaymeppers.
Bij voorbaat dank voor Uw
steun en medewerking.
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Geweest: Koningsdag

HAARWERKEN VOOR
ALLE HAARPROBLEMEN

met mooi haar meer
zelfvertrouwen!

25 April jongstleden hebben we
de verjaardag van onze koning gevierd.
Bijna iedereen had oranje kleding aan, wat het
feestgevoel enorm verhoogde. Oranje tompoucen
hoorden daar ook bij. Maar echt speciaal was wel
dat wij bezoek kregen van onze eigen Willem en
onze eigen Maxima! Dat gaf het feestje een echt koninklijk tintje! Negen verschillende grote oud-Hollandse spellen zoals ‘reuze vier op een rij’, ‘reuze
jenga’, ‘hoedje wip’ en ‘bierpulschuiven’ werden er
gespeeld. Die zagen er prachtig uit, en zorgden ervoor dat iedereen zich ontzettend goed vermaakt
heeft. Er is heel wat gelachen. Het was een leuke,
ongedwongen, sportieve avond.

december een kerstdecoratie en in maart een paasdecoratie. Potten en vazen pimpen vond plaats in
november, kleien in februari en droogvilten in april.

MEER INFO?
BEL ONS OF KIJK OP DE SITE
BETROKKEN | PERSOONLIJK | KWALITEIT
BETROUWBAAR | ERVAREN | PROFESSIONEEL

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
16

Het creatieve seizoen 2017-2018 van de OVO zit er op
Zes keer per seizoen vindt een workshop plaats onder leiding van ons eigen crea-team.
Zij zoeken naar nieuwe technieken die de leden
kunnen leren, en die ze ook thuis toe kunnen passen. De kosten worden zo laag mogelijk gehouden,
door de cursisten alleen de inkoopsprijs te laten
betalen. En natuurlijk wordt gelet op het seizoen.
Zo hadden we in oktober een vogelvoederding, in

Benieuwd naar de creaties van het volgende seizoen? In augustus wordt de nieuwe kalender bezorgd, waar achterin een aparte bijlage zit met
informatie over welke creaties wanneer gemaakt
gaan worden, en hoe je je hiervoor op kunt geven.
Op de openingsavond in september worden de creaties gepresenteerd, zoals gebruikelijk in de Pit. Het
lidmaatschap van de OVO kost € 25,- per seizoen.
Voor enkele activiteiten wordt een extra bijdrage
gevraagd.

Nieuws van de Verjaardagenactie
Mede dankzij uw bijdrage aan
de Verjaardagenactie kon de
Stichting Oranjefeesten weer een
spetterende Koningsdag organiseren voor de Overloonse kinderen. Deze stichting is
een van de negen goede doelen die dit jaar door de
Verjaardagenactie worden ondersteund in de orga-

nisatie van activiteiten voor het Overloonse kinderen jeugdwerk.
De jarigen van april doneerden maar liefst € 479,02
voor dit mooie doel. Onze hartelijke dank daarvoor
en volgende keer meer nieuws van…
Stichting Verjaardagenactie Overloon
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Geslaagd Hemelvaarttoernooi Sportivo
Donderdag 10 mei vond het
35e Hemelvaarttoernooi van
volleybalvereniging
Sportivo
plaats op de sportvelden aan de
Raaijweg. Ondanks de slechte
weersvoorspellingen genoten
de 39 deelnemende teams en de
vele bezoekers toch nog van het mooie weer.
Om 10.00 uur opende de voorzitter van Sportivo de
toernooidag en daarna werd er door de deelnemende teams gestreden om de felbegeerde wisselbeker.
In de geoefende klasse ging de wisselbeker tenslot-

Natuurpraktijk Vellir &
Zoutkamer Overloon
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

te naar het team “Teun”. Als tweede eindigde het
team “Houben 1” en als derde het team “Teuntoernooi”.
In de ongeoefende klasse ging het team “Lieke” er
met de beker vandoor, gevolgd door het team “Veld
4” en als derde eindigde het team “Sport 2000”.
De toernooidag werd afgesloten met een stralende
zon en onder het genot van een drankje en muziek.
De toernooicommissie kijkt terug op een geslaagd
toernooi en hoopt in 2019 op Hemelvaartsdag alweer het 36e toernooi te kunnen organiseren.
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Overloonse Bridgeclub
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Ditmaal een vrije avond.
Met gemixte paren de 3 beste in lijn1:
1 Jo de Backer & Jos van de Pas
2 Annet & Joop Timmer
3 Ton Melis & Paul Vloet
In lijn 2:
1 Corrie & Hans Visscher
2 Thea & Lex Biessels
3 Truus Kusters & Bert Vloet
In lijn 3:
1 Marijke van den Boom &
Aike van Glabbeek
2 Corrie Hartong & Math Keulrads
3 Thea Peters & Tonnie Polman

58.70%
56.51%
55.43%

Nu vervolg van de laddercompetitie.
De 3 sterkste paren in geel:
1 Bert Vloet & Math Keulards
2 Els Bovee & Wil ten Horn
3 Gerda & Mathieu Crooijmans

61.28%
56.38%
56.52%

71.25%
68.00%
63.50%

In de rode lijn:
1 Marty van Pelt & Henk de Vlam
2 Ko Sturm & Thom Kuijpers
3 Riet & Harry Willems

58.92%
58.17%
53.92%

75.89%
66.25%
59.24%

In de groene lijn:
1 Hans Ewalts & Piet van de Ven
1 Harrie de Bruijn & August Janssen
3 Marianne Jennen & André Poels
3 Tineke & Jan Donath

54.86%
54.86%
54.17%
54.17%

♣ ♦♠ ♥
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Martin Gaus Hondenschool
Boxmeer -Venray
Jolande Segers geeft op haar trainingslocatie in Overloon
puppy stuifin, basiscursus en diverse vervolgtrainingen.
Voor meer informatie: www.martingausboxmeervenray.nl

Elke dag geopend!
Maandag, dinsdag en donderdag
ook ‘s avonds

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

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

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging
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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
Homeopathie,
een milde en
effectieve
geneeswijze voor
uiteenlopende
klachten.
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Twan Wilmsen | 06 51 252 699 | www.awing.nl
Voor computers, printers, wifi, cartridges,
Routers, onderhoud en reparatie.

Ontmoet
De juiste adviseur voor al je vragen.
Op woensdag in de even weken van 9.00-21.00 uur, Zuster Bloemstraat in Beugen.
Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/lvcm
Een aandeel in elkaar
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Agenda
2018
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 juni
Fanfare, Loëns got talent en afscheid Wil Jacobs
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
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VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open
van 12.00 tot 18.00 uur
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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19 juni
Gilde, Zuilen verschieten, 19.00
uur
21 juni
KBO, IVN-wandeling over het De
Ponti-pad in de Maasheggen
23 en 24 juni
De Nacht van een Goei Leven,
Nachtwandelen en slapen in het
bos
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
20 en 21 oktober
Toerklub, ATB-weekend
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
Huibuuke, Vör de kerk òp ’t Plein,
10.30 uur
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
Huibuuke, Kaartverkoop Bonte
Avond, De Pit, 11.00 uur
9 december
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30
- 16.00 uur
16 december
Fanfare, kerstconcert in Theobalduskerk
20 december
KBO, Kerstviering

2019
6 januari
Huibuuke en Fanfare, Liedjesmiddag, De Pit, 14.11 uur
20 januari
Toerklub, ATB-toertocht
26 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit,
20.00 uur
27 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit
19.00 uur
1 februari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit,
20.00 uur
2 februari
Huibuuke, rondbrengen Huiwage, vanaf 09.00 uur
2 februari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit,
20.00 uur
16 februari
Huibuuke, Mitlaif Bal, De Pit,
14.11 uur
27 februari
Huibuuke, Bonte Avond Huize
Loôn, 19.00 uur
2 maart
Huibuuke, Receptie, Stunt, After
Roetsj Bal
3 maart
Huibuuke, Carnaval
4 maart
Huibuuke, Carnaval
5 maart
Huibuuke, Carnaval
20 april
Freunde Echo, 50 jaar Freunde
Echo
26 oktober
Freunde Echo, Fenavond 50 jaar
Freunde Echo

25

HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS

Warme Bakker Degen
Reclame: 21 t/m 26 mei
• Appelvlaai
• Oerbrood
• Waldkorn croissant

€ 7,35
€ 2,00
€ 0,80

Reclame: 28 mei t/m 2 juni
• Abrikozenvlaai
€ 7,35
• Volkorentarwebrood
€ 1,95
• Frikandel/kroketbroodje € 1,25

VERKOOP
•

Nieuwe en gebruikte
aanhangwagens en
paardentrailers

•

Onderdelen van alle
merken

ONDERHOUD

•

Reparatie en keuring
van alle merken

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

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

1.,Ť*(#23Ť4
5..1Ť#%(.-*

• Kaarten inzake de feestavond van zaterdag 2 juni m.m.v. de Millstreetband & DJ Bart zijn á
€ 5,- te koop aan de kassa van het evenemententerrein
• Laatste kaarten inzake de feestavond van zaterdag 9 juni m.m.v. Rowwen Hèze & DJ Rick
Corony: zie www.SSS18.nl
• Aanmelden Familie- & Sponsoren toernooi (zaterdag 2 juni) en/of de Biercantus (vrijdag 8
juni): zie 100jaarSSS@gmail.com
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Belangrijke telefoonnummers:
1. Als elke seconde telt, bij
levensgevaar of heterdaad,
bel dan onmiddellijk 112
2. Politie: 0900 8844
Wijkagent janne.blom@politie.nl
3. Anoniem bellen: 0800 7000
4. Huisartsenpost Boxmeer
0900 8880 spoed op ma t/m vr
tussen 17.00 - 08.00 uur, in het
weekend en op feestdagen, voor
dringende medische vragen die
niet kunnen wachten tot het
eerstvolgende spreekuur van uw
eigen huisarts
5. Brandweer: 088 0208208
6. Maasziekenhuis Boxmeer:
0485 845000
7. Gemeente Boxmeer: 0485 585911

2

Redactie:
redactie@onseigenerf.nl

T 641641

Advertenties en familieberichten:
advertentie@onseigenerf.nl T 06-45025119
Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl

T 641304

www.onseigenerf.nl
Abonnement 2018:

€ 13,50

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

30 mei
23 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!

