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Van de zandklef tot de Raaij
100 jaar voetbalhistorie in Overloon

Voetbalteam rond 1947. Staand v.l.n.r.: Helm Loonen,
Cor van Veghel, Kál Deriet, Piet Vloet, Tiny Lichteveld,
Harrie Verstraaten, Mán Willems, Toon Verstraaten.

1918. De eerste wereldoorlog is zojuist ten einde. Het is Nederland gelukt neutraal te blijven en de vele
Belgische vluchtelingen verlaten de
opvangkampen in ons land weer om
terug te keren naar hun eigen land.
In Rusland breekt de revolutie uit en
grijpen de communisten de macht na eerst de laatste
tsaar te hebben vermoord. Andere tijden. Vrouwen
mogen in Nederland voor het eerst gekozen worden
in de tweede kamer, maar dan alleen door mannen.
Actief vrouwenkiesrecht bestaat nog niet in 1918. Er
bestaan in die tijd nog strikte grenzen tussen landen
binnen Europa. Botersmokkel naar België bijvoorbeeld
blijkt daardoor zeer lucratief. Hiervoor werden vaak
ook vrouwen ingezet. Zij verstopten tot wel 25 kg
roomboter onder hun kleren, want ze mochten toch
niet gefouilleerd worden door de douaniers. Die losten dat dan op door de dames voor een hete kachel te
posteren. Andere tijden. Tijden waarin de echte macht
binnen een dorpsgemeenschap vooral bij de pastoor
en zijn adjudant, de kapelaan, lag. En in die tijden ontstond in Overloon het idee om een voetbalvereniging
op te richten. Met een aarzelende goedkeuring van

Hurkend: Karel Bloemen, Charles van Opbergen,
Harrie Loonen, Gerrit Janssen, Jo Voesten, Jan Keizers. (In die tijd was Kees van der Kroon nog niet
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de grasmat)

de pastoor uiteraard. Inmiddels zijn we honderd jaar
verder en is de maatschappij wel wat veranderd. Binnen de club was men er al snel van overtuigd, dat de
geschiedenis van een eeuw clubhistorie moest worden
verteld en vastgelegd in een boek. Vanuit het bestuur
werd Hennie Lemmens, verantwoordelijk voor de p.r.,
gevraagd een commissie samen te stellen die deze taak
op zich zou willen nemen. Die commissie groeide uit
tot meer dan tien personen met allemaal hun eigen
kwaliteiten. Er moest een plan van aanpak komen.
Er moest gegraven worden in historische stukken zoals verslagen van jaarvergaderingen, notulen van bestuursvergaderingen en alle “Knäoiers” moesten weer
opnieuw van A tot Z gelezen worden. Diverse interviews moesten worden afgenomen met oud-leden en
oud-bestuursleden. Dit alles moest leesbaar gemaakt
worden in eenduidige teksten, bij voorkeur geschreven
door dezelfde auteur, in dit geval Ton Borghs. Goedkeuring van de tekst wordt vervolgens pas verkregen
na fiat van Toon Fransen, die een stipte spellingcontrole toepast. Zo draagt iedereen zijn steentje bij en
op de kaft van het boek staat dan ook bewust geen
schrijver vermeld. Heel veel profijt heeft de commissie gehad van de geschiedschrijving tot 1978 van de

al in 2005 overleden Paul Verhoeven, een gedreven oud-bestuurder van de club. Als je een boekje
verwacht met een droge opsomming van data, wat
oude foto’s en voetbaluitslagen, dan kom je bedrogen uit. Het is een representatief boek geworden
van 233 pagina’s, een stevige kaft en kwalitatief
goed papier. Een boek dat past bij de grootste vereniging van Overloon met 560 leden.. Opmerkelijk
is daarbij dat van die 560 leden ongeveer 200 leden
voornamelijk vrijwilligerswerk doen zoals elftalbegeleiding, verzorging, training, fluiten als scheidsrechter en parkverzorging. Sinds 1976 maakt ook
het damesvoetbal deel uit van de club. Misschien
ging rond die tijd de kapelaan overstag, maar dat
staat ongetwijfeld ergens in het boek vermeld. “We
hebben de historie van de club vast willen leggen”
zeggen Ton van Osch en Martin Manders eensgezind. “En daarmee willen laten zien, dat de club ook
steeds een bindmiddel is geweest in de
gemeenschap” voegt Ton Borghs daaraan
toe. De derby’s tegen Volharding vormen
een apart hoofdstuk in het boek? “Nee”
lacht iedereen. “Uitgezonderd de laatste
jaren was Volharding voor ons een maatje
te groot. Eigenlijk was heel lang bijna iedereen een maatje te groot voor ons.” Een
van de commissieleden erkent schoorvoetend dat hij eind jaren zeventig als speler van het eerste elftal ooit derde klasse
onderafdeling Maasbuurt of zoiets heeft
gespeeld. Grote sportieve successen gedurende een groot deel van haar bestaan
vormen duidelijk een witte vlek. Gebrek
aan crisistoestanden op bestuurlijk nivo
is er minder. Zou het een met het ander
te maken hebben? De eerste crisis vindt al
plaats vijf jaar na de oprichting in 1923 en
duurt tot 1926. Mooi om te lezen hoe zo’n
club dan toch herrijst uit de puinhopen en
uitgroeit tot de prachtige club die het nu
is. Interessant in dat licht is ook het hoofdstuk “In de spotlights”. Hier worden aan
35 personen, die kunnen worden gezien
als een dwarsdoorsnede van het ledenbestand door de jaren heen , vijf dezelfde
vragen gesteld. Kortom. Het boek ademt
de tijdgeest van 100 jaar voetbal, natuurlijk, maar vooral de tijdgeest van 100 jaar
Overloon. Het is dus niet alleen een boek

voor de voetballiefhebbers, maar voor iedereen die
geïnteresseerd is in de gemeenschap Overloon. De
prijs van het boek is 25 euro. Er zijn 400 exemplaren
beschikbaar en het advies van de redactie van Ons
Eigen Erf is duidelijk: kopen.
Inschrijven voor het jubileumboek kan door een
mail te sturen naar: penningmeester@sss18.nl onder
vermelding van je naam, adres en IBAN-nummer.
Het bedrag zal dan middels een eenmalige incasso
van je bankrekening worden afgeschreven. Voorinschrijvers kunnen het boek ophalen vanaf donderdagavond 31 mei a.s. om 19.30 uur in de kantine.
Zolang de voorraad strekt kan het boek vanaf dat
moment hier ook tegen contante betaling worden
gekocht

Het mag geen naam hebben
De Königstiger is terug naar Frankrijk - wij kunnen weer rustig slapen…!
Toerklub fiets al 36 jaar in Djeenz - het lijkt wel spijkergoed…!
Scouts aan de whisky- dat vinden we maar nix…!
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Uitnodiging voor de Kinderwoorddienst op zondag 3 juni, aanvang 10.30 uur in de kerk te Overloon.

Deze zondag vieren we:

Het feest van het heilig Sacrament
Beste ouders/verzorgers en kinderen van groep 1 t/m groep 8.
Ik hoop dat jullie er ook deze
keer weer allemaal bij zijn. Het
thema van deze zondag is: ‘Jezus, het levende brood!’
Heb je wel eens van iemand afscheid moeten nemen, die heel ver weg gaat wonen? Misschien was
er nog een afscheidsfeestje omdat je elkaar heel erg
gaat missen. Jezus doet vandaag precies hetzelfde,
Hij gaat nog één keer met de apostelen samen eten,
wij noemen dit ook wel: ‘Het laatste avondmaal’. Jezus deed iets heel bijzonders tijdens deze maaltijd.
Iets wat we nog steeds doen als we samen komen in
de kerk. Weet jij waarom deze maaltijd voor Jezus
en ook nu nog voor ons zo bijzonder is? Hier gaan
we samen over nadenken, knutselen.
Als je pas de communie hebt gedaan of komend
schooljaar je communie gaat doen, zou het erg fijn
zijn als je naar de kinderwoorddienst komt. Neem
gerust je vriendjes en vriendinnetjes mee. Iedereen
is van harte welkom.

Wat is een kinderwoorddienst?
Wij hebben voor de kinderen in een aparte ruimte in de kerk een kinderviering van ongeveer een
half uur. Jullie ouders/verzorgers blijven in de gewone viering, maar als je het de eerste keer nog een
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.
Jij komt toch ook weer? ……en als je het erg leuk
vindt: we zijn elke eerste zondag van de maand in
Overloon. Tot dan allemaal.
Let op: in juli zijn we er weer op zondag 8 juli in
plaats van de eerste zondag van de maand.
Noteer deze datum alvast in de agenda.

Kerkberichten
Vieringen 3 juni – 16 juni
Zondag 3 juni 10.30 uur
Eucharistieviering en Kinderwoorddienst
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Gerda Willems en Jeanne
Willems
Koor: Dames- en Herenkoor
Intenties: jaargetijde is voor Marietje Arts-Jacobs; de intenties
zijn ook voor Marie Beckers-Puin
vanwege haar verjaardag, tevens
voor Wim Beckers.

Zondag 10 juni 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastor Janssens
Acoliet: Ans Abels
Koor: Dames- en Herenkoor
Intenties: jaargetijde is voor Piet
en Hanna Teunissen-Vloet

10 juni –16 juni
Tiny Willems, tel. 641814
17 juni – 23 juni
Jan Hendriks, tel. 641753
23 juni bij de gebedsviering
Jos van de Pas, tel. 641268
Vieringen in Huize Loôn

Kosterdienst
27 mei – 2 juni
Tiny Willems, tel. 641814

Maandag 4 juni 19.00 uur
Eucharistieviering

3 juni – 9 juni
Jan Hendriks, tel. 641753

Maandag 11 juni 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 juni op zaterdag 23 juni
19.00 uur) worden de vieringen uitgezonden vanuit
de kerk via het TV kanaal Omroep Land van Cuijk.
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Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 17, 23
en 24 juni bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk dinsdag 5 juni 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

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

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

Helende kinderverhalen; thuis op de bank je kind helpen: Daarnaast
schrijf Anke Helende kinderverhalen. Doordat een kind zich gemakkelijk identificeert met een personage, komt informatie uit het verhaal in het onderbewuste van het kind. Zo kan een kind bijvoorbeeld
leren zindelijk te worden doordat zijn/haar lievelingsknuffel, in het
verhaal, op het potje leert plassen.
Lezing: Op dinsdagavond 26 juni geeft Anke in ‘t Helder een lezing
over haar werkwijze als Luisterkindwerker, gecombineerd met persoonlijke (reis)ervaringen uit het hart en zelfgeschreven gedichten.
Voor meer informatie en andere activiteiten:
www.voordeliefdegeboren.nl anke@voordeliefdegeboren.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

GEZOCHT: BEZORGERS VOOR HET
PAROCHIEBLAD ‘BINDING’
Voor het bezorgen van
het blad ‘Binding’ van onze parochie Maria, Moeder
van de Kerk zijn wij dringend op zoek naar bezorgers. Het parochieblad zorgt ervoor dat mensen op
de hoogte kunnen blijven van de ontwikkelingen
binnen onze parochie Maria, Moeder van de Kerk.
Daarmee draagt ons parochieblad ook bij aan de
geloofsgemeenschap in Overloon. Het parochieblad
verschijnt 4x per jaar en de oplage voor de deelparochie Overloon bedraagt zo’n 1.400 exemplaren.

energetisch veld opgeslagen en zo kun je voelen wat er in iemand
omgaat, waar blokkades zitten en waar openingen zijn om te groeien. Op deze manier helpt Anke kinderen en volwassenen, door het
hele land (en zelfs in het buitenland), op afstand.

5 Kilometer diplomaloop A.V. Sporting Boxmeer
Onder ideale weersomstandigheden hebben op donderdag 17 mei
2017 maar liefst 15 deelnemers
van de beginnerscursus van A.V.
Sporting Boxmeer deze cursus succesvol afgerond met een 5 kilometer diplomaloop.
In 12 weken tijd hebben de beginnende hardlopers
onder deskundige begeleiding getraind om 5 kilometer te lopen. De diplomaloop is uitgezet over een
mooi parcours door de bossen rondom het Oorlogsmuseum in Overloon. Na een warming up met de
trainers, viel rond 19:15 uur het startschot voor de
beginners. Aan de start verschenen, ter ondersteuning van de beginners, ook diverse jeugd- en volwassen clubleden van de atletiekvereniging. Aange-

moedigd door enthousiaste supporters hebben alle
15 beginnende hardlopers de 5 kilometer heel goed
uitgelopen. Een knappe prestatie van alle deelnemers.
Naast een diploma ontvingen zij uit handen van de
organisatie ook een startbewijs op een afstand naar
keuze voor de Maasheggenloop op 16 september
2018. Op deze manier hebben de beginnende lopers een mooi doel om te blijven trainen.
Hoewel de beginnerscursus slechts eenmaal per jaar
georganiseerd wordt door A.V. Sporting Boxmeer,
is het altijd mogelijk om als beginnend loper aan
te sluiten bij de reguliere trainingen in Boxmeer en
Overloon. Kijk voor de trainingsdata op
www.avsportingboxmeer.nl

U kunt zelf bepalen in hoeveel straten u en op welke dag u ‘Binding’ huis-aan-huis wilt bezorgen. Vaste bezorgers ontvangen, afhankelijk van het aantal
bezorgadressen, een kleine vergoeding. U kunt zich
aanmelden via het parochiesecretariaat, telefoonnr.
0485-471246 of emailadres: secretariaat@parochiemariamoedervandekerk.nl of de heer Frans Wouters
(redactielid parochieblad), telefoonnr. 0478-649261
of emailadres: fgc_wouters@hetnet.nl.

Anke van Leeuwen start nieuwe praktijk: Voor de liefde geboren
In 2015 stopte Anke met pedagogische praktijk
Alegría om te gaan reizen. Juist in deze periode
van reizen leerde ze nog meer de kracht van liefde
kennen. Door vanuit het hart te leven; puur en oprecht, ontstaat er een krachtige, genezende, positieve energie. Nu start Anke, samen met haar vriend
Robert Derksen (energetisch therapeut, cabaretier
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en schrijver), een nieuwe praktijk om kinderen en
volwassenen te begeleiden.
Luisterkind; oplossingen op zielsniveau: Als Luisterkindwerker stemt Anke zich af, in de energie, op
een kind of volwassene door middel van een foto,
naam en geboortedatum. Alle informatie ligt in een
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[DJEENZ]® in Overloon gaat STOPPEN!!
Per 1 juli sluiten wij onze deuren

OPHEFFINGSUITVERKOOP
Alles MOET weg !!
OPEN

OPEN

OPEN

donderdagg 7 jjuni - vrijdag
j g 8 jjuni - zaterdagg 9 jjuni
donderdagg 14 jjuni - vrijdag
j g 15 jjuni - zaterdagg 16 jjuni
donderdagg 21 jjuni - vrijdag
j g 22 juni
j
- zaterdagg 23 juni

van 10.00 u. – 17.00 u.

STAPELKORTING
1 stuk 50% kortingg
2 stuks 60% kortingg
3 stuks 70% korting
Heeft u vragen
of wilt u een
afspraak? Bel:
(0478) 64 24 75
www.fysiovandervliet.nl

Ontmoetingspunt ‘t HELDER
Ruimte voor úw ideeën!
Di. 5+19 juni Koor van dit moment – Jan Gommans
Aanmelden jan@stemmenmakerij.nl

20.0 uur

Woe. 13 juni Masterclass Positieve desintegratie door Lieke van der
Vorst – Aanmelden info@liekeweetraad.nl 19.30 uur
Vrij. 15 juni

Workshop vilten
Aanmelden via ’t Helder

13.00 – 17.00 uur

Wij zijn er weer, vanaf afgelopen weekend staan wij met
een mobiele friet/snackwagen op het 14 oktober plein bij
het Gemeenschapshuis de Pit.
De openingstijden zijn woensdag en donderdag van 16.00
uur tot 20.30 uur en vrijdag T/m zondag van 12.00 uur
tot 20.30 uur.
Tot ziens bij het Restaria Team

Vrij. 22 juni Midsummerviering met Petroesjka Splint
20.00 uur
Aanmelden via ’t Helder
Di. 26 juni

Luisterkind – Contact op zielsniveau (met je kind)
20.00 uur
Door Anke Leeuwen
Aanmelden anke@voordeliefdegeboren.nl

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

www.helder-overloon.com

6

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

Schotse families strijden om de erfenis
Zaterdag 28 april om 13.00 uur
stonden er een aantal Schotten
op de welpen van Scouting Overloon te wachten. Want de welpen gingen op Highlandkamp! Iedereen was er klaar voor dus vertrokken we met auto`s naar Mill. Daar zijn aangekomen
stond er een zelfgestookte alcoholvrije speciale
whisky klaar voor de kinderen. Daar genoten ze van
tijdens het luisteren naar doedelzakmuziek. Tijdens
het nuttigen van deze whisky kwam de eigenaar
van het landgoed SMILKEY genaamd James Hellway samen met zijn Schotse notaris langs. Samen
leggen ze uit dat de clans dit kamp moeten gaan
strijden voor zijn erfenis. De hoeveelheid punten
van elke clan zal de verdeling van de erfenis bepalen. Als eerste en belangrijkste taak was het om een
familienaam en familiewapen te maken zodat ze
elkaar konden herkennen. Als avondeten genoten
we samen van een High Tea. De kinderen hadden
zelf allemaal hapjes meegenomen en er werd thee
geschonken. In de avond was er een avondspel. Dit
was een foto hike met verschillende opdrachten.
Dit was voor de kinderen de eerste gelegenheid om
met hun clan punten te scoren.
De volgende dag hebben de kinderen tijd om hun
familiewapen af te maken en om hun sjerp te versieren die samen met hun kilt de schotse outfit was.
In de middag hebben de kinderen op De Kuilen
vlotten gebouwd en zijn daarna te water gegaan.
Na daar een middagje te hebben genoten vertrokken we in de auto’s weer terug naar het landgoed
Smilkey. Na het avondeten gingen de kinderen een
dierengeluidenspel doen. In de bossen zaten allerlei Schotse dieren verstopt. Ook hierbij waren weer
punten te verdienen. Daarna was het weer bedtijd.
Een nieuwe rage was er tijdens ons kamp geboren: vingerbreien. Er werden meterslange slierten
gebreid. En iedereen deed mee en daarom is onze
voorraad wol flink geslonken. Ook leverde het vingerbreien ook leuke zinspelingen op die we hier
maar beter niet kunnen vermelden.
Op maandag 30 april hadden wij een yogales. Na afloop was er iets lekkers. Na de yoga gingen de kinderen een terracotta pot versieren met een Schots
landschap en daar kwam uiteindelijk potgrond met
tuinkers in. Die middag gingen we met de kinderen naar Monkey Town in Wijchen. Na daar lekker
te hebben gespeeld en een wedstrijdje lasergamen
sloten we af met frietjes en gingen we terug naar
ons landgoed en daar stond de filmavond op het
programma zodat iedereen weer even bij kon komen.
De dinsdagochtend hebben de kinderen weer de
tijd gehad om de sjerpen verder te versieren. In de
middag waren er Highlandgames. Er waren verschillende spellen zoals een zak over een touw gooien

en boomstam werpen. Ook hierbij waren er weer punten te verdienen. De kinderen
waren zeer fanatiek en hebben ook zeer genoten.
En het weer speelde ook mee. Voor het avondeten
mochten de kinderen zelf op oventjes hun pannenkoeken bakken. Dit vonden ze erg leuk om te doen.
In de avond hadden we ook nog een kampvuur en
mochten de kinderen marshmallows roosteren.

Op onze laatste dag gingen we in de ochtend ontbijten en daarna alvast de slaapzaal opruimen. Nadat
dat was gebeurd en iedereen klaar was met corvee
gingen we strokransen versieren. Dit kon met lapjes
stof of met kralen en nog een aantal dingen. Als
lunch was er nog een broodje knak. In de middag
waren de kinderen zelf met verschillende dingen
bezig. De een was bezig met een talentenjacht te
organiseren terwijl de ander aan het slagballen was.
Ook zaten sommigen ook nog in de boom. Toen het
kamp bijna ten einde was kwam James Hellway samen met de notaris langs en kregen de kinderen te
horen wat de punten waren die ze hadden verdiend
met alle spellen samen en het corvee. Ze waren allemaal zeer tevreden en toen de ouders kwamen zongen ze gezamenlijk nog een zelfgemaakt lied over
hert kamp.
Al met al was het een zeer geslaagd kamp!!
Welpen wat hebben jullie het weer super gedaan.
Het waren zeer leuke dagen met jullie en wat mogen jullie trots op jezelf zijn.
Iedereen bedankt die ons op welke wijze dan ook
heeft geholpen. Mede dankzij jullie hulp kunnen
we zeggen dat dit kamp weer geslaagd was.
Groetjes,
Welpen en Welpenleiding, Scouting Overloon.
(Vervolg op pag. 9)
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(Vervolg op pag. 9)

Overloonse Bridgeclub
Tijdens de 4e zitting van de laddercompetitie, de 3
beste in geel:
1 Corrie Hartong & Math Keulards
65.77%
2 Gerda & Mathieu Crooijmans
60.12%
3 Jac Huijs & Piet Willems
57.44%
In de rode lijn:
1 Mia & Sef Lommen
2 Bart Jans & Harrie Raaijmakers
3 Thea & Lex Biessels

67.81%
60.00%
55.47%

In de groene lijn:
1Tineke & Jan Donath
2 Nelly & Piet Botden
3 Koos Bongers & Jo Kok

66.67%
56.77%
54.69%

♣ ♦♠ ♥

Op de 5e zitting waren de 3 sterkste paren in de
gele lijn:
1 Corrie Hartong & Math Keulards
60.00%
2 Truus Kusters & Bert Vloet
59.17%
3 Corrie & Hans Visscher
58.75%
In de rode lijn:
1 Marijke van den Boom &
Aike van Glabbeek
59.58%
2 Thea & Lex Biessels
59.17%
3 Mien Kuenen & Truus Stiphout
56.25%
3 Paul Vloet & Leo van Grootel
56.25%
In de groene lijn:
1 Hans Ewalts & Piet van de Ven
2 Harrie de Bruijn & August Janssen
2 Marianne Jennen & André Poels

Zit je in groep 5 - 6 of 7 en zou jij ook graag zo’n
leuk, spannend, gezellig en leerzaam kamp mee
willen maken? Word dan ook lid van de Welpengroep van Scouting Overloon.
Heb je interesse neem dan contact op met José Jans,
tel. 06 23199892 of stuur een mail naar welpen@
scoutingoverloon.nl.
Natuurlijk kun je ook vrijblijvend een keertje mee
komen draaien op zaterdagmorgen van 9.30 uur tot
11.30 uur.
Zit je in groep 3 of 4 dan kun je natuurlijk ook lid
worden van onze Bevergroep.

Contactpersoon: Sandra van de Ven, tel. 06 52686919
of mail naar bevers@scoutingoverloon.nl
Zit je in groep 8 of in de eerste 2 jaar van het voortgezet onderwijs dan kun je lid worden van onze
Scoutsgroep. Contact persoon: Arjen van de Werf,
tel. 06 14787325 of mail naar scouts@scoutingoverloon.nl
Ben je nog ouder, dan kun je naar de Explorers. En
personen boven de 18 kunnen bij de Roverscouts.
Contactpersoon: All van Glabbeek, tel. 06 83911842
of mail naar explorers@scoutingoverloon.nl

59.72%
54.17%
54.17%

Inzamelen hout en textiel
voor kindervakantieweek
Hallo allemaal
Over een paar maanden is
het alweer kindervakantieweek! Wij kunnen de
volgende materialen heel erg goed gebruiken om
de kinderen van Overloon straks weer de mooiste
hutten te laten maken:
• Hout (géén pallets of geïmpregneerd hout)
• Textiel (lakens, dekens, gordijnen, kussenslopen
etc.)
• Wol
Kunt u nog iets missen? Maak ons er dan blij mee!
U kunt uw spullen afgeven op:

Zaterdag 23 juni van 10.30 tot 12.00 uur
Locatie: 14 oktoberplein voor de kerk
Hopelijk tot dan!
Met sportieve groet,
Werkgroep kindervakantieweek

Uitnodiging Receptie
Op 15 juli 2018 is het precies 100 jaar geleden dat SSS’18 werd opgericht. Uiteraard
willen we dit jubileum niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Op zondag 3 juni 2018 van 18:00 uur tot 19:30 uur wordt vanwege deze bijzondere
gelegenheid een receptie gehouden in de feesttent op het sportpark “De Raay”.
Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn en verheugen ons op uw
komst.
Bestuur SSS’18
www.sss18.nl / info@sss18.nl
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Militracks groot succes
In Overloon werd afgelopen dagen Militracks
gehouden. Het bezoekersaantal bereikte een recordhoogte. Meer dan 18.000 mensen kwamen een
kijkje nemen.





Die kwamen kijken naar de
meer dan 90 Duitse militaire voertuigen die rondreden
over het bosparcours van het
museum. Het weer werkte
goed mee en de stemming
was prima. Hoogtepunt van
het evenement was de Duitse
Königstiger tank, die de organisatie met speciaal transport
uit Frankrijk had laten overkomen. Er was grote belangstelling van het publiek voor
dit gevaarte. En een handjevol
bezoekers mocht ook meerijden op de tank, die enkele
keren per dag in actie kwam.
De Königstiger zal ook op de
Tweede Pinksterdag nog in
het museum zelf te zien zijn,
geparkeerd op een dieplader.
Dinsdag gaat de tank weer terug naar Frankrijk.

Homeopathie,
een milde en
effectieve
geneeswijze voor
uiteenlopende
klachten.

    
  )& 
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Martin Gaus Hondenschool
Boxmeer -Venray

Dag en nacht bereikbaar op

0478 588 889

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

Keizersveld 54, 5803 AN Venray
www.goemansuitvaartzorg.nl

Voor meer informatie: www.martingausboxmeervenray.nl

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

A S T
uto

Gezien het succes dit jaar van het evenement is het
museum van plan om ook in 2019 weer Militracks te
organiseren. Dat zou dan de tiende keer worden.
Over de invulling van dit jubileum gaat het museum
de komende maanden nadenken.

port

eam

Overloon

Op 1 juli is er een autocross in Overloon.
De baan bevindt zich dit jaar aan de Oplosedijk / Loonse Hei.
Aanvang 11.00 uur.

SPANNENDE BOEKENWEKEN 2018
6 t/m 24 JUNI

Zo vlak voor de zomervakantie zijn weer de spannende boekenweken, voorheen de maand van het
spannende boek. Wat is er heerlijker voor een boekenwurm dan het lezen van heel veel spannende
boeken in de vakantie. Als je dit jaar in de boekwinkel voor € 12,50 aan boeken koopt krijg je er gratis
het boek “BARST” van Boris Dittrich bij. Van hem
weten we dat hij advocaat is en rechter, maar we
kennen hem het beste van zijn periode als kamerlid
en fractievoorzitter van D66. Zijn achtergrond wekte zijn nieuwsgierigheid naar psychologische drijfveren achter de misdaad. Boris Dittrich reist over de
hele wereld vanwege zijn werk voor Human Rights
Watch.
Zijn thrillers schrijft hij het liefst tijdens de lange
vluchten, die hij als mensenrechtenactivist maakt.
Na zijn thrillerdebuut ‘Moord en brand’ (2011) volgde ‘De waarheid liegen’ (2013). Zijn derde thriller

‘H.A.L.S.’ ging over extremisme in Berlijn en werd
bekroond met 5 sterren in de VN detective en thrillergids. In november 2017 verscheen zijn meest recente thriller ’halszaak’.
OOK VEEL SPANNENDE BOEKEN OP DE BOEKENMARKT OP ZATERDAG 30 JUNI.
Er zijn al flink wat boeken gebracht, waaronder
veel spannende. Dus u kunt uw hartje ophalen op
de boekenmarkt op 30 juni bij De Plus van 10.00 uur
tot 16.00 uur. Nog boeken over??? U kunt ze nog
brengen naar Betsie, Stevensbeekseweg 2a. Wel
even van te voren bellen naar 0478 – 642018.
En hebt u voor die tijd al leeszin, dan kunt altijd
terecht bij De Lónse Bieb in De Pit op maandag en
vrijdag van 14.30 – 17.00 uur en op woensdag van
15.00 – 19.30 uur.

AST Overloon Secretariaat:
Henk de Hoog Achter de Linde 13 Tel.0478-642044 E-mail:maria@henkdehoog.nl
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TKO bedankt Djeenz voor 36 jaar sponsoring

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

Zoals de meeste Overloners
intussen gelezen of gehoord
hebben, gaat Djeenz per 1 juli
haar deuren sluiten in Overloon. Daarmee houdt
begrijpelijkerwijs ook de sponsoring van de TKO
door Djeenz op. Omdat Djeenz al 36 jaar een trouwe sponsor is van de TKO, een goede reden om Ger
en Monique te bedanken en even in het zonnetje
te zetten. Monique: ‘Ons pap (Wim Henckens) verhuisde met de WACO naar de Oploseweg in 1982.
Toen kwam de werkplaats bij het huis vrij. En ons
mam zei: zullen we een winkel beginnen?’. En dat
gebeurde. Monique heeft hier vanaf het begin in
gewerkt; later ook met Ger. Al meteen vanaf het
begin (Emofra) begon Wim met de sponsoring van
de Toerklub. Al die jaren heeft die naam en later Djeenz op het shirt van de TKO gestaan. In Maasbree

gaan ze verder in hun tweede winkel. TKO wenst
hen veel succes.

Voorzitter Jos van Mil (r) bedankt Ger Versleijen en
Monique Henckens

Jessy van Lieshout Brabants Kampioen
Op zaterdag 12 mei werd een Overloons feestje gevierd in het Brabantse Knegsel. Hier werd
namelijk de Brabantse Kampioenswedstrijd voor Solisten
georganiseerd. Jessy van Lieshout speelde deze middag
als soliste het stuk ‘English Suite’ in de 3e divisie. Hiervoor
kreeg zij maar liefst 87 punten van de jury. En dat betekent
dat Jessy zich Brabants Kampioen mag noemen.
Fanfare Vriendenkring is natuurlijk hartstikke trots op zo’n
talent. Van harte gefeliciteerd, Jessy!

.%229(5/221
%HODQJHQYHUHQLJLQJYDQ VHQLRUHQ

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
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KBO – OVERLOON
(anno 1955)

ACTIVITEITENKALENDER
vanaf 30 mei
DINSDAG 5 JUNI: bedevaart naar Kevelaer. Aanmelding sinds 28 mei gesloten. Inlichtingen: bel Wim Nabuurs op 641492.
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 de klok van vier. 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. Verdere
informatie zal binnenkort bekend worden gemaakt.
VRIJDAG 22 t/m DINSDAG 26 JUNI: meerdaagse reis (samen met KBO-ers uit buurdorpen). Inschrijving inmiddels gesloten. Inlichtingen: bel Wim Nabuurs (641492).
VRIJDAG 29 JUNI: zie verder hieronder bij donderdag
5 juli.
DONDERDAG 5 JULI : bijeenkomst van Samen Eten.
Normaal zou deze op 29 juni zijn, de laatste vrijdag
van de maand. O.a. zal Muus, partner van Jan Vloet,
dan zorgen voor excellente Thaise spijzen De aan-

vangstijd blijft wel hetzelfde, namelijk 17.30 uur. Even
aanmelden bij Christine Hendriks-Arts, tel. 641719.
Eetadres: Effe
DINSDAG 10 JULI: Jaarlijkse fietspicknick, mooie tocht
door landelijk gebied. Noteer alvast in de agenda!
VALPREVENTIE VOOR SENIOREN, OOK VOOR NIET-LEDEN!
In het NAJAAR is er een cursus valpreventie in Overloon. Met behulp van een valpreventieprogramma
leert u hoe de balans te verbeteren, hoe vallen te voorkomen en hoe veilig te vallen. De cursus geeft uitgebreide informatie over vallen en onderliggende oorzaken. Er komen diverse trainingsaspecten aan bod en
handige tips om vallen te voorkomen. Er zijn geen kosten voor deelname door financiële ondersteuning van
de gemeente Boxmeer en deels door vergoeding vanuit het aanvullend pakket van uw zorgverzekering. De
cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten, gedurende 6 weken, waarvan 1 individuele screening en 1 nabespreking. Screening en begeleiding wordt gedaan door geriatriefysiotherapeut Jasper Huberts en fysiotherapeut
Rob Verschuren. Nu al meer weten of al aanmelden?
Neem contact op met Rob Verschuren (641942) of Jan
Lamers (640125).
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Toneelvereniging Mariahout speelt
De Kleine Zeemeermin
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

Voor maar liefst het negende
jaar op rij is Toneelvereniging Mariahout dit seizoen
te gast in het Openluchttheater in Overloon. Het
publiek kan genieten van de inmiddels bekende formule: een klassiek sprookje in een modern jasje, met
daaraan toegevoegd de nodige humor en muziek.
Dat maakt de voorstelling leuk voor jong en oud. Dit
jaar speelt het gezelschap De Kleine Zeemeermin.
Een muzikale, vrolijke, herkenbare en meeslepende
voorstelling vol humor en liefde tussen vis en mens,
vervuiler en natuuractivist.
Traditiegetrouw speelt toneelvereniging Mariahout
in de zomervakantie in diverse openluchttheaters
in o.a. Brabant, zo ook in Overloon. Het gezelschap
speelde eerder de sprookjes Assepoester, Belle en
het Beest, Doornroosje, Roodkapje, De nieuwe kleren van de keizer, De prinses op de erwt, Sneeuwwitje & the Dwarfs en Rapunzel. De voorstellingen
zijn altijd speciaal voor de vereniging geschreven en
dus uniek.
De Kleine Zeemeermin
Het verhaal van De Kleine Zeemeermin: de ‘Prins
van het Land’ trotseert Kaap de Zoete Hoop op
zoek naar kibbeling. Hij schept echter achter het
net en vangt de dochter van de Koningin van de
Zee: ‘Arial’. Deze The Voice winnende zeemeermin valt als een blok voor het gespierde lijf van de
prins, maar Arials strenge moedermeermin wil hier
niks van weten, want “Alle mensen zijn smerig” en
zorgen ervoor dat haar koninkrijk verandert in een
plastic soep! Gelukkig is daar de 3-koppige zeeheks
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die Arial heel graag wil helpen om haar 2-benige
man achterna te gaan, maar dan moet ze wel even
tekenen.... in haar eigen lettertype. Een muzikale,
vrolijke, herkenbare en meeslepende voorstelling
vol humor en liefde tussen vis en mens, vervuiler
en natuuractivist. De Kleine Zeemeermin is geschikt
voor iedereen van 4 tot 104 jaar.
Bekend sprookje
Toneelvereniging Mariahout bestaat al meer dan
40 jaar en brengt jaarlijks een professionele volwassenen- en jeugdvoorstelling (kinderproductie). De
jeugdvoorstelling bestaat uit een bekend sprookje,
gespeeld op eigen wijze, zonder daarbij afbreuk te
doen aan de herkenbare elementen uit het sprookje. De voorstellingen zijn niet alleen leuk voor kinderen maar ook voor volwassenen, ofwel ‘geschikt
van 4 tot 104 jaar’, volgens de toneelvereniging
zelf. De spelersgroep van de jeugdvoorstelling bestaat dit jaar uit 13 enthousiaste spelers die samen
met een 7-tal mensen achter de schermen De Kleine
Zeemeermin maken en spelen. Het bijzondere van
deze spelersgroep is dat deze uit een mix van jonge
en oudere spelers bestaat.
Nieuwsgierig?
Kom dan kijken! Op woensdag 11 juli om 14.30 uur
in het Openluchttheater. Kaarten kosten 7 euro en
zijn verkrijgbaar via de website www.openluchttheateroverloon.nl, bij Plus Verbeeten Overloon,
Restaurant Museumzicht en aan de kassa zolang de
voorraad strekt.
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Langdurig zieke Hailey (10) en haar gezin uit Overloon beleven
26 mei een welverdiende Opkikkerdag vol verrassingen.
Zaterdag 26 mei staat er voor Hailey (10) en haar gezin een unieke dag op de planning: hún Opkikkerdag. De ene na de andere verrassing staat deze dag
op ze wachten. Met als doel? Alle zorgen even vergeten en met het hele gezin volop genieten. Hailey
is namelijk langdurig ziek. Dit heeft veel impact op
haar leven, maar ook op dat van haar ouders. Daarom organiseert Stichting Opkikker voor hen een
Opkikkerdag. Een dag waarin ze even uit de harde
realiteit kunnen stappen en met elkaar onbezorgd
kunnen genieten.
De dag begint al goed, het gezin
kan hun creativiteit kwijt tijdens het
maken van sleutelhangers en sierraden. Hierna mogen ze mee helpen bij de dierenambulance! Welk
dier heeft hun hulp dit keer nodig?
Tijd om hiervan bij te komen heeft
het gezin niet, want er is een boef
ontsnapt! Ook hier is hun hulp voor
nodig, weten ze hem te pakken te
krijgen? Na de lunch mogen ze gelijk door naar het toetje: ze mogen
namelijk cupcakes versieren en gelijk opeten! Als laatste zal het hele
gezin worden vastgelegd door een
professionele fotograaf tijdens een
fotoshoot en helemaal in de watten
worden gelegd bij de beautysalon.

HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS

De dag zullen zij afsluiten met een uitgebreid dinerbuffet en een optreden. Het belooft dus een dag
vol met verrassingen te worden!
Hailey en haar gezin zijn opgegeven voor een Opkikkerdag door de pedagogisch en maatschappelijk
medewerk(st)ers van het ziekenhuis waar Hailey onder behandeling is. Stichting Opkikker werkt inmiddels samen met ruim 80 ziekenhuizen in Nederland,
waaronder alle academische. Zij hopen op deze manier aankomend jaar ruim 1800 gezinnen te helpen!

Hallo Allemaal!
+$1'(/621'(51(0Ζ1*:(Ζ-0$16
DXWRȇV_FODVVLFV_GLYHUVHQ
VERKOOP
•

Nieuwe en gebruikte
aanhangwagens en
paardentrailers

•

Onderdelen van alle
merken

ONDERHOUD

•

Reparatie en keuring
van alle merken

ΖQHQYHUNRSHQ
YHUNRRSHQDDQNRRSEHPLGGHOLQJ
]RHNRSGUDFKWHQ

VERHUUR
•

Aanhangwagens en
Paardentrailers

2SHQLQJVWLMGHQ

$XWRȇVROGWLPHUVNODVVLHNHUV
HQOLFKWHEHGULMIVZDJHQV

'LHQ=D
Bezoek onze showroom voor het
hele assortiment of kijk alvast op onze site:

henckensoverloon.nl

XXU

+DQGHOVRQGHUQHPLQJ:HLMPDQV

2YHULJHGDJHQRS

'H2XGH0ROHQ2YHUORRQ_7

DIVSUDDNRRN
De Oude Molen 3, 5825 KA Overloon
Tel. 0478-640304 | henckensoverloon.nl
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Voetbalvereniging SSS’18 is
altijd op zoek naar nieuwe leden. Voetballers, voetbalsters
en vrijwilligers. Allen zijn welkom binnen onze vereniging!
Lid worden?
Ben jij 5 jaar of ouder en wil jij na de zomervakantie
(start medio/eind augustus) gaan voetballen, meld
je dan nu aan! Indien je de aanmelding doet voor 15
juni kunnen wij ervoor zorgen dat jij na de zomerstop kunt starten.
Aanmelden na 15 juni kan ook, maar wij kunnen dan niet garanderen dat je ingedeeld wordt.
Mocht je niet ingedeeld worden dan kom je op een
wachtlijst en kun je beginnen zodra er plaats is.

naar het hoofdstuk ‘vereniging’ en vul het formulier
in wat onder de kop ‘aanmelden’ staat.
Vrijwilliger worden?
Ook vrijwilligers (teamleider, trainer, scheidsrechter,
organisatie toernooi/evenement etc.) kunnen zich
te allen tijden aanmelden via: info@sss18.nl
Zonder vrijwilligers kan onze club immers niet bestaan.
Vragen?
Neem gerust een kijkje op onze website www.sss18.
nl Hier is de nodige informatie te vinden.
Heb je nog vragen dan kun je deze uiteraard stellen.
Stuur een mail naar jeugdcommissie@sss18.nl en wij
nemen dan contact met je op.
Jeugdcommissie SSS’18

Hoe?
Vul het invulformulier via de website van SSS’18, ga
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3e Editie AMOZ-toernooi
T.C. Loonse Duinen
Ɛ͛:ĂĐŬsĞƌŵĞƵůĞŶƵǁƉůĂĂƚƐĞůŝũŬĞĐŽŶƚĂĐƚƉĞƌƐŽŽŶ
ǀŽŽƌ;ƚŝũĚĞůŝũŬͿƉĞƌƐŽŶĞĞů͘
tŝůƚƵŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŽǀĞƌĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶǀĂŶ
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚƵŝƚǌĞŶĚĞŶ͕ǁĞƌǀŝŶŐΘƐĞůĞĐƚŝĞĞŶͬŽĨ
ƉĂǇƌŽůůŝŶŐŶĞĞŵĚĂŶĐŽŶƚĂĐƚŵĞƚŵŝũŽƉ͘
/ŬŬŽŵŐƌĂĂŐďŝũƵůĂŶŐƐŽŵĞĞŶĞŶĂŶĚĞƌƚŽĞƚĞ
ůŝĐŚƚĞŶ͘

Dit jaar zal alweer voor de 3e
keer het Alles Mag Op Zaterdag
(AMOZ) toernooi georganiseerd
worden. De editie van dit jaar
vindt plaats op zaterdag 7 juli ,
aanvang 12.30 uur. Omdat op deze dag de kwartfinales van het WK-voetbal gespeeld worden is het
thema van deze dag het WK. We zullen om deze
reden verschillende spellen met combinaties tussen
voetbal en tennis voor jullie klaar hebben staan.
Aansluitend is er, net als vorig jaar, een BBQ met
bijbehorende gezelligheid!

dĞů͗ϬϲϭϰϲϱϳϳϵϲKǀĞƌůŽŽŶ
:ĂĐŬ͘ǀĞƌŵĞƵůĞŶΛŚĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘Ŷů
ǁǁǁ͘ŚĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘Ŷů
,ĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘ŶůǀŽŽƌĞĞŶŐŽĞĚĞŵĂƚĐŚ
ƚƵƐƐĞŶǁĞƌŬŐĞǀĞƌĞŶ;ƚŝũĚĞůŝũŬͿƉĞƌƐŽŶĞĞů͘

YOGA & ENERGETISC

YOGA & ENERGETISCHE THERAPIE

Wil je een dag sportief en gezellig bezig zijn met je
vrienden, familie of teamgenoten? Geef je dan nu

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 Juni
Premium car shampoo
Flacon 500 ml
voor € 5,95
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

Schoolnieuws
Josefschool

op met een team van tenminste 4 personen door
een mailtje te sturen naar allesmagopzaterdag@
hotmail.com o.v.v. contactpersoon (mailadres en telefoonnummer) en de namen van de teamleden.
Tevens kun je in dezelfde mail aangeven met hoeveel personen jullie deel willen nemen aan de BBQ
(kosten € 10,- p.p.). Deze dag is toegankelijk voor
zowel leden als niet-leden, dus wellicht de perfecte manier om eens kennis te maken met tennis en
padel!!!
Wij hopen weer op veel enthousiaste deelnemers
om er wederom een gezellige dag van de kunnen
maken!

Jeugdwerkgroep Fanfare vriendenkring
organiseert:

Nieuwbouw
Zoals u wellicht vernomen zult hebben is SKOV
(Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek) al
geruime tijd met de gemeente Boxmeer in overleg over nieuwbouwplannen voor de Josefschool
in Overloon. Dit overleg komt in een afrondende
fase, waarbij er een haalbaarheidsonderzoek is opgesteld. Op dinsdag 5 en donderdag 7 juni is er een
informatieavond voor alle (toekomstige) ouders van
de Josefschool, de peuterspeelzaal en de kinderdagopvang van Spring. Overige partners uit Overloon
worden op een ander moment uitgenodigd. Ondanks dat de gemeenteraad van Boxmeer nog geen
goedkeuring heeft gegeven aan het haalbaarheidsonderzoek, vindt de school het belangrijk u mee te
nemen in de visie.
Jochem Gerrits (directeur Josefschool) Henny Cremers (Algemeen directeur SKOV)

administraties en jaarrekeningen voor het MKB

Wat: de jeugdmuzikanten van de
fanfare treden op!
Datum: zaterdag 2 juni
Aanvang: 16.00 uur
Tot: 18.00 uur
Waar: in De Pit
Entree: gratis
Iedereen is welkom!!
Wil jij ook op muziekles?
Aanmelden kan o.a. op deze dag of via
jeugdwerkgroep@fanfarevriendenkring.nl

- belastingaangiften en fiscaal advies voor het MKB
- belastingaangiften en toeslagen voor particulieren
Gerrit Arts
Kantoor Overloon
24 uur bereikbaar op:

Wim Geurts

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

Theobaldusweg 23

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

18

- gespecialiseerd in BTW-advies

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

Agenda
2018

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
5 en 7 juni
Josefschool, info nieuwbouw voor
(toekomstige ouders), Josefschool
(aula of gymzaal), 19.30 - 21.30 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 -
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Gespecialiseerd in:
,ĞƚĂĚƌĞƐǀŽŽƌĞůŬŵĞƌŬ͊
WĞƌƐŽŶĞŶǁĂŐĞŶƐ͕ďĞĚƌŝũĨƐǁĂŐĞŶƐ͕ĐĂŵƉĞƌƐ
W<͕ŽŶĚĞƌŚŽƵĚ͕ƌĞƉĂƌĂƚŝĞ
ŝƌĐŽ͕ĐŽŶƚƌŽůĞĞŶƌĞƉĂƌĂƚŝĞ

* elektrisch ontharen
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de diabetische voet
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de reumatische voet
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

ZƵŝƚƌĞƉĂƌĂƚŝĞĞŶͲǀĞƌǀĂŶŐŝŶŐ
^ĐŚĂĚĞŚĞƌƐƚĞů
ĨŚĂŶĚĞůŝŶŐŵĞƚǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐ

* microdermabrasiebehandelingen

sĂŬŐĂƌĂŐĞƉĞĐŚŚƵůƉ

Belt u gerust voor informatie
of een afspraak!

* nu IPL-ontharing

ŝŶŶĞŶͲĞŶďƵŝƚĞŶŬĂŶƚƉŽĞƚƐĞŶ
/ŶŬŽŽƉ͕ŝŶƌƵŝů͕ǀĞƌŬŽŽƉ͕ĂĚǀŝĞƐ
EŝĞƵǁĞŶŽĐĐĂƐŝŽŶƐ
KƉůŽƐĞǁĞŐϰď
ϱϴϮϱ,EKǀĞƌůŽŽŶ
ϬϰϳϴͲϲϰϮϲϵϮǁǁǁ͘ǀĂŬŐĂƌĂŐĞǁĞŝũŵĂŶƐ͘Ŷů
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Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
T 0478 642368

16.00 uur
19 juni
Gilde, Zuilen verschieten, 19.00 uur
21 juni
KBO, IVN-wandeling over het De
Ponti-pad in de Maasheggen
22 t/m 26 juni
KBO, meerdaagse reis
23 juni
Kinder Vakantie Week, inleveren
hout, textiel en wol, voor de kerk,
10.30 - 12.00 uur
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
30 juni
Lónse Bieb, boekenmarkt, bij de
PLUS, 10.00 - 16.00 uur
1 juli
Gilde, Koningschieten
1 juli
AST, Autocross, Oplosedijk/Loonse
Hei, 11.00 uur
1 juli
De Vlotter, Oldtimer bromfietsrit,
Partycentrum Bos, 10.30 uur
3 juli
Oker, Open repetitie, terras De Vers
(bij slecht weer binnen), 20.00 - 21.15
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,
Kinderkledingen
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
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programma
02
jun

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
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millstreetband

v.a. 18:00 uur | receptie jun

08

beercantus

jun dj ricky corony

rowwen hÈze 09
jun
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TICKETVERKOOP | SSS18.NL
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€ 12,50
€ 2,40
€ 0,65

Stuur je CV en motivatie naar
info@restarialoon.nl

dj ricky corony

• 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

€ 7,40
€ 2,40

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

dj bart

03

Reclame: 4 t/m 9 juni
• Kersenvlaai
• Zonnebrood
• 8 Broodjes + 2 gratis
Reclame: 11 t/m 16 juni
• Vaderdagtaart
• V-kornbrood
• Croissant

familie & sponsortoernooi

jeugddag

Warme Bakker Degen



Spaar n
€ 750 e u
n
een vak krijg
antieta
s
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SSS’18 100 JAAR

VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open
van 12.00 tot 18.00 uur
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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

13 juni
6 juni 20.00 uur

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

