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In navolging van de eer-
ste theatervoorstelling 
in de Pit in 2017 van 
Mark van de Veerdonk 
hebben de Pit en E & E 

Support de handen ineengeslagen. Samen gaan zij jaar-
lijks een aantal theatervoorstellingen aan het Overloonse 
publiek en wijde omgeving presenteren. Hierbij moet je 
denken aan familievoorstellingen, cabaret en muziekthe-
ater. Leuke, kleine en vooral betaalbare producties voor 
een brede doelgroep. De ticketprijs zal vooralsnog max. 
€ 20,- zijn en online te bestellen wanneer het je 
uitkomt en inclusief 1 consumptie. Tickets zijn 
vervolgens uit te printen maar ook toegankelijk 
via een handige app op je smartphone.
Gezelligheid, gemak en een lekker avondje uit 
in eigen dorp zijn de belangrijkste ingrediënten 
van iedere voorstelling. 

Dit eerste jaar gaan we nog voorzichtig van 
start met twee leuke voorstellingen. De eerste 
in het voorjaar, de ander in het najaar. Vervol-
gens willen we volgend jaar naar 4 voorstel-
lingen toe waar we jullie uiteraard van op de 
hoogte gaan houden.

Op zondag 31 maart om 19:00 uur starten we 
met de voorstelling:

Martijn van Vuuren zingt Hollandse Meesters

Denk je aan Hollandse Meesters dan denk je aan Rem-
brandt van Rijn of Vincent van Gogh. Maar niet alleen 
in de schilderkunst kent Nederland grootse artiesten 
maar ook in de recente muziekgeschiedenis kent Ne-
derland grote namen.  Martijn van Vuuren zingt een 
mooie selectie van nummers van grote Nederlandsta-
lige artiesten die inmiddels zijn overleden.  Van Toon 
Hermans tot Wim Sonneveld, van Frans Halsema tot 
Ramses Shaffy en van Robert Long tot André Hazes en 
vele anderen.
Een fantastische voorstelling en een feestje der her-
kenning. Gebracht met veel humor, maar soms ook 
een traan. Martijn weet steeds weer de juiste snaar te 
raken. En ja...je mag meezingen!!!

Hij wordt muzikaal begeleid door Wieke de Keyzer op 
piano, Tom Smits op bugel/trompet, Caroline Bremer 

op accordeon, Meindert Jan Bol op Bas en Melvin Puijn 
op percussie. 

Voor meer informatie over Martijn van Vuuren zie: 
www.martijnvanvuuren.nl 

Tickets zijn te bestellen via: 
www.facebook.com/DePitOverloon, Evenementen
Prijs: € 17,50 Incl. 1 consumptie
www.depitoverloon.nl (klik op het evenement in de  
agenda)

In het najaar zal op zaterdag 9 november wederom 
Mark van de Veerdonk met zijn gloednieuwe show op 
de Overloonse planken staan. De show heeft de naam 
“Geen Viking” mee gekregen. Dat het weer lachen, 
gieren en brullen wordt staat vast. Zet daarom deze 
datum alvast in je agenda want ook deze voorstelling 
wil je niet missen.
Zodra de ticketverkoop start van deze voorstelling zul-
len we dat ook hier kenbaar maken. Maar houd ook 
onze Facebook pagina en website in de gaten!!!

Wij zien je in ieder geval erg graag in de Pit tijdens één 
van deze gezellige avonden. Want zeg nou zelf...er is 
niets leukers dan een gezellige avondje theater in je 
eigen Overloon!

Martijn van Vuuren zingt Hollandse Meesters
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Het mag geen naam hebben

Kinderen moeten leren van en in de natuur - van de bloemetjes en de bijtjes…?

Nog geen nieuwe school en toch al dringend behoefte aan nieuwe brigadiers…!

SKOV gaat voor boeiend onderwijs -handen over elkaar…?

Hoedje af voor de dames van de OVO - dus “no escape” met carnaval…!

We staon d’r vet vör - mit de carneval kunne we wer lekker Lóns praote…!

28 april: “Open podium”

Bespeel je een instrument? 
Zing je soms de mooiste 

liedjes? Zou je weleens een gedicht voor willen le-
zen, goochelen of dansen? 
Dan zijn we op zoek naar jou! Want wat is er mooi-
er dan je talent ook eens aan anderen te laten zien?
Fanfare Vriendenkring  biedt alle muzikanten, dich-
ters, goochelaars, dansers, zangers en zangeressen 
een mooi podium aan op zondag 28 april in de Pit. 
Of je nu jong bent of oud ……een mooie kans om 
mee te maken en ervaring op te doen met misschien 
wel de kans om nog vaker op te treden!

Grijp deze kans en meld je aan bij de werkgroep:  
openpodium@fanfarevriendenkring.nl of bij een 
van de leden van Fanfare Vriendenkring. Natuurlijk 
kun je ook een  mailtje sturen als je er eerst wat 
meer van wilt weten. 
We wensen je alvast een optreden met een flink  ap-
plaus van het publiek toe! 
Werkgroep Open Podium

Paul Arts - Willeke Arts - Bert Bardoel - Jan Melssen 
- Leon van Reijmersdal

Workshop Lóns praote 

Ien de ánloëp nor 
de Carneval heb-

be de hoofdrolspeulers van de Huibuukskes onze 
workshop Lóns praote gevolgd. Ze wisse nie van 
òphaûwe en òp ‘t aend van d’n aovend draeide ze 
zelfs ur hând nie mer um vör rijme ien ‘t Lóns. Dè ze 
ok veul gelierd hebbe hedde òp de liedjesmiddag 
wel kunne huure. Nódderhând wiere weej ánge-
sproke dör verschillende minse die van de workshop 
gehuurd hán. “Ik zuj ok wel baeter Lóns wille liere 

praote”, “’t is toch zund det ‘r ovver ‘n par jaor gen 
Lóns mer geprót wört” en mier van dè sort reacties. 
Dor zien weej ‘t natuurlek hiëlemól mit aens, dus 
weej gón òp herhaling, mar dan vör volwassene. As 
ge zin het um ònze workshop Lóns praote te volge, 
geft òw dan nou òp via info@wiewabewaart.nl Beej 
voldoende ánmeldinge laote we ònder de deelne-
mers ‘ne datumprikker uutgaon. ‘t Kan dan wel ef-
kes dure, mar dan wiëte we zeker det iederiën ok 
kan.
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Kerkberichten
23 februari – 9 maart

Zaterdag 23 februari 19.00 uur
Gebedsviering
Koor: Palet

Intenties voor 23 en 24 februari: 
Gerta Stappers-Cornelissen, de 
overleden familie van Keijste-
ren-van Hout-Schaminée, Jos de 
Greef, Josephina van Osch-Rutten 
vanwege haar verjaardag

Zondag 24 februari 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Jeanne Willems en 
Wim Nabuurs
Koor: Theobalduskoor

Zondag 3 maart 10.30 uur
Eucharistieviering
In verband met Carnaval is de Kin-
derwoorddienst verplaatst naar 
10 maart
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acoliet: Gerda Willems
Koor: Theobalduskoor

Intenties: nog niet bekend

Woensdag 6 maart 18.30 uur
Aswoensdag
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis

Acoliet: Ans Abels
Koor: Theobalduskoor

Kosterdienst

17 februari – 23 februari 18.00 uur
Jan Hendriks, tel. 641753

23 februari bij de gebedsviering
Jos van de Pas, tel. 641268

24 februari – 2 maart
Tiny Willems, tel. 641814

3 maart – 9 maart
Nelly van Gemert, tel. 642504

10 maart– 16 maart
Jan Hendriks, tel. 641753

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 be-
reiken onder telefoon 06 23 88 78 60.

E-mail:
secretariaat@parochiemariamoedervandekerk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de 
Kerk: www.parochiemariamoedervandekerk.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 mel-
den hebt.

Elke dinsdagmorgen is de pastorie eveneens hier-
voor geopend van 10.00 – 11.30 uur. Wel even 
aanbellen! Ook de kerk is dan open voor het op-
steken van een kaarsje en een gebed.

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 10 en 17 
maart bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld 
wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk 
dinsdag 26 februari op te geven. U hebt daarvoor 
de volgende mogelijkheden: Met een envelop in de 
brievenbus naast de voordeur van de pastorie of in 
de pastorie op zondagmorgen na de viering of op 
dinsdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur. De kos-
ten voor een intentie bedragen € 12,-.

Voor het melden van een overlijden: 
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij de 
dienstdoende koster die vermeld staat bij de kerk-
berichten of bij het e-mailadres van de parochie 
(info@theobaldusparochie.nl) 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 paro-
chiesite: www.theobaldusparochie.nl

U kunt eveneens contact opnemen met het secreta-
riaat van de parochie Maria, Moeder van de Kerk, 
tel. 0485-471246 en bij dringende zaken tel.
06 23 88 78 60.

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

Voor vragen of andere zaken kunt u zich richten 
naar het e-mailadres info@theobaldusparochie.nl
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Autobedrijf Kusters is klaar voor de toekomst

Vijf jaar heb ik in het mooie dorp Overloon een 
garage gerund. Daardoor heb ik met verschillende 
Lónse minsen een band opgebouwd, veel vereni-
gingen gesponsord en Overloonse goede doelen 
gesteund. Helaas werd ik geveld door een hevige 
burn-out/depressie. Het eerste wat je doet als zoiets 
je overkomt is ontkennen dat er iets aan de hand is. 
Je bent er bang voor. Ik ben ruim een jaar niet in de 
bedrijven geweest. Nu ben ik weer beter en klaar 
voor de toekomst.

Waarom is die fijne garage nu uit Overloon vertrok-
ken? 
Wij opereerden vanuit 3 bedrijven, in Vierlingsbeek, 
Overloon en Groeningen. Tijdens die periode zijn 
er een paar aanpassingen gedaan die noodzakelijk 
waren om het organisatorisch makkelijker te maken 
en de vestigingen Overloon en Vierlingsbeek samen 
te voegen tot één vestiging in Vierlingsbeek. De lij-
nen voor de toekomst werden uitgezet en deze wer-
pen nu al de vruchten af. Het schadeherstelbedrijf 
in Groeningen is uitgebreid met een spuitbedrijf. 
Alles wat een nieuwe kleur nodig heeft (meubels, 
keukens, radiatoren, poorten, deuren etc.) spuiten 
wij voor u. Natuurlijk blijven wij autoschades voor 
u herstellen.

Autobedrijf Kusters is klaar voor de toekomst!

Met vriendelijke groeten, Berni Kusters.

Workshop zelf eetbare paddestoelen kweken en boomsap tappen

Op zaterdag 23 februari 2019 van 10.00 tot ca. 16.00 
uur wordt door Max de Corte en Stijn Heijs een zeer 
interessante workshop gegeven over zelf eetbare 
paddestoelen kweken en boomsap tappen. Locatie: 
In ‘t Holt, Holthesedijk 8 te Overloon.

Tijdens deze workshop leer je zelf eetbare padde-
stoelen, zoals oesterzwammen en shiitakes te en-
ten, te kweken op de juiste houtsoort en krijg je 
informatie over het oogsten. Na afloop krijg je een 
zelf geënte boomstam mee naar huis. Aansluitend 
leer je in de praktijk welke boomsoorten bruikbaar 
zijn om er je eigen boomsap van te tappen. Bij 3 
verschillende bomen wordt een tap gezet en ho-
pelijk kunnen we later die dag de oogst ophalen 
en de verschillende smaken proeven. Tevens krijg 
je informatie over het gebruik en conserveren van 
boomsap.
Na afloop van de workshop wordt elke deelnemer 
gevraagd een bedrag te doneren aan de workshop-
gever voor wat hij/zij vindt dat het waard was en 
wat past bij zijn/haar mogelijkheden. De gezamen-
lijke lunch is via het potluck systeem, d.w.z. iedereen 

brengt iets te eten mee en samen zullen we tijdens 
de lunch genieten van elkaars creaties.
Het aantal plaatsen voor de workshopdag is 15 
deelnemers. Vragen en aanmeldingen via Hélène 
Heijs - van der Vlist, intholtoverloon@outlook.com 
of tel. 06-81035777. Meer informatie op
www.intholtoverloon.nl
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Carnaval - we hebbe ánwaerk gemakt…

Afgelopen zaterdag, klokslag 11 
over 2 (bij wijze van spreken, want 
om 11 over 2 slaat de klok niet) 
gaf presentator Jos Janssen op zijn 
geheel eigen wijze het startschot 

(ook metaforisch natuurlijk, want er viel geen schot) 
voor de spiksplinternieuwe activiteit van de Lónse 
carnaval “Ánwaerk Make”. 

Ánwaerk Make was opgezet voor een breed publiek 
(niet letterlijk, maar voor jong tot oud, zoals de 
voorpublicaties aangaven). De Lón-
ders hadden dat goed begrepen; de 
zaal was dan ook al snel gevuld met 
een gemêleerd gezelschap van alle 
leeftijden, maar de kleintjes waren 
thuis gebleven.

De Huibuuke hadden alles uit de 
kast gehaald om deze middag te 
doen slagen.
De al mooi gevulde grote zaal van 
de Kultuurbunker ontving als eer-
ste de Hofkapel met in haar kielzog 
Prins Frank d’n 3de , Prinses Angela 
en hun doorluchtige Raad van Elf.
Daarna wist de One Women Band 
“Pearl” de aanwezigen te boeien 
met haar zeer gevarieerde repertoi-
re; van rauw en rock tot de gevoe-
lige snaar. Dat één vrouw in staat is 
om zó de boel op stelten te zetten! 
De toon was gezet! Binnen was het 
nog lenteachtiger dan in de stra-
lende zon buiten. Dansen ontaarde 
van tijd tot tijd in hossen (het leek 
wel carnaval!).
Nadat Piet Roelofs uit de verkeer-
de zak buttons ging uitdelen was 
het de beurt aan top tonpraoter 
Dirk Kouwenberg, die als rijdende 

tandarts al vlug de lachers op zijn hand had. De link 
naar de Âld Prinse Gild op de Bonte Avond was snel 
gelegd.
Na een vorstelijke toespraak van Prins Frank d’n 3de 
volgden hoogtepunten van de Liedjesmiddag: Âld 
papier, Maeej Taeej, de Âld Prinse Gild. Als topper 
van deze muzikale potporie bracht “’t Rauwe Rae-
ntje” met hun jeugdig enthousiasme d’n Huikraker 
van dit jaar “We stón d’r vet vör”.

Ruim na vijven werd het podium vrij gemaakt voor 
ouwe rotten in het vak: de vrolijke 
carnavaleske cabaretgroep “Striep-
ke veur” uit Helmond. Zingend, 
wauwelend en sauwelend brachten 
zij een hilarisch optreden.
Het was ver na zevenen toen car-
navalsvoorzitter Henk Weerts met 
een treffend woord deze zeer ge-
slaagde middag afsloot. “Ánwaerk 
Make” heeft nu al een vaste plaats 
verworven in het toch al bruisende 
programma van de Lónse Carnaval. 
Met heel veel plezier hebben wij 
“Ánwaerk” gemaakt. Nu jullie nog, 
want de Huibuuke hebben een pro-
gramma op touw gezet (weer me-
taforisch) waar je u tegen zegt. Zie 
daarvoor de elders in dit blad.
Plezierige Carnaval…

Foto’s: Erna Theunissen



6

Puzzel mee en win.

Deze keer prijzen beschikbaar gesteld 
door HUBO en Warme Bakker Degen.

Zie pagina achteraan.

Bezorging Ons Eigen Erf
woensdag 6 of donderdag 7 maart:

Vanwege Carnavalswoensdag
kan het zijn dat er pas op

donderdag bezorgd wordt.

Wie jarig is trakteert ! 

Zondag 24 februari bestaat BOOMPJES RESTAURANT 1 jaar, dit vieren we graag met jullie. 
Trots zijn we op wat we in het eerste jaar bereikt hebben! Zoals de lovende recensies in de 
Telegraaf, De Gelderlander en foodbloggers. We danken onze enthousiaste gasten en 
natuurlijk de medewerkers van het Boompjes Team! 

Zondag 24 februari organiseren we een borrel van 13:00 tot 17:00 uur. Wij zorgen voor 
lekkere hapjes en een drankje; jullie voor de gezelligheid. 

Zaterdag 23 februari krijgen onze gasten bij ieder menu een extra gang én een glas bubbels 
om te proosten! 
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Vör ánvullende informatie kunde dag en 
naacht teraecht op www.huibuuke.nl. Ien 
noëdgevalle begefde òw mit spoed nor iën 
van de Lónse cafés of d’n Kultuurbunker, 
dor is aegelek âltied wel wá te doên.

CARNAVALSPROGRAM

Zaoterdag 2 mart

6 uur Receptie Prins Frank d’n derde
8 uur Stunt
Half 9 After-Roetsj-Bal

Zòndag 3 mart

11 ovver 2 Òptocht
3 uur Groët hosbal vör kiender en âlde
11 ovver 8 Cafebezuuk

Móndag 4 mart

11 ovver 11 Klonebal
11 ovver half 3 Jeugd Bonte Middag
11 ovver half 9 Hui XL

Dinsdag 5 mart

11 ovver 11 “Van hier nor daor…”
11 ovver 1 Huilal-bal
Middernaacht Finale beej Partycentrum 
Bos

Woensdag 6 mart

Half 9 Herringschelle beej Partycentrum 
Bos

www.huibuuke.nl

Uutnuëdiging

Carneval 2019 Huibuuke Loën
www.huibuuke.nl

Uutnuëdiging

Carneval 2019 Huibuuke Loën
www.huibuuke.nl

L.S.

Hierbeej nuëdige weej òw uut vör de 65ste 

Carnevalsreceptie ter iere van ònze prins
Z.K.H. Prins Frank III 

Dees receptie wert gehâlde ien 
Residentie De Kultuurbunker òp zaoterdag 2 mart.

18.00 - 20.00 uur.ánsluutend ’After Roetsj Bal’

Ceremoniemaester: receptie@huibuuke.nl

Carneval 2019 Huibuuke Loën
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Kies een vakman uit onze 
regio in het bestuur.

Ik heb 39 jaar ervaring in het 
waterbeheer en zit ruim 16 jaar in de 
gemeenteraad van Boxmeer.
Ik wil deze kennis en ervaring graag 
voor u gaan inzetten in het nieuwe 
bestuur van het waterschap Aa en Maas.

Stem bij voorkeur op mij zodat ik voor 
u aan de slag kan.

Het CDA staat voor:
• Zorg voor veilig, voldoende en 

schoon water
• Samenwerking met andere 

overheden door inzet CDA-
netwerk

• Blijvend lage lasten.
Veilig & Betaalbaar
Zie ook: www.janstoffelen.nl

Waterschapsverkiezingen
Aa en Maas

20 maart 2019
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www.restarialoon.nl

3-gangen
KEUZEMENUKEUZEMENU

kom smullen

€15,95

KEUZEMENUKEUZEMENUKEUZEMENU

www.restarialoon.nl

all you can eat!
SPARERIBSSPARERIBSSPARERIBS

iedere woensdag

€13,95

SPARERIBSSPARERIBS
iedere woensdagiedere woensdagSPARERIBS
iedere woensdagSPARERIBSSPARERIBSSPARERIBS
iedere woensdagiedere woensdagSPARERIBS
iedere woensdagSPARERIBS
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Landelijke Opschoondag: Doe je mee zaterdag 23 maart?!
Scouting Overloon en de Bosgroep in elk geval wel!

In een schone buurt voel je je veiliger, spelen kinde-
ren fijner en woon je prettiger!
Help je ook mee je buurt schoon te maken?! Zater-
dag 23 maart is het Landelijke Opschoondag. In heel 
Nederland komen deze dag buren, verenigingen en 
sportclubs samen in actie voor een schonere buurt. 
Zo werken ze aan meer bewustzijn rondom zwerf-
afval. De dag draagt daarnaast bij aan meer verbon-
denheid en is vaak hartstikke gezellig. Daarom zet 
ook het Land van Cuijk en Boekel weer in op een 
succesvolle opschoondag. 

Eén buurt, één missie
Het thema van de Landelijke Opschoondag is dit jaar 
‘Eén buurt, één missie’. Zoveel mogelijk samenwer-
king tussen bedrijven, buurtbewoners, lokale buurt-
verenigingen en sportclubs is hierbij het doel. Want 
alleen samen maken we de Landelijke Opschoondag 
tot een feestelijke dag én tot een groot, schoon suc-
ces.

Opschoondagen voor scholen: 26 en 28 maart
Met de klas of de hele school meedoen aan de Lan-
delijke Opschoondag kan ook! Hiervoor hebben we 
twee doordeweekse dagen geprikt. Je kunt op dins-
dag 26 maart en/of op donderdag 28 maart mee-
doen.

Samen aan de slag in Boxmeer
Samen is veel leuker dan alleen! Daarom organiseert 
de gemeente Boxmeer een gezamenlijke opschoon-
actie vanaf Het Veerhuis in Oeffelt. Ze starten om 
9.00 uur met een kopje koffie. Dan samen opscho-
nen. Om 12.00 uur sluiten ze af met een heerlijke 
lunch. 

Je krijgt opschoonmaterialen!
Als je je hebt aangemeld, krijg je van ons veiligheids-
hesjes, werkhandschoenen, zwerfafvalzakken en na-
tuurlijk afvalknijpers. Zo kan je veilig aan de slag!

Doe je mee?
Meedoen aan de Landelijke Opschoondag is heel 
eenvoudig. Meld je aan via www.afvalaanbieden.nl/
lod. Dat kan tot 10 maart! Ook als je mee wilt doen 
aan de gezamenlijke actie in Boekel meld je je aan.

Extra stimulans nodig?
Als vereniging krijg je een kleine vergoeding als je 
meedoet aan de Landelijke Opschoondag! Deze is 
bedoeld voor de clubkas. Alle kinderen die meedoen, 
krijgen een cadeautje! 

Voor meer informatie
Wil je meer weten over de Landelijke Opschoondag 
of de Opschoondagen voor scholen? Of je direct aan-
melden? Surf dan naar www.afvalaanbieden.nl/lod 

Bekijk onze website: 
www.afvalaanbieden.nl
Download onze AfvalApp: 
www.deafvalapp.nl 
Stuur ons een e-mail: 
info@afvalaanbieden.nl 
Volg ons op Twitter: 
www.twitter.com/BCA_LvCB 
Bel onze Afvalinfolijn: 
(0485) 338 352

Dringend verkeersbrigadiers gezocht! 

Zoals bekend wordt er iedere doordeweekse school-
dag gebrigadierd bij de oversteekplaats bij de Plus. 
Sinds het najaar 2017 doen we dit samen met de 
kinderen van groep 8! Wij hopen dit ook in het 
nieuwe schooljaar te continueren. 
Aangezien twee van onze brigadiers na dit school-
jaar stoppen, zijn wij op zoek naar vervanging. 
Als er geen nieuwe aanmeldingen komen kunnen 
we niet garanderen dat we volgend schooljaar nog 
voor de veiligheid van de schoolgaande kinderen 
staan. 

Heb jij 1x in de week 2x per dag 
een kwartiertje tijd over en lijkt 
het je leuk om dit op vrijwillige 
basis te doen, meld je dan bij een 
van ons. 
Anja Houben: 06-53710836
Wendy Reijntjes: 06-31544670 
Anita van Eeuwijk: 06-13315845 
Mieke Nabuurs: 06-21808480 

Naar aanleiding van de 
info avond 4 februari jl. in 
de Pit over de plaats van 
een nieuwe basisschool in 
Overloon, gaat de dorps-
raad een nieuwe enquête 
organiseren. Er wordt in 

de week voor carnaval een formulier huis aan huis 
bezorgd.

Wij willen zondag 10 maart in de loop van de och-
tend het formulier bij u op komen halen.

Als we allemaal een mening geven, kan de dorps-
raad zich sterk maken voor een goed, onderbouwd 
advies richting het college van Burgemeester en 
Wethouders over de plaats van de basisschool in de 
toekomst. 
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Vierlingsbeekseweg 7 a  |  5825 AS Overloon  |  Tel. 0478-641270  

www.germaurixtweewielers.nl  |   /maurixtweewielers

  Wij wensen iedereen een

fantastische carnaval ALAAF!

WIJ ZIJN GESLOTEN

VAN ZATERDAG 2 T/M

DINSDAG 5 MAART

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

Sámen 
met iedere uitvaartondernemer 

voor een warm afscheid 
Bel gerust 

Dorien van Dijck 
06-30693894 
0478-642527 

www.doorvandijck.nl 
vanuit het hart verbinden bij afscheid
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Geweest: carnavalshoed maken 
en jaarvergadering
Onder begeleiding van Nicole 
van de Rakt en Mechie Beurskens 
hebben een 23-tal dames tijdens 
een workshop een hoed voorzien 
van carnavalsattributen, zoals 

boa’s en lampjes. Uiteraard in de kleuren van de 
Overloonse carnaval. 

Zoals gebruikelijk bij een jaarvergadering is er altijd 
een officieel gedeelte, waaronder dit jaar twee her-
kiesbare bestuursleden, te weten Paulien Brauer en 
Truus Hubers, en een toetredend bestuurslid Evelien 
Von der Heide. Zij volgt Els Janssen op als onze se-
cretaresse. 

Els heeft deze bestuursfunctie 12 jaar vervuld. Deze 
avond hebben we op ludieke wijze, na het officiële 
gedeelte van onze jaarvergadering, afscheid geno-

men van haar. Ze heeft opdrachten moeten uitvoe-
ren in de stijl van een “escape room”. Ook werd vol 
lof via een zogenaamde “abc” over haar en haar 
werkzaamheden voor onze vereniging gesproken. 
Els, wij (zowel bestuur als alle leden) willen jou heel 
hartelijk bedanken voor al die jaren dat je je mate-
loos hebt ingezet voor ons allemaal: BEDANKT!

Het laatste deel van de avond werd ingevuld met 
een wervelend optreden van Steef Janssen. Vol ver-
bazing keken we naar zijn danskunst en genoten 
van zijn blijde humor. 
Wij willen jullie er nogmaals op attenderen dat van-
af het volgende seizoen van de OVO het mogelijk 
is dat men de kalender digitaal ontvangt. Wilt u de 
kalender voortaan digitaal ontvangen, dan kunt u 
dit aangeven door een intekenlijst in te vullen  tij-
dens een OVO-activiteit, of u kunt een briefje met 
uw naam, adres en e-mailadres in de bus doen bij 
het secretariaat: Meester Henckensstraat 4.

Bram Verhofstad weer geselecteerd

Bondscoach Bram van Bokhoven heeft de Oranje-
selectie voor 2019 bekendgemaakt. De selectie be-
staat uit een kern- en instroomteam.

Het kernteam bestaat uit Michel Bletterman, Bart 
Deurloo, Rick Jacobs, Bram Louwije, Frank Rijken, 
Casimir Schmidt, Bram Verhofstad en Epke Zonder-
land.2019 staat voor de Nederlandse turners vooral 
in het teken van kwalificatie voor de Olympische 
Spelen van 2020 in Tokyo. Tijdens de wereldkampi-
oenschappen in Stuttgart (oktober 2019) worden de 
Olympische tickets verdeeld. De Nederlandse ploeg 
moet dan bij de top twaalf eindigen om een team-
ticket naar Tokyo veilig te stellen. In aanloop naar de 
wereldtitelstrijd nemen de Nederlandse turners deel 
aan de Europese kampioenschappen en een aantal 
World Cup wedstrijden.Casimir Schmidt, Bram Ver-
hofstad, Bram Louwije en Epke Zonderland zullen 
daarmee het spits afbijten: zij komen eind februari 
in actie tijdens de wereldbeker in Melbourne.
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Te huur

 “gratis” tennisbaan.

Wie is/zijn geïnteresseerd om gedurende peri-
ode april – oktober, wekelijks op vastgestelde 
tijd(en) gebruik te maken van goed onderhouden 
tennisbaan (gravel) in buitengebied? (Rondweg 
Overloon

De tegenprestatie is om bereid te zijn per keer 
zo’n 10 -15 minuten te besteden aan simpel on-
derhoud (vegen, wat vuil en bladeren harken, 
onkruid verwijderen).

Inlichtingen:
Jankop@introweb.nl  of  06 43601240
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Overloonse Bridgeclub

23-1: In de gele lijn:
1e Marijke van den Boom &
Aike van Glabbeek 62.50%
3e Truus Kusters & Bert Vloet 60.42%

In de rode lijn:
1e Ricky Henckens & Leny Jansen 62.15%
3e Bèr Poels & Harry Willems 59.38%

In de groene lijn:
2e Marianne Jennen & André Poels 59.79%

30-1: In de gele lijn:
2e Gerda & Mathieu Crooijmans 61.39%
3e Truus Kusters & Bert Vloet 58.26%

In de groene lijn:
3e Joos van Son & Daan Teunissen 59.91%

6-2: In de gele lijn:
1 Truus Kusters & Bert Vloet 65.97%
2 Marijke van den Boom & Aike van Glabbeek
61.11%
3 Jac Huijs & Piet Willems 59.03%

In de rode lijn:
1 Ko Sturm & Thom Kuijpers 60.07%
2 Jo de Backer & Jos van de Pas 59.58%
3 Antoinette Schaeffers & Henk de Vlam 56.94%

In de groene lijn:
1 Door van Tartwijk & Peter Basten  70.33%
2 Nellie & Huub Camps  62.08%
3 Annemie Huijbers & Riny van Sundert 60.09%

13-2 In de gele lijn:
1 Marijke van den Boom &
Aike van Glabbeek 59.91%
2 Truus Kusters & Bert Vloet 59.11%
3 Jac Huijs & Piet Willems 58.42%

In de rode lijn:
1 Bèr Poels & Harry Willems 68.06%
2 Mien & Jac Spreeuwenberg 61.46%
3 Ria & Kees van Son 55.56%

In de groene lijn:
1 Sjef Huijbers & Fons van Sundert 65.67%
2 Marianne Jennen & André Poels 57.67%
3 Mia Henckens & Jac van der Voorn 57.33%

Over de hele ronde de 3 paren met het hoogst ge-
middelde in geel:
1 Truus Kusters & Bert Vloet 59.90%
2 Marijke van den Boom &
Aike van Glabbeek 56.36%
3 Jac Huijs & Piet Willems 53.47%

In de rode lijn de 3 paren met het hoogst gemiddelde:
1 Ber Poels & Harry Willems 57.30%
2 Mien Kuenen & Truus Stiphout 53.73%
3 Jo de Backer & Jos van de Pas 52.80%

In de groene lijn hadden de volgende 3 paren  het 
hoogst gemiddelde:
1 Door van Tartwijk & Peter Basten 58.94%
2 Annemie Huijbers & Riny van Sundert 56.15%
3 Marianne Jennen & André Poels 54.50%

Er volgt weer een promotie en degradatie regeling. 

Nieuws van de Verjaardagenactie

Waar moet de nieuwe school ko-
men? Hoeveel koerskaarten en en-
quêtes zullen er nog volgen, voor-
dat het zover is dat we een nieuwe 
school krijgen? Wie het weet, mag 

het zeggen. Desalniettemin blijft het belangrijk dat 
de kinderen ook buiten schooltijd in een prettige 
omgeving kunnen opgroeien en zich ontwikkelen. 
Dáárvoor zorgen de Overloonse (jeugd)organisa-
ties. De Verjaardagenactie is een belangrijke part-

ner om dat mogelijk te maken. Dankzij de steun 
van de Overloonse jarigen kunnen wij die financiële 
ondersteuning aan onze organisaties geven. We ho-
pen daar nog lang mee door te kunnen gaan.
In januari leverde onze actie € 436,06 op voor dit 
mooie doel. Wij danken alle jarigen voor hun bijdra-
ge en volgende keer meer nieuws van…

Stichting Verjaardagenactie Overloon 
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Ben u 65+ en wilt u graag gezellig samen met anderen genieten 
van een heerlijk 3 gangendiner?

Kom dan gezellig bij ons aanschuiven op de volgende dagen: 
Woensdag 13 maart 2019
Woensdag 17 april 2019
Woensdag 15 Mei 2019
Woensdag 12 juni 2019

Seniorenavond 
bij Grand Café Effe! 

q Kosten: €15.00 Exclusief drank.

Het diner bestaat uit eten wat de pot schaft.
Schuift u gezellig aan om 17:00 voor een soep, een 

hoofdgerecht en als nagerecht, koffie met wat lekkers. 
Heeft u last van allergieën, moet u lactose-vrij eten of 

zijn er andere speciale wensen, neemt u dan even 
contact met ons op. 

Reserveer via 0478-640306 



14

Ben u 65+ en wilt u graag gezellig samen met anderen genieten 
van een heerlijk 3 gangendiner?

Kom dan gezellig bij ons aanschuiven op de volgende dagen: 
Woensdag 13 maart 2019
Woensdag 17 april 2019
Woensdag 15 Mei 2019
Woensdag 12 juni 2019

Seniorenavond 
bij Grand Café Effe! 

q Kosten: €15.00 Exclusief drank.

Het diner bestaat uit eten wat de pot schaft.
Schuift u gezellig aan om 17:00 voor een soep, een 

hoofdgerecht en als nagerecht, koffie met wat lekkers. 
Heeft u last van allergieën, moet u lactose-vrij eten of 

zijn er andere speciale wensen, neemt u dan even 
contact met ons op. 

Reserveer via 0478-640306 

15

KBO – OVERLOON
(anno 1955)

KALENDER VAN ACTIVITEITEN

DONDERDAG 21 FEBRUARI Theatergroep “Zorgge-
luk” over Dementie in Zaal “t Anker te Merselo. De 
aanmeldingstermijn voor deze avond is verstreken. 
De entree is gratis. Aanvang voorstelling:19.00 uur.
WOENSDAG 27 FEBRUARI: Bijeenkomst van Samen 
Eten in restaurant “Broer en Zus”. Aanvang om 
half zes. Aanmelden bij Christine Hendriks-Arts, tel. 
641719
DONDERDAG 7 MAART Bedevaart naar Smakt.
ZONDAG 10 MAART Uit op Zondag om 14.30 uur in 
De Pit. De entree is gratis.

Op Bedevaart  naar Smakt 
Op donderdag 7 maart samen, op 
pelgrimstocht naar Smakt. Naast KBO 
leden uit Overloon, worden ook alle 
KBO verenigingen van Boxmeer Zuid in 
de gelegenheid gesteld deel te nemen. 

Daarnaast zullen ook een veertigtal leden van KBO 
Leunen deze middag mee vieren. De dienst  begint 
om 14.30 uur. Voorganger is pater R. Willems.
 Dit jaar ook een VOETTOCHT vanuit Overloon naar 
Smakt.
Onder onze leden zijn veel wandelaars en wie zich 
pelgrim voelt en graag samen te voet op pelgrim-
stocht naar Smakt gaat is van harte welkom om aan 
te sluiten bij onze georganiseerde VOETTOCHT. De 
tocht start bij de ingang van het sportpark (bij ten-
nis- en voetbalveld). Daar word je opgewacht. Het 
vertrek is om 12.30 uur. De route loopt door de bos-
rijke omgeving van Overloon naar Smakt. Tijdens 
deze tocht is er een rustmoment met bezinning. 
Daarna weer voort in je eigen gedachten en tred, 
als pelgrim naar Smakt.

Wie niet deelneemt aan deze voettocht, gaat op 
eigen gelegenheid naar Smakt waar we elkaar ont-
moeten. Na de dienst is er gelegenheid om in het 
Pelgrimshuis onder het genot van een kopje koffie 
en vlaai gezellig even bij elkaar te zijn. We hopen 
op een grote opkomst.
De deelnemers aan de voettocht, lopen na de ont-
moeting in het Pelgrimshuis, weer gezamenlijk te-
rug. Wie niet terug wil lopen, dient daarvoor zelf 
vervoer te regelen.

IVN Wandeling 14 maart 2019 Ezelshemel
KBO Overloon en IVN Maasvallei organiseren een 

wandeling ,ditmaal door de Ezelshemel in Vierlings-
beek. De wandeling begint bij de watermolen aan 
de Grote Straat in Vierlingsbeek.
Van de watermolen zijn de eerste gegevens al van 
rond 1466 bekend. In de loop der jaren heeft de mo-
len diverse veranderingen ondergaan. In de tweede 
wereldoorlog is hij verwoest, alleen het waterrad 
bleef bespaard. De molen is in 1970 in zijn geheel 
gerestaureerd en hij doet het nog steeds. In 2009 is 
hij gekoppeld aan een generator en wekt stroom op 
voor 5 tot 10 huishoudens.
Bij de molen in de Molenbeek is enkele jaren ge-
leden een vispassage aangelegd. De Molenbeek is 
toen ook voor een groot deel op de schop geweest, 
onder andere zijn de stuwen eruit gehaald en heeft 
men de Molenbeek meer laten meanderen.
We lopen in het verlengde van de Molenbeek naar 
de Ezelshemel, hopelijk zien we daar de bloeiende 
bosanemonen. We vervolgen dan de wandeling in 
de richting van de restanten van kasteel het Mak-
ken. Van daar wandelen we weer naar de water-
molen.

Datum 14 Maart 2019 . Vertrek vanaf de Pit in Over-
loon om 13.00.uur. Aanvang wandeling 13.30.u. bij 
de Watermolen. Aanmelden is niet nodig.
Inlichtingen Christine Hendriks tel 0478- 641719 of 
bij Ben Verheijen tel 0478- 642577 

KBO wedt op een ander paard…
Schaak maar raak! Een kwestie van 
GEWOON DOEN.
We willen medio maart een aantal 
schaaklessen starten voor BEGINNERS 
en krijgen hier hulp bij van schaakver-
eniging de “Vrij Pion” uit Boxmeer. 

Onze dorpsgenoot Theo Hurkens en lid van genoem-
de schaakvereniging, zal met hulp van enthousiaste 
“collega” schakers de schaakclinics gaan begelei-
den. Heb je belangstelling en wil je ook graag aan 
ZET komen, geef je snel op bij ons secretariaat.
Ben je al een (wat) meer gevorderde schaker en heb 
je interesse in SAMEN SCHAKEN, meldt je dan ook 
gerust aan. Bij voldoende belangstelling kunnen 
we samen met Theo Hurkens ook hiervoor naar een 
passend aanbod toe. Voor een start van de schaak-
clinics, horen jullie spoedig meer.
Aanmelden bij secretariaat: Wil Philipsen  tel. 0478 
- 641840

KBO-OVERLOON
Belangenvereniging van senioren 
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Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

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

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

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

Natuurpraktijk Vellir  & 

Zoutkamer Overloon

Heerlijke 100% blauwe bessen PRODUCTEN

VRIJDAG, ZATERDAG 

en ZONDAG open  

van 12.00 tot 17.00 uur

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL 
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON 

T 06 - 12 99 19 79

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL 
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON 

T 06 - 12 99 19 79
Catering dagelijks mogelijk

 Praktijk voor fysiotherapie 
W.M. van Iersel,  I.H.G. Schreurs  &  R. Verschuren
K. Peeters - diëtist,   R. Smets - podoloog

Kerkpad 1   5825 BA  OVERLOON

  0478 – 641942
dagelijks geopend
en op maandag & donderdag
ook in de avond 

  Direct toegankelijk,  

 zonder verwijzing 
 van de specialist of
 huisarts.    

  Voor al je blessures 

  binnen 24 uur terecht  
 voor deskundig advies
 en behandeling.

Sportgezondheidszorg
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Informatieavond
Josefschool

De algemeen directeur (Henny Cremers) van Stich-
ting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek en de direc-
teur (Jochem Gerrits) van de Josefschool zijn door 
de dorpsraad uitgenodigd om vanuit het perspec-
tief van onderwijs en opvang de visie kort toe te 
lichten. Vanuit dit perspectief heeft SKOV een ad-
vies gegeven aan de gemeente Boxmeer. De visie 
gaat over een modern en toekomstgericht onder-
wijs en opvangconcept in relatie met de educatieve 
partners uit Overloon en omgeving. Deze visie komt 
tot stand vanuit landelijke ontwikkelingen, het stra-
tegisch beleidsplan van SKOV en de nog in te zetten
koerskaart. De koerskaart is een instrument om een 
dialoog over de ontwikkeling van kinderen te voe-
ren met de inwoners van onze gemeenschap Over-
loon.

De gemeente luistert naar de adviezen van de 
stichting SKOV, de dorpsraad en het bureau voor 
verkeersveiligheid. Uiteindelijk   maakt de ge-
meenteraad een besluit m.b.t. de locatie en/
of nieuwbouw of verbouw gaat plaatsvinden. 
Vanuit het perspectief van het onderwijs gaan wij 
voor de meeste optimale omgeving met het meest 
optimale gebouw waar kinderen zich optimaal 
kunnen ontwikkelen. Het onderwijs gaat voor een 
modern en toekomstgericht onderwijs- en opvang-
concept. SKOV ziet de kracht van verbinding en 
samenwerking met educatieve partners, zoals de 
sporthal, verenigingen en clubs. Tevens zien ze de 
voordelen van leren van en in de natuur. Wij noe-
men dit boeiend onderwijs.

Femke Weerts-Altink is onze 
derde kandidaat. Ooit de gezel-
ligste broodverkoopster van de 
supermarkt, maar nu werkzaam 

in de kraamzorg. Femke moest toch even vier dagen 
nadenken voordat ze besloot mee te doen. Nu ze 
de klushamer van de Kindervakantieweek tijdelijk 
heeft ingeruild voor de baton van de dirigent, gaat 
ze er ook voor! Zelf zijn we heel benieuwd of ze 
er van weet te kramen, wordt Femke onze nieuwe 
Maestro 2019?

Theo Verdijk, wie heeft hem nog nooit door het 
dorp zien stuiven? Als ‘Groeter’, voor ‘Loën wet ‘t’ 
of ‘Schijt aan de Grens’ om maar eens een kleine 
greep te doen…  Waar Theo ook komt, hij doet veel 
stof opwaaien, maar dit keer naait hij een ander 
naadje! Hij zal de strijd aangaan voor de titel ‘Mae-
stro 2019’! Nog voor de eerste dirigeerlessen heeft 
Theo het internet al afgestruind om ook dit vak zich 
eigen te maken! Ook benieuwd of Theo de rol van 
dirigent net zo goed zal passen als alle andere acti-
viteiten die hij zo enthousiast opneemt? Kom hem 
aanmoedigen!
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administraties en jaarrekeningen voor het MKB 
- belastingaangiften en fiscaal advies voor het MKB
- belastingaangiften en toeslagen voor particulieren
- gespecialiseerd in BTW-advies

Wim Geurts  
Federatie Belastingadviseur 
Theobaldusweg 23 
5825 BH  OVERLOON 
0478-641155 / 06-18882930 
info@geurts-administratie.nl 
www.geurts-administratie.nl 

       Elke dag geopend! 

Maandag, dinsdag en donderdag 

     ook ‘s avonds      

Afspraak maken kan zonder verwijsbrief van uw (huis)arts 

- Algemene fysiotherapie
- Manuele therapie
- Dryneedling
- Medische trainingstherapie
- Revalidatie bij heup- en knieprotheses
- Medical taping Concept (Kinesio tape)

De Bergkamp 32 
5825 AG Overloon 
Tel: 0478 – 640 520 
Mobiel: 06 – 2500 5743 
Email: info@fysioteunissen.nl 
Internet: www.fysioteunissen.nl 

- Therapie aan huis en instelling

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging 

U i t v a a r t v e r z o r g i n gU i t v a a r t v e r z o r g i n g

Gerr i t  Ar ts

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

www.br iensveld .n l
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Agenda
2019
23 februari
A.V. Sporting, Start training hard-
lopen voor beginners, Raaijhal,
9.00 uur
27 februari
OVO, Stichting Transplantatie, De
Pit, 20.00 uur
2 maart
Huibuuke, Receptie, Stunt, After
Roetsj Bal
3 maart
Huibuuke, Carnaval

4 maart
Huibuuke, Carnaval
5 maart
Huibuuke, Carnaval
7 maart
KBO, Bedevaart naar De Smakt
9 maart
Gilde, oud papier ophalen
10 maart
Dorpsraad, Ophalen enquêtefor-
mulier locatie school, in de och-
tend  
10 maart
KBO en SWOGB, Uit op zondag, 
De Pit, 14.30 - 16.00 uur

13 maart
OVO, Lady’s Day, De Pit, 20.00 uur
14 maart
KBO, IVN-wandeling Ezelshemel
14 maart
EHBO, herhalingslessen, Party-
centrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
27 maart
OVO, kaas maken, De Pit, 20.00 
uur
30 maart
Fanfare, Loën’s got talent, De Pit, 
’s middags

Stichting de Vrolijkheid zoekt vrijwilligers voor het KunstLab op AZC Overloon 

De Vrolijkheid investeert met kunst in de ontwikkeling en empowerment van kinderen, jongeren en hun ouders in 
asielzoekscentra. 

Voor het KunstLab zijn wij op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij kunstzinnige workshops voor kinderen 
op AZC Overloon. Stichting de Vrolijkheid organiseert op ruim vijfentwintig AZC’s in Nederland kunstzinnige 
activiteiten voor kinderen en jongeren en streeft ernaar om het leven in asielzoekerscentra minder schadelijk te 
maken voor de jonge bewoners. 
In onzekere tijden is het heel belangrijk dat er ook ruimte is voor creatieve, vrolijke bezigheden. Dit doen we door 
middel van muziek, beeldende kunst, dans en theater. 

Als vrijwilliger ondersteun je de kunstenaar / workshopleider tijdens de creatieve activiteiten. 
Planning: donderdag van 15.00 tot 17.00 uur. 
Aanvang: eind maart 2019. 
Tijdsbesteding: één dagdeel per week.  

Heb jij: 
• affiniteit met kunst in de meest brede zin van het woord?
• vind je het leuk om met kinderen en jongeren te werken?
• een positieve houding en humor hoog in het vaandel?
• een flexibele instelling?

Dan zoeken wij jou!

Wij bieden: 
• een leuk en enthousiast team
• een toffe, inspirerende plek
• een groot netwerk van kunstenaars
• reiskosten vergoeding
• diverse trainingen die je kunt volgen

Doe je een kunstopleiding en wil je graag met jongeren werken? Dan kun je misschien wel doorstromen als 
workshopleider. Er is veel mogelijk! Of heb je interesse om stage te lopen bij ons, neem voor meer informatie 
contact met ons op. 

*Als je ons team komt versterken is het verplicht om een VOG aan te vragen, ook krijgen we met ons hele team de eerste
basistraining van de Vrolijkheid. Dit is allebei uiteraard kosteloos voor jou.
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Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl 
Voor computers, Laptops, printers, cartridges, 
Wifi, onderhoud en reparatie.  

Martin Gaus Hondenschool 
Boxmeer -Venray

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

Voor meer informatie: www.martingausboxmeervenray.nl
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31 maart
De Pit, Martijn van Vuuren zing 
Hollandse Meesters, De Pit, 19.00 
uur
1 en 3 april
Samen Sterk, collectedagen
3 april
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00 
uur
7 april
AST, Autocross
8 t/m 11 april
KBO, Oosterse dagen
11 april
EHBO, herhalingslessen, Party-
centrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
13 april
Gilde, oud papier ophalen
13 april
LOGEKO, Luna Zegers in concert 
met LOGEKO, kerk, 19.30 uur
14 april
Fanfare, Uitwisselingsconcert met 
muziekvereniging uit Wetten, 
Duitsland, De Pit, 10.30 uur 
14 april
KBO en SWOGB, Uit op zondag, 
De Pit, 14.30 - 16.00 uur
15 april
KBO, Kijk op Kunst
17 april
OVO, excursie Martens asperges, 
vertrek 13.00 uur vanaf kerkplein
20 april
Freunde Echo, 50 jaar Freunde 
Echo
20 april
SSS’18, derby SSS’18 1 - Volhar-
ding 1, Sportpark De Raaij, 17.00 
uur 
24 april 
OVO, ouder worden, De Pit, 20.00 
uur
27 april
Stg. Oranjefeesten, Koningsdag-
activiteit op het Gildeterrein en 
optocht door het dorp, vanaf 
10.00 uur
28 april
Fanfare, Overloons Open Podi-
um, De Pit, 18.00 uur 
2 mei
OVO, excursie voedselbos Over-
loon, vertrek 9.15  en 13.45 uur 
op eigen gelegenheid
7 mei
OVO, reisje naar de Eifel, vertrek 
8.30 uur vanaf kerkplein
9 mei
EHBO, herhalingslessen, Party-
centrum Bos, 20.00 - 22.00 uur

11 mei
Gilde, oud papier ophalen
12 mei 
Club van 100 Fanfare Vrienden-
kring, Tuintreffen
15 mei
Overloons Bedevaart, Bedevaart 
naar Banneux
15 mei
OVO, fietsen met Marjo, vertrek 
19.00 uur vanaf kerkplein
18 en 19 mei
Oorlogsmuseum, Militracks, Mu-
seumpark
19 mei
Logeko, Concert i.s.m. Arsmusica 
uit Venray, Schouwburg Venray, 
11.00 uur
19 mei
KBO en SWOGB, Uit op zondag, 
De Pit, 14.30 - 16.00 uur
22 mei
OVO, afsluitingsavond, ’t Gilde-
huus, 18.00 uur
4 juni
KBO, Bedevaart naar Kevelaer
7, 8 en 9 juni
Fanfare, kamp jeugdfanfare
8 juni
Gilde, oud papier ophalen
17 juni
KBO, Kijk op Kunst
23 juni
Fanfare, Concert met alle jeugd-
leden als afsluiting lesjaar, Open-
lucht Theater, in de middag
23 juni
KBO en SWOGB, Uit op zondag, 
De Pit, 14.30 - 16.00 uur
27 juni
KBO, IVN-wandeling Bronlaak
29 juni
Fanfare, Maestro, De Pit, 19.30 
uur
5 juli
Desdemona Dance, Musical de 
drie biggetjes, Openlucht theater, 
14.00 uur 
7 juli
Gilde, Koningsschieten
9 juli
KBO, Fiets picknick
13 juli
Gilde, oud papier ophalen
10 augustus
Gilde, oud papier ophalen
17 t/m 21 augustus
Kermis
20 augustus
KBO, Kermislunch voor ouderen
24 en 25 augustus
Schijt aan de Grens

31 augustus
KBO, Wipschieten
7 september
KBO, Jeu de Boules Toernooi
8 september
KBO en SWOGB, Uit op zondag, 
De Pit, 14.30 - 16.00 uur
11 september
KBO, Culturele Dag Kring Cuijk
14 september
Gilde, oud papier ophalen
16 september
KBO, Kijk op Kunst
5 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond
12 oktober
Gilde, oud papier ophalen
13 oktober
Dutchbricks, Bricktopia Overloon, 
LEGO®-evenement, De Pit, 10.00 
- 17.00 uur
13 oktober
KBO en SWOGB, Uit op zondag,
De Pit, 14.30 - 16.00 uur
13 oktober
Fanfare, Bevrijdingsconcert, Kerk
17 oktober
KBO, IVN-wandeling Overloonse
Duinen
18 en 19 oktober
Stg. Tentfeest, jubileumeditie
Tentfeest Overloon
20 oktober
Stg. Tentfeest, Tentfeest Dorps-
brunch
26 oktober
Freunde Echo, Fenavond 50 jaar
Freunde Echo
9 november
Gilde, oud papier ophalen
9 november
De Pit, Mark van de Veerdonk, De
Pit
10 november
KBO en SWOGB, Uit op zondag,
De Pit, 14.30 - 16.00 uur
18 november
KBO, Kijk op Kunst
8 december
KBO en SWOGB, Uit op zondag,
De Pit, 14.30 - 16.00 uur
14 december
Gilde, oud papier ophalen
15 december
Fanfare, Kerstconcert
19 december
KBO, Kerstviering
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Los de puzzel op en stuur de oplossing naar puzzel@onseigenerf.nl of lever 
de oplossing in bij Arnold Willemsplein 5 (vlakbij het gezondheidscentrum 
D’n Bond), met vermelding van jouw naam en telefoonnummer.

Inleverdatum uiterlijk zondag 24-2-2019.

De prijzen van de oplossing voor deze keer, zijn beschikbaar gesteld door 
Warme Bakker Degen en HUBO.

Nieuw in Ons Eigen Erf /  Puzzelen maar:
Vanaf onze eerstvolgende uitgave, die verschijnt op woensdag 10 oktober aanstaande, gaan we
puzzels plaatsen. Dit zijn afwisselend kruiswoordpuzzels, sudocupuzzels of woordzoekers.

De juiste oplossing kan gemaild worden naar een mailadres, of ingeleverd worden bij een van de
redactieleden (zie volgende uitgave). Uit de goede inzendingen worden elke keer één of meerdere 
prijsjes verloot.

De prijzen worden beschikbaar gesteld door DA Drogisterij & Parfumerie, Restaria Loon, Warme
Bakker Degen, de Hubo, PLUS Verbeeten en BLOEMS.

De winnaars en de oplossing worden telkens gepubliceerd in de daarop volgende uitgave.

Wij wensen iedereen veel puzzelplezier toe! 

De winnaars van de vorige keer
SUDOKU 6-2 (na loting): 

Frank Borghs (BLOEMS)  en
Truus Hubers (PLIEN).

1 2 3 4 5 6

7 8 9

10 11 12 13 14

15 16 17 18

19 20 21 22

23 24 25 26

27 28 29 30

31 32

33 34 35 36 37 38 39

40 41

42 43 44

45 46 47 48 49

50 51 52 53

54 55 56

57 58

HORIZONTAAL
1 stuk hout 4 muziekwerk 7 pausennaam 9 vrolijk 
10 ego 12 devoot 14 ad acta 15 roem 17 heks 18 
bij geen gehoor 19 profeet 21 riv. in Spanje 24 gra-
vin van Holland 25 mannelijk dier 27 palmriet 29 
achtstemmig muziekstuk 31 trekdier 32 lage rivier-
stand 33 Russisch heerser 37 soort gebak 40 Chine-
se deegwaar 41 grafvaas 42 bladader 43 kaartspel 
45 schrobnet 46 watering 48 nachtvogel 50 spil 51 
roofdier 53 numero 54 beursterm 55 onbepaald 
vnw. 57 brandstof 58 hijstoestel.

VERTICAAL
1 niveau 2 reeds 3 vreemde munt 4 boom 5 mon-
nikskleed 6 mep 8 hevige storm 9 damesjasje 11 
herkauwer 13 onderofficier 14 Turks bevelheb-
ber 16 hoogbouw 18 platzak 20 berg op Kreta 22 
droog 23 fier 26 gespannen 28 pl. in Noord-Bra-
bant 30 ieder 34 riv. in Noord-Brabant 35 houding 
36 onwillekeurige beweging 37 gebouw voor 
kunst 38 zwaardwalvis 39 atletiekbond (afk.) 42 
Ned. omroep 44 metaal 45 omslag 47 water in 
Friesland 49 takje 51 onverschrokkenheid 52 bron 
54 slee 56 nikkel.

Gezonde verse maaltijden aan huis!
€ 6,39 per maaltijd, geen bezorgkosten.

edward@etenmetgemak.nl | www.etenmetgemak.nl
0478 - 820994

Winteractie maak kennis met golf!
5 lessen van 50 minuten
voor slechts € 50,- p.p.
(inschrijven vóór 28 februari)

Tel: 06-22660985
mindyourswing@live.nl

Info lidmaatschappen en lessen:
www.golfbaanoverloon.nl

06-29444018

Even genoeg van de hitte?
Kom Dutch Cuisine beleven alsof u in Frankrijk bent. Zittend in de natuurlijke koelte onder
de platanen in onze binnentuin. Wij serveren een wisselend 3, 5 en 7 gangen menu, waaruit
ook losse gerechten besteld kunnen worden. Reserveer via onze website en kies voor het 5 
of 7 gangen zomerdeal menu dan krijgt u 1 gang extra van de chef!
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Los de puzzel op en stuur de oplossing naar puzzel@onseigenerf.nl of lever 
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D’n Bond), met vermelding van jouw naam en telefoonnummer.

Inleverdatum uiterlijk zondag 24-2-2019.

De prijzen van de oplossing voor deze keer, zijn beschikbaar gesteld door 
Warme Bakker Degen en HUBO.
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Wij wensen iedereen veel puzzelplezier toe! 

De winnaars van de vorige keer
SUDOKU 6-2 (na loting): 

Frank Borghs (BLOEMS)  en
Truus Hubers (PLIEN).
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45 46 47 48 49

50 51 52 53

54 55 56
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23 febr. Workshop Yoga en Osteopathie door
 Karin Manders en Osteopathie Noor 
 09.30 – 12.00 uur  schrijf@karinmanders.nl 
 
5 mrt. Workshop Koor van dit Moment  20.00 uur
 www.stemmenmakerij.nl 
 
5 mrt. Start opleiding Luisterkind 09.30-16.30 uur 
 www.dianavanbeaumont.nl  
 
17 mrt. Natuurwandeling  Peter Philipsen 14.00  uur 
 

 Meer informatie vindt u op de website! 

 
Pieter en Annemie  v/d Munckhof, tel. 0478-641404 of 

06-27007511   email t-helder@ziggo.nl    Helderseweg 31, Overloon 
www.helder-overloon.com

Ontmoetingspunt ‘t HELDER 
Ruimte voor úw ideeën! 
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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
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