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Optocht: druilerig, winderig en spetterend…

Het weer werkte niet echt mee dit 
jaar, maar dat deerde de deelnemers 
en het enthousiaste publiek amper. Na 
veel huisvlijt zorgden de deelnemers 
voor een spetterende, kleurrijke en 
goed verzorgde optocht. Veel lovende 
woorden, ook van de jury! 

Na ampel beraad kwam de jury tot het onderstaand 
eindoordeel:
Enkelingen:
1 Ik dink out of the boks - Court Verstraaten
2 Hoe vet staon de Huibuuke d’r vör - Cor Kuenen
3 Spoorzoeker - Ruud Crooijmans

Paren:
1 De pòppe án ’t danse - Ango en Mechie
2 Weej hebbe unne - Els en Carolien
3 Ik bin betast - De buufs

Groepen:
1 Dit jaor staon we d’r vet vör - Toepklub Hartentroef
2 Weej zuuke de kers op d’n taart - Koplopers 2.0
3 Vette pret - Bont gezelschap

Wagens:
1 Het Wilde Westen - Jeugdcarnaval
2 Bob de Bouwer - Biëstig moi
3 De neeje tandarts - Âld Prinse Gild

Kinderen enkelingen:
1 Trotse pauw - Anne Vogelsangs

Kinderen paren:
1 Ok as ’t règent staon weej d’r vet vör - Loise en Sophie
2 Vör ‘t urst mit de wage - Wout en Guusje

Kinderen groepen:
1 Carna-val - Carnaval
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Het mag geen naam hebben

’t Huilalbal nog ien de kop…

Ladies Day Markt met gratis consumptie en gratis lot - Koopje…!

Loop naar de Ezelshemel - wie biedt zich aan…?

En hier de laatste 2 kandidaten 
voor Maestro, ze zijn nu alle 6 
bekend, en ontzettend blij dat 
ze het nu niet meer geheim hoe-
ven te houden. Mochten jullie de 

komende tijd bij een van de kandidaten thuis rare 
bewegingen zien, dan zijn ze vast heel hard aan het 
oefenen om de dirigeerslag onder de knie te krij-
gen!

Kandidaat 5
Jeanne Willems-Vloet, ‘schrijf gewoon Jeanne Vloet, 
zo kennen ze me!’. Jeanne zal nu de fanfare ‘voor 
gaan’ als Maestro.  Lang hoefde Jeanne niet na te 
denken over het aanbod van de fanfare: ‘Ik hou van 
muziek en ik hou van het dorp’  vertelde ze ons. Ze 

zal vast en zeker met dezelfde aandacht dirigeren 
zoals we van haar gewend zijn! Wil je Jeanne in 
deze unieke rol zien? Kom dan kijken en luisteren!

Kandidaat 6
Hans Teunissen keek en luisterde met heel andere 
ogen naar het kerstconcert het afgelopen jaar als 
voorbereiding op Maestro 2019! Hans, de welbe-
kende fysiotherapeut met zijn eigen praktijk aan 
de Bergkamp, leert nu de kneepjes van een totaal 
ander vak: dat van dirigent! Hoewel Hans in het da-
gelijks leven gericht met zijn handen werkt, zijn we 
erg benieuwd hoe dit eruit zal zien met de welbe-
kende baton in zijn handen! Nieuwsgierig gewor-
den? Kom luisteren op 29 juni!

Ladies Day Markt op 13 maart voor onze leden
In de Grote Zaal en in de Blauwe 
Zaal hebben we voor deze speciale 
avond een markt gecreëerd. Er is 
gezorgd voor een grote diversiteit 
van producten en diensten. We 

zullen hier echter niets verklappen; laat jullie ver-
rassen!
We vragen jullie om via de foyer binnen te komen, 
omdat hier aan iedereen 1 consumptiemunt wordt 
uitgedeeld. Vanavond bepalen jullie zelf wanneer 
je je kopje thee of koffie in de foyer nuttigt. Verder 
krijgt iedereen 1 lotnummer omdat er ook een lo-

terij plaats zal vinden, waar enkele mooie prijzen te 
winnen zijn.

We hopen jullie allemaal 
te zien op woensdagavond 
13 maart aanstaande. Bin-
nenkomst via de foyer en 
de zalen gaan open om 
20.00 uur.
Denk er aan dat jullie deze 
avond producten kunnen 
kopen.
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Kerkberichten
10 maart – 23 maart

Zondag 10 maart 10.30 uur
Eerste zondag van de Veertigda-
gentijd
Eucharistieviering en Kinder-
woorddienst
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acolieten: Gerda Willems en Joep 
Smeets
Koor: Theobalduskoor

Intenties: jaargetijde is voor de 
overleden ouders Jans-Bloo en 
hun zoon Wim; de intenties zijn 
ook voor Harrie en Marie Bar-
doel-van Duijnhoven, Jan en Jo 
Hendriks-van Osch vanwege hun 
verjaardag.

Zondag 17 maart 10.30 uur
Tweede zondag van de Veertigda-
gentijd
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Jeanne Willems en Frans 
Kersten
Koor: Theobalduskoor

Intenties: Elisabeth Heems-
kerk-Raspe vanwege haar verjaar-
dag

Zaterdag 23 maart 19.00 uur
Derde weekend van de Veertigda-
gentijd
Gebedsviering
Koor: Palet

Intenties: Gerta Stappers-Corne-
lissen

Overleden

26 februari Nellie Derks-Klaassen 
88 jaar

Kosterdienst

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

10 maart– 16 maart
Jan Hendriks, tel. 641753

17 maart– 23 maart 18.00 uur
Tiny Willems, tel. 641814

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

24 maart– 30 maart
Nelly van Gemert, tel. 642504

Uitnodiging voor de Kinderwoorddienst op zondag 10 maart
Aanvang 10.30 uur in de H. 
Theobalduskerk te Overloon

Beste ouders/verzorgers en 
kinderen van groep 1 t/m 
groep 8,
Wil je samen met andere 
kinderen ook meedoen in de 
Kinderwoorddienst: kom ge-

rust eens meedoen. De kinderen die komen vinden 
het altijd erg gezellig. Je mag ook kinderen mee-
brengen, je hoeft niet gedoopt te zijn. Iedereen is 
van harte welkom. Vooral als je de Eerste Commu-
nie gaat doen, of net gedaan hebt, is dit echt iets 
voor jou! 
Het thema van deze zondag is: Kies de goede weg.

Deze zondag begint de Veertigdagentijd. We gaan 
ons voorbereiden op het feest van Pasen. Ook Jezus 
gaat vandaag op weg om zich voor te bereiden op 
de opdracht die God Hem gegeven heeft. Veertig 
dagen trekt Hij door de woestijn zonder te eten of 
te drinken. Toch is er iemand die Jezus probeert te 
verleiden om verkeerde keuzes te maken. Ook wij 
vinden het heel moeilijk om altijd de goede weg te 
gaan. Weet jij al waar Jezus voor gaat kiezen? Wat 
zou jij doen? Ben je ook benieuwd hoe het verhaal 

verder gaat? Kom dan meedoen! Jij komt toch ook 
weer?

Wat is een kinderwoorddienst?
Wij hebben voor de kinderen in een aparte ruim-
te in de kerk een kinderviering van ongeveer een 
half uur. Jullie ouders/verzorgers blijven in de gewo-
ne 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 kinderevange-
lie vertellen en uitleggen. Meestal hebben we hier 
even een kort gesprekje over, we spelen een spel of 
hebben een knutselwerkje over het verhaal (evan-
gelie) 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 (in de regel) elke eerste zondag van 
de maand in Overloon.
Voor vragen kun je altijd contact met me opnemen: 
Gerda Willems 0478 642213
Tot dan allemaal.

De volgende kinderwoorddienst is op zondag: 
7 april 2019
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Bereikbaarheid Parochie  Maria,
Moeder van de Kerk

Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende 
adres: Lepelstraat 13/A, 5845 BK St. Anthonis,
tel. 0485-471246. 

Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken 
zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te 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.

TV-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij 
bijzondere feestdagen en op de vierde zaterdag 
van de maand, (in de maand maart op zaterdag 23 
maart) worden de vieringen uitgezonden vanuit de 
kerk via het TV kanaal Omroep Land van Cuijk. 

U kunt via de Omroep Land van Cuijk, voorheen de 
BLOS RTV Boxmeer, naar de uitzendingen kijken. De 
uitzendingen zijn te ontvangen voor Ziggo abon-
nees, via kanaal 40;
voor abonnees van KPN/ Telfort/ XS4ALL/ glasvezel-
providers met de witte afstandsbediening:
via kanaal 1475.
Voor abonnees van Telfort met de zwarte afstands-
bediening, Edutel, Fiber.nl, Stipte:
via kanaal 2186
De digitale TV-programma’s zijn, behalve in de ge-
meente Boxmeer, ook te zien in, onder andere, de 
gemeenten St. Anthonis, Mill en St. Hubert, Cuijk, 
Grave, Uden, Veghel en Landerd. 

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 23 en 24 
maart en 31 maart bij de kerkberichten in Ons Eigen 
Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht 
deze uiterlijk dinsdag 12 maart op te geven. 
U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden: Met 

een envelop in de brievenbus naast de voordeur 
van de pastorie of in de pastorie op zondagmorgen 
na de viering of op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 
11.30 uur. De kosten voor een intentie bedragen 
€ 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

Gemeentelijke dansdag in
Gemeenschapshuis de Pit in Overloon

Op zaterdag 16 maart a.s. wordt de jaarlijkse ge-
meentelijke dansdag van de gemeente Boxmeer 
gehouden. Deze wordt door de SWOGB, in sa-
menwerking met de dansdocenten georganiseerd.  
Zoals we allen weten, is bewegen goed voor ieder-
een, maar zeker ook voor senioren is het juist ex-
tra belangrijk om te blijven bewegen. Het wereld-
dansen is een activiteit waar de deelnemers veel 
plezier aan beleven. Het geeft een positief effect 
op lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn. Het 

wordt begeleid door gediplomeerde MBvO-do-
centen die wekelijks in de groepen bezig zijn met 
het herhalen en/of aanleren van een nieuwe dans. 
Tijdens deze middag is de zitdansgroep van de Wey-
erdonk, ook aanwezig. Zij laten een aantal dan-
sen zien, die uitgevoerd worden vanuit de stoel. 
Kom gerust vrijblijvend een kijkje nemen op zater-
dag 16 maart van 14.00u tot 16.30u in de Pit in Over-
loon.
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Vastenactie 2019
Groentetuin voor kindertehuis in Sri Lanka

De parochie Maria Moeder van de 
Kerk gaat in samenwerking met de 
stichting SrilanCare campagne voe-
ren voor het Vastenactieproject 2019 
‘Groentetuin voor kindertehuis in Sri 
Lanka’. 

In het kindertehuis Avanthi Devi in 
Anuradhapura worden 40 meisjes 
opgevangen die slachtoffer zijn van 
huiselijk geweld, seksueel misbruik of 
zijn verstoten door hun ouders. Tot ze 
volwassen zijn of tot hun thuissituatie 
is verbeterd, worden ze in het tehuis 
opgevangen. Tijdens hun verblijf in 
het kindertehuis willen we de meisjes 
kennis laten maken met het verbou-
wen van groenten en kruiden zodat 
ze deze vaardigheden kunnen gebruiken zodra ze 
het kindertehuis verlaten. 

SrilanCare werkt al meer dan tien jaar aan het ver-
beteren van de levensomstandigheden van verschil-
lende kansarme doelgroepen in Sri Lanka. In samen-
werking met hun Sri Lankaanse partner IRSD bieden 
zij momenteel structurele ondersteuning aan op-
vanghuis Avanthi Devi. In hun werk staat het onaf-
hankelijker, zelfredzamer en kansrijker maken van 
mensen die daar zelf niet toe in staat zijn centraal, 
zie www.srilancare.com.

Doet u ook mee met de Vastenactie 2019? Dat kan 
via de Vastenactie 2019 op de Goede Doelenlijsten 
en via de collectebussen in de kerken of rechtstreeks 
uw gift overmaken op het rekeningnummer van 
Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vaste-
nactie, Den Haag, in de betaalomschrijving zetten: 
projectnummer 401234 Parochie Maria Moeder van 
de kerk te Sint Anthonis. Alvast hartelijk dank voor 
uw donatie namens de meisjes uit het kindertehuis 
in Sri Lanka!

Vastenactie 2019
Groentetuin voor kindertehuis in Sri Lanka

De parochie Maria Moeder van de Kerk gaat in samenwerking met de stichting SrilanCare campagne
voeren voor het Vastenactieproject 2019 ‘Groentetuin voor kindertehuis in Sri Lanka’.

In het kindertehuis Avanthi Devi in Anuradhapura worden 40 meisjes opgevangen die slachtoffer zijn 
van huiselijk geweld, seksueel misbruik of zijn verstoten door hun ouders. Tot ze volwassen zijn of tot 
hun thuissituatie is verbeterd, worden ze in het tehuis opgevangen. Tijdens hun verblijf in het
kindertehuis willen we de meisjes kennis laten maken met het verbouwen van groenten en kruiden 
zodat ze deze vaardigheden kunnen gebruiken zodra ze het kindertehuis verlaten. 

SrilanCare werkt al meer dan tien jaar aan het verbeteren van de levensomstandigheden van
verschillende kansarme doelgroepen in Sri Lanka. In samenwerking met hun Sri Lankaanse partner 
IRSD bieden zij momenteel structurele ondersteuning aan opvanghuis Avanthi Devi. In hun werk 
staat het onafhankelijker, zelfredzamer en kansrijker maken van mensen die daar zelf niet toe in 
staat zijn centraal, zie www.srilancare.com.

Doet u ook mee met de Vastenactie 2019? Dat kan via de Vastenactie 2019 op de Goede
Doelenlijsten en via de collectebussen in de kerken of rechtstreeks uw gift overmaken op het 
rekeningnummer van Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, in de
betaalomschrijving zetten: projectnummer 401234 Parochie Maria Moeder van de kerk te Sint 
Anthonis. Alvast hartelijk dank voor uw donatie namens de meisjes uit het kindertehuis in Sri Lanka!

Vastenactie 2019
Groentetuin voor kindertehuis in Sri Lanka

De parochie Maria Moeder van de Kerk gaat in samenwerking met de stichting SrilanCare campagne
voeren voor het Vastenactieproject 2019 ‘Groentetuin voor kindertehuis in Sri Lanka’.

In het kindertehuis Avanthi Devi in Anuradhapura worden 40 meisjes opgevangen die slachtoffer zijn 
van huiselijk geweld, seksueel misbruik of zijn verstoten door hun ouders. Tot ze volwassen zijn of tot 
hun thuissituatie is verbeterd, worden ze in het tehuis opgevangen. Tijdens hun verblijf in het
kindertehuis willen we de meisjes kennis laten maken met het verbouwen van groenten en kruiden 
zodat ze deze vaardigheden kunnen gebruiken zodra ze het kindertehuis verlaten. 

SrilanCare werkt al meer dan tien jaar aan het verbeteren van de levensomstandigheden van
verschillende kansarme doelgroepen in Sri Lanka. In samenwerking met hun Sri Lankaanse partner 
IRSD bieden zij momenteel structurele ondersteuning aan opvanghuis Avanthi Devi. In hun werk 
staat het onafhankelijker, zelfredzamer en kansrijker maken van mensen die daar zelf niet toe in 
staat zijn centraal, zie www.srilancare.com.

Doet u ook mee met de Vastenactie 2019? Dat kan via de Vastenactie 2019 op de Goede
Doelenlijsten en via de collectebussen in de kerken of rechtstreeks uw gift overmaken op het 
rekeningnummer van Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, in de
betaalomschrijving zetten: projectnummer 401234 Parochie Maria Moeder van de kerk te Sint 
Anthonis. Alvast hartelijk dank voor uw donatie namens de meisjes uit het kindertehuis in Sri Lanka!

Vastenactie 2019
Groentetuin voor kindertehuis in Sri Lanka

De parochie Maria Moeder van de Kerk gaat in samenwerking met de stichting SrilanCare campagne
voeren voor het Vastenactieproject 2019 ‘Groentetuin voor kindertehuis in Sri Lanka’.

In het kindertehuis Avanthi Devi in Anuradhapura worden 40 meisjes opgevangen die slachtoffer zijn 
van huiselijk geweld, seksueel misbruik of zijn verstoten door hun ouders. Tot ze volwassen zijn of tot 
hun thuissituatie is verbeterd, worden ze in het tehuis opgevangen. Tijdens hun verblijf in het
kindertehuis willen we de meisjes kennis laten maken met het verbouwen van groenten en kruiden 
zodat ze deze vaardigheden kunnen gebruiken zodra ze het kindertehuis verlaten. 

SrilanCare werkt al meer dan tien jaar aan het verbeteren van de levensomstandigheden van
verschillende kansarme doelgroepen in Sri Lanka. In samenwerking met hun Sri Lankaanse partner 
IRSD bieden zij momenteel structurele ondersteuning aan opvanghuis Avanthi Devi. In hun werk 
staat het onafhankelijker, zelfredzamer en kansrijker maken van mensen die daar zelf niet toe in 
staat zijn centraal, zie www.srilancare.com.

Doet u ook mee met de Vastenactie 2019? Dat kan via de Vastenactie 2019 op de Goede
Doelenlijsten en via de collectebussen in de kerken of rechtstreeks uw gift overmaken op het 
rekeningnummer van Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, in de
betaalomschrijving zetten: projectnummer 401234 Parochie Maria Moeder van de kerk te Sint 
Anthonis. Alvast hartelijk dank voor uw donatie namens de meisjes uit het kindertehuis in Sri Lanka!

 

Degenen die ik liefheb verlaat ik,
om diegenen die ik liefhad terug te vinden..

Dankbaar dat hij zo lang in ons midden mocht 
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Wim Arts
weduwnaar van

Annie Arts van Veghel †

in de leeftijd van 92 jaar.

 Annie †
 Wilma en André
  Johan en Rianne

Maria en Wim
 Werner
 Dave, Desley, Jessy

Marieke en Rob, Jason, Naomi
Huberiet en John

Niek en Lizet
 Dirkje en Jean
John en Debby

Rick en Merle, Tijmen
Jessica en Joey, Joanne, Jaxx

Overloon, 19 februari 2019

Theobaldusweg 19A
5825 BH Overloon
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden
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Zoekt hulp 
Wij zijn op zoek naar mensen die ons een handje willen 
helpen met een aantal werkzaamheden: 

•  In de week van 25 t/m 30 maart voor rondbrengen van de 
enveloppen (zelf bepalen op welke dag en tijdstip)

•  Maandag 1 april of woensdag 3 april voor het ophalen 
van de enveloppen samen met een andere collectant tus-
sen 18.00 en 20.00 uur. 

Alle hulp is welkom en wij zorgen voor koffie/thee. 

Voor aanmelden of informatie, neem dan contact op met: 
Marij Hubers: 06-12318898
Anja Voesten: 06-48927616

 
 
Verzoek van de werkgroep “samen sterk voor goede doelen” aan de 
dorpsraad van Overloon.  
 
Wat vragen wij van de dorpsraad?  
De werkgroep is geen stichting en kan niet zelfstandig opereren. Wij willen als werkgroep 
“samen sterk voor goede doelen”  een onderdeel worden van de dorpsraad zodat wij ons werk 
op een verantwoordelijke manier kunnen uitvoeren.  
 
Hoe denken wij dat we dat samen kunnen regelen?    
Er zijn twee manieren:  
1. De penningmeester van de dorpsraad opent een rekening voor de werkgroep “samen sterk 
voor goede doelen”. Hij beheert deze rekening en maakt het geld over naar de landelijke 
verenigingen. Dit in samenwerking met een lid van de werkgroep.  
2. De penningmeester van de dorpsraad opent een rekening voor de werkgroep “samen sterk 
voor goede doelen”. Er wordt een machtiging geven aan één van de werkgroepleden om het  
geld te beheren en hij/zij kan zo het geld overmaken naar de landelijke verenigingen. (minder 
werk voor de penningmeester van de dorpsraad).  
 
Gezamenlijk afspraken maken over:  

x Het overmaken van het geld: 1 x per jaar direct na de collecte of op het tijdstip dat de 
landelijke vereniging hun collecte week heeft. 

x Hoe vindt de controle plaats van de handelingen omtrent de bankrekening 
(kascontrole) 

             
 
Om elkaar op de hoogte te kunnen houden over de werkzaamheden, ontwikkelingen en 
afspraken zal er iemand van de werkgroep plaatsnemen in de dorpsraad. Dit is in feite al 
geregeld doordat Riny van Schalkwijk zowel in de dorpsraad als in de werkgroep actief is.  
 
 
 
 
 
 
 

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

 

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

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

 
 

Ruimte voor úw ideeën! 
13 mrt. Workshop Abstract Schilderen 13.30 uur 
 
17 mrt. Natuurwandeling  Peter Philipsen 14.00 uur 
 
24 mrt. Cabaretshow ‘Rugzak’ door Robert Derksen 
 www.robertderksen.nl  14.00 uur 
 
31 mrt. Stiltedag www.mindfulnesscentrumvenray.nl 
 
2 april Workshop Koor van dit Moment   20.00 uur 
 www.stemmenmakerij.nl 
 
              Meer informatie vindt u op de website! 
 

 

 
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 



6

Zoekt hulp 
Wij zijn op zoek naar mensen die ons een handje willen 
helpen met een aantal werkzaamheden: 

•  In de week van 25 t/m 30 maart voor rondbrengen van de 
enveloppen (zelf bepalen op welke dag en tijdstip)

•  Maandag 1 april of woensdag 3 april voor het ophalen 
van de enveloppen samen met een andere collectant tus-
sen 18.00 en 20.00 uur. 

Alle hulp is welkom en wij zorgen voor koffie/thee. 

Voor aanmelden of informatie, neem dan contact op met: 
Marij Hubers: 06-12318898
Anja Voesten: 06-48927616

 
 
Verzoek van de werkgroep “samen sterk voor goede doelen” aan de 
dorpsraad van Overloon.  
 
Wat vragen wij van de dorpsraad?  
De werkgroep is geen stichting en kan niet zelfstandig opereren. Wij willen als werkgroep 
“samen sterk voor goede doelen”  een onderdeel worden van de dorpsraad zodat wij ons werk 
op een verantwoordelijke manier kunnen uitvoeren.  
 
Hoe denken wij dat we dat samen kunnen regelen?    
Er zijn twee manieren:  
1. De penningmeester van de dorpsraad opent een rekening voor de werkgroep “samen sterk 
voor goede doelen”. Hij beheert deze rekening en maakt het geld over naar de landelijke 
verenigingen. Dit in samenwerking met een lid van de werkgroep.  
2. De penningmeester van de dorpsraad opent een rekening voor de werkgroep “samen sterk 
voor goede doelen”. Er wordt een machtiging geven aan één van de werkgroepleden om het  
geld te beheren en hij/zij kan zo het geld overmaken naar de landelijke verenigingen. (minder 
werk voor de penningmeester van de dorpsraad).  
 
Gezamenlijk afspraken maken over:  

x Het overmaken van het geld: 1 x per jaar direct na de collecte of op het tijdstip dat de 
landelijke vereniging hun collecte week heeft. 

x Hoe vindt de controle plaats van de handelingen omtrent de bankrekening 
(kascontrole) 

             
 
Om elkaar op de hoogte te kunnen houden over de werkzaamheden, ontwikkelingen en 
afspraken zal er iemand van de werkgroep plaatsnemen in de dorpsraad. Dit is in feite al 
geregeld doordat Riny van Schalkwijk zowel in de dorpsraad als in de werkgroep actief is.  
 
 
 
 
 
 
 

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

 

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

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

 
 

Ruimte voor úw ideeën! 
13 mrt. Workshop Abstract Schilderen 13.30 uur 
 
17 mrt. Natuurwandeling  Peter Philipsen 14.00 uur 
 
24 mrt. Cabaretshow ‘Rugzak’ door Robert Derksen 
 www.robertderksen.nl  14.00 uur 
 
31 mrt. Stiltedag www.mindfulnesscentrumvenray.nl 
 
2 april Workshop Koor van dit Moment   20.00 uur 
 www.stemmenmakerij.nl 
 
              Meer informatie vindt u op de website! 
 

 

 
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 

7

Het was weer
carnaval!
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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

Kandidaat nummer 10.

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

Kandidaat nummer 10. 

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

Kandidaat nummer 10.

Stem op een kandidaat 
uit uw regio voor de 
Provinciale Staten 
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Geert Arts Kruisboogkoning 2019
Kruisboogschut(s)ters streden om koningstitel

Op zaterdag 23 februari rond 
12.30 uur kwamen onze kruis-
boogschutters weer bij elkaar om 
te strijden voor de koningstitel 

van 2019. Onder het genot van een kopje koffie met 
vlaai werd de baanloting gedaan. Rond 13.30 uur 
werd begonnen aan de eerste van twee series over 

25 tellende pijlen die om en om geschoten werden. 
Na ongeveer 1,5 uur zat de eerste ronde erop en 
werd een pauze gehouden waarin de tussenstand 
werd opgemaakt. Daar kwam Ben v/d Zanden naar 
voren als 1e met 237 punten, Geert Arts als 2e met 
236 punten en Jacqueline Kroef als derde met 230 
punten.

Na de pauze werden de banen opnieuw verdeeld en 
werd begonnen aan de tweede serie.

Om ongeveer 17.00 uur was men daarmee klaar en 
kon de totaalstand worden opgemaakt. Uiteindelijk 
bleek dat Geert Arts met 472 punten 1ste was ge-
worden. Geert kreeg uit handen van de voorzitter 
het koningskruis omgehangen.
Geert mag nu onze vereniging vertegenwoordigen 
bij de koningenwedstrijd van de BKB die hier in 
Overloon gehouden wordt.

De middag werd afgesloten met een heerlijk diner.

Geert, van harte gefeliciteerd met het koningschap!

Einduitslag:
1e 2e Totaal
Ronde Ronde 

Geert Arts 236 236 472
Ben v/d Zanden 237 231 468
Math Rutten 229 231 460
Jacqueline Kroef 230 229 459
Herman Kroef 226 231 457
Annie Verberk 219 219 438
Christ Barten 207 197 404

Zoals eerder vermeld in 
dit blad is LOGEKO vol-
op bezig met de voorbe-
reidingen voor het con-

cert op 13 april. Dit doen we in samenwerking met 
flamencozangeres Luna Zegers, voor de Overloners 
ook wel bekend als Lonneke Zegers. Luna studeerde 
als eerste niet-Spaanse flamencozangeres in 2015 af 
in Barcelona en geeft concerten over de hele we-
reld. Buiten haar eigen repertoire worden er ook 
nog verschillende nummers samen met LOGEKO ge-
zongen. Daarnaast zingt ook LOGEKO nog uit eigen 
repertoire. Dit alles vindt plaats op zaterdag 13 april 
om 19.30 uur in de Theobalduskerk. Noteer deze 
datum alvast in uw agenda. Het is beslist de moeite 
waard, mis het niet. We houden u via Ons Eigen Erf 
op de hoogte.
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Overloonseweg 10a,5821 EE - Vierlingsbeek. 
Restaurant tel.: 0478 - 206080 Winkel tel.: 0478 - 562231

Het restaurant is geopend vanaf 10.00 uur, zes dagen in de week.
Dinsdags is het restaurant gesloten.

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.

Vanaf zaterdag 16 maart gaan onze deuren weer open!

beauty & health
Carolinasalon

beauty & health
Carolinasalon Puzzel mee en win.

Deze keer prijzen beschikbaar gesteld 
door RESTARIA LOON en

Tochgoedkoop.nl
(voorheen pand DJEENZ).

Zie pagina achteraan.

Muziek met Sef Nabben en Henk Schoenmakers
Ze hebben elkaar weer gevonden. Onder de naam Tonjo’s waren ze jarenlang succesvol op bruiloften 
en partijen. Samen gaan ze weer optreden voor de JVV (Jeugd Van Vroeger). Sef heeft in de loop der 
jaren veel eigen liedjes geschreven, waarvan ze er enkele gaan zingen. Dit afgewisseld met bekende en 
minder bekende deuntjes van toen.

U bent allen van harte welkom!
Waar: De Pit | Wanneer: 10 maart | Tijd: 14.30  Entree gratis. Vrijwillige bijdrage
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Koerskaart
‘onze kinderen onze toekomst’

In Overloon staat iets unieks 
te gebeuren!

De inwoners van Overloon, het personeel en de 
educatieve partners van de basisschool gaan met el-
kaar in dialoog over de ontwikkeling van kinderen 
in Overloon en omgeving. Om de dialoog goed te 
kunnen voeren en voldoende ideeën te verzamelen 
wordt gebruik gemaakt van de KoersKaart. 
Waarom de KoersKaart ‘onze kinderen onze toe-
komst’ in Overloon?

De twee huidige gebouwen van de Josefschool zijn 
aan vervanging toe. De gebouwen zijn afkomstig 
uit 1946. Ze voldoende niet meer aan de technische 
en functionele eisen die horen bij het hedendaags 
onderwijs- en opvangaanbod. Nieuwbouw is nood-
zakelijk voor onze kinderen, zodat de kinderen in 
een rijke en veilige omgeving kunnen ontwikkelen.
Nieuwbouw willen we graag koppelen aan een ge-
meenschappelijk  en gedragen koers. Iedereen die 
zich betrokken voelt bij de ontwikkeling van kin-
deren uit Overloon en omgeving is uitgenodigd om 
zijn/haar mening met ons te delen

.
De koerskaart bestaat uit 9 opdrachten die door 
4 tot 8 personen beantwoord gaan worden. Door 
opdrachten met elkaar te bespreken ontstaat een 
dialoog over verschillende waarden en thema’s die 
spelen in de ontwikkelomgeving van kinderen in 
Overloon. De dialoog wordt anoniem op de Koers-
Kaart vastgelegd. De gegevens van alle Koerskaar-
ten worden gebundeld tot gemeenschappelijke 
thema’s.
De deelnemers aan de KoersKaart zijn ongeveer 2 
uur met elkaar in gesprek.

De speelperiode van de Koerskaart is van 11 maart 
tot 1 april. We starten met een kick-off bijeenkomst 
in de Josefschool op maandag 11 maart van 19.30 
uur tot 21.30 uur.

Wilt u bij de kick-off aanwezig zijn of wilt u op een 
andere dag de KoersKaart spelen dan kunt u zich 
aanmelden via de website
www.onzekinderenonzetoekomst.nl . 

Kleffenloop 2019

Op zondag 14 april 2019 organiseert 
A.V. Sporting Boxmeer de 9e editie
van de PLUS Kleffenloop. Met een
parcours door de bossen van Over-

loon is dit een prachtig hardloopevenement voor 
jong en oud. Onderweg loop je dwars door het Na-
tionaal Oorlogs- en Verzetsmuseum langs een tank 
en onder de Bailey-brug door. Ook loop je langs 
recreatieplas het Schaartven en natuurlijk door de 
schitterende Overloonse bossen. Kortom: een van 
de mooiste hardloopwedstrijden in de regio.

De starttijden en afstanden die ge-
lopen kunnen worden zijn als volgt: 
Bambinoloop 250 meter (10:15 uur), 
Jeugdloop 1 kilometer (10:05 uur), 5 
kilometer (10:25 uur), 10- en 15 kilo-
meter (10:00 uur). Voorinschrijving is 
online mogelijk tot 13 april 2018 en 
is voor iedere afstand goedkoper dan 
na-inschrijving. Na-inschrijven is mo-
gelijk tot een half uur vóór de start 
van de wedstrijd.

De Kleffenloop start bij sporthal De 
Raaijhal aan de Raaijweg 15 in Over-
loon. Er is voldoende kleed- en dou-
cheruimte aanwezig. Voor alle jeugd-
deelnemers is er na afloop een leuke 

herinnering en voor de podiumplaatsen een mooie 
beker. 

Voor meer informatie bezoek:
www.avsportingboxmeer.nl of
www.facebook.com/avsportingboxmeer. 
Of neem contact op via:
wedstrijdsecretariaat@avsportingboxmeer.nl.
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Hélène Heijs hondencoach 
In 't Holt hondenschool 

Cursus, privétraining, workshops, 
ongewenst/probleemgedrag

   Tel. 06 81035777 
   www.hondengedragscoach.com 

In 't Holt
Belevings- en inspiratiecentrum
voor natuur en duurzaamheid

Rondleidingen, workshops, lezingen, groepslokatie
Hélène Heijs - van der Vlist tel. 06 81035777
Holthesedijk 8, Overloon www.intholtoverloon.nl

VRIJDAG, ZATERDAG 

en ZONDAG open  

van 12.00 tot 17.00 uur

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL 
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON 

T 06 - 12 99 19 79

VRIJDAG, ZATERDAG

en ZONDAG open  

van 12.00 tot 17.00 uur

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

Last van hooikoorts ?  Last van hooikoorts ?  

Medical Taping kan hooikoortsklachten beduidend verminderen. 

Bij receBij recent onderzoek gaven veel deelnemers aan dat de klachten, al na één 
behandeling, beduidend waren afgenomen. De resultaten van deze testcase 
zijn dermate hoopgevend dat een officieel vervolg onderzoek zinvol is.

Wilt u graaq weten of  Medical Taping ook bij u helpt ? Maak dan een 
afspraak voor een proefbehandeling. Wij informeren u graag.
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MAANDAG 11 MAART 
19.30 – 21.30 UUR 

JOSEFSCHOOL 

 KICK-OFF  
KOERSKAART 

‘ONZE KINDEREN ONZE TOEKOMST’

Op deze dag wordt u uitgenodigd om de koerskaart ‘onze kinderen onze 
toekomst’ te komen spelen in de Josefschool. Door mee te doen met deze 
koerskaart, gaat u met uw tafelgenoten in gesprek over de ontwikkeling 
van kinderen uit Overloon en directe omgeving. U wordt gevraagd na te 
denken over wat kinderen nodig hebben in de tijd waarin ze opgroeien. 
Iedereen uit onze gemeenschap die zich betrokken voelt bij de 
ontwikkeling van kinderen uit Overloon en omgeving is welkom. 

Wilt u bij de kick-off aanwezig zijn?  
U kunt zich aanmelden via de website www.onzekinderenonzetoekomst.nl 

Kunt u niet bij deze mooie avond aanwezig zijn dan kunt u de koerskaart 
ophalen en op een andere locatie naar eigen keuze spelen.  
De speelperiode is van 11 maart t/m 1 april 2019.  
Graag aanvragen via de website www.onzekinderenonzetoekomst.nl  

Meedoen is …. 

Met elkaar in gesprek gaan 
over de ontwikkeling van 
kinderen uit Overloon en 
omgeving. 

Samen aan de slag en samen 
verantwoordelijk zijn voor de 
toekomst van kinderen uit 
Overloon en omgeving. 

Ieders kwaliteiten benutten 
voor een rijke en veilige 
leeromgeving in Overloon. 

Kennis met elkaar delen 
over diverse onderwerpen, 
zoals onderwijs, 
kinderopvang, jeugdzorg, 
brede- en basisontwikkeling, 
vaardigheden en 
samenwerken met 
verenigingen, clubs en 
plaatselijke ondernemingen. 

JOSEFSCHOOL 
Generaal Whistlerlaan 5 

5825 BL Overloon 

voor meer informatie 
zie website 

www.onzekinderenonzetoekomst.nl  

locatie kick-off: Josefschool 
Speelperiode: 11 maart – 1 april 
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www.restarialoon.nl

all you can eat!
SPARERIBSSPARERIBSSPARERIBS

iedere woensdag

€13,95

SPARERIBSSPARERIBS
iedere woensdagiedere woensdagSPARERIBS
iedere woensdagSPARERIBSSPARERIBSSPARERIBS
iedere woensdagiedere woensdagSPARERIBS
iedere woensdagSPARERIBS

       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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KBO – OVERLOON

KALENDER VAN ACTIVITEITEN

DONDERDAG 7 MAART Bedevaart naar Smakt. 
ZONDAG 10 MAART Uit op Zondag om 14.30 uur in 
de Pit. Muziek met Sef Nabben en Henk Schoenma-
kers. 
WOENSDAG 13 MAART Koken voor Ouderen. In de 
foyer van de Pit. Aanvang om 12 uur en alleen op 
uitnodiging.
DONDERDAG 14 MAART IVN Wandeling Ezelshe-
mel. Vertrek vanaf de Pit in Overloon om 13.00 uur. 
Aanvang wandeling 13.30 uur bij de Watermolen 
aan de Grotestraat in Vierlingsbeek. Aanmelden is 
niet nodig. Inlichtingen bij Christine Hendriks tel 
0478- 641719 of bij Ben Verheijen tel 0478- 642577.
DONDERDAG 28 MAART Algemene Ledenvergade-
ring om 14.00 uur in de Pit.
VRIJDAG 29 MAART Samen Eten bij restaurant Mu-
seumzicht.

Kienen vervalt in de maand maart
In de maand maart zullen geen kienmiddagen georga-
niseerd worden. Om uiteenlopende redenen kunnen 

we op de geplande dagen niet in de Pit terecht. In 
april zal het kienen weer opgepakt worden.

Gymles voortaan op maandagochtend
Vanaf 11 maart is het gymmen van de dinsdagmid-
dag verhuisd naar de maandagochtend. Van 9.45 
uur  tot 10.30 uur. Nieuwe leden zijn welkom om 
deel te nemen aan deze activiteit o.l.v. gymdocent 
Dedde Hoekstra. 

Wisseling der seizoenen
Vanaf 1 april vertrekken de fietsers weer iedere 
dinsdagmiddag om 13.30 uur vanaf de Pit i.p.v. om 
13.00 uur. Bij de Soos 55+/sportcafé vervalt tot en 
met september het kaarten, rummikubben enz.
De sporters gaan weer vanaf 1 april naar buiten. 
Verzamelen om 14.00 bij de ingang van het sport-
park. Het sporten wordt begeleid door fysiothera-
peuten en duurt tot 15.00 uur.

KBO-OVERLOON
Belangenvereniging van senioren 

WAAR KOMT DE NIEUWE SCHOOL?

Wat is de mening van de inwo-
ners in Overloon?
Dorpsraad Overloon heeft deze 

vraag huis aan huis verspreid en komt het formulier 
zondag 10 maart tussen 10.30 uur en 13.30 uur bij 
u ophalen.

Als u niet thuis bent, kunt u zondagavond of maan-
dag 11 maart tot 19.00 uur betreffende brief met 
uw mening deponeren in een van onderstaande 
brievenbussen:
Harrie van Daalplein 45
Theobaldusweg 45

Mix-Tennistoernooi	60+
Vrijdagmorgen 5 april 

wordt er weer een gezellig mix-toernooitje georganiseerd voor alle 60+ leden. 
 

Opgeven hiervoor kan bij: 
Wilhelmien, wilhelmienrutten@hotmail.com / tel. 06 18485538 

of Henk, henkdevlam@hotmail.com / tel. 06 45025119 

Mix-Tennistoernooi	60+
Vrijdagmorgen 5 april

wordt er weer een gezellig mix-toernooitje georganiseerd voor alle 60+ leden.

Opgeven hiervoor kan bij:
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wordt er weer een gezellig mix-toernooitje georganiseerd voor alle 60+ leden.
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Wilhelmien, wilhelmienrutten@hotmail.com / tel. 06 18485538

of Henk, henkdevlam@hotmail.com / tel. 06 45025119
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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

Heerlijke 100% blauwe bessen PRODUCTEN

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

Maak kennis met golf!
• Golf verbindt mensen op sociaal vlak
• Golf vermindert en voorkomt stress
• Golf geeft meer energie
• Beter gewicht
• Sterkere spieren en botten
• Heerlijk buiten in de natuur

Informeer naar de mogelijkheden!
www.golfbaanoverloon.nl
info@golfbaanoverloon.nl
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Overloonse Bridgeclub

Nu zijn we aan de lente competitie begonnen.
De 3 beste in geel:
1 Truus Kusters & Bert Vloet 63.33%
2 Thea & Lex Biessels 60.50%
3 Ria & Kees van Son 56.50%

In de rode lijn:
1 José Clevers & Annie Siroen 58.68%
2 Ber Poels & Harry Willems 58.19%
3 Ko Sturm & Thom Kuijpers 57.99%

In de groene lijn:
1 Thea Waterreus & Mien Hegger 64.92%
2 Adele van Leuken & Sef Huijbers 64.35%
3 Nelly & Piet Botden 58.70%

De volgende zitting een vrije avond met gemixte 
paren
De 3 sterkste in lijn 1:
1 Corrie Hartong & Math Keulards 67.71%
2 Truus Kusters & Bert Vloet 66.32%
3 Ria & Kees van Son 55.56%

In lijn 2:
1 Luus & Wim van Son 66.67%
2 Tonny van Ham & Mieke Stappers 61.11%
3 Els Bovee & Wil ten Horn 53.13%

In lijn 3:
1 Annet & Joop Timmer 61.11%
2 Marianne Jennen & André Poels 60.17%
3 Mien & Jac Spreeuwenberg 59.13% 

Muzikant Sef Nabben treedt op in de Pit,
zondagmiddag 10 maart.

Komende zondagmiddag 10 maart kan iedereen ge-
nieten van het optreden van Sef Nabben uit Over-
loon samen met zijn muziekpartner Henk Schoen-
makers uit Merselo. 
Maandelijks organiseert de KBO in samenwerking 
met de SWOGB op zondagmiddag in de Pit  “Uit op 
Zondag”. Muzikaal-Manager Christine Arts van de 
KBO was het eindelijk gelukt om Sef te strikken.
Jarenlang waren Sef en Henk zeer succesvol op ker-
missen, bruiloften en partijen onder de naam “De 
Tonjo’s”. Henk is daarnaast ook nog actief bij de 
Peelzwervers en Sef speelt ook nog steeds solo bij 
bruiloften, verjaardagen en KBO’s. Ze gaan ook sa-
men weer optreden voor de JVV (Jeugd Van Vroe-
ger). Sef heeft veel eigen liedjes geschreven, waar-
van er ongetwijfeld enkele te horen zullen zijn 
tijdens deze middag. Daarnaast zullen er ook be-
kende liedjes gespeeld worden.

De aanvang is 14:30 uur en de entree is gratis. (Ook 
niet-KBO leden zijn welkom.)

KBO-OVERLOON
Belangenvereniging van senioren 

Seniorenwandeling Ezelshemel

KBO Overloon en IVN Maasvallei organiseren een 
wandeling, ditmaal door de Ezelshemel in Vierlings-
beek. De wandeling begint bij de watermolen aan 
de Grotestraat in Vierlingsbeek. Van de watermolen 
zijn de eerste gegevens al van rond 1466. In de loop 
der jaren heeft de molen diverse veranderingen on-
dergaan. In de Tweede Wereldoorlog is hij verwoest, 
alleen het waterrad bleef gespaard. De molen is in 
1970 in zijn geheel gerestaureerd en hij doet het 
nog steeds. In 2009 is hij gekoppeld aan een genera-
tor en wekt stroom op voor 5 tot 10 huishoudens. Bij 
de molen in de Molenbeek is enkele jaren geleden 
een vispassage aangelegd. De Molenbeek is toen 
ook voor een groot deel op de schop geweest, on-
der andere de stuwen er uit gehaald en meer laten 

meanderen. We gaan in het verlengde van de Mo-
lenbeek naar de Ezelshemel, hopelijk zien we daar 
de bloeiende bosanemonen.  We vervolgen dan de 
wandeling in de richting van de restanten van kas-
teel het Makken. Van daaruit wandelen we weer 
naar de watermolen.

Datum 14 Maart 2019
Vertrek v.a. de Pit in Overloon om 13:00 uur

Aanvang wandeling:13:30 uur bij de Watermolen.
Aanmelden is niet nodig.
Inlichtingen: Christine Hendriks tel 0478- 641719, 
Ben Verheijen tel 0478- 642577  
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Kijk dan op rabobank.nl/lvcm

Het Fonds 
Maatschappelijke 
Projecten
Rabobank biedt verenigingen, met een sterk maatschappelijk initiatief, 
een steuntje in de rug via het Fonds Maatschappelijke Projecten. 
Benieuwd of jouw idee in aanmerking komt?

Kijk dan op rabobank.nl/lvcm

Samen maken wij onze regio 
sterker!

rabo180291_Adv_Dorpsblaadjes_210x99mm_wt.indd   1 20-12-18   09:07
Gezonde verse maaltijden aan huis!
€ 6,39 per maaltijd, geen bezorgkosten.

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

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

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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Agenda
2019

7 maart
KBO, Bedevaart naar 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
11 maart
Josefschool, Kick-off bijeenkomst 
koerskaart: “Onze kinderen onze 
toekomst”, Josefschool, 19.30 - 
21.30 uur

13 maart
OVO, Lady’s Day Markt, De Pit, 
20.00 uur
14 maart
KBO, IVN-wandeling Ezelshemel, 
vertrek vanaf De Pit, 13.00 uur
14 maart
EHBO, herhalingslessen, Party-
centrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
16 maart
SWOGB, Gemeentelijke dansdag, 
De Pit, 14.00 - 16.30 uur
27 maart
OVO, kaas maken, De Pit, 20.00 
uur
28 maart
KBO, Ledenvergadering, De Pit, 
14.00 uur

30 maart
Fanfare, Loën’s got talent, De Pit, 
’s middags
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
5 april
Tennisclub, Mix-Tennistoernooi 
60+
7 april
AST, Autocross
8 t/m 11 april
KBO, Oosterse dagen

HET WEER

Februari zacht en zeer zonnig.
Winter zeer zacht.

Deze laatste meteorologische win-
termaand zijn we toch nog  vrij koud van start ge-
gaan. Het bracht op de eerste het enige sneeuwdek 
van deze sprokkelmaand. Er was tijdelijk een dek 
van 4 cm, maar een dag later was alles weer ver-
dwenen. Het werd al snel regen en daaraan hadden 
we in de eerste periode genoeg van. Er kwam zel-
den een droge dag voor. De grootste hoeveelheid 
bereikten we op de 10de, toen er ruim 25 mm viel. 
Dat betekende bijna een maandrecord. Alleen op 
22 februari 2017 was de dagsom met ruim 26 mm 
nog groter geworden. Vanaf de 11e kwam er een 
einde aan het sterk wisselvallige weer, waarbij het 
ook te somber was. Nu brak er juist een periode aan 
van droog een zeer zonnig weertype. De barometer 
ging stijgen en zorgde voor een standvastig weer-
beeld. De nachten werden wat frisser, maar de vorst 
stelde weinig voor. Er volgde zelfs een paar dagen 
waarbij, wat de temperatuur betreft, dagrecords 
sneuvelden. Met een onderbreking rond de 21e 
toen er een beetje regen viel, keerde het zonnige 
weer terug. Er volgde net als voorheen een aantal 
heldere dagen. Ook nu kwamen er 5 heldere dagen 
voor en verder ook kurkdroge lucht. Ook nu ging 
de temperatuur flink in de lift en bereikten we de 
hoogste waarde. Op de 26e werd het 19.6 graden, 
dus bijna een warme dag. Een dag later werd het 
nog gekker, want toen haalde ik wel voor het eerst 
een warme dag in februari. De meetbuis wees 20.1 
graden aan. Ongekend! Door al dat zonnige weer 
ging het aantal zonuren oplopen tot 140 uren en 
komt daarmee op plaats 4 in de top 10. De 50 mm 
regen kunnen we zo goed als normaal beschouwen. 

De gemiddelde temperatuur bedraagt 6.2 graden 
en is ook plek 4 in de top 10.

De hele winter kunnen we nauwelijks deze naam 
geven, want het temperatuurgemiddelde komt uit 
op 4.9 graden en komt daarmee ook in de top tien 
terecht. Alleen rond 20 januari kwam matige vorst 
voor en de rest van de vorstdagen bleef beperkt 
tot licht. December was erg nat, maar januari juist 
iets te droog en zodoende bedraagt het totaal aan 
neerslag 203 mm. Normaal is 194 mm. Door de zeer 
zonnige februari is het aantal zonuren nog flink op 
gelopen tot 243 uren. Dat betekent plaats 5 in de 
top 10. Normaal is dat 182 zonuren.

Inmiddels zijn we aan de nieuwe maart-maand be-
gonnen. Na het extreem zonnige februari-einde, is 
het nu een stuk wisselvalliger geworden.
Hoe het verder gaat kun je vernemen als je afstemt 
op radio MAASLAND FM 89.6 en wel rond de tijd 
van 12.30, 13.30 en later om 17.15 uur.
Ook via radio VENRAY FM 90.2, zowel in ochtend als 
in de avonduren.

Weerman  Bert Vloet.
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(Advertorial)

Lezing chronische ziekte en pijn bestrijding
door o.a. Dr. Jan Hoevenaars
Woensdag 20 maart in de Pit 20:00 uur.

De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.

Veel mensen kampen met chronische klachten en 
pijn. De reguliere gezondheidszorg heeft daar 
niet altijd een oplossing voor en vaak wordt ge-
zegd: ‘U moet er mee leren leven’. Volgens Ma-
rio Bardoel kan dat anders. Hij kwam vier jaar 
geleden toevalligerwijs in aanraking met Vaso-
motietherapie. In eerste instantie was Bardoel 
erg sceptisch over de methode, maar toen hij de 
uitstekende resultaten ervoer, ging de knop om. 
Na de behandeling wordt ook het zelfgenezend 
en herstellend vermogen van het lichaam gereac-
tiveerd. Dankzij zijn therapie verbetert de kwali-
teit van leven vaak enorm en ook voor mensen in 
hun omgeving is dat prettig. Het apparaat werkt 
op magnetisme en niet iedereen is daar gevoelig 
voor. Zo’n 10 procent van de mensen heeft dan 
ook geen baat bij de therapie. Daarentegen gaat 
85% van de mensen die de therapie uitproberen 
over op aanschaf. De therapie kost weinig moei-
te en het enige wat men moet doen is twee keer 
per dag acht minuten op een mat te gaan liggen. 
Dat kan gewoon thuis. Het is veilig, makke-
lijk te bedienen en je voelt er niks van. De 
mat zorgt voor een betere doorbloeding van 
de kleinste bloedvaten. Bijkomend voordeel 
van een betere doorbloeding is dat het ei-
gen immuunsysteem van het lichaam zelf 
weer meer en meer de ontstekingen aan 
kan pakken,  zodat daar ook weer minder 
medicijnen voor nodig zijn en pijnen ver-
minderen of verdwijnen. Als leverancier 
van zorghulpmiddelen komt hij samen met 
zijn vrouw Sophie veel mensen tegen met 
chronische klachten en energie problemen. 
Toen hij vier jaar geleden toevalligerwijs in 
aanraking kwam met deze voor Nederland 

onbekende therapie wist hij meteen dat hij dit op 
No cure, No pay basis aan moest bieden. Dus al de 
cliënt onvoldoende baat heeft met het apparaat, 
hoeft hij of zij niks te betalen. Bardoel wordt on-
dersteund door dokter Jan Hoevenaars uit Elsen-
dorp. Deze onafhankelijke arts ondersteund Bar-
doel vrijwillig. Samen met hem bespreekt Bardoel 
cliënten met specifieke- en hardnekkige klachten. 
Hoevenaars is ook het aanspreekpunt voor cliën-
ten met bijzondere aandoeningen. Bardoel komt 
met zijn Vasomotietherapie  vrijblijvend bij men-
sen thuis over de vloer. Desgewenst installeert hij 
de apparatuur meteen. De eerste vier maanden 
kunnen cliënten de apparatuur op proef gebrui-
ken. Nu wil Bardoel de Vasomotietherapie ook in 
Overloon op de kaart zetten. Dokter Hoevenaars 
is aanwezig, evenals enkele ervaringsdeskundi-
gen. Tijdens de lezing wordt u duidelijk waarom 
het apparaat zo breed werkt en toch niet vergoed 
wordt door de zorgverzekeraars.
Voor vragen kunt u bellen: 0485 385858

Een greep uit de te behandelen kwalen

Diabetes
Hogebloeddruk
Artrose
Koude handen en voeten
Eczeem
Slapeloosheid
Reuma
Burn-out
Fybromyalgie
CVS M E ( chronisch vermoeidheid)
M S 

Jeuk
Whiplash
Rugpijn
Bronchitis
Jicht
Spataderen
Rusteloze benen
Ziekte van Crohn
COPD
Bevordert de werking van alle organen.
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(Advertorial)

Lezing chronische ziekte en pijn bestrijding
door o.a. Dr. Jan Hoevenaars
Woensdag 20 maart in de Pit 20:00 uur.

De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.
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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
A.V. Sporting, Kleffenloop, start 
Raaijhal, vanaf 10.15 uur
14 april
Fanfare, Uitwisselingsconcert, 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
14 mei
KBO, Dagtocht, Bezoek Oranje-
museum Diepenheim en rondrit 
Twente, vertrek kerkplein, 8.15 
uur

15 mei
Overloonse 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, PinkyPop concert, Open-
lucht Theater, 15.00 uur
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

2020
25 en 26 september
Loën wet ‘t
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Los onderstaande puzzel op en stuur de oplossing naar puzzel@onseigenerf.nl 
of lever de oplossing in bij Arnold Willemsplein 5 (vlakbij het gezondheids-
centrum D’n Bond), met vermelding van jouw naam en telefoonnummer.

Inleverdatum uiterlijk zondag 10-3-2019.

De prijzen worden deze keer beschikbaar gesteld door RESTARIA LOON en 
Tochgoedkoop.nl (voorheen pand DJEENZ).

www.restarialoon.nl

3-gangen
KEUZEMENUKEUZEMENU

kom smullen

€15,95

KEUZEMENUKEUZEMENUKEUZEMENU

B E E P K A M E L E O N
E J G A A R A R T S P B
E P J U Z E E E I O A M
V A M Z S P T G L G A V
K A O E A U N I G C I P
O P O F J A E E A E R R
F M R I A P R R R O A U
A I D L N E O L I O P N
R L S M B N I D A O C U
E I N P I N N T L D O S
V E E J G E U O O K E L
H U W E N H J K E M N N

De winnaars van de vorige keer,
Kruiswoordpuzzel 20-2:

Lisa Verstraaten (HUBO) en
Ria Melssen (Warme Bakker Degen).

De woorden zitten horizontaal, verticaal en di-
agonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. 
Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op 
en streep ze af. De overblijvende letters vormen 
achter elkaar gelezen de oplossing.

AAGJE
BAGGER
DOPJE
FOKVEE
HENNEP
HUWEN
JASZAK
JUNIORENTEAM
KAJAK
KAMELEON
LADEN
MACARONI
MILIEU
MOTIE

PAAPJE
PARIA
PAUPER
PAUZEFILMPJE
POLIEP
PRUNUS
REGIE
RIOOL
SCORE
SIGNAAL
VERAF
VIERLING
WENSDROOM
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Warme Bakker Degen 
 
Reclame: 11 t/m 16 maart 

• Kruimelvlaai   €   7,65  
• V-korn volkoren (nieuw) €  2,50 
• Kaiserbroodje   €  0,30 

Reclame: 18 t/m 23 maart 
• Mangovlaai    € 10,80  
• Vezelbrood       €   2,50 
• Pistoletje wit   €   0,30  

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

BLOEMS OVERLOON

VENRAYSEWEG 7         5825 AA OVERLOON

0478-641890    INFO@BLOEMS-OVERLOON.NL 

                            Wist u dat.....?

     Wij ook bloemenabonnementen hebben?

    voor meer informatie kom naar in de winkel!

 

Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl 
Voor computers, Laptops, printers, cartridges, 
Wifi, onderhoud en reparatie.  
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www.henra.nl	

Top	Aanhangwagens	
door	een	

Top	Werkgever	
	

Verkoop	via:		Janssen	aanhangwagens,		Baansestraat	5a	te	Overloon		

Redactie:
redactie@onseigenerf.nl T 641641

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

Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl T 202664

         06-11424617

www.onseigenerf.nl

Abonnement 2019:  € 13,50

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor 

de uitgave van   20 maart
aanleveren uiterlijk 13 maart 20.00 uur

Wel abonnee, maar geen
“Ons Eigen Erf” ontvangen?

Dan kunt u bij ‘Maurix Tweewielers’
(Vierlingsbeekseweg 7a) tijdens

openingstijden een exemplaar ophalen!
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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 

 


