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Opening zomerseizoen dressuur in Overloon
In april begint altijd
het “groene seizoen”
voor de ruitersport.
Maar voordat de eerste officiële wedstrijd
plaatsvindt
staat
eerst nog het jaarlijkse clubkampioenschap op het programma. Op 24
maart zullen zowel de pony’s als de paarden een dressuurproef rijden. Door twee jury’s wordt de proef beoordeeld; zij beslissen wie de wisselbeker in ontvangst
mag nemen. Na de dressuurproef wordt er nog een behendigheidsspel verreden, waarbij vooral handigheid
en lef nodig is. Altijd leuk om de fanatieke clubgenotjes te zien strijden om de eer! In de middag is er voor
de liefhebbers nog een springwedstrijd. Ieder op zijn
eigen niveau springt een parcours, waarna nog een
barrage volgt waarin je zo snel mogelijk en foutloos
het parcours dient af te leggen met je paard of pony.
De eerste wedstrijd van het buitenseizoen is voor sommige ruiters extra spannend, bijvoorbeeld als ze een
klasse hoger gaan starten of met een nieuw paard voor
het eerst een wedstrijd gaan rijden.
Op zaterdag 6 april zullen de pony’s uit de regio zich
van hun beste kant laten
zien op onze jaarlijkse
dressuurwedstrijd. Er zijn
voor de allerkleinsten ook
zogenaamde Bixie-proeven waarbij het vooral
gaat om het opdoen van
een positieve wedstrijdervaring. Er zullen ook leden van onze eigen club
zo’n proef rijden onder
aanmoediging van clubgenoten. Op zondag volgen
dan de paarden die in verschillende klassen zullen
proberen om een mooie
proef neer te zetten. We
mogen al jaren rekenen
op een mooi deelnemersaantal en we hopen dat de
weergoden ons ook deze
editie weer gunstig gezind
zijn.

Afgelopen winterseizoen heeft Sofie Verburg met
Choco een mooie derde plaats behaald op de Brabantse Kampioenschappen Indoor 2018/2019 in de klasse
M1 dressuur. Ook Marieke de Bruijn en Sarah Heynert
mochten zich opstellen in de ereronde. Zij deden mee
aan de Brabantse Kampioenschappen springen. Marieke had met Annabel twee foutloze manches gereden
in de klasse DE/M. In de barrage waren ze verreweg de
snelste maar een balkje weerhield ze uiteindelijk van
het Kampioenschap. Een mooie derde plaats en een
ticket voor Indoor Brabant en de Nederlandse Kampioenschappen zijn natuurlijk ook een heel mooi resultaat. Sarah Heynert werd met Beau Surprise vierde in
de klasse DE/L en dat betekent ook voor deze combinatie afvaardiging naar Indoor Brabant en het NK.
Alle ruiters alvast veel plezier met de wedstrijden in
het zomerseizoen en sportief succes.
De wedstrijden beginnen alle dagen rond de klok van
10.00 uur. De toegang voor publiek is bij alle wedstrijden gratis, dus kom gerust eens kijken en genieten van
de ruitersport. Het clubterrein is gelegen aan de Vredepeelweg ter hoogte van De Helderse Duinen.

Help ons de zorg in Miagao te verbeteren.
Draag een steentje bij voor de mensen in Miagao
Hallo Allemaal,
Wij zijn 7 verpleegkunde studenten en gaan van 23 april tot
5 juli stage lopen in de Filipijnen
in de plaats Miagao. 10 weken
lang gaan wij werken bij het Rep.
Pedro Trono Memorial District
Hospital, bij een gehandicaptenopvang voor kinderen en bij out
reach.
Wij zullen hier cultuur en medische verschillen ervaren, zoals:
met niet voor de handliggende
materialen toch een alternatief
moeten bedenken, op welke manier de zorg daar geleverd wordt,
hoe zij denken & handelen en
hoe zij leven.
Wij willen graag iets doen voor
de zorg en de bevolking, hiervoor willen wij een mooi bedrag
ophalen. Door daar te zijn krijgen
wij een beeld waar wij het geld
het beste aan uit kunnen geven.
Denk hierbij aan Medische materialen voor in het ziekenhuis,
speelgoed voor de gehandicapten kinderopvang en kleding.
Het ziekenhuis waar we terecht
komen wordt ondersteund door
Stichting Help Filipino Children.
Wij kunnen hun ook ondersteunen met het opgehaalde bedrag.
Wij kunnen elke bijdrage zeker gebruiken, daarom
is elk bedrag meer dan welkom!
Wij houden jullie op de hoogte van de uiteindelijke
donaties die wij in de Filipijnen uitgeven.
Alvast bedankt!

Liefs,
Lara Lemmen, Janne Rosmalen, Iris Willemse (uit
Overloon, linksmidden op de foto), Kim Rode, Daan
Hopman, Iza van de Poel en Femke Hundertmark.
Link: doneeractie
https://www.doneeractie.nl/help-ons-de-zorg-in-miagao-te-helpen/-33922

Het mag geen naam hebben
Ook al glasvezel in de tuin…?
Kaas maken is andere koek dan hoedjes knutselen…!
Wil je Topper of Frans Bauer worden - meld je aan voor het Open Podium…!
# Doeslief…
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Kerkberichten

23 maart – 6 april
Zaterdag 23 maart 19.00 uur
Derde weekend van de Veertigdagentijd
Gebedsviering
Koor: Palet
Intenties voor 23 en 24 maart:
Gerta Stappers-Cornelissen

Zondag 24 maart 10.30 uur
Derde zondag van de Veertigdagentijd
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Joep Smeets en Ans
Abels
Koor: Theobalduskoor
Zondag 31 maart 10.30 uur
Vierde zondag van de Veertigdagentijd
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acoliet: Gerda Willems
Koor: Theobalduskoor

Kosterdienst
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
31 maart – 6 april
Jan Hendriks, tel. 641753
7 april – 13 april
Tiny Willems, tel. 641814

Intenties: Jos Fleuren vanwege zijn verjaardag, familie Fleuren-Fransen en de ouders Jacobs-van Vliet

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 abonnees, via kanaal 40;
voor abonnees van KPN/ Telfort/ XS4ALL/ glasvezelproviders met de witte afstandsbediening:
via kanaal 1475.
Voor abonnees van Telfort met de zwarte afstandsbediening, Edutel, Fiber.nl, Stipte:
via kanaal 2186
De digitale TV-programma’s zijn, behalve in de gemeente 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 7 en 14
april bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld
wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk
dinsdag 26 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 kerkberichten 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 parochiesite: www.theobaldusparochie.nl
U kunt eveneens contact opnemen met het secretariaat 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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Bereikbaarheid Parochie Maria,
Moeder van de Kerk

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

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

Vastenactie 2019

Groentetuin voor kindertehuis in Sri Lanka

Vastenactie 2019

Groentetuin voor kindertehuis in Sri Lanka
De parochie
Maria Moeder van de Kerk gaat in saDe parochie Maria Moeder van de Kerk gaat in samenwerking met de stichting SrilanCare campagne
menwerking
met de2019stichting
SrilanCare
campagne
voeren voor het Vastenactieproject
‘Groentetuin voor kindertehuis
in Sri Lanka’.
In het voor
kindertehuis het
Avanthi Devi
in Anuradhapura worden 40 meisjes opgevangen
die slachtoffer
zijn
voeren
Vastenactieproject
2019
‘Groentevan 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
tuin voor
kindertehuis in Sri Lanka’.
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.

werkt al meer dan tien jaar aan het verbeteren van de levensomstandigheden van
In hetSrilanCare
kindertehuis
Avanthi Devi in Anuradhapura
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
worden
meisjes
opgevangen
diedieslachtoffer
zijn
staat het40
onafhankelijker,
zelfredzamer
en kansrijker maken van mensen
daar zelf niet toe in
staat zijn centraal, zie www.srilancare.com.
van huiselijk
geweld, seksueel misbruik of zijn verDoet u ook mee met de Vastenactie 2019? Dat kan via de Vastenactie 2019 op de Goede
stotenDoelenlijsten
dooren hun
ouders.
volwassen
zijn
via de collectebussen
in de Tot
kerken ofze
rechtstreeks
uw gift overmaken
op het of tot
rekeningnummer van Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, in de
betaalomschrijving zetten: projectnummer
401234 Parochie worden
Maria Moeder van ze
de kerkin
te Sint
hun thuissituatie
is verbeterd,
het teAnthonis. Alvast hartelijk dank voor uw donatie namens de meisjes uit het kindertehuis in Sri Lanka!
huis 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, zie www.srilancare.com.

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.
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 u kunt
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 40 meisjes uit
het kindertehuis in Sri Lanka!

Open podium
Op zondag 28 april gaat
Overloon in “de Pit” weer
genieten van het jaarlijks
terugkerende Open Podium.

nieten van jouw of jullie muziek?
Dan is dit je kans en bedenk …..
ook Frans Bauer en de Toppers zijn
zo begonnen!

Diverse artiesten hebben zich al aangemeld. Hierbij zijn natuurlijk diverse muzikanten van Fanfare
Vriendenkring en het Sint Theobaldusgilde, maar
ook bandjes, duo’s en solisten, en opnieuw ook
nieuwe muzikanten. Sommigen stonden nog nooit
op een podium. Zeker voor hen is het Open Podium bedoeld! Juist zij gaan van zondag 28 april weer
een bijzondere dag maken!

Grijp deze kans en meld je aan bij de werkgroep:
openpodium@fanfarevriendenkring.nl of bij een
van de leden van Fanfare Vriendenkring of het Sint
Theobaldusgilde. Natuurlijk kun je ook een mailtje
sturen als je er eerst wat meer van wilt weten.

Ben jij ook zo’n muzikant die het alleen of samen
met andere muzikanten of zangers aandurft om op
een podium te staan? Wil jij ook anderen laten ge-
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We wensen je alvast een optreden met een flink applaus van het publiek toe!
Werkgroep Open Podium
Paul Arts- Bert Bardoel- Willeke Boom- Jan MelssenLeon van Reijmersdal

Lege flessen doneren voor de gratis
speeltuin “Gewoon Buiten” te Overloon
De Plus-Verbeeten statiegeldactie komt in maart en april 2019 ten goede
van stichting Recreatie en Meer voor de speeltuin
“Gewoon Buiten” Museumpark 1 te Overloon.
Verzamel en lever al jouw lege flessen en bierflessen
in, in maart en april 2019 en doneer jouw/uw bonnetje in de brievenbus bij de flessenband. Maak een
foto bij het inleveren van 10 lege flessen of meer
en mail deze naar info@speeltuinboxmeer.nl of post
de foto op onze facebookpagina https://www.facebook.com/GewoonBuitenOverloon/ en maak kans
op een leuke cadeaubon.

De opbrengst van de ingezamelde statiegeldflessen
draagt bij aan verdere realisatie; aanleg, inrichting
en het onderhoud van een grote groene buitenspeeltuin die ook nog eens GRATIS is.
Het totaalbedrag dat opgehaald wordt, wordt door
NSGK opgehoogd met 50% waardoor het ook voor
kinderen met een beperking toegankelijk kan worden gemaakt, want wie wil er nou niet dat alle kinderen zich welkom voelen in onze speeltuin.

BEDANKT!

Jeugdprins Cas I, Jeugdprinses
Jans en ’t hiële gevolg wille ger
iederiën bedanke vör alle biëstig
moie berichtjes, kartjes, kado’s,
versieringe en ‘ne ònvergaeteleke carneval!
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Beste inwoners van Overloon,

Zoals u hebt kunnen lezen in het vorige
Nummer van dit blad is in de eerste week
van april de collecte van:

Samen Sterk voor goede doelen.

Beste inwoners van Overloon,

Zoals u hebt kunnen lezen in het vorige
Nummer van dit blad is in de eerste week
van april de collecte van:

Samen Sterk voor goede doelen.

Verzoek van de werkgroep “samen sterk voor goede doelen” aan de
dorpsraad van Overloon.

Wat houdt dit ook alweer in?
Wat houdt dit ook alweer in?
Wat vragen wij van de dorpsraad?
WeDehebben
de 13 landelijke collectes voor de goede
We hebben
doelen, de
waarvoor
13 landelijke
in Overloon
collectes voor de goede doelen
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
gecollecteerd wordt, gebundeld. Dat betekent datgecollecteerd
we niet 13 keer
wordt,
aangebundeld.
de deur komen
Dat betekent dat we niet 1
op een verantwoordelijke manier kunnen uitvoeren.
maar slechts één keer. Hiernaast ziet u een overzicht
maar van
slechts
de goede
één keer.
doelen
Hiernaast
waaraan
zietu u een overzicht van d
Hoe
denken
wij
dat
we
dat
samen
kunnen
regelen?
geld
kunt geven.
geld kunt geven.
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

Wat
vragenDitwij
u te doen?
Wat vragen wij u te doen?
verenigingen.
in samenwerking
met een lid van de werkgroep.
2.
De
penningmeester
van
de
dorpsraad
opent
een
rekening
voor
de
werkgroep
“samen
sterk goede
Achter
het goede doel noteert u het bedrag dat uAchter
wilt
geven.
het
Dat hoeft
doelniet
noteert
vooruelk
hetdoel
bedrag dat u wilt geven
voor goede doelen”. Er wordt een machtiging geven aan één van de werkgroepleden om het
geld te beheren
en hij/zijte
kanzijn.
zo het U
geldheeft
overmaken
naar de
landelijke
verenigingen.
(minder
hetzelfde
bedrag
vorig
jaar
misschien
hetzelfde
aan
het
bedrag
ene doel
te zijn.
meer
U heeft
gegeven
vorig jaar misschien aan h
werk voor de penningmeester van de dorpsraad).
dan aan het andere, of misschien helemaal niks.dan
U kunt
aanhet
hethelemaal
andere, of
vrijmisschien
invullen per
helemaal
doel. niks. U kunt he
Gezamenlijk
afspraken
maken
over:
Nadat u alles ingevuld heeft, telt u de bedragen bij
Nadat
elkaar
u alles
op eningevuld
zet de uitkomst
heeft, teltinude
de bedragen bij elkaar o
Het overmaken van het geld: 1 x per jaar direct na de collecte of op het tijdstip dat de
kolom totaal.
Daarnahundoet
u week
de heeft.
invullijst samen met
kolom
hettotaal.
bedragDaarna
dat in de
doet
kolom
u detotaal
invullijst samen met het be
landelijke vereniging
collecte
Hoe vindt de controle plaats van de handelingen omtrent de bankrekening
staat, contant
in
de
envelop
en
plakt
u
de
envelop
staat,
goed
contant
dicht.
in
de
envelop
en
plakt
u de envelop goed dic
(kascontrole)

U hoeft
geen
naam
op de
lijstover
te dezetten.
Uw bijdrage
U hoeft
blijft
anoniem!
naam op de lijst te zetten. Uw bijdrage blijft an
Om elkaar
op de hoogte
te kunnen
houden
werkzaamheden,
ontwikkelingen
en geen
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.

Maandag 1 april en woensdag 3 april komen twee
Maandag
collectanten
1 april
in en
hetwoensdag
bezit van een
3 april komen twee collectan
legitimatiepasje tussen 18.00 uur en 20.00 uur delegitimatiepasje
envelop bij u ophalen.
tussen 18.00 uur en 20.00 uur de envelop
Legt u deze alvast klaar, zodat u hem alleen nogLegt
maaru af
deze
hoeft
alvast
te geven?
klaar, zodat u hem alleen nog maar af h

Waar we u nog op willen attenderen is, dat de plaatselijke
Waar we uverenigingen
nog op willen
met
attenderen
hun acties
is, dat de plaatselijke v
aan uw deur kunnen blijven komen.
aan uw deur kunnen blijven komen.

We hopen dat de gezamenlijke collecte naar ieders
Wetevredenheid
hopen dat dezal
gezamenlijke
verlopen. collecte naar ieders tevrede
Mocht u nog vragen, op- of aanmerkingen hebben,
Mocht
laat uhet
nog
ons
vragen,
horen.op- of aanmerkingen hebben, laat het

Wij zijn ervan overtuigd dat deze actie dit jaar ook
Wij
weer
zijn een
ervan
succes
overtuigd
wordt,
datzeker
dezeomdat
actie dit jaar ook weer een
u net als wij weet dat alle goede doelen uw en onze
u net
steun
als wij
hard
weet
nodig
dat hebben.
alle goede doelen uw en onze steun h

Wij zorgen dat uw bijdrage op de juiste plek komtWij
en zorgen
houdendat
u op
uwde
bijdrage
hoogteop
van
dehet
juiste plek komt en houde
resultaat. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking,
resultaat. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking,
Wij maken ons Samen Sterk voor goede doelen.
Wij maken ons Samen Sterk voor goede doelen.
Namens de werkgroep
Namens de werkgroep
Anja Voesten tel: 06 48927616 - anjavoesten@ziggo.nl
Anja Voesten tel: 06 48927616 - anjavoesten@ziggo.nl
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FONDS/STICHTING:

DOEL:

BEDRAG:

Tienduizenden mensen hebben last van aanvallen, een tijdelijke functiestoornis
voor onderzoek en voorlichting.
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www.epilepsie.nl

O
VO

MS is een ongeneeslijke ziekte die ook jonge mensen treft.
MS om zo de kwaliteit van leven te verbeteren.
www.nationaalmsfonds.nl

1 op de 3 Nederlanders overlijdt aan een hart- of vaatziekte.
Daar moeten we wat aan doen! Help mee!
www.hartstichting.nl

n, waarvoor in Overloon
13 keer aan de deur komen
de goede doelen waaraan u

van wetenschappelijk onderzoek en zet zich in om de kwaliteit van leven van
patiënten en hun familie te verbeteren.
www.prinsesbeatrixspierfonds.nl

De Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed t.g.v.
brandwonden tot een minimum beperken.
www.brandwonden.nl

HandicapNL droomt van een Nederland waarin je met een handicap echt kunt meedoen. Dit doen wij door organisaties en projecten te steunen die deze mensen helpen
het heft in eigen handen te nemen. Iedereen hoort erbij, iedereen gelijke kansen.
www.handicap.nl

Iedereen wil gezonde longen!
Met uw bijdrage helpt u hier aan mee. Het Longfonds helpt mensen met
ademhalingsproblemen, zoals astma en de longziekte COPD.
www.longfonds.nl

noniem!

verenigingen met hun acties

1 miljoen mensen hebben diabetes waarvan 6000 kinderen, iedere dag komen
er 200 diabetespatiënten bij. Aan de gevolgen overlijden jaarlijks 10.000 mensen.
Op naar een toekomst zonder diabetes!
www.diabetesfonds.nl

EE

nten in het bezit van een
bij u ophalen.
hoeft te geven?

RB

n. Dat hoeft niet voor elk doel
het ene doel meer gegeven
et helemaal vrij invullen per doel.
op en zet de uitkomst in de
edrag dat in de kolom totaal
cht.

KWF Kankerbestrijding zet zich in op het gebied van wetenschappelijk onderzoek,
voorlichting, patiëntenondersteuning en fondsenwerving.
www.kwfkankerbestrijding.nl

De Nier Stichting zet zich in voor een toekomst met zo min mogelijk nierziekten
en een betere toekomst voor nierpatiënten.

enheid zal verlopen.
t ons horen.

en u op de hoogte van het

LD

n succes wordt, zeker omdat
hard nodig hebben.

www.nierstichting.nl

Steun de vastenactie en geef de allerarmste een toekomst!
Dit jaar helpen we een kindertehuis in Sri Lanka met een groentetuin.

€

,

€

,

€

,

TOTAAL BEDRAG:

€

,

GECONTROLEERDE BEDRAG:

€

,

www.vastenaktie.nl

Steun deze stichting in hun strijd tegen ziekten van het spijsverteringsstelsel.
2 miljoen mensen in Nederland ondervinden dagelijks last van deze aandoeningen.
www.mlds.nl

De helft van de opbrengst gaat dit jaar naar de Theobaldusgilde, een vereniging die
ongeveer 600 jaar geleden is opgericht en nog springlevend is.
www.sinttheobaldusgilde.nl - www.cultureelfonds.nl

BEDANKT VOOR UW BIJDRAGE.

In te vullen door Samen Sterk werkgroep
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De Zonnegroet Overloon Holthees Smakt nodigt
iedereen woonachtig in Overloon Holthees
Smakt uit voor de

Verwendag
Wanneer:
Tijd :
Kosten:

Zaterdag 13 april 2019, Gildehuis Overloon
11.00 tot ongeveer 15.00 uur
€ 5.00 per persoon, ook voor familiebegeleiders.

Wat kunt u zoal verwachten op deze verwen dag:
Koffie/thee met iets lekkers.
Je laten verwennen door pedicures, manicures, kappers, fysiotherapie,
schoonheidsspecialisten, beweging voor ouderen. Verder kunt u kaarten, u laten
fotograferen, rummikub enz.
Mogelijkheid om met een vrijwilliger een ommetje te maken op de DUO Fiets.
Wil je je haren laten doen, kom met gewassen haren.
Soep, daarna lekkere Thaise hapjes van Jan en Muuske Vloet.
Afsluiting met een borreltje.
Opgavestrook inleveren t/m maandag 1 april. Je opgave volledig ingevuld met € 5.00:
in de brievenbus nummer 33 van de Zonnegroet in Huize Loon, aan de Engelseweg of bij
Annemie Bonants, Rodermansstraat 4a, Holthees. (Uw betaling geldt als aanmelding).
-------------- % ----------------- % ------------- % ----------------- % --------------------Opgave strook Verwendag 2019

Naam: ___________________________ Voornaam __________________
Adres: ________________________________________________
Appartement: _____
Woonplaats: ____________________________________________________
Tel. nr.:

_____________________________________________________

Wenst opgehaald te worden: *** Ja / Nee
*** Doorhalen wat niet van toepassing is.
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Inschrijven voor deze dagen kan van maandag 1 april t/m vrij

sjiloverloon.nl/kindervakant

Kindervakantieweek 2019
9 – 10 – 11 juli
In de eerste week van de
zomervakantie zal ook dit
jaar weer de kindervakantieweek gehouden worden. Het worden weer drie fantastische dagen voor alle
kinderen die op 1 juni 2019 in groep 3 t/m 8 zitten én in
Overloon wonen of hier naar school gaan.
Inschrijven voor deze dagen kan van maandag 1
april t/m vrijdag 19 april via de website van SJIL:

Na 19 april is inschrijven niet me

Het is nadrukkelijk de bedoeling om zoveel mogelijk kinderen

Voor
allemaar
kinderen
die nog
niet
naar school
gaan van
of groepjes
doen,
in verband
met
bestellingen,
indelen
in echt
groep
1 uiterste
of 2 zitten,
is er op donderdagochtend
een
inschrijfdatum
vaststellen. Schrijf je dus op t
weer een leuk programma.

Voor alle kinderen die nog niet naar school gaan of in groep 1

Hopelijk hebben jullie er weer net zoveel zin in als
eenwe
leukjullie
programma.
wijweer
en zien
bij de kindervakantieweek!

Hopelijk
hebben
jullie er weer net zoveel zin in als wij en zien
Met
sportieve
groet,
Werkgroep kindervakantieweek

Met sportieve groet,

sjiloverloon.nl/kindervakantieweek
Na 19 april is inschrijven niet meer mogelijk!
Het is nadrukkelijk de bedoeling om zoveel mogelijk kinderen in de gelegenheid te stellen om mee
te doen, maar in verband met bestellingen, indelen
van groepjes, activiteitenschema’s etc. moeten we
echt een uiterste inschrijfdatum vaststellen. Schrijf
je dus op tijd in!

Werkgroep kindervakantieweek

sjiloverloon.nl/kindervakantieweek
kvwoverloon@hotmail.com
facebook.com/KindervakantieweekOverloon

“Martijn zingt Hollandse Meesters”
Op zondag 31 maart om 19:00 uur in de Pit te Overloon. Kaarten à € 17,50 (incl. 1 consumptie) nog
verkrijgbaar via www.depitoverloon.nl of scan onderstaande QR-code.
Deze unieke voorstelling is 1-malig te zien in de Pit
te Overloon op zondag 31 maart. Het is geen voorstelling die langs de Nederlandse podia tourt en
daarom ook niet te zien is in andere theaters in de
buurt. Maar dat is niet het enige wat deze voorstelling zo uniek maakt.

Halsema tot Ramses Shaffy en van Robert Long tot
André Hazes en vele anderen.
Martijn van Vuuren vertolkt deze nummers, samen
met zijn combo, met de nodige inleving en beleving. De kunst om steeds weer de juiste snaar te
raken, bezit Martijn als geen ander. De presentatiemomenten tussen de nummers zijn de momenten
waarin de nodige humor voorbij zal komen. Als bezoeker wordt u interactief meegenomen door het
programma en is het genieten van het begin tot het
slotakkoord.
Wacht niet meer te lang en bestel nu uw tickets!!!
Wij zien u graag op zondag 31 maart in de Pit bij
“Martijn zingt Hollandse Meesters”
Voorstelling:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Prijs:

Martijn zingt Hollandse Meesters
zondag 31 maart 2019
Van 19:00 tot ca. 21:30 uur
De Pit, Overloon
€ 17,50 (incl. 1 consumptie)

Reserveer uw tickets op www.depitoverloon.nl of
scan de volgende QR-code:

Nog nooit werden zo veel juweeltjes uit de Nederlandse liedjes- en muziekgeschiedenis gepresenteerd in één muzikale theatervoorstelling. Liedjes
van Toon Hermans tot Wim Sonneveld, van Frans
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Geweest: thema avond over orgaan- en weefseltransplantatie
Mevrouw Ida Welbers geeft
lezingen over het belang van
donor zijn. Zij is is nabestaande van haar echtgenoot Frank
Welbers, die zich geregistreerd had als donor. Ida
vertelt over haar man Frank, die zeer plotseling is
overleden. Er wordt verteld hoe het proces verloopt
als iemand in het ziekenhuis hersendood wordt verklaard. Dit gebeurt na vele onderzoeken tijdens enkele uren. Hersendood is niet hetzelfde als in coma
liggen. Ze vertelt welke rol artsen hierin spelen, en
nabestaanden. Er is altijd goed overleg tussen artsen en familie van een geregistreerde donor.
Het is belangrijk om je keuze te registreren, ook
als je geen donor wilt zijn. Anders weten je nabestaanden niet wat je wens is, en moeten zij na je
overlijden beslissen. Keuzes die je kunt maken op
het donorformulier zijn: 1. Ja ik geef toestemming.
2. Nee ik geef geen toestemming. 3. Mijn partner
of familie beslist. 4. De door mij gekozen persoon
beslist. Registreren kun je met het donorformulier.
Dat kan online op de website van het Donorregister: www.donorregister.nl/uwregistratie , of je kunt
een formulier ophalen bij je gemeente.
Orgaantransplantatie is levensreddend. De volgende organen kunnen na overlijden en toestemming
getransplanteerd worden: hart, longen, lever, nieren, alvleesklier en de dunne darm. Orgaandonatie
is mogelijk als iemand op de IC of spoedeisende hulp
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in een ziekenhuis overlijdt. Organen hebben zuurstof nodig om geschikt te blijven voor transplantatie. Een beademingsmachine in het ziekenhuis zorgt
hier een tijdje voor.
Weefseltransplantatie is levensverbeterend. De volgende weefsels kunnen na overlijden en toestemming getransplanteerd worden: oogweefsel, huid,
hartkleppen en bloedvaten, bot- en peesweefsel.
Voor weefsel is het niet belangrijk dat er nog zuurstof in het bloed zit. Na het overlijden, bijvoorbeeld
thuis, kan het weefsel meestal tot 24 uur na een
overlijden gebruikt worden.
Deze informatieve, leerzame avond, over een zeer
gevoelig onderwerp werd zeer bekwaam en duidelijk gepresenteerd door Ida. Zij weet als geen ander,
hoe het er aan toe kan gaan als je zoiets heftigs mee
maakt. We willen haar dan ook heel hartelijk danken, dat zij ons deelgenoot heeft laten zijn van haar
ervaringen met het donor zijn, en de gevolgen hiervan. Zij put nog steeds troost en kracht uit het feit
dat haar overleden echtgenoot veel mensen heeft
kunnen helpen door zijn donaties.
Tijdens de pauze hebben onze aanwezige leden bijna € 200,00 in de collectebus gedaan. Dit bedrag zal
worden verdeeld over diverse stichtingen die met
orgaandonatie te maken krijgen, zoals de nier-,
hart- , maag-darm-lever en longstichting.
Geweest: Ladies Day.
Ondanks het regenachtige, gure weer, hebben 108
dames de weg gevonden naar onze speciale markt

in de Pit, georganiseerd in het kader van Internationale Vrouwendag. Verschillende ondernemers,
veelal uit Overloon, hebben ervoor gezorgd dat
er een divers aanbod was van producten en diensten. Thema’s waren: gezondheid, interieur, beauty,
accessoires en andere diensten. Denk dan aan bijvoorbeeld je voeten, je huid, gezond eten en drinken, poetsspullen, gezonde thee en andere voedingsmiddelen. Een aantal dames hebben een korte
voetreflex-massage gekregen. Er waren deelnemers
die spulletjes verkochten voor in het interieur, er
was een fotografe, dames die sieraden verkochten,
waaronder rouwsieraden. Zelf gemaakte unieke lederen handtassen, bloemen, pluche beddengoed,
haarverzorgingsproducten, cosmetica, parfum, zelfs
fietstassen en fietsen. U ziet: teveel om op te noemen.

Tot slot werd een loterij gehouden. Onze leden
hadden ieder bij binnenkomst 1 gratis lot gekregen.
Enkele mooie prijzen waren onder andere: een bijenhotel, poetsdoeken van Bibi , een attentie van
Prowin, bonnen van Clevers en Hubo
Alle ondernemers die geholpen hebben om van
deze avond een geslaagde avond te maken willen
we heel hartelijk bedanken!

Wat zéker wel genoemd moet worden, is een aantal mensen die belangeloos onze dames hebben
voorzien van hapjes. We noemen: Edward Henckens (eten-bezorgdienst), Kim Pingen van Effe (een
heerlijk kommetje aspergesoep) en Wendy Dakkus
(heerlijke tapas). Ook de dames van de tupperware
deelden hapjes uit. En ook de dames van Herbalife
hadden iets lekkers bij zich. Met andere woorden:
het was een fantastische avond.
Gedurende de avond hebben de Line Dancers twee
keer een kort optreden voor ons verzorgd.

Ontmoetingspunt ‘t HELDER
Ruimte voor úw ideeën!
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

9 april

Inspiratie-avond ‘Chronische klachten’
19.30 uur
Karin Derks en Hans Poiesz
www.pureinspiratie.nl
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

Uitslag enquête:
WAAR KOMT Uitslag
DEenquête:
NIEUWE
SCHOOL?
WAAR KOMT DE NIEUWE SCHOOL?
Totaal aantal bezorgde enquêtes: 1554 huishoudens van Overloon

Totaal aantal bezorgde enquêDe leden
Totaal ingeleverde
enquêtes:van
875 de dorpsraad hebben donderdagmidtes: 1554 huishoudens van Overloon
dag 14 maart j.l. de uitslag en formulieren van de
Respons graad: 56,3%
Totaal ingeleverde enquêtes: 875
enquête aangeboden aan de wethouder. Ook de
Huidige locatie
/ centrum: 722
stemmen
= 82,5% is onder de eigenaren van
Respons graad: 56,3%
enquête
die
gehouden
Huidige locatie / centrum: 722 stemmen = 82,5%
de Vers
Bij de Raaijhal:bungalows
86 op
stemmen
= 9,8% (131 stemmen voor de huidiBij de Raaijhal:
86 stemmen =
9,8%
ge
lokatie).
Geen mening:
63 stemmen = 7,2%
Geen mening:
63 stemmen =
7,2%
Ongeldige stemmen:
4 stemmen = 0,5%
Ongeldige stemmen:
4 stemmen =
0,5% Deze stemmen
zijn niet meegenomen in bovenstaande uitslag, maar zijn los toegevoegd.
Respons

Uitslag enquête
7% 0%
10%

45%
55%

83%

Huidige locatie / centrum

Raaijhal

Geen mening

Ongeldige stemmen

Ingeleverd

De leden van de dorpsraad hebben donderdagmiddag 14 maart j.l. de uitslag en formulieren van de
enquête aangeboden aan de wethouder. Ook de enquête die gehouden is onder de eigenaren van
bungalows op de Vers (131 stemmen voor de huidige lokatie).

Niet ingeleverd
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We gingen op bedevaart naar Smakt
KBO-OVERLOON
Belangenvereniging van senioren

Op 7 maart togen veel leden op bedevaart naar
Smakt. Inmiddels een heuse traditie voor senioren
uit Overloon samen met veel andere KBO verenigingen uit de directe omgeving. Samenkomen als pelgrims in Smakt, in die kleine bedevaartsplaats, die in
de afgelopen drie eeuwen uitgroeide tot een oord
van gebed en verering van St. Jozef.
Ieder ging op zijn eigen manier naar Smakt, juist in
deze maand, omdat 19 maart de feestdag van St.
Jozef is en ook daar, als patroonheilige van een gelukkige levensstaat wordt vereerd.
Daarom kwamen zeker in het verleden ook jonge
lui, hier in de prille lente, graag op bedevaart en
werd er in de banken van de kapel wel eens naar
elkaar geknipoogd, heb ik van horen zeggen.
Voettocht
Ook op die 7e maart vertrok vanuit Overloon, in
de vroege middag een groep samen te voet als pelgrims naar Smakt. De tocht ging door de bosrijke
omgeving van Overloon en onderweg was er op een
rustplek, koffie en even tijd voor een moment van
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bezinning.
Luisteren naar een ervaringsverhaal van een pelgrim.
Wat je ook doormaakt tijdens (een lange) tocht,
wat je ook tegenkomt, je leert accepteren van wat
er op je PAD komt. De weg loopt niet waar je hem
verwacht en de ONTMOETINGEN met mensen onderweg, die je een slaapplek bieden, een luisterend
oor of te eten vragen aan hun tafel, wat een rijke
ervaring is dat , op je “pelgrimspad!”
Aankomen
Dan weer verder en SAMEN aankomen met alle
anderen in Smakt bij St. Jozef, ieder met zijn eigen
gedachten en gevoelens, zoals elke Pelgrim die op
weg gaat.
En na een mooie viering in een volle kerk, elkaar
ONTMOETEN in het Pelgrimshuis, bijpraten en genieten van een bakje koffie met iets lekkers. Dan
weer ieder op zijn eigen weg naar huis en daar óók
weer aankomen.
Een pelgrim

KBO – OVERLOON
KBO-OVERLOON
Belangenvereniging van senioren

KALENDER VAN ACTIVITEITEN
DONDERDAG 28 MAART Algemene Ledenvergadering om 14.00 uur in De Pit.
VRIJDAG 29 MAART Samen Eten bij restaurant Museumzicht.
MAANDAG 8 APRIL T/M DONDERDAG 11 APRIL Oosterse Maaltijddagen. De leden die zich hebben opgegeven zullen indien nodig bericht ontvangen op
welke dag ze deel kunnen nemen aan de maaltijd.
WOENSDAG 10 APRIL: Koken voor Ouderen. In de
foyer van de Pit. Aanvang om 12.00 uur.
Alleen op uitnodiging.
ZONDAG 14 APRIL Uit op Zondag. Het programma
wordt in de volgende uitgave van Ons Eigen Erf bekend gemaakt.
MAANDAG 15 APRIL Kijk op Kunst. Deze avond vertelt Clemens over de ontwikkeling van de kunst vanaf de Griekse tijd tot heden. Iedereen is welkom.

ganiseerd 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 dinsdagmiddag 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 sportpark. Het sporten wordt begeleid door fysiotherapeuten en duurt tot 15.00 uur.

Kienen vervalt in de maand maart.
In de maand maart zullen geen kienmiddagen geor-

Mix-Tennistoernooi
60+60+
Mix-Tennistoernooi

Mix-Tennistoernooi 60+
Vrijdagmorgen 5 april

Vrijdagmorgen
5 aprilvoor alle 60+ leden.
wordt er weer een gezelligVrijdagmorgen
mix-toernooitje
georganiseerd
5 april

wordt
er weer
gezellig
mix-toernooitje
georganiseerd
alle leden.
60+ leden.
wordt
er weer
eeneen
gezellig
mix-toernooitje
georganiseerd
voor voor
alle 60+
Opgeven hiervoor kan bij:
Wilhelmien, wilhelmienrutten@hotmail.com
/ tel.
06 18485538
Opgeven
hiervoor
kan
bij:
Opgeven
hiervoor
kan bij:
of Henk, henkdevlam@hotmail.com / tel. 06 45025119

Wilhelmien,
wilhelmienrutten@hotmail.com
/ tel./ 06
Wilhelmien,
wilhelmienrutten@hotmail.com
tel.18485538
06 18485538
of Henk,
henkdevlam@hotmail.com
/ tel./ 06
of Henk,
henkdevlam@hotmail.com
tel.45025119
06 45025119
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Puzzel mee en win.
Deze keer prijzen beschikbaar
gesteld door
DA en PLUS.
Zie pagina achteraan.

Een voltooid leven.
t is goed zo, ik heb een goed leven gehad”
Het moeilijke loslaten en na een zorgzaam leven,
het sterkere verlangen naar hereniging met dierbaren.
Een leven getekend door het
vroege verlies van haar moeder.
Vol van verhalen uit het verleden en heden.
Genieten van contacten met mensen.
Wij danken iedereen voor de fijne woorden, de
vele kaarten en de warme belangstelling na het
overlijden van ons mam en oma

Nellie Derks-Klaassen

Natuurpraktijk Vellir &
Zoutkamer Overloon

Als familie kijken we terug op een mooie en
waardige afscheidsdienst in de kerk.

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

Een bijzonder woord van dank hierbij voor
Logeko, die deze eucharistieviering op prachtige
wijze mede heeft verzorgd.

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

Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte
dat Nellie in haar leven voor velen zoveel heeft
betekend.
Familie Derks-Klaassen
Overloon, maart 2019

• Dakinspectie, onderhoud en renovatie
• Platte daken kunststof en bitumineuze
• Dakgoten reinigen en renoveren
• (Spoed-)reparatie
Tel.
E-mail
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06-41861929
janssendakwerkenoverloon@outlook.com

LOGEKO in concert met
flamencozangeres LUNA ZEGERS

CON LA MUSICA
Zaterdag 13 april verzorgt Zangvereniging LOGEKO,
samen met flamencozangeres LUNA ZEGERS, een
groots concert in de Theobalduskerk in Overloon.
Luna is geboren in Overloon en voor velen bekend
als Lonneke. Op jonge leeftijd verloor ze in vijf jaar
tijd haar beide ouders en haar zusje en stond ze er
op 24-jarige alleen voor. Ze ging jazzmuziek studeren aan het conservatorium in Amsterdam. Na vele
omzwervingen kwam ze in contact met de Spaanse
muziek flamenco. Dit was voor haar de juiste stijl, in
flamencozang vond ze troost, kon ze haar verdriet
en pijn kwijt, kon ze haar verhaal vertellen. In 2015
rondde ze, als eerste niet-Spaanse, de opleiding
flamencozang af aan het prestigieuze conservatorium in Barcelona. Ze geeft concerten over de hele
wereld en wij zijn blij dat we haar ook in Overloon

mogen ontvangen en van haar mooie zang kunnen
genieten. Luna zal tijdens dit concert veel van haar
eigen werk laten horen, maar daarnaast ook enkele
werken samen met LOGEKO. Ook zal LOGEKO uit eigen repertoire werken ten gehore brengen. Al met
al wordt het een hele happening die u zeker niet
mag missen. Het concert begint om 19.30 uur, de entree bedraagt €15,- consumptie inbegrepen. Kaartjes kunt u kopen bij Bakkerij Degen, Shop Jacobs,
Kapper Karen Venray en bij de leden van LOGEKO.
Of via www.logeko.nl Natuurlijk kan het ook altijd
nog bij de ingang van de Kerk voorafgaande aan
het concert. Na afloop van het concert speelt er een
bandje Spaanse muziek in de Pit. Wilt u een avondje
genieten van mooie zang en muziek dan bent u van
harte welkom.
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Heeft u vragen
of wilt u een
afspraak? Bel:
(0478) 64 24 75
www.fysiovandervliet.nl

3-gangen

VRIJDAG, ZATERDAG
VRIJDAG,
ZATERDAG
en ZONDAG
open
en12.00
ZONDAG
openuur
van
tot 17.00
van 12.00 tot 17.00 uur
WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
T 06 - 12 4A
99 19
79
VENRAYSEWEG
OVERLOON
T
06
12
99
19
79
Catering dagelijks mogelijk

KEUZEMENU
en
kom smull

€15,95
www.restarialoon.nl
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Rijbewijskeuringen
in gemeente Boxmeer
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 5 april en 3 mei in De Driewiek,
Jeroen Boschstraat 49 medisch laten keuren voor de
verlenging van hun rijbewijs.

U beantwoordt de vragen en stuurt de verklaring
naar het CBR. Binnen een paar weken krijgt u dan
het Keuringsverslag dat de arts moet invullen.
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen
€ 40,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar
is het tarief € 60,00.

Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen. Telefonisch: 088 23 23 300.
Zelf een datum plannen: www.regelzorg.nl.

Bent u gezond, koopt u een digitaal formulier en
kunt u snel een afspraak maken bij de keuringsarts
dan is uw nieuwe rijbewijs snel geregeld.
Is dit niet het geval dan kan het maximaal 3 of 4
maanden duren. Maak op tijd de afspraak.

Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een Gezondheidsverklaring. Aangeraden wordt dit digitaal
te kopen met behulp met uw DigiD op mijn.cbr.nl
Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar
bij de meeste gemeenten of Regelzorg.

Ontdek padel!
Op Zaterdag 30 maart opent TC
Loonse Duinen haar 2e Padelbaan!
Om dit te vieren nodigen wij u allemaal uit op deze feestelijke dag. Kom gratis kennismaken met de snelst groeiende sport van Nederland! Vanaf 14.00 kun je zelf komen spelen onder
begeleiding van ervaren Padelspelers.

Voor een hapje en drankje wordt gezorgd.
Tot dan!
Sportieve groet,
TC Loonse duinen
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Praktijk voor fysiotherapie
W.M. van Iersel, I.H.G. Schreurs & R. Verschuren
Kay Leeds, diëtist, R. Smets, podoloog
Kerkpad 1 5825 BA OVERLOON

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

Bent u er klaar voor ?
Ook dit jaar zijn er in april-mei weer de jaarlijks terugkerende
Open Overloonse Golfkampioenschappen
Met onze unieke 'Shoulder Mobilizer' en mobilisatietechnieken, kunnen
wij uw schouder & rug effectief en optimaal mobiliseren voor
het beste resultaat.
Bij de Finale zaterdag 11 mei hoeft u dus geen hole te missen!

Voor deskundige informatie, loop even binnen bij onze praktijk

de sport fysio Kerkpad 1 Overloon.

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

Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl
Voor computers, Laptops, printers, cartridges,
edward@etenmetgemak.nl | www.etenmetgemak.nl
0478 - 820994

all you can eat!

Wifi, onderhoud en reparatie.

SPARERIBS
nsdag
iedere woe

€13,95
www.restarialoon.nl
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Het verzopen bos
Het verzopen bos
Als je van Overloon naar
Stevensbeek fietst en in het
Hondsbergen bos rechts het
verharde fietspad opgaat, dan
zie je na 200 meter aan de linkerkant een halfopen stuk.
Van nature loopt elk stuk
grond in Nederland spontaan
vol met bomen, maar waarom
hier niet? Dan moet er wel iets
aan de hand zijn.

We kunnen het ons bijna niet
voorstellen na deze droge zomer, maar toch zijn hier de boLuchtfoto 1949
Luchtfoto 1949
men verzopen. Dit stukje herinnert ons aan (eigenlijk) de zeiknatte regio waar we in wonen. Toen de
Als je
van Overloon
naar Stevensbeek
fietstniet
envan
in natte
het Hondsberg
Peelontginningen begonnen rond
1900-1910
was te krijgen.
Maar bomen houden
voeéén van de hoofdbrekens om van
al het
water
af tenfietspad
en dus zijnopgaat,
ze simpelweg
rechts
het
verharde
danverzopen.
zie je na 200 meter aan
te komen. Daarvoor werd een stelsel van sloten en
linkerkant
een halfopen
kanalen gegraven. Op de slechtste
heidegronden
Maar destuk.
één zijn dood is de ander zijn brood: nu
werden bomen ingeplant. Maar dat lukte niet al- zie je op de open plek een tapijt van dikke pollen
nature
loopt elk
grond Een
in Nederland
spontaan
vol met b
tijd. Op de open plek in het bos Van
(de foto
hierboven)
van stuk
Pijpestrootje.
hoog gras dat
juist wel van
zit veel leem in de grond en dat
was ook
de reden
voeten
datwel
de kuiten
streelt
de zijn.
maar
waarom
hiernatte
niet?
Danhoudt
moetener
iets aan
devan
hand
dat daar een Peelven lag voor de ontginningen be- mountainbikers die hier nu doorheen fietsen. En de
gonnen. Het regenwater bleef hangen boven op de diepe sloten liggen er nog steeds, maar vrijwel altijd
We kunnen het ons bijna niet voorstellen na deze droge zomer, m
leemlaag. Er werden nog verwoede pogingen on- droog.
zijn hiertede
verzopen. Dit stukje herinnert ons aan (eigen
dernomen met extra sloten (hierboven
zienbomen
als
dunne lijnen) om toch maar de bomen
aan de
gang waar
Gert-Jan
Nabuurs
zeiknatte
regio
we in
wonen. Toen de Peelontginningen beg

rond 1900-1910 was één van de hoofdbrekens om van al het wa
Nieuws
van
de Verjaardagenactie
komen.
Daarvoor
werd een stelsel van sloten en kanalen gegrave
slechtste heidegronden werden bomen ingeplant. Maar dat lukte
altijd.
Op de
open plek in het bos (de foto hierboven) zit veel lee
Wat hebben ze
genoten,
de kinderen uit groep
acht bij
jeugdfebruari
leverdedat
onze
actieeen
€ 432,37
op voor
grond
endedat
was In
ook
de reden
daar
Peelven
lagditvoor de
carnaval. Het moet u goed gedaan mooie doel. Wij danken alle jarigen voor hun bijdraontginningen
Het regenwater
bleef
hangen boven op d
hebben om die
blije gezichten begonnen.
te ge en volgende
keer meer nieuws
van…
zien. Ook daar hebt u met uw leemlaag.
verjaardagsgift
Er een
werden nog verwoede pogingen ondernomen met e
bijdrage aan geleverd, net als aan de ontplooiing Stichting Verjaardagenactie Overloon
sloten (hierboven te zien als dunne lijnen) om toch maar de bom
van de Overloonse kinderen binnen alle andere
dezogang
jeugdorganisaties in ons dorp. Ga
voort!te krijgen. Maar bomen houden niet van natte voeten en
ze simpelweg verzopen.

Maar de één zijn dood is de ander zijn brood: nu zie je op de ope
een tapijt van dikkeLoën’s
pollen van
Een hoog gras dat j
gotPijpestrootje.
talent
van natte voeten houdt en dat de kuiten streelt van de mountain
De leerlingen van de fanfare gaan voor u optreden.
hier Ook
nu doorheen
fietsen.
En desamen
diepe
sloten
liggen er nog steeds
gaan er een aantal
leerlingen
met
volwassen
muzikanten
voor u een muziekstuk ten gehore brengen.
vrijwel
altijd droog.
Dit alles wordt op een ludieke wijze door een

vakkundige
jury beoordeeld.
Gert-Jan
Nabuurs
Zaterdag 30 maart van 15:30 uur tot 18:00 uur in de Pit.
Entree: gratis.
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Martin Gaus Hondenschool
Boxmeer -Venray
Jolande Segers geeft op haar trainingslocatie in Overloon
puppy stuifin, basiscursus en diverse vervolgtrainingen.
Voor meer informatie: www.martingausboxmeervenray.nl

Gerrit Arts
Kantoor Overloon
24 uur bereikbaar op:

Te l : 0 4 7 8 - 6 4 0 0 2 6
Mob. 06-51135364
w w w. b r i e n s v e l d . n l

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

Dit keer de carnavalsdrive. Gemixte paren.
De 3 beste in lijn 1:
1 Mia Henckens & Jac van der Voorn
62.50%
2 Harry de Bruijn & August Janssen
61.67%
3 Mien Kuenen & Truus Stiphout
57.08%

Nu een vervolg van de lentecompetitie.
De 3 sterkste in de gele lijn:
1 Marijke van den Boom &
Aike van Glabbeek
2 Mien Kuenen & Truus Stiphout
3 Truus Kusters & Bert Vloet

61.90%
55.95%
55.65%

In lijn 2:
1 Bert Vloet & Paul Vloet
2 Corrie & Hans Visscher
3 Corrie Hartong & Math Keulards

64.58%
63.54%
61.81%

In de rode lijn:
1 Luus & Wim van Son
2 Antoinette Schaeffers & Henk de Vlam
3 Marianne Jennen & André Poels

68.00%
67.00%
57.08%

In lijn 3:
1 Mia & Sef Lommen
2 Bér Poels &Harry Willems
3 Tonny van Ham & Mieke Stappers

66.67%
62.50%
55.73%

In de groene lijn:
1 Magriet & Jan Mater
2 Marthy van Pelt & Jo Kok
3 Thea Waterreus & Mien Hegger

74.41%
61.52%
59.55%

Dagbedevaart naar Banneux
Stg. Overloonse Bedevaart organiseert een dagbedevaart op woensdag 15 mei 2019 naar Banneux.
Opstapplaats: H. Theobalduskerk, 14 Oktoberplein
in Overloon.

De reis staat onder verantwoordelijkheid van het
Huis voor de Pelgrim. U kunt zich tot 15 april aanmelden. Aanmeldformulier graag in de brievenbus
bij Riet van Raaij, 14 Oktoberplein 3 te Overloon.
Hebt u nog vragen? Bel Riet van Raaij: 0478-580181

✄
Aanmeldformulier dagbedevaart Banneux 15 mei 2019
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………
Adres:

……………………………………………………………………………………………………………………

Appartementnr: ………………………………………………………………………………………………………… _
Postcode en plaats:

…………………………………………………………………………………………………… _

Telefoon: …………………………………… 06 - ……………………………………
Algemene gegevens:
O dagbedevaart met busvervoer 2 x koffie/thee, 1 x gebak en warme lunch € 44,O dieet
……………… Ja / Nee
O rollator ……………… Ja / Nee
O inklapbare rolstoel … Ja / Nee
Telefoonnummer en naam in geval van nood:
“ 06 - …………………………………………………………………
Voor uw betaling ontvangt u een acceptgiro thuis.
Uw deelname is pas definitief als het geld is overgemaakt voor 20 pril 2019. Contante betaling is niet
mogelijk.

Uw reisbrief en tijd van vertrek ontvangt u één
week voor aanvang van de bedevaart.
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WIL JE JE HUIS IN KLEINE STAPJES VERDUURZAMEN?
Koop een Elga hybride warmtepomp in 2019
en win het aankoopbedrag terug!*
*Lees de voorwaarden op de website

Overloon - Mill
www.vangemertbv.nl/verwarming/actie-elga-2019

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
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Maak maak
kenniskennis
met golf!
Winteractie
met golf!
• Golf verbindt mensen op sociaal vlak
5 lessen van 50 minuten

• Golf vermindert en voorkomt stress
voor slechts € 50,- p.p.
• Golf geeft meer energie
(inschrijven vóór 28 februari)
• Beter gewicht
Tel: 06-22660985
• Sterkere
spieren en botten
mindyourswing@live.nl
• Heerlijk buiten in de natuur

Info
lidmaatschappen
en lessen:
Informeer
naar de mogelijkheden!
www.golfbaanoverloon.nl
www.golfbaanoverloon.nl
06-29444018
info@golfbaanoverloon.nl

In de week van 25
maart ontvangt u
de envelop voor de
collecte van Samen
Sterk voor goede
doelen in uw brievenbus. De envelop
met daarin het collecteformulier is herkenbaar aan bovenstaand logo.

Agenda
2019
24 maart
Ponyclub, dressuurproef, clubterrein, 10.00 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 zingt
Hollandse Meesters, De Pit, 19.00
uur
1 april
Dorpsraad, Jaarvergadering, De
Pit, 20.00 uur

Na ontvangst heeft u enkele dagen de tijd om het
formulier in te vullen. De collectant komt de envelop maandag 1 april of woensdag 3 april tussen
18.00 en 20.00 uur ophalen. Een voorbeeld van het
collecteformulier vindt u in deze uitgave van Ons
Eigen Erf.
Alvast bedankt namens de deelnemende goede
doelen.

1 en 3 april
Samen Sterk, collectedagen
3 april
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00
uur
5 april
Tennisclub, Mix-Tennistoernooi
60+
6 april
Ponyclub, dressuurwedstrijd,
clubterrein, 10.00 uur
7 april
Ruiterclub, dressuurwedstrijd,
clubterrein, 10.00 uur
7 april
AST, Autocross
8 t/m 11 april
KBO, Oosterse dagen
11 april
EHBO, herhalingslessen, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur

13 april
Zonnegroet, Verwendag, Gildehuis, 11.00 - 15.00 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
met fanfare “St. Cecilia” uit
Maashees, 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, De Pit, 20.00
uur
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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.
Overloonseweg 10a,5821 EE - Vierlingsbeek.
Restaurant tel.: 0478 - 206080 Winkel tel.: 0478 - 562231

Yoga &
Energetische
therapie
www.karinmanders.nl
schrijf@karinmanders.nl
T 06 15597217

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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Dag en nacht bereikbaar op

0478 588 889

Keizersveld 54, 5803 AN Venray
www.goemansuitvaartzorg.nl
Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

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 - Volharding 1, Sportpark De Raaij, 17.00
uur
24 april
OVO, ouder worden, De Pit,
20.00 uur
27 april
Stg. Oranjefeesten, Koningsdagactiviteit op het Gildeterrein en
optocht door het dorp, vanaf
10.00 uur
28 april
Fanfare, Overloons Open Podium, De Pit, 18.00 uur
2 mei
OVO, excursie voedselbos Overloon, 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, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
11 mei
Gilde, oud papier ophalen
12 mei
Club van 100 Fanfare Vriendenkring, Tuintreffen
14 mei
KBO, Dagtocht, Bezoek Oranjemuseum 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 mei
Zonnegroet, Vrijwilligersbijeenkomst, 10.30 uur
18 en 19 mei
Oorlogsmuseum, Militracks, Museumpark
19 mei
Freunde Echo, Frühshoppen, ’t
Helder, 11.00 - 13.00 uur
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 Gildehuus, 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
18, 19 en 20 juni
Zonnegroet, Rolstoeldriedaagse,
vanaf Kerkplein
23 juni
Fanfare, PinkyPop concert, Openlucht 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
30 juni
Muzikale middag met Wereldkoor A Djambo, ’t Helder, 14.00
- 17.00 uur
5 juli
Desdemona Dance, Musical de
drie biggetjes, Openlucht theater, 14.00 uur
7 juli
Gilde, Koningsschieten
9 juli
KBO, Fiets picknick
9, 10 en 11 juli
Kindervakantieweek
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
September-oktober
Zonnegroet, Statiegeldactie PLUS
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
3 oktober
KBO, Dag van de Senioren
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 Dorpsbrunch
25 oktober
Zonnegroet, Kienen, 13.30 16.30 uur
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
13 december
Zonnegroet, Jaarafsluiting
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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In elk vakje moet een cijfer van 1 tot en met 9 ingevuld worden. Je moet de
lege vakjes zo invullen, dat in elke rij, elke kolom én elk blok de cijfers 1 tot
en met 9 slechts één keer voorkomen.
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 24-3 2019.
De prijzen van de oplossing van deze keer, zijn beschikbaar gesteld door
DA en PLUS.

8 1

De oplossing van de Woordzoeker 6-3 was

1

BETONBLOKKEN.
De winnaars na loting:
Marlies Verstraaten
(tochgoedkoop.nl voorheen pand DJEENZ) en
Mariël van de Munckhof
(RESTARIA LOON).
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Elke dag geopend!
Maandag, dinsdag en donderdag
Even genoeg vanook
de‘shitte?
avonds

4
6
1 2

EvenCuisine
genoegbeleven
van de hitte?
Kom Dutch
alsof u in Frankrijk bent. Zittend
Kom
Dutch
Cuisine
beleven
u in Frankrijk
bent. Z
de platanen in onze binnentuin. Wijalsof
serveren
een wisselend
platanen
in
onze
binnentuin.
Wij serveren
een wiss
ook lossedegerechten
besteld
kunnen worden.
Reserveer
via
Afspraak maken kan zonder verwijsbrief
van uw
(huis)arts
ook
losse
gerechten
besteld
kunnen
worden.
Reserve
of 7 gangen zomerdeal menu dan krijgt u 1 gang extra van d
- Algemene fysiotherapie
De7Bergkamp
of
gangen 32
zomerdeal menu dan krijgt u 1 gang extra
- Manuele therapie
- Dryneedling
- Medische trainingstherapie
- Revalidatie bij heup- en knieprotheses
- Medical taping Concept (Kinesio tape)
- Therapie aan huis en instelling

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

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging

Heerlijke 100% blauwe bessen PRODUCTEN
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Warme Bakker Degen
Reclame: 25 t/m 30 maart
• Bienestich
€ 10,80
• Spelt meergranen licht € 1,70
• 4 lentebollen + 1 gratis
Reclame: 1 t/m 6 april
• Kersenyoghurtvlaai
€ 10,80
• Lônse mik
€ 2,50
• 4 Krentenbollen + 1 gratis
Irenestraat 2 Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

d in de natuurlijke koelte onder
Zittend
in 7degangen
natuurlijke
koelte
onder
d 3, 5 en
menu,
waaruit
3, 5 en 7en
gangen
menu,
aselend
onze website
kies voor
hetwaaruit
5
eer
via
onze
website
en
kies
voor
het 5
de chef!
a van de chef!
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Top Aanhangwagens
door een

Top Werkgever
www.henra.nl
Verkoop via: Janssen aanhangwagens, Baansestraat 5a te Overloon

Belangrijke telefoonnummers:
1. Als elke seconde telt, bij
levensgevaar of heterdaad,
bel dan onmiddellijk 112
2. Politie: 0900 8844
Wijkagent janne.blom@politie.nl
3. Anoniem bellen: 0800 7000
4. Huisartsenpost Boxmeer
0900 8880 spoed op ma t/m vr
tussen 17.00 - 08.00 uur, in het
weekend en op feestdagen, voor
dringende medische vragen die
niet kunnen wachten tot het
eerstvolgende spreekuur van uw
eigen huisarts
5. Brandweer: 088 0208208
6. Maasziekenhuis Boxmeer:
0485 845000
7. Gemeente Boxmeer: 0485 585911

2

Redactie:
redactie@onseigenerf.nl

T 641641

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

T 202664
06-11424617

www.onseigenerf.nl
Abonnement 2019:

€ 13,50

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

3 april
27 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!

