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LOGEKO in concert met flamencozangeres LUNA ZEGERS
CON LA MUSICA

Zaterdag 13 april verzorgt 
Zangvereniging LOGEKO, 
samen met flamencozan-
geres LUNA ZEGERS, een 
groots concert in de Theo-

balduskerk in Overloon. Luna is geboren in Overloon 
en voor vele 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 Am-
sterdam. 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 ver-
tellen. In 2015 rondde ze, als eerste niet-Spaanse, de 
opleiding flamencozang af aan het prestigieuze con-
servatorium 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 ge-
nieten. 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 reper-
toire 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 Bak-
kerij Degen, Shop Jacobs, Kapper Karen Venray en bij 
de leden van LOGEKO. Of via www.logeko.nl  Natuur-
lijk kan het ook altijd nog bij de ingang van de Kerk 
voorafgaande 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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Het mag geen naam hebben

Luna Zegers weer even thuis - Bienvenido a casa…!

Boeken afgeschreven, maar nog niet helemaal. Voor € 0,50 bent u de man, of vrouw…!

’n Heitje voor ’n Karweitje en een eitje van de Gild - eenieder weer blij en mild…!

Bert’s weer weer weer-galoos…!

Moravanka
“the Queen of Brass”

o.l.v. Jan Slabák

Op Paaszaterdag 20 april 2019 ontvangt Freunde 
Echo de prachtige Moravische blaaskapel Moravan-
ka in Overloon. Een uniek concert met ’s werelds  
bekendste  Moravische blaasorkest.

Moravanka werd opgericht door Jan Slabák en tot 
op heden staat hij nog steeds voor zijn kapel. Jan 
Slabák werd geboren op 42 maart 1948 in het kleine 
dorpje Kelcany in de buurt van Kyjov Moravië. Deze 
streek heeft haar typische eigen folklore met een 
typische temperamentvolle, gevoelvolle en meesle-
pende geheel eigen muziekstijl. Jan Slabák groeide 
hiermee op en dat deed hem besluiten om verder 
te gaan in de muziek. Hij ging dus naar het con-
servatorium in Brno. Hij speelde daar later ook bij 
het Symfonisch Staatorkest van Brno. Zo begon hij 
zijn muzikale carrière. Zijn muzikale talenten wer-
den gehoord en hij speelde o.a. in dans en Jazz 
orkesten, blaaskapellen en het radio filharmonisch 
orkest. In 1972 stelde hij voor om een eigen studio 
orkest op te richten met de bedoeling Moravische 
en Slowaakse volksmuziek te spelen. De naam van 
dit orkest werd Moravanka.

In maart 1973 kwam de grote doorbraak doordat 
Moravanka een complete 40 minuten durende uit-
zending mocht verzorgen voor de staatstelevisie. 
Moravanka had een geheel eigen muziekstijl ont-
wikkeld en de aanvragen bleven komen. De muzi-
kanten moesten wel een keuze maken, kon men 
dit combineren met de staatsopera, filharmonie en 
theaterorkest. De muzikanten bleven Moravanka 
trouw en de basis was gelegd. Alle uitgebrachte lp’s 
werden met goud, platina en zelfs een enkele met 
diamant bekroond. Vele platen en muziekcassettes 
werden in het buitenland verkocht en het bleef niet 
alleen beperkt naar West Europa. Amerika raakte 
gecharmeerd van deze kapel. Met haar typische 
Moravische en Slowaakse volksmuziek veroverden 
zij de wereld. Heel belangrijk bij volksmuziek is de 
zang en laat nou net Ivana Slabakova, de vrouw 
van.., dit heel goed kunnen samen met Daniela Ma-
gelova, Bretislav Osicka en Frantisek Uher. Jan Sla-

bak leidde een nieuw tijdperk in voor de blaasmu-
ziek. Solistische stukken en levendige nummers tot 
aan Glenn Miller toe staan op het programma. De 
internationale pers gaf niet voor niets Moravanka 
de titel  “The Queen of Brass”.

Blaaskapel Freunde Echo zal het programma muzi-
kaal openen met natuurlijk ook, Moravische volks-
muziek.

Wilt u kaarten reserveren ( a €15,00) voor deze unie-
ke muziek avond kan dat via de website
www.blaaskapel.nl of telefonisch bij John Jacobs 
0478-641516

Reserveren en tijdig aanwezig zijn is gewenst als u 
gegarandeerd een zitplaats wilt hebben. 
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Kerkberichten
7 april – 21 april

Zondag 7 april 10.30 uur
Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
Eucharistieviering en Kinderwoorddienst
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Gerda Willems en Jeanne Willems
Koor: Theobalduskoor

Zondag 14 april 10.30 uur
Zesde zondag van de Veertigdagentijd
Palmzondag
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Ans Abels en Frans Kersten
Koor: Theobalduskoor

Zondag 21 april 10.30 uur
Hoogfeest van Pasen
Eucharistieviering

Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Gerda Willems, Ans Abels, Joep Smeets
Koor: Theobalduskoor

Kosterdienst
31 maart – 6 april
Jan Hendriks, tel. 641753

7 april – 13 april
Tiny Willems, tel. 641814

14 april – 20 april
Nelly van Gemert, tel. 642504

21 april – 27 april 18.00 uur
Jan Hendriks, tel. 641753

27 april bij de gebedsviering
Jos van de Pas, tel. 641268

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/ glasvezelproviders met de witte afstands-
bediening: via kanaal 1475. Voor abonnees van Tel-
fort met de zwarte afstandsbediening, Edutel, Fiber.
nl, Stipte: via kanaal 2186. De digitale TV-program-
ma’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 21, 27 
en 28 april bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf ver-
meld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze 
uiterlijk dinsdag 9 april 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
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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.

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!
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Uitnodiging voor de Kinderwoorddienst op zondag 7 april

Aanvang 10.30 uur in de 
H. Theobalduskerk te Over-
loon

Beste ouders/verzorgers en 
kinderen van groep 1 t/m 
groep 8,

Wil je samen met andere kinderen ook meedoen in 
de Kinderwoorddienst: kom gerust eens meedoen. 
De kinderen die komen vinden het altijd erg ge-
zellig. Je mag ook kinderen meebrengen, je hoeft 
niet gedoopt te zijn. Iedereen is van harte welkom. 
Vooral als je de Eerste Communie gaat doen, of net 
gedaan hebt, is dit echt iets voor jou! 

Het thema van deze zondag is:
Jezus geeft mensen altijd een nieuwe kans.

Deze zondag is de 5de zondag van de veertigda-
gentijd. We zijn al een heel eind op weg naar het 
feest van Pasen. Maar soms doen we in ons leven 
dingen die Jezus niet graag van ons ziet: zoals iets 
meenemen uit een winkel zonder te betalen. Van-
daag horen we dat een jongen daarvoor bij de rech-
ter terecht komt. Sommige mensen willen hem voor 
heel lang naar de gevangenis sturen. Maar hij is nog 
heel jong. Wat zou de rechter doen denk je? Ben je 
ook benieuwd hoe het verhaal verder gaat? Kom 
dan luisteren hoe het afloopt.
Jij komt toch ook weer?



4

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.

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 sa-
menwerking met de stichting SrilanCare campagne 
voeren voor het Vastenactieproject 2019 ‘Groente-
tuin 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 ver-
stoten door hun ouders. Tot ze volwassen zijn of tot 
hun thuissituatie is verbeterd, worden ze in het te-
huis opgevangen. Tijdens hun verblijf in het kinder-
tehuis 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 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.

Doet u ook mee met de Vastenactie 2019? 
Dat kan via de Vastenactie 2019 op de Goede Doe-
lenlijsten.
En via de collectebussen in de kerken of u kunt 
rechtstreeks uw gift overmaken op het rekening-
nummer van Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 
t.n.v. Vastenactie, Den Haag, in de betaalomschrij-
ving zetten: projectnummer 401234 Parochie Maria
Moeder van de kerk te Sint Anthonis. Alvast harte-
lijk dank voor uw donatie namens de 40 meisjes uit
het kindertehuis in Sri Lanka!

Uitnodiging voor de Kinderwoorddienst op zondag 7 april

Aanvang 10.30 uur in de 
H. Theobalduskerk te Over-
loon

Beste ouders/verzorgers en 
kinderen van groep 1 t/m 
groep 8,

Wil je samen met andere kinderen ook meedoen in 
de Kinderwoorddienst: kom gerust eens meedoen. 
De kinderen die komen vinden het altijd erg ge-
zellig. Je mag ook kinderen meebrengen, je hoeft 
niet gedoopt te zijn. Iedereen is van harte welkom. 
Vooral als je de Eerste Communie gaat doen, of net 
gedaan hebt, is dit echt iets voor jou! 

Het thema van deze zondag is:
Jezus geeft mensen altijd een nieuwe kans.

Deze zondag is de 5de zondag van de veertigda-
gentijd. We zijn al een heel eind op weg naar het 
feest van Pasen. Maar soms doen we in ons leven 
dingen die Jezus niet graag van ons ziet: zoals iets 
meenemen uit een winkel zonder te betalen. Van-
daag horen we dat een jongen daarvoor bij de rech-
ter terecht komt. Sommige mensen willen hem voor 
heel lang naar de gevangenis sturen. Maar hij is nog 
heel jong. Wat zou de rechter doen denk je? Ben je 
ook benieuwd hoe het verhaal verder gaat? Kom 
dan luisteren hoe het afloopt.
Jij komt toch ook weer?

5

Wat is een kinderwoorddienst?
Wij hebben voor de kinderen in een aparte ruimte 
in de kerk een kinderviering van ongeveer een half 
uur. Jullie ouders/verzorgers blijven in de gewone 
viering, maar als je het de eerste keer nog een bé-
tje eng vindt, mogen je papa of mama/ opa of oma 
meelopen.
Jullie horen hier het kinderevangelie vertellen en 
uitleggen. Meestal hebben we hier even een kort 
gesprekje over, we spelen een spel of hebben een 
knutselwerkje over het verhaal (evangelie) van die 
zondag. En een gebed waar we mee afsluiten.  

Het tweede gedeelte van de viering gaan we weer 
terug in de kerk zelf en mag je weer op je plaats 
gaan zitten, waar we samen de Eucharistie  vieren. 
Jij komt toch ook weer?  ……en als je het erg leuk 
vindt: we zijn elke eerste zondag van de maand in 
Overloon. Voor vragen kun je altijd contact met me 
opnemen: Gerda Willems 0478 642213
Tot dan allemaal.

De volgende kinderwoorddienst is op zondag: 5 mei 
2019

Verkoop afgeschreven boeken

Vanaf heden vindt u 
in de Pit bij de ingang 

van de gang naar de foyer, de groene Boekenbox, 
met daarin door ons afgeschreven boeken en tijd-
schriften.

We verkopen ze voor het luttele bedrag van € 0,50 
per boek of per bundel tijdschriften.
We zullen regelmatig de inhoud aanvullen.
Het geld kunt u deponeren in het veelkleurige hou-
ten kistje dat aan de Boekenbox is bevestigd.

Uitslag boodschappenspel

Tijdens de Ladies Night op 13 maart 
j.l. werd er door de mensen van ‘de
Eetlijn’ met de OVO-deelnemers 

een zogeheten boodschappenspel gespeeld. Er wa-
ren die avond 60 formulieren ingevuld en er was er 
niet eentje goed. Toch maar een loting gedaan uit 
de 7 personen die maar één productfout hadden in-

gevuld. Hieruit kwam Annie van Son als winnares 
naar voren.
Zij heeft het boekje Tapas maken van de Eetlijn in 
ontvangst mogen nemen.
Interesse in gezonde voeding, misschien is de Eetlijn 
iets voor u?
Kijk op de website www.care4lifevullings.nl

Kindervakantieweek 2019
9 – 10 – 11 juli

In de eerste week van de 
zomervakantie zal ook dit 
jaar weer de kindervakan-

tieweek gehouden worden. Het worden weer drie fan-
tastische 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:

sjiloverloon.nl/kindervakantieweek

Na 19 april is inschrijven niet meer mogelijk!

Het is nadrukkelijk de bedoeling om zoveel moge-
lijk 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!

Voor alle kinderen die nog niet naar school gaan of 
in groep 1 of 2 zitten, is er op donderdagochtend 
weer een leuk programma.

Hopelijk hebben jullie er weer net zoveel zin in als 
wij en zien we jullie bij de kindervakantieweek!

Met sportieve groet, 

Werkgroep kindervakantieweek
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Uitslagen verkiezingen Provinciale Staten Noord-Brabant 20-3-2019

Partij Gem. Boxmeer % Overloon % 
VVD 2004 14,8 276 15,1 
CDA 2566 18,9 471 25,8 
SP 2334 17,2 201 11,0 
PVV 849 6,3 126 6,9 
D66  871 6,4 118 6,5 
P.v.d.A.  842 6,2 95 5,2 
Groen Links 859 6,3 85 4,7 
50PLUS 476 3,5 75 4,1 
Partij voor de Dieren 343 2,5 36 2,0 
Christen Unie-SGP 88 0,6 7 0,4 
Lokaal Brabant 286 2,1 38 2,1 
Ouderen Appèl 50 0,4 7 0,4 
Forum voor Democratie 1822 13,4 275 15,1 
DENK 56 0,4 5 0,3 
Senioren Brabant 98 0,7 9 0,5 
Code Oranje 25 0,2 2 0,1 
 
Totaal 13651 1750 
Stemgerechtigden 23097  3047 
Opkomstpercentage 59 %  57 %  
 

Kort samengevat zien we in Overloon dat de CDA ca. 7 % meer stemmen heeft dan in de gemeente; 
de SP ca. 6 % minder; voor de rest zijn de verschillen in Overloon t.o.v. de gemeente minimaal te
noemen. Forum voor Democratie scoort met 15,1 % hier ook nagenoeg evenveel als de VVD.
De Overloonse kandidaten Frans Wouters en Arno Wouters haalden in de gemeente 280 en 50
stemmen.Uitslagen verkiezingen waterschap Aa en Maas 20-3-2019 

Partij Gem. Boxmeer % Overloon % 
CDA 4353 33,8 676 41,1 
Water Natuurlijk 3131 24,3 342 20,8 
VVD 1983 15,4 251 15,3 
P.v.d.A. 1182 9,2 120 7,3 
A.W.P. 903 7,0 84 5,1 
50PLUS 953 7,4 126 7,7 
Ouderen Appèl 355 2,8 45 2,7 

Totaal 12860 1644 
Stemgerechtigden 23097 3047 
Opkomstpercentage 56 % 54 % 

Uitslagen verkiezingen Provinciale Staten Noord-Brabant 20-3-2019 

Partij Gem. Boxmeer % Overloon %
VVD 2004 14,8 276 15,1
CDA 2566 18,9 471 25,8
SP 2334 17,2 201 11,0
PVV 849 6,3 126 6,9
D66 871 6,4 118 6,5
P.v.d.A. 842 6,2 95 5,2
Groen Links 859 6,3 85 4,7
50PLUS 476 3,5 75 4,1
Partij voor de Dieren 343 2,5 36 2,0
Christen Unie-SGP 88 0,6 7 0,4
Lokaal Brabant 286 2,1 38 2,1
Ouderen Appèl 50 0,4 7 0,4
Forum voor Democratie 1822 13,4 275 15,1
DENK 56 0,4 5 0,3
Senioren Brabant 98 0,7 9 0,5
Code Oranje 25 0,2 2 0,1

Totaal 13651 1750
Stemgerechtigden 23097 3047
Opkomstpercentage 59 % 57 %

Kort samengevat zien we in Overloon dat de CDA ca. 7 % meer stemmen heeft dan in de gemeente; 
de SP ca. 6 % minder; voor de rest zijn de verschillen in Overloon t.o.v. de gemeente minimaal te
noemen. Forum voor Democratie scoort met 15,1 % hier ook nagenoeg evenveel als de VVD.
De Overloonse kandidaten Frans Wouters en Arno Wouters haalden in de gemeente 280 en 50
stemmen.

Uitslagen verkiezingen Provinciale Staten Noord-Brabant 20-3-2019

Partij Gem. Boxmeer % Overloon %
VVD 2004 14,8 276 15,1
CDA 2566 18,9 471 25,8
SP 2334 17,2 201 11,0
PVV 849 6,3 126 6,9
D66 871 6,4 118 6,5
P.v.d.A. 842 6,2 95 5,2
Groen Links 859 6,3 85 4,7
50PLUS 476 3,5 75 4,1
Partij voor de Dieren 343 2,5 36 2,0
Christen Unie-SGP 88 0,6 7 0,4
Lokaal Brabant 286 2,1 38 2,1
Ouderen Appèl 50 0,4 7 0,4
Forum voor Democratie 1822 13,4 275 15,1
DENK 56 0,4 5 0,3
Senioren Brabant 98 0,7 9 0,5
Code Oranje 25 0,2 2 0,1

Totaal 13651 1750
Stemgerechtigden 23097 3047
Opkomstpercentage 59 % 57 %

Kort samengevat zien we in Overloon dat de CDA ca. 7 % meer stemmen heeft dan in de gemeente; 
de SP ca. 6 % minder; voor de rest zijn de verschillen in Overloon t.o.v. de gemeente minimaal te 
noemen. Forum voor Democratie scoort met 15,1 % hier ook nagenoeg evenveel als de VVD. 
De Overloonse kandidaten Frans Wouters en Arno Wouters haalden in de gemeente 280 en 50 
stemmen.  
 



6

Uitslagen verkiezingen Provinciale Staten Noord-Brabant 20-3-2019

Partij Gem. Boxmeer % Overloon % 
VVD 2004 14,8 276 15,1 
CDA 2566 18,9 471 25,8 
SP 2334 17,2 201 11,0 
PVV 849 6,3 126 6,9 
D66  871 6,4 118 6,5 
P.v.d.A.  842 6,2 95 5,2 
Groen Links 859 6,3 85 4,7 
50PLUS 476 3,5 75 4,1 
Partij voor de Dieren 343 2,5 36 2,0 
Christen Unie-SGP 88 0,6 7 0,4 
Lokaal Brabant 286 2,1 38 2,1 
Ouderen Appèl 50 0,4 7 0,4 
Forum voor Democratie 1822 13,4 275 15,1 
DENK 56 0,4 5 0,3 
Senioren Brabant 98 0,7 9 0,5 
Code Oranje 25 0,2 2 0,1 
 
Totaal 13651 1750 
Stemgerechtigden 23097  3047 
Opkomstpercentage 59 %  57 %  
 

Kort samengevat zien we in Overloon dat de CDA ca. 7 % meer stemmen heeft dan in de gemeente; 
de SP ca. 6 % minder; voor de rest zijn de verschillen in Overloon t.o.v. de gemeente minimaal te
noemen. Forum voor Democratie scoort met 15,1 % hier ook nagenoeg evenveel als de VVD.
De Overloonse kandidaten Frans Wouters en Arno Wouters haalden in de gemeente 280 en 50
stemmen.Uitslagen verkiezingen waterschap Aa en Maas 20-3-2019 

Partij Gem. Boxmeer % Overloon % 
CDA 4353 33,8 676 41,1 
Water Natuurlijk 3131 24,3 342 20,8 
VVD 1983 15,4 251 15,3 
P.v.d.A. 1182 9,2 120 7,3 
A.W.P. 903 7,0 84 5,1 
50PLUS 953 7,4 126 7,7 
Ouderen Appèl 355 2,8 45 2,7 

Totaal 12860 1644 
Stemgerechtigden 23097 3047 
Opkomstpercentage 56 % 54 % 

Uitslagen verkiezingen Provinciale Staten Noord-Brabant 20-3-2019 

Partij Gem. Boxmeer % Overloon %
VVD 2004 14,8 276 15,1
CDA 2566 18,9 471 25,8
SP 2334 17,2 201 11,0
PVV 849 6,3 126 6,9
D66 871 6,4 118 6,5
P.v.d.A. 842 6,2 95 5,2
Groen Links 859 6,3 85 4,7
50PLUS 476 3,5 75 4,1
Partij voor de Dieren 343 2,5 36 2,0
Christen Unie-SGP 88 0,6 7 0,4
Lokaal Brabant 286 2,1 38 2,1
Ouderen Appèl 50 0,4 7 0,4
Forum voor Democratie 1822 13,4 275 15,1
DENK 56 0,4 5 0,3
Senioren Brabant 98 0,7 9 0,5
Code Oranje 25 0,2 2 0,1

Totaal 13651 1750
Stemgerechtigden 23097 3047
Opkomstpercentage 59 % 57 %

Kort samengevat zien we in Overloon dat de CDA ca. 7 % meer stemmen heeft dan in de gemeente; 
de SP ca. 6 % minder; voor de rest zijn de verschillen in Overloon t.o.v. de gemeente minimaal te
noemen. Forum voor Democratie scoort met 15,1 % hier ook nagenoeg evenveel als de VVD.
De Overloonse kandidaten Frans Wouters en Arno Wouters haalden in de gemeente 280 en 50
stemmen.

Uitslagen verkiezingen Provinciale Staten Noord-Brabant 20-3-2019

Partij Gem. Boxmeer % Overloon %
VVD 2004 14,8 276 15,1
CDA 2566 18,9 471 25,8
SP 2334 17,2 201 11,0
PVV 849 6,3 126 6,9
D66 871 6,4 118 6,5
P.v.d.A. 842 6,2 95 5,2
Groen Links 859 6,3 85 4,7
50PLUS 476 3,5 75 4,1
Partij voor de Dieren 343 2,5 36 2,0
Christen Unie-SGP 88 0,6 7 0,4
Lokaal Brabant 286 2,1 38 2,1
Ouderen Appèl 50 0,4 7 0,4
Forum voor Democratie 1822 13,4 275 15,1
DENK 56 0,4 5 0,3
Senioren Brabant 98 0,7 9 0,5
Code Oranje 25 0,2 2 0,1

Totaal 13651 1750
Stemgerechtigden 23097 3047
Opkomstpercentage 59 % 57 %

Kort samengevat zien we in Overloon dat de CDA ca. 7 % meer stemmen heeft dan in de gemeente; 
de SP ca. 6 % minder; voor de rest zijn de verschillen in Overloon t.o.v. de gemeente minimaal te 
noemen. Forum voor Democratie scoort met 15,1 % hier ook nagenoeg evenveel als de VVD. 
De Overloonse kandidaten Frans Wouters en Arno Wouters haalden in de gemeente 280 en 50 
stemmen.  
 

7

Countryline Dance Instuif voor 50+

Op 13 april 2019 is er in de 
Pit te Overloon een Countryline Dance Instuif voor 
mensen van 50+ leeftijd. Een jaarlijks terugkerend 
evenement wat georganiseerd wordt door de 
SWOGB, Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Box-
meer.

Vindt u countrymuziek leuk en danst u graag?
Dan is dit de kans om kennis te maken met country-
muziek en countrydansen. Van 14:00 tot 16:30 uur 

nemen verschillende groepen deel aan de Country-
line Dance Instuif. Deze groepen komen wekelijks 
samen. Het niveau, het tempo en de manier van les-
geven, door een gediplomeerd dansdocente, wor-
den afgestemd op de groep.

Op deze zaterdagmiddag is iedereen welkom om te 
komen kijken en misschien wel een dansje mee te 
doen. Mogen wij ook u ontmoeten?

Zondag 24 maart hebben 
Jessy van Lieshout en Emmy 
Hendriks meegedaan aan 

het solistenconcours in Sambeek.

Jessy behaalde in de tweede divisie op trompet een 
fraaie 1e plaats met 85 punten, ze gaat 19 mei naar 

de Brabantse kampioenschappen in Berlicum.

Emmy op sopraan saxofoon, behaalde in de eerste 
divisie ook een prachtige 1e plaats met 80 punten.

Gefeliciteerd dames!

Jessy van Lieshout

Emmy Hendriks

Jeugdfanfare Solistenconcours in Sambeek
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Zondag 14 april 2019 aanvang, 10:30 uur
De Pit, 14 Oktoberplein 2 in Overloon

Voorjaarsconcert

Programma

Arsenal
Lone Star Celebration
Music for a Solemnity
A Little Prayer
Seagate Overture
Caravan

Programma

Hymn of the Highlands (deel 1)
Windows of the World
(delen 2,3 en 4)
Gabriël’s Oboe
Antiphonal
Dances with Wolves
Moments for Morricone

Toegang is gratis
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Nieuw in Overloon:
3-gangen diner voor 65+ Senioren

Vanaf maart 2019 wordt er maan-
delijks (op woensdag 17:00 uur) 

een 3-gangen diner geserveerd voor de 65+ senio-
ren, bedoeld voor iedereen die een keer lekker- en 
gezellig wil genieten op een mooie locatie. Echt-
paren, vriendengroepen, buurtgroepen maar ook 
singles/alleenstaanden/alleen gaanden zijn welkom. 
Ook een mooie gelegenheid, samen met je vriend 

en/of vriendin.

Het diner bestaat uit eten  “wat de pot schaft”. 
Voorgerecht: (soep), Hoofdgerecht, en als Nagerecht 
koffie met wat lekkers. De eerstvolgende avond is 
op woensdag 17 april. Prijs: € 15 (excl. drank).
Reserveren en eventuele afstemming m.b.t. speciale 
wensen: 0478-640306.

Voetballen bij SSS18 

Ben jij 5 jaar of ouder en wil je 
graag gaan voetballen, laat het 
ons weten! 

Iedereen is welkom bij onze vereniging!

In de maanden april en mei kan je gewoon een 
keer meetrainen en kijken of je het leuk vindt. Je
mag ook gerust een vriendje of vriendinnetje mee-
nemen, maar wel graag dit van te voren ons laten 
weten.

Hoe?
Heel gemakkelijk, stuur een mailtje naar Jeugdcom-

missie@sss18.nl en vermeld je naam, telefoonnum-
mer en geboortedatum in de mail.
Wij nemen dan contact met je op om te kijken waar 
je het beste kan meetrainen.

Vragen?
Neem gerust een kijkje op onze website www.sss18.
nl. Hier vind je nog meer informatie.
Heb je nog vragen dan kun je deze uiteraard stellen. 
Stuur een mail naar Jeugdcommissie@sss18.nl en wij 
nemen dan contact met je op.

Jeugdcommissie SSS’18
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en/of vriendin.

Het diner bestaat uit eten  “wat de pot schaft”. 
Voorgerecht: (soep), Hoofdgerecht, en als Nagerecht 
koffie met wat lekkers. De eerstvolgende avond is 
op woensdag 17 april. Prijs: € 15 (excl. drank).
Reserveren en eventuele afstemming m.b.t. speciale 
wensen: 0478-640306.

Voetballen bij SSS18 

Ben jij 5 jaar of ouder en wil je 
graag gaan voetballen, laat het 
ons weten! 

Iedereen is welkom bij onze vereniging!

In de maanden april en mei kan je gewoon een 
keer meetrainen en kijken of je het leuk vindt. Je
mag ook gerust een vriendje of vriendinnetje mee-
nemen, maar wel graag dit van te voren ons laten 
weten.

Hoe?
Heel gemakkelijk, stuur een mailtje naar Jeugdcom-

missie@sss18.nl en vermeld je naam, telefoonnum-
mer en geboortedatum in de mail.
Wij nemen dan contact met je op om te kijken waar 
je het beste kan meetrainen.

Vragen?
Neem gerust een kijkje op onze website www.sss18.
nl. Hier vind je nog meer informatie.
Heb je nog vragen dan kun je deze uiteraard stellen. 
Stuur een mail naar Jeugdcommissie@sss18.nl en wij 
nemen dan contact met je op.

Jeugdcommissie SSS’18
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Puzzel mee en win.
Deze keer prijzen beschikbaar

gesteld door
IJssalon Clevers en PLIEN.

Zie pagina achteraan.

Van Martin Gaus hondenschool Boxmeer-Venray
naar hondenschool Brabant-Limburg

Op de Merseloseweg net voorbij de Bossenhoek 
verwijst een bescheiden bordje naar de Martin Gaus 
hondenschool. Aan een verharde bosweg ligt de 
rustig gelegen locatie, verscholen tegen de bosrand. 
Achter het woonhuis, omzoomd door struikgewas 
en hoge bomen, liggen de groene omheinde trai-
ningsvelden. In een opvallend rustige sfeer worden 
hier honden en hun baasjes begeleid door Jolande 
Segers. Het uitgangspunt voor de baasjes luidt “Je 
moet een hond niet straffen voor wat hij fout doet, 
maar belonen voor wat hij goed doet” De filosofie 
van Martin Gaus, positief trainen.

Tot 2014 werkte Jolande in de administratieve sec-
tor. Hoe komt iemand erbij, het roer zo radicaal om 
te gooien? We vroegen het haar.

“Al jaren heb ik zelf honden (en nog veel meer an-
dere dieren). Mijn eerste eigen hond kwam uit het 
asiel. Ik was de derde eigenaar van deze zeer lieve 
en aanhankelijke hond, kruising Husky-Hazewind. 
Hij had wel problematisch gedrag. Daarvoor zijn we 
samen diverse malen naar Lelystad geweest en daar 
enorm goed begeleid in de opvoeding van deze 
hond. Boris is ruim 14 jaar mijn maatje geweest. 
Daarna kwam Roxy, kruising Duitse herder / Mechel-
se herder. Een jaar later kwam Butler een pup (blin-
dengeleidehond in opleiding) die ik als puppycoach 
in het eerste jaar van zijn opvoeding mocht begelei-
den, waarna hij verder werd opgeleid tot blinden-
geleidehond. Roxy kreeg in 2014 een nest pups en 
zo kon ik ook zelf ervaren wat het is om pups in de 
eerste weken van hun leven te begeleiden. In dat 
jaar besloot ik om het roer om te gooien. Mijn baan 
opgezegd en ik ben gaan bijscholen / omscholen. Nu 
niet zelf honden opvoeden, maar het overbrengen 
aan anderen. Het was een intensieve periode van le-

ren, stages lopen en ontdekken. In april 2015 werd 
mijn Martin Gaus hondenschool geopend door Mar-
tin Gaus zelf. Het was fantastisch. Inmiddels nu een 
aantal jaren verder is het tijd geworden voor mij om 
een nieuwe weg in te slaan en onder eigen naam 
ga ik nu mijn hondenschool verder uitbouwen. De 
franchise organisatie zoals die er was, vinden we 
niet meer van deze tijd en daarom gaan de Mar-
tin Gaus hondenscholen verder onder eigen naam, 
maar wel de samenwerking opzoekend met elkaar 
en andere collega’s. Tevens blijf ik als docent voor de 
opleiding als kynologisch instructeur verbonden aan 

de Martin Gaus Aca-
demie. Vele hebben 
mij inmiddels al we-
ten te vinden. Ik heb 
al enorm veel hon-
den en hun baasjes 
mogen begeleiden. 
Er komen inmiddels 
zelfs zoveel honden 
dat ik het   niet meer 
alleen kan. Met twee 
hele fijne trainers heb 
ik al een aantal jaren 
mijn team gevormd. 
Door de groei zal er 
op korte termijn ech-
ter nog iemand bij 
moeten komen.”

Een nieuwe naam, een nieuw logo, een nieuwe 
website. Maar Jolande blijft dezelfde persoon die 
met enorm veel passie en enthousiasme aan het 
werk blijft. Professioneel (SPPD geaccrediteerd), po-
sitief en persoonlijk. Dat zijn de kernwoorden waar-
mee we haar het beste kunnen omschrijven.

Nieuwe website:
www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

Jolande Segers geeft op haar trainingslocatie in Overloon 
puppy stuif-in, basiscursus en diverse vervolgtrainingen.
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’n Heitje voor een Karweitje 2019
(Paas)zaterdag	20	april	‘n Heitje voor een

karweitje 2019
(Paas)zaterdag 20 april

Graag willen wij langs deze weg ieder-

een bedanken voor de hartverwarmende 

belangstelling, die wij als familie moch-

ten ontvangen rond het afscheid van 

mijn man, vader en opa

Martien van Veghel

Uw aanwezigheid, de bloemen, telefoon-

tjes en lieve kaarten hebben ons erg goed 

gedaan en zijn een grote steun voor ons 

bij de verwerking van het gemis.

Maria van Veghel-Jansen,

kinderen en kleinkinderen 

Ook willen wij jullie bedanken voor 

de bijdrage aan de Stichting 

Vrienden van het Maasziekenhuis.
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Oldtimer Vriendenclub De Vlotter
gaat weer toeren!

Op zondag 7 april is de eerste rit!

De vriendenclub van oldtimer bromfiets- en scooter-
rijders uit de regio Overloon en daarbuiten!

Al een aantal jaren een begrip in de regio, de oldtimer 
bromfietsritten vanuit Overloon!

Wat wij doen…
Van april tot en met oktober maken we op iede-
re eerste zondag van de maand een mooie tourrit 
door de omgeving.

Onze kracht: niet te hard rijden, genieten van de 
omgeving, een leuke pauzeplek, niet meer dan ca. 
50 km (in totaal) en op tijd weer terug, dan hebben 
we nog een halve zondag voor ons!

Iedere rit wordt beurtelings door vrijwilligers uitge-
zet waardoor er een grote variëteit ontstaat.

Iedereen met een 50cc bromfiets of scooter tot 
bouwjaar 1985 kan meerijden (snorfietsen met een 
blauwe kentekenplaat en replica bromfietsen zijn 
uitgesloten van deelname). Deze dient dan wel in 
prima technische staat te verkeren en men is zelf 
aansprakelijk dus verzekerd zijn is een vereiste.
Spiegel, volle benzinetank, afstand houden en tijdig 
remmen zijn grote aanraders! Natuurlijk zijn ook 
dames en jongeren van harte uitgenodigd om mee 
te rijden!

Waar en wanneer?
We starten iedere eerste zondag van de maand 
stipt om 10.30 uur vanaf Café Partycentrum Bos, Ire-
nestraat 8 in Overloon en hier komen we ook weer 
terug rond 13.00 uur. Verzamelen vanaf 09.45 uur. 
De eerste en laatste rijder van de tourrit zijn her-
kenbaar aan oranje of gele vesten. Bij onverhoopte 
pechgevallen is een aanhanger op afroep beschik-
baar.

Bij slecht weer wordt de rit verschoven naar de eerst-
volgende zondag. Uiterlijk 1 uur voor aanvang van 
de rit wordt dit kenbaar gemaakt op de website. De 
status van de rit is te zien aan het groene(gaat door) 
of rode(gaat niet door) rondje voor de titel. Voor 
de status van rit de kan er ook gebeld worden naar 
Café Partycentrum Bos (0478 641256).

Tijdens de afgelopen jaarvergadering in maart moch-
ten wij maar liefst 42 leden verwelkomen! Het totaal 
aantal leden ligt momenteel rond de honderd.

Deelname
Seizoen deelname is mogelijk voor € 12,00. Betaling 
kan geschieden op rekening nummer NL14 RABO 
0302 7678 43 ten name van O.V.C. de Vlotter onder 
vermelding van u naam en seizoen jaartal (bijvoor-
beeld Pietje Puk 2019). Ook deelname per rit is mo-
gelijk voor € 3,00 per keer, te voldoen voor aanvang 
van de rit.

De data op een rij: 7 april, 5 mei, 2 juni, 7 juli, 4 au-
gustus, 1 september en 6 oktober.
Volg de website voor eventueel aanvullende ritten!

De rit zal altijd van tevoren op de website kenbaar 
worden gemaakt. Houd de website in de gaten in 

verband met mogelijke wijzigin-
gen door bijvoorbeeld weers-
omstandigheden.
Lees vooral ook de huisregels 
even door als je mee wilt rijden. 
Ook deze zijn terug te vinden 
op de website.

Het bestuur van O.V.C. De Vlot-
ter wenst u veel bromplezier 
voor het komend seizoen!

www.de-vlotter.nl
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Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

Eieraktie van het Sint Theobaldusgilde 
     op dinsdag16 april 2019 vanaf 17.00 uur 

    of woensdag 17 april 2019 van af 13.00 uur 

Prijs per hortje:    € 5,00 
 Prijs per stuk:    € 0,20 

Niet thuis en toch graag eieren? Bel op 16 of 17 april naar Willeke Boom 06-11477434 

Of  naar ut Gildehuus tel.: 641276 

Alvast bedankt!

Gezocht: hulp in de huishouding

Fijn als iemand ons elk week 4 uur
mee kan helpen in de huishouding!

T. 06 – 419 111 31

Uit het Boerenleven

Film met prachtige beelden en geluid over 50 jaar melkfabriek Rijkevoort. Onze dorpsgenoot Piet Peters 
zal ons door deze streekgeschiedenis loodsen en aandacht hebben voor herinneringen

U bent allen van harte welkom!
Waar: De Pit | Wanneer: zondag 14 april | Tijd: 14.30  Entree gratis. Vrijwillige bijdrage
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Drukte bij de tennisclub

Als het voorjaar zich meldt is er al-
tijd van alles te beleven op en bij de 
tennisbanen.

De drukbezette 18e editie van de Wintercompetitie 
is amper afgelopen en de voorjaarscompetitie staat 
alweer voor de deur. De junioren zijn inmiddels al 
begonnen en de senioren starten nu ook snel. Het 
aantal deelnemers is ook dit jaar weer overweldi-
gend.

Wat (bijna) nieuw is, is ook de deelname van een 
team wat meedoet aan de Padel-
competitie, de wat?? Padel ja, Dat 
is hier voor de regio een nieuwe 
tak van sport. Het wordt gespeeld 
in een kooi van hekwerk en glas 
en is iets tussen tennis en squash 
in. Wil je er meer van weten dan 
moet je echt eens komen kijken. 
Op 8 en 9 april, zal op de 2 (Ja, 
de tweede kooi staat er inmiddels 
ook!) banen gespeeld worden. 
Iedereen is welkom op deze in-
loopavonden tussen 19.00 uur en 
21.00 uur.

Terwijl in omliggende verenigin-
gen het aantal junioren daalt, 
hebben we bij TC Loonse Duinen 
een heel klein plusje mogen no-
teren. Dat heeft vooral te maken 
met een erg actieve jeugdcom-
missie die er voor zorgt dat de 
jeugd niets tekort komt.

In de tussentijd zijn er nog veel andere activiteiten 
rond het park. Buiten de tweede padelkooi wordt er 
hard gewerkt aan een duurzamer park. De plannen 
voor het plaatsen van Ledverlichting krijgen vorm 
en een onderzoek zal duidelijk moeten maken of 
we zonnepanelen op het dak kunnen leggen. Ver-
der is een commissie de vervanging van de tennisba-
nen aan het voorbereiden.

Kortom: Er is altijd wat te doen bij TC Loonse Dui-
nen!

HET  WEER

Maart lange tijd somber en nat, later 
enig herstel

Na het zeer zonnige slot van februari, begon deze 
eerste meteorologische lentemaand met zeer som-
ber en vaak regenachtig weer. Lagedrukgebieden 
bepaalden ons weerbeeld. Tot aan de 19e hadden 
we niet een droge dag. Vaak had de regen een buiig 
karakter, zodat de zon nog af en toe door kon bre-
ken. Maar de somberheid bleef deze genoemde pe-
riode de overhand houden. Er werd soms ook hagel 
en onweer waargenomen. Dat getuigt van een vrij 
onstabiel weertype. De grootste dagsom aan neer-
slag haalde ik op de 10e, toen ik bijna 15 mm over 24 
uur heb afgetapt. Ondanks het sombere weerbeeld 
heb ik over de hele maand toch maar 2 zonloze 
dagen hoeven te noteren. Later ging de luchtdruk 
stijgen en werd het vaker droog. Ook kreeg de zon 

wat meer kansen om door het wolkendek heen te 
breken. Op de 21e werd het zelfs helder, maar dat 
had wel weer tot gevolg dat het bij windstil weer 
zeer mistig was. Die mist werd snel opgeruimd en 
de zon kon weer flink schijnen. Het werd op de 22e 
de enige warme dag van deze maartmaand. Met 
20.2 graden had ik een van de weinigen de grens 
van een warme dag bereikt. Tijdelijk hadden we een 
aflandige wind, die voor hoge temperaturen zorg-
de. Nadien ging de stroming weer om naar west tot 
noord en gingen de temperaturen weer in dalende 
lijn. Er vielen weer enkele maartse buien. Toch was 
dat van korte duur. De laatste dagen breidden de 
opklaringen zich verder uit en liep de temperatuur 
weer wat op. De minimale waarden gingen wat te-
rug, al bleef de nachttemperatuur steeds boven het 
vriespunt uitkomen.
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beauty & health
Carolinasalon

 
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! 
7 & 14 april De beeldhouwgroep van ’t Helder is gast- 
 exposant tijdens Open Atelier en Galerieroute bij 
 Juul Baltussen, Koolberg 2a, Westerbeek 

11.00 – 18.00 uur 
  
9 april Chronische klachten-door Karin Derks  19.30 uur 
 
12 april Workshop ‘volgeltjes fusen’ 09.30 uur  
 
19 april Dagworkshop beeldhouwen 09.30 uur 
 
23 april Engelenavond met Marielle Beks 20.00 uur 
 

 Meer informatie vindt u op de website! 

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

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

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

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

Natuurpraktijk Vellir  & 

Zoutkamer Overloon

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 

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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Over de hele maand stelde de vorst helemaal niets 
voor. De koudste nacht beleefden we op de 19e 
toen de meetbuis -2 graden aanwees. Dus niet ver-
wonderlijk dat het maandgemiddelde met ruim 8 
graden bijna 2 graden boven normaal is uitgeko-
men. Door de natte eerste helft komt het totaal 
aan neerslag op 84 mm uit. Dat betekent 20 mm 
meer dan normaal. De zon heeft de tweede helft 
wat meer kunnen schijnen en door de laatste zeer 
zonnige dagen van maart is het totaal aantal zonu-
ren opgelopen tot het normale aantal van 115 uur..

Inmiddels zijn we sinds het laatste maartweekend 

met de zomertijd begonnen. Met een mix van op-
klaringen en een licht wisselvallig weertype zijn de 
temperaturen nog gematigd, maar er lijkt enige 
verbetering in te zitten.

Hoe het verder gaat kun je vernemen als je afstemt 
en luistert naar mijn dagelijkse weerpraatje op ra-
dio MAASLAND FM 89.6 en wel om 12:30, 13:30 en 
in de avonduren. Ook via radio VENRAY FM 90.2 
ben ik te horen.

Weerman Bert Vloet

KBO – OVERLOON

KALENDER VAN ACTIVITEITEN

MAANDAG 8 APRIL T/M DONDERDAG 11 APRIL Oos-
terse Maaltijddagen. De leden die zich hebben op-
gegeven 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. Uit het boeren-
leven. Film met prachtige beelden en geluid over 50 
jaar melkfabriek Rijkevoort. Onze dorpsgenoot Piet 
Peters zal ons door deze streekgeschiedenis loodsen 
en aandacht hebben voor herinneringen. Aanvang 
14.30 uur.
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. 
Locatie: De Pit. Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur.
VRIJDAG 26 APRIL Samen Eten. Nadere informatie 
over de locatie volgt.
WOENSDAG 8 MEI Koken voor Ouderen. In de foyer 
van de Pit. Aanvang om 12.00 uur.
Alleen op uitnodiging. 
DINSDAG 14 MEI Dagtocht naar Oranjemuseum 
Diepenheim. Opgavetermijn is verstreken.

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.

Schaakclinic
De schaakvereniging “De Vrijpion” 
uit Boxmeer waarvan ik (Theo Hur-
kens) lid ben gaat in samenwerking 
met de KBO een schaakclinic houden. 
Wat betekent dit:

In 3 ochtenden het volgende:
-  Schaken voor mensen die de schaakregels niet ken-

nen.
-  Basisregels voor openingen en eindspel.
-  Schaakwedstrijd tegen gelijkwaardige tegenstan-

der.
Voor kenners van de schaakregels: 
-  Doornemen van de schaakregels en optimaliseren

van het schaakspel.
-  Schaakpartij tegen gelijkwaardige tegenstander.
-  Analyseren en van daaruit verbeteren van het

schaakspel.

Deze schaakclinic wordt gehouden op de woensda-
gen 10, 17 en 24 april van 9:30 tot 11:00 uur. Locatie 
in de Pit. 

Van de schaakvereniging “De Vrijpion” zal een aan-
tal personen deze schaakclinic begeleiden.
Aanmelden bij: Secretariaat KBO Wil Philipsen. 
0478-641840 of 06-34992950

KBO-OVERLOON
Belangenvereniging van senioren 
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• Dakinspectie, onderhoud en renovatie
• Platte daken  kunststof en bitumineuze

• Dakgoten  reinigen en renoveren

• (Spoed-)reparatie

Tel. 06-41861929
E-mail   janssendakwerkenoverloon@outlook.com

Overloonseweg 10a,5821 EE - Vierlingsbeek. 
Restaurant tel.: 0478 - 226080 Winkel tel.: 0478 - 562231

De winkel is geopend:
van maandag t/m zaterdag van 09.00 - 18.00. 
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00.

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.
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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.

Bram Verhofstad traint volop, maar het EK komt te vroeg

De blessures aan zijn rug en enkel vallen mee. Toch 
heeft Bram Verhofstad af moeten zeggen voor de 
Europese kampioenschappen in Polen. Een fikse 
tegenvaller. “Over anderhalve week ben ik waar-
schijnlijk alweer fit. Maar dan zou ik naar het EK 
gaan zonder voorbereiding. Dat heeft niet zoveel 
zin”. Afgelopen week viel Bram 
tijdens een training bij de wedstrij-
den in Doha. “Het gaat gelukkig 
elke dag een stuk beter. De blessu-
re aan mijn rug valt mee. Ik train 
nog gewoon elke dag” zegt Bram, 
die traint bij Flik-Flak in Den Bosch 
waar hij ook woont. “Alleen ik kan 
niet alles. Ik doe geen dingen waar 
ik mijn rug bij moet belasten. Mijn 
trainingen draaien nu vooral om 
revalidatie”.  Doordat hij de Euro-
pese titelstrijd laat schieten, loopt 
hij een mogelijkheid mis om zich 
te kwalificeren voor de Olympische 
Spelen van 2020 in Tokio. De vol-
gende poging om zich te plaatsen 
is tijdens de WK in Stuttgart, in ok-

tober van dit jaar. “Het EK missen vind ik heel erg 
jammer, maar ik richt me nu op het WK. Dat toer-
nooi is veel belangrijker. Het voornaamste doel voor 
ons is om met het team het WK te halen, daar gaan 
we allemaal voor. En ik heb er vertrouwen in dat dat 
gaat lukken”. 
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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

       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 
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Overloonse Bridgeclub

Tijdens de 3e zitting zijn de 3 sterkste paren in de 
gele lijn:
1 Tonny van Ham & Mieke Stappers 69.57%
2 Jac Huijs & Piet Willems 67.81%
3 Jo de Backer & Jos van de Pas 53.40%

In de rode lijn:
1 Bér Poels & Harry Willems 68.75%
2 Miny & Wiel Verhoeven 59.17%
3 Mia Henckens & Jac van der Voorn 52.00%

In de groene lijn:
1Thea Waterreus & Mien Hegger 66.38%
2 Magriet & Jan Mater 55.63%
3 Leo & Wilbert Janssen  55.29%

Nu de 4e zitting. De 3 beste paren in de gele lijn:
1 Corrie Hartong & Math Keulards 64.24%
2 Paul Vloet & Leo Crompvoets 62.85%
3 Tonny van Ham & Mieke Stappers 57.29%

In de rode lijn:
1 Door van Tartwijk & Peter Basten 63.82%
2 Luus & Wim van Son 60.35%
3 Thea Peters & Tonnie Polman 57.57%

In de groene lijn:
1 Nelly & Piet Botden 56.68%
2 Sef Huijbers & Fons van Sundert 55.73%
3 Mientje Camps & Han Morsink 55.63%

Dagbedevaart 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 april 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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Shop Jacobs
Voor motorolie, beelden, kaarten en snuisterijen. Zo maar…. of als er een verjaardag is. 

Wij verkopen van alles en nog meer. Dus kom maar eens een kijkje nemen 
in ons gezellig shopje. 

Ook verhuren wij stadsfietsen en e-bikes. 

Gasflessen voor 
terrasheater of bbq 

5    kg - € 15,00 
10,5 kg - € 24,00 

Nieuwe serie 
Postkaarten 

Overloon 

�

Vierlingsbeekseweg 13 5825AS Overloon    Tel: 0478 642472 

Kijk dan op rabobank.nl/lvcm

Het Rabobank 
Hypotheek 
Inloopspreekuur
Heb je jouw droomhuis gevonden, maar heb je nog woonvragen? 
Stel deze dan tijdens het Hypotheek Inloopspreekuur.

Iedere donderdag in de even weken ben je tussen 17.00 uur en 
20.00 uur van harte welkom in het Adviescentrum (Zuster 
Bloemstraat 20, Beugen).

Meer info op rabobank.nl/lvcm

rabo180291_Adv_Dorpsblaadjes_210x99mm_wt.indd   2 20-12-18   09:08

Voor ons nieuw geopende RESTARIA in het leuke dorp Overloon 
vragen wij nog enkele Terras Runners Toppers voor aankomende 
zomer-(vakantie). Leeftijd vanaf 15 jaar, werktijden in overleg. 
Meer info? loop even bij ons binnen, bellen 0478-641480 of PB 

kan ook. Wie wilt er niet op een hip terras werken? Zien we jouw 
gauw? Vanaf volgende week zijn wij 7 dagen in de week geopend. 

Tot ziens bij RESTARIA Team Overloon.

Voor ons nieuw geopende RESTARIA in het leuke
dorp Overloon vragen wij nog enkele

Terras Runners Toppers
voor komende zomer(-vakantie).

Leeftijd vanaf 15 jaar, werktijden in overleg.

Meer info?
Loop even bij ons binnen, bel 0478-641480 of PB kan ook. 

Wie wil er niet op een hip terras werken?
Zien we je gauw?

Vanaf volgende week zijn wij 7 dagen per week geopend.
Tot ziens bij RESTARIA Team Overloon
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KONINGSDAG
O R G A N I S E E R T  Z A T E R D A G  2 7  A P R I L 

2019

GILDETERREIN STEVENSBEEKSEWEG

ALLE KINDEREN T/M GROEP 6 
10.00 UUR
Start van een instapoptocht door Over-

loon onder muzikale begeleiding van het 

Sint Theobaldusgilde! Versier hiervoor je 

fiets, skelter, space scooter of bolderkar 
en sluit je aan bij 1 van de 4 opgestelde 

haltes. 

     Instaproute 27 april 2019

KINDEREN  T/M GROEP 3  |  10.30 UUR  
• Diverse feestelijke activiteiten op het Gildeterrein zoals pony rijden, blikgooien, maak je 
eigen Koningsdag button en spectaculaire springkussens 

KINDEREN GROEP 4 T/M 6  | 10.30 UUR
• Een groots opgezet spellenparcours (6 kamp) op het Gildeterrein 
inclusief een heuse stormbaan, beerpong, vliegend tapijt, 
touwtrekken en meer!

• 11:30u Afsluiting en prijsuitreiking van de mooist versierde fiets, 
skelter, space scooter of bolderkar t/m groep 6

KINDEREN GROEP 7 & 8  |  10.00 UUR  
Een avontuurlijk Expeditie Robinson spel, ontdek of jij een goede 
Robinson kan zijn. Door middel van proeven en spelopdrachten 

ga je samen met je team de uitdaging aan!

PRIJSUITREIKING 12.00 UUR | GROEP 4 T/M 8
Afsluiting en prijsuitreiking van het spellenparcours en Expeditie 
Robinson.

       10:00 uur:

start bij ‘t Gildehuus
       10:05 uur:

Basisschool

       10:10 uur:

Museumlaan

       10:15 uur:

14 Oktoberplein

     einde bij ‘t Gildehuus
(er mag natuurlijk ook op andere 

plaatsen ingestapt worden, de ge-

noemde tijden zijn bij benadering) 

1

2

3

4

1

AAN DE

@ ORANJEOVERLOON      | MEER INFO:  stichtingoranjefeestenoverloon@gmail.com
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Overloon - Mill
www.vangemertbv.nl/verwarming/actie-elga-2019

Koop een Elga hybride warmtepomp in 2019 
en win het aankoopbedrag terug!* 

WIL JE JE HUIS IN KLEINE STAPJES  VERDUURZAMEN?

*Lees de voorwaarden op de website

   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

  

    Parkinson informatie middag    

 Donderdag  4 april 2019,  14.00–16.00 uur,  

 de Witte brug, St.Antoniusweg 63  Boxmeer

   Parkinsonvereniging in samenwerking met Maasziekenhuis, Pantein, Mantelzorg, Fysiotherapie Netwerk

 Deze informatie middag heeft tot doel om betrokkenen te ontmoeten en te informeren over Parkinson.

 Voor meer informatie neemt u contact op met onze praktijk, contactpersoon Ingrid Schreurs Ingrid Schreurs..

   Indien gewenst kunnen wij voor u ook het gratis vervoer verzorgen.

Oplossingen voor situaties uit het dagelijks 
leven met de ziekte van Parkinson.

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

Heerlijke 100% blauwe bessen PRODUCTEN
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Agenda
2019

tot 7 april
Repetitie LOGEKO met LUNA ZE-
GERS op Omroep Land van Cuijk
3 april
Samen Sterk, tweede en laatste 
collectedag
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
De Vlotter, Oldtimer bromfietsrit, 
Partycentrum Bos, 10.30 uur
7 april
AST, Autocross, Schaartven, 11.00 
uur
8 t/m 11 april
KBO, Oosterse dagen

11 april
EHBO, herhalingslessen, Party-
centrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
13 april
SWOGB, Country Line Dance 
Instuif voor 50-plussers, De Pit, 
14.00 uur - 16.30 uur
13 april
Zonnegroet, Verwendag, Gilde-
huis, 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,
50 jaar Melkfabriek Rijkevoort
met Piet Peters, De Pit, 14.30 -
16.00 uur
15 april
KBO, Kijk op Kunst, De Pit, 20.00
uur

16 en 17 april
Gilde, Eieractie
17 april
OVO, excursie Martens asperges, 
vertrek 13.00 uur vanaf kerkplein
20 april
Scouting, ’n Heitje voor ’n Kar-
weitje
20 april
Freunde Echo 50 jaar met Jan 
Slabák & Moravanka, De Pit, 
19.30 uur
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

€
€
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Even genoeg van de hitte?
Kom Dutch Cuisine beleven alsof u in Frankrijk bent. Zittend in de natuurlijke koelte onder
de platanen in onze binnentuin. Wij serveren een wisselend 3, 5 en 7 gangen menu, waaruit
ook losse gerechten besteld kunnen worden. Reserveer via onze website en kies voor het 5 
of 7 gangen zomerdeal menu dan krijgt u 1 gang extra van de chef!

Even genoeg van de hitte?
Kom Dutch Cuisine beleven alsof u in Frankrijk bent. Zittend in de natuurlijke koelte onder
de platanen in onze binnentuin. Wij serveren een wisselend 3, 5 en 7 gangen menu, waaruit
ook losse gerechten besteld kunnen worden. Reserveer via onze website en kies voor het 5 
of 7 gangen zomerdeal menu dan krijgt u 1 gang extra van de chef!

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

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

DINNERSHOW ALLO ALLO KOMT NOG 1 KEER TERUG!!!
Na het grote succes van de dinnershow op 23 en 24 maart in het Oorlogsmuseum komen

Alice van Gaal en Joop van Heulen op veler verzoek terug!

Een dinnershow in het restaurant Liberté in het Oorlogsmuseum.
Een avond vol zang, humor en sketches en een 5-gangen menu verzorgd door Bernie Gommans. 

Er komt nog 1 voorstelling en wel op zaterdag 28 september.

U kunt nu kaartjes reserveren voor 28 september!
De avond start om 19.00 uur en kost € 47,50 pp.

Drankjes kunt u verkrijgen door middel van consumptiebonnen.
Reserveer snel via: dinnershowalloallo@outlook.com
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5 mei
De Vlotter, Oldtimer bromfietsrit, 
Partycentrum Bos, 10.30 uur
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 mei
Zonnegroet, Vrijwilligersbijeen-
komst, 10.30 uur
18 en 19 mei
Oorlogsmuseum, Militracks, Mu-
seumpark
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 Gilde-
huus, 18.00 uur
2 juni
De Vlotter, Oldtimer bromfietsrit, 
Partycentrum Bos, 10.30 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, 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
30 juni
Lekker Loën, Plein bij het Muse-
um, 11.00 - 18.00 uur
30 juni
Muzikale middag met Wereld-
koor A Djambo, ’t Helder, 14.00 
- 17.00 uur
5 juli
Desdemona Dance, Musical de
drie biggetjes, Openlucht thea-
ter, 14.00 uur
7 juli
De Vlotter, Oldtimer bromfietsrit,
Partycentrum Bos, 10.30 uur
7 juli
Gilde, Koningsschieten
9 juli
KBO, Fiets picknick
9, 10 en 11 juli
Kindervakantieweek
13 juli
Gilde, oud papier ophalen
4 augustus
De Vlotter, Oldtimer bromfietsrit,
Partycentrum Bos, 10.30 uur
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
1 september
De Vlotter, Oldtimer bromfietsrit,
Partycentrum Bos, 10.30 uur
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
6 oktober
De Vlotter, Oldtimer bromfietsrit, 
Partycentrum Bos, 10.30 uur

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
19 oktober
TKO, ATB avondtoertocht
20 oktober
TKO, ATB toertocht
20 oktober
Stg. Tentfeest, Tentfeest Dorps-
brunch
26 oktober
Freunde Echo, Fenavond 50 jaar
Freunde Echo
4 november
Zonnegroet, Kienen, 13.30 -
16.30 uur
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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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 7-4-2019.

De prijzen van de oplossing voor deze keer, zijn beschikbaar gesteld door 
PLIEN en IJssalon CLEVERS.

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

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

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

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

Wij wensen iedereen veel puzzelplezier toe! 

De winnaars van de vorige keer
SUDOKU 20-3: 

Linda Bens-Oosterlaak (DA) en
José Janssen (PLUS).

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

1 2 3 4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15 16 17

18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28

29 30

31 32 33 34

35 36 37 38

39

40 41 42 43 44 45

46 47 48 49

50 51 52

53

HORIZONTAAL
1 melancholie 7 Portugees lied 8 ongespan-
nen 10 afloop 11 morsdoek 13 cum suis 14 
voormiddag 16 deel v.d. bijbel 17 lidwoord 
18 ik 20 en dergelijke 22 half deel 24 bladzi-
jde 25 Frans schrijver 27 helling 29 horizon 
30 vrucht 31 heester 33 snack 35 onderne-
mingsraad 36 tuinkamer 38 getijde 39 hon-
ingdrank 40 broeder 42 silicium 43 gewicht 
45 aan zee 46 droogvloer 48 vreemde munt 
50 salonheld 52 smart 53 luguber.
VERTICAAL
1 korenzeef 2 Oudijslandse literatuur 3 en 
omstreken 4 trekdier 5 pl. in Gelderland 6 
vallei 7 verhoogde toon 9 amfibie 10 mis-
lukking 12 kunstuiting 15 vogel 16 fruit 19 
gedaan en laten 21 pl. in Senegal 22 tee-
laarde 23 verbod 24 borstbeeld 26 mengsel 
28 onderricht 31 teil 32 half (in samenst.) 
33 eetlust 34 Spaans eiland 37 zangnoot 41 
opstootje 42 zuilengang 44 dunne weef-
selplek 45 Duitse omroep 47 visgerei 49 
Europeaan 51 na Christus 52 loco-burge-
meester.

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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Nieuw in Overloon: 

3 Gangen diner voor Senioren (65+) 
“eten wat de pot schaft” 

Woensdag 17 april 17:00 uur 

Een mooie gelegenheid om samen te genieten. 

Prijs: € 15 (excl. Drank) 

Reserveren en eventuele afstemming m.b.t. 
speciale wensen: 

0478 640306  of mail@effe-overloon.nl 

Warme Bakker Degen 
Reclame: 8 t/m 13 april 

• Paasvlaai (8p)  €   9,90 
gevuld met advocaat en chocolade 

• Croissant  €   0,75 
• 8 Zachte witte bolletjes + 2 gratis

Reclame: 15 t/m 20 april 
• Rijst + slagroom  € 10,80 
• Pompoenpitbrood  €   2,50 
• 5 assorti harde broodjes   €   1,90

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

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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