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Freunde Echo 50 jaar ‘jong’

We schrijven het jaar 1969 
waarin blaaskapel Freunde 
Echo wordt opgericht. Een 
stel enthousiaste muzikan-

ten van fanfare Vriendenkring neemt het initiatief om 
een blaaskapel op te richten. Destijds een moedig besluit, 
maar het was een hele goede zet zoals de geschiedenis 
inmiddels heeft bewezen. Vanaf de oprichting werd al 
vrij snel deelgenomen aan concoursen en muziekwed-
strijden, waarbij vooral de publieksprijzen aan Freunde 
Echo ten deel vielen.

De kapel kreeg een eigen gezicht met een uniform 
zoals hier afgebeeld, in echte Lederhosen gekleed. In 
de beginjaren was Piet Vloet de muzikaal leider van 
Freunde Echo en dat niet alleen. Piet regelde bijna alles 
wat met de kapel te maken had. Bladmuziek, optre-
dens, administratie en nog veel meer dingen, eigenlijk 
te veel om op te noemen. Het plezier in samen mu-
ziek maken stond hoog in het vaandel en daarbij werd 
er ook nog eens behoorlijk goed gemusiceerd. Stem-
mingsmuziek, maar vooral ook Egerländer volksmu-
ziek van Ernst Mosch werd de kracht van Freunde Echo. 
Er waren in de jaren 70 veel contacten met destijds be-

kende muzikanten van Ernst Mosch en zo kwam het 
dat er zelfs bij de Open Brabantse Kampioenschappen 
voor blaaskapellen juryleden van deze kapel te gast 
waren. Er werden zelfs ook nummers geschreven voor 
de kapel zoals, Grüss an Overloon, Freunde Echo Polka 
en de Paulus Polka.

Freunde Echo groeide muzikaal en werd bekend in 
Nederland, maar bleef zeker de eigen fanfare en het 
dorp Overloon trouw. Toentertijd waren alle muzi-
kanten ook lid van de fanfare en tot op heden zijn 
deze banden zeer nauw. De kapel speelt nog steeds 
tijdens de liedjesmiddag en de Bonte Avonden, voor 
een blaaskapel heden ten dage is dat wel zeer uniek 
te noemen. Wie kent nou niet de muziekfeesten die 
altijd werden gehouden om de 2 à 3 jaar midden in het 
dorp in de grote feesttent. Samen met fanfare Vrien-
denkring werden deze toch vrij grote evenementen tot 
in de puntjes georganiseerd en dat jaren lang. Hoeveel 
keren Freunde Echo eigenlijk in Overloon heeft opge-
treden in haar 50-jarig bestaan is moeilijk te zeggen, 
maar het loopt in de honderden optredens. In 1974 
werden nieuwe uniformen aangemeten en kreeg de 
kapel weer een frisse uitstraling.
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50 jaar Freunde Echo: even slabakken en dan weer doorgaan…!

In de jaren erop volgend was de kapel regelmatig 
on tour. Er waren jaren bij van 30 tot 40 optredens 
en de bekendheid groeide mee. Nog steeds stond 
Piet Vloet voor de kapel en muziek maken op niveau 
was al gewoon aan het worden. De kapel kwam in 
de Topklasse voor blaaskapellen en behoorde toen 
tot de top vijf van beste Egerländer kapellen van 
Nederland. Ruim 20 jaar was Piet de dirigent/muzi-
kaalleider van Freunde Echo. Piet dacht verder over 
de toekomst van de kapel en zocht een nieuwe di-
rigent en gebeurde het dat Ton Keizers het stokje 
overnam.

Er werd nog af en toe deelgenomen aan concour-
sen zoals de Gouden Edelweiss en de Open Zuid-Ne-
derlandse kampioenschappen. Maar wedstrijden 
werden steeds minder belangrijk geacht door de 
muzikanten maar de kwaliteit bleef echter gewaar-
borgd. Passie voor volksmuziek en het plezier in sa-
men muziek maken was de drijfveer voor deze fa-
natieke gezellige groep muzikanten. Na het horen 
van Moravische blaasmuziek kwam ook een veran-
dering in het repertoire van de kapel. De aandacht 
ging steeds meer richting de dynamische en vrolijke 
Moravische muziek en dat is nu nog steeds zo.
Vanaf vrijwel het begin was er ook bijna altijd zang 
bij. Eerst natuurlijk amusement muziek, Duitse 
Schlagers en Egerländer-nummers. Heden worden 
nog steeds wel Egerländer nummers gespeeld en 
gezongen maar staat de Moravische volksmuziek 
toch wel bovenaan op de Play list. De parel van de 
peel werd de kapel weleens genoemd net als het 
dorp Overloon. En dat is toch wel 
een heel mooi compliment.

In de geschiedenis van Freunde 
Echo zijn er heel wat personen ge-
weest die zich geheel belangeloos 
ingezet hebben. Zonder namen te 
noemen kunnen we zeggen dat 
deze mensen vaak de drijvende 
krachten waren van de kapel. Dit 
mag ook gezegd worden want 
zonder vrijwilligers zouden er 
ook geen verenigingen kunnen 
bestaan. In de jaren 80 en daarop 
volgend verzorgde Freunde Echo 

regelmatig optredens in Nederland maar ook in Bel-
gië, Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië (Tsjecho--slo-
wakije). Naast de muziekfeesten en kapellencon-
coursen organiseert Freunde Echo ook al bijna 15 
jaar het Paaszaterdag concert.  Eerst nog in de 
sporthal, met een record aantal bezoekers van bijna 
900 mensen. Later werden de Paaszaterdag concer-
ten gehouden in het gemeenschapshuis. Ton Keizers 
vond dat het na bijna 25 jaar dirigentschap tijd werd 
voor verjonging en deze werd dan in de kapel ge-
vonden in de persoon van Joost Broekman. Joost is 
inmiddels alweer bijna 6 jaar muzikaal leider en nog 
steeds groeit de muzikaliteit van de kapel.

Momenteel is Freunde Echo wel de meest toonaan-
gevende Moravische blaaskapel van Nederland en 
daar mogen de muzikanten zelf maar ook de inwo-
ners van Overloon trots op zijn

Jubileumjaar
In dit jubileumjaar zal de kapel geen heel groot feest 
organiseren maar zal er door het jaar heen aan-
dacht geschonken worden aan het jubileum. Te be-
ginnen natuurlijk met Paaszaterdag waar niemand 
minder dan de beroemdste Moravische blaaskapel 
Moravanka o.l.v. Maestro Jan Slabák een concertop-
treden komt verzorgen. Kaarten zijn te bestellen 
via de website www.blaaskapel.nl of telefonisch bij 
John Jacobs 0478-641516

De overige activiteiten worden tijdig kenbaar ge-
maakt in Ons Eigen Erf.
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Kerkberichten
21 april – 4 mei

Zondag 21 april 10.30 uur
Hoogfeest van Pasen
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Ans Abels, Joep Smeets
Koor: Theobalduskoor

Intenties: Pastoor van Boxtel, Jo Albers en haar over-
leden familie, Frans en To Beckers-Hendriks, Karel 
Beckers, Miny Verberk-Beckers, familie Cleutjens-Lin-
ders en zoon Michel.

Zaterdag 27 april 19.00 uur
Gebedsviering
Koor: Palet

Intenties voor de beide vieringen van 27 en 28 april: 

jaargetijde is voor Riky van der Hoff-van de Mortel; 
de intenties zijn ook voor Jos de Greef, Sjef Huys-
mans, Martinus van Osch vanwege zijn verjaardag.

Zondag 28 april 10.30 uur
Eucharistieviering

Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Jeanne Willems en Frans Kersten
Koor: Theobalduskoor

Zaterdag 4 mei 19.15 uur
Herdenking van de slachtoffers van de Tweede We-
reldoorlog
Koor: Palet

Kosterdienst

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
Nelly van Gemert, tel. 642504

28 april – 4 mei
Tiny Willems, tel. 641814

4 mei vanaf 18.00 uur – 11 mei
Nelly van Gemert, tel. 642504

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 5 en 12 
mei bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld 
wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk 
dinsdag 23 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.

De collecteweek 2019 is weer achter de rug. We kijken terug op een geslaagde collecte 
met een mooie opbrengst. In onderstaand overzicht ziet u de bedragen per goed doel
uitgesplitst naar 2019, 2018 en 2017.  Namens de deelnemende goede doelen willen wij 
iedereen hartelijk bedanken voor de giften. Een speciaal woord van dank aan: onze 
collectanten en iedereen die meegeholpen heeft voor, tijdens en na de 
collectedagen. Zonder jullie hulp was het niet gelukt. Om onze kosten zo laag mogelijk 
te houden, zijn er ook op andere wijze bijdragen geleverd, met dank aan de Pit voor het
beschikbaar stellen van de ruimte en de koffie/thee.
Maar ook ontvangen wij tijdens de collecte positieve berichten van u en dat waarderen 
wij enorm.

De werkgroep “ Samen sterk voor goede doelen” blijft haar schouders onder deze actie 
zetten en hoopt in 2020 weer op uw gift. Vanaf december 2019 zullen wij u weer 

informeren over de collecte door middel van publicaties in diverse media.
U vindt ons nu ook op facebook.

 
       2019       2018      2017 

1836.56 
 

1660.11 1687.38 

1398.82 1291.83 
 

1218.73 

1481.45 1490.57 1412.40 

2.453,01 2335.24 2313.64 

1.249,96 1245.89 1061.70 

 3.096,66 2956.62 2788.48 

1.242,33 1281.85 1136.92 

1.684,97 1657.09 1432.30 

1.648,16 1614.11 1488.61 

1.783,96 1512.81 1453.42 

Nvt Nvt 1401.64 

1.228,12 1077.53 910.54 

1.309,29 1262.42 1237.70 

1.476,53     1407.80     1290.76 

TOTAAL 21.889,82 20.793,89 20.834.22 
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Verzoek van de werkgroep “samen sterk voor goede doelen” aan de 
dorpsraad van Overloon. 

Wat vragen wij van de dorpsraad?
De werkgroep is geen stichting en kan niet zelfstandig opereren. Wij willen als werkgroep 
“samen sterk voor goede doelen”  een onderdeel worden van de dorpsraad zodat wij ons werk 
op een verantwoordelijke manier kunnen uitvoeren. 

Hoe denken wij dat we dat samen kunnen regelen?
Er zijn twee manieren: 
1. De penningmeester van de dorpsraad opent een rekening voor de werkgroep “samen sterk 
voor goede doelen”. Hij beheert deze rekening en maakt het geld over naar de landelijke 
verenigingen. Dit in samenwerking met een lid van de werkgroep. 
2. De penningmeester van de dorpsraad opent een rekening voor de werkgroep “samen sterk 
voor goede doelen”. Er wordt een machtiging geven aan één van de werkgroepleden om het 
geld te beheren en hij/zij kan zo het geld overmaken naar de landelijke verenigingen. (minder 
werk voor de penningmeester van de dorpsraad). 

Gezamenlijk afspraken maken over: 
 Het overmaken van het geld: 1 x per jaar direct na de collecte of op het tijdstip dat de 

landelijke vereniging hun collecte week heeft.
 Hoe vindt de controle plaats van de handelingen omtrent de bankrekening

(kascontrole)

Om elkaar op de hoogte te kunnen houden over de werkzaamheden, ontwikkelingen en 
afspraken zal er iemand van de werkgroep plaatsnemen in de dorpsraad. Dit is in feite al 
geregeld doordat Riny van Schalkwijk zowel in de dorpsraad als in de werkgroep actief is. 
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Inschrijving Familie Biljarttoernooi 2019 

Naam Familie: ………………………………………………… 

Contactpersoon: ………………………….…………….Tel. nr.:……………………………..…………(verplicht) 

Emailadres contactpersoon: ………………………………..@…………………..(verplicht) 
Geef onderstaand uw gemiddelde per speler op, en bij Bron van welke bond/organisatie dit 
gemiddelde bekend is. 
Speler 1: …………………………… Gemiddelde …………..…… Bron: ................... 
Speler 2: …………………………… Gemiddelde …………..…… Bron: ................... 
Speler 3: …………………………… Gemiddelde ………..……… Bron: ................... 
Reserve speler: …………………………… Gemiddelde …………..…… Bron: ................... 

Wanneer een speler eerder heeft meegedaan aan dit toernooi wordt het algemeen gemiddelde van dit toernooi aangehouden. 
Wanneer een speler is aangesloten bij  een bond, wordt het bondsgemiddelde aangehouden. 
De aantal caramboles worden bepaald door het gemiddelde te vermenigvuldigen met 25. Wanneer een speler geen bekend 
gemiddelde heeft, dient hiervoor een geschat gemiddelde op gegeven te worden (wat tijdens de competitie kan worden 
aangepast). 

Onze voorkeur gaan uit naar de onderstaande speeldag(en):  
( doorstrepen welke avond u niet kunt spelen. Geprobeerd wordt, hier in ronde 1 rekening mee te houden)
Maandag / Dinsdag / Donderdag / Vrijdag / Zaterdag  (de zaterdag is een reserve avond)

Voor de 22e keer organiseert 
L.B.C. het jaarlijkse Familie Bil-
jarttoernooi in het sportcafé

van de Raaijhal. Dit toernooi zal worden gehouden 
in de maanden Mei en (deels) Juni 2019.

Het is de bedoeling dat de deelnemende teams be-
staan uit, totaal, 4 spelers(sters), waarvan minimaal 
2 personen familie van elkaar moeten zijn. Het team 
kan dus eventueel aangevuld worden met 2 niet fa-
milieleden. (3 personen voldoet, maar een reserve 
is handig)
Per wedstrijdavond worden de wedstrijden ge-
speeld door 3 leden van het team.

Zoals ieder jaar staan de wedstrijden niet alleen in 
het teken van prestaties, maar vooral ook voor de 
gezelligheid.

Wie mag zich winnaar gaan noemen van het Familie 
Biljarttoernooi 2019?

U kunt zich aanmelden d.m.v. “alle” onderstaande 
gevraagde gegevens te zenden aan:
familiebiljarttoernooi@gmail.com

(Gelieve per email “alle” gevraagde informatie toe-
sturen: Contact informatie,  de gevraagde gegevens 
per speler, en op welke dag u in ronde 1 zeker niet  
kunt spelen.)

Indien u niet over email beschikt, kunt u onder-
staande strook inleveren op het volgende adres:
Rob Berden
Achter de Linde 34
5825 CK Overloon
06-46207374

Aanmelding dient uiterlijk op vrijdag 19 april 2019 
ingediend te zijn.
Er is plaats voor maximaal 24 familie-teams. Dus wie 
het eerst komt, die het eerst maalt.

Het inschrijfgeld bedraagt €15,00 per team.

Familie Biljarttoernooi
2019
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Geweest: lezing kaas maken en 
kaas proeven.

Het eerste deel van de avond ver-
telde Mieke de Bruijn hoe je thuis 
kaas kunt maken. Hieraan voor-

afgaand werd ons iets verteld over de geschiedenis 
van kaas en de smaakontwikkeling hiervan. Om 1 
kilogram kaas van de koe te krijgen, heb je 10 liter 
melk nodig. Ook werd benadrukt dat je heel hygi-
enisch te werk moet gaan als je kaas gaat maken. 
Bijvoorbeeld: geen plastic kommen, maar stalen of 
glazen kommen. En denk niet alleen aan kaas van de 
koe; ook het schaap, de geit, de kameel en de buf-
fel geven melk waarvan heerlijke smaakvolle kazen 
gemaakt kunnen worden. Ambachtelijke kazen zijn 
op het moment helemaal “hot”. Denk aan streek-
producten, zowel bij ons in de buurt als uit verre lan-
den. Ook toevoegingen zijn populair, zoals kruiden 
en zelfs asperges en pepers.

Na de pauze kwam het echte smaakvolle gedeelte: 
Mieke had gezorgd voor een aantal kazen die ge-
proefd gingen worden in combinatie met ingredi-
enten die de smaakbeleving naar een hoger niveau 
brachten.
1.  Een puntje schapenkaas met een tomaatje en een

basilicumblaadje.
2. Dadels gevuld met geitenkaas en honing.
3.  Mosterdspread (roomkaas met mosterd, peper-

tje en sinaasappelschil uit de molen) met rogge-
brood.

4.  Blauwaderkaas met zoet brood (krenten en no-
ten) en een port.

5.  Oud Hollandse Goudse kaas in brokjes. Hoe ouder
de kaas, hoe meer smaak.

6.  Drie puntjes Spaanse tapaskaas: Goats (geiten-
kaas), Ibercio (schapenkaas) en Monchego (koei-
enkaas).

7.  Gevulde wrap met geitenkaas, zongedroogd to-
maatje, sla en kruidenkaas.

Tijdens de proeverij konden we noteren welke ka-
zen we dachten te proeven. Diegene die de meeste 
goede antwoorden heeft zal van Mieke een kaas-
pakket ontvangen.
Het was een fijne, gezellige, smaakvolle avond!

Muur van Vrijheid in Overloon

In het Oorlogsmuseum Overloon wordt door kunste-
nares Angret Meij deze week de laatste hand gelegd 
aan de Muur van Vrijheid. Op zondag 7 april vond 
de onthulling daarvan plaats.

Wat is vrijheid voor jou? Die vraag stelde de uit Te-
gelen afkomstige Angret Meij in de afgelopen drie 
jaar aan honderden mensen. En het antwoord op 
die vraag ging zoals verwacht kon worden alle kan-
ten op. Meij ging daarmee aan de slag door elk van 
die antwoorden vast te leggen in een schilderijtje. 
Elk schilderijtje, van 10 bij 15 centimeter, werd zo 
een persoonlijke bouwsteen om een muur mee te 
bouwen. Inmiddels heeft zij vele honderden schil-
derijtjes, die nu in Overloon samengebouwd gaan 
worden tot een vrijheidsmuur.

Inmiddels is er ook een boek gemaakt over deze 
muur, met daarin een groot aantal persoonlijke vi-
sies op wat vrijheid voor mensen betekent. Het boek 
is rijkelijk geïllustreerd met de kleine kunstwerkjes 
die bij elk verhaal horen.

De muur en het boek werden gepresenteerd tijdens 
de onthulling op zondagmiddag 7 april in het Oor-
logsmuseum Overloon. De muur zal in het museum 
te zien zijn tot 18 oktober, de dag waarop Venray 
werd bevrijd in 1944 en het eindpunt van de Slag 
om Overloon.
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’n Heitje voor ’n Karweitje 2019

Op vrijdag 5 april hebben ruim 
40 scoutingleden (bevers, wel-
pen, verkenners en explorers) 
plechtig beloofd dat ze samen 

met alle andere leden en hun leiding het spel van
scouting met veel plezier zullen spelen. Dit doen ze 
tijdens de wekelijkse bijeenkomsten in of buiten de 
blokhut, en natuurlijk op kamp. Afgelopen week-
end zijn de scouts en explorers op weekendkamp 
geweest op Kamp Zuid en over een week gaan de 
welpen op “Zomerkamp”. Dit zijn activiteiten waar 
u meestal niet zoveel van bemerkt.
Er zijn ook enkele dagen in het jaar waarop Over-
loon de scoutingleden wel actief bezig ziet in het
dorp. Naast 4 mei en de Opschoondag is dat natuur-
lijk op Paaszaterdag!
Op zaterdag 20 april is er weer ’n Heitje voor ’n Kar-

weitje en  kunt u weer een beroep doen op een van 
onze jeugdleden om hen een karweitje uit te laten 
voeren, zodat u met een opgeruimd en tevreden 
gevoel van het paasweekend kunt genieten. De kin-
deren krijgen natuurlijk ook een tevreden gevoel als 
ze voor het gedane werkje een heitje in ontvangst 
mogen nemen. Wij herhalen graag nog eens dat 
de meeste kinderen echt liever iets doen voor dat 
heitje dan dat ze “zomaar iets krijgen”. Dat geldt 
zeker nog veel meer als ze een leuke opdracht mo-
gen uitvoeren!
Komt er niemand aan de deur of was u even niet 
thuis en wilt u toch graag dat er een klusje gedaan 
wordt, dan kunt u tot 14.00 uur terecht bij onze 
tent op het 14 Oktoberplein.
Scouting Overloon bedankt iedereen alvast bij voor-
baat en wenst u allen een fijn paasweekend toe.

’n	Heitje	voor	een	Karweitje	2019
(Paas)zaterdag	20	april	

Nieuws van de Verjaardagenactie

De Verjaardagenactie kwam on-
langs in vergadering bijeen. Als 
eerste stond op het programma 

een presentatie van Kinder Vakantie Week Over-
loon, die jaarlijks een bijdrage van de Verjaardagen-
actie ontvangt. Ralf van de Ven en Leontien Teunis-
sen van deze enthousiaste groep wisten met hun 
verhaal, ondersteund door PowerPoint beelden, de 
aanwezigen uitstekend te boeien. De vrijwilligers 
van de Verjaardagenactie waren enthousiast over 
het plezier dat op de getoonde foto- en filmbeel-
den van de kinderen af straalde. “Daar doen we het 
voor…!” 

Vervolgens kwam de verdeling van de opbrengst 
van 2018 aan de orde. Deze ziet er als volgt uit: De 
diverse jeugdonderdelen van Scouting € 1.000,00, 
Oranjefeesten € 500,00, Schoolverlaters € 500,00, 

Jeugdcarnaval € 500,00, St. Nicolaascomité € 500,00, 
SJIL € 750,00, Kindervakantiewerk € 500,00 en Jeugd-
kamp SSS’18 en jeugdkamp Fanfare elk € 300,00. De 
organisaties hebben deze bedragen inmiddels van 
ons ontvangen.

Ter afsluiting werden de collectanten voor hun goe-
de werk getrakteerd op een “rondje van de zaak”. 

Oh, ja, en dan nog dit: de jarigen van maart brach-
ten € 506,93 bijeen, zodat wij ook volgend jaar weer 
de Overloonse kinder- en jeugdorganisaties met een 
bijdrage zullen kunnen verrassen!

Alle jarigen hartelijk dank en volgende keer meer 
nieuws van…

Stichting Verjaardagenactie Overloon 

Neej thema òp de website!

De vuggelkes fluite wer , ‘t vörjaor is begònne en ‘t 
is de högste tied vör ‘n neej thema. Dizze kier göt dè 
ovver lierarestress.

Gillie vraogt òllie natuurlek af hoe kòmme ze d’r 
òp? Dè legge weej gaer efkes uut: 
Òp dit moment stöt de Jozefschól, vroeger baeter 
bekend as de jonges- en derreschól midde ien de 
belangstelling. ‘t Âlde gebouw is gedatierd en án 
vervanging toe. Hoe ‘t ‘r allemól uut göt ziên is nog 
punt van discussie en ònderzuûk, mar ‘t het al hiël 
wá stress òpgeleverd.

D’r is ok hiële ândere stress vör lierare en dieje kânt 
het Piet Beurskens òp zien gehiël aege manier be-
licht. De foto’s die beej ‘t artikel geplátst zien kòm-
me uut de Âlde Schoenedoës en ‘n privé-album.

Kiek mar ‘s òp de site, veul laes en kiêkplezier! En as 
âltied: hedde òpmerkinge, commentaar of sugges-
ties vör ánvulling van ònze woordelieste lót ‘t dan 
wiëte via ‘t gasteboek of de mail. Weej huure gaer 
van òllie.

Wies wer ‘s!
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DOE MEE AAN
RUN JE EIGEN RAAIJHAL

Heb je een idee om een leuk event te organiseren,
meld je dan bij ons en gaan we dit samen realiseren.
(Bijna) Alles kan en mag en maak kans op een mooi 
bedrag!

Een nieuwe activiteit organiseren zonder financiële 
risico’s!
Dat kan in het nieuwe plan van de Raaijhal. Omdat 
centen vaak de drempel vormen om een activiteit te 
organiseren hebben de beheerders van de Raaijhal, 
Harold en Petra Goemans een nieuw plan bedacht: 
Run je eigen Raaijhal. 
Ze nodigen groepen uit in eigen beheer een activi-
teit te organiseren in of rond de Raaijhal en daar-
mee een mooi bedrag te verdienen voor hun club, 
groep, vereniging of familie. 

Door de Raaijhal wordt een budget beschikbaar ge-
steld, zodat je zelf geen investering hoeft te doen. 
Levert het event een goed resultaat op dan kun je 
een mooi bedrag winnen want 50% van de winst is 
beschikbaar als zijnde prijzengeld voor de organise-
rende club.

Het gaat als volgt in zijn werk: 
Je verzint een leuke “nieuwe” activiteit of evene-
ment die zoveel mogelijk mensen trekt. Dit kan va-

riëren van bv. een tropical party, singer-songwriter-
avond tot een toernooi, etc. Alles is mogelijk zolang 
het realistisch en ook uit te voeren is.

Maak een plan, werk dit uit, schat in hoeveel men-
sen er zullen komen, welke middelen je nodig hebt 
en wat de kosten zullen zijn. Leg dit voor aan Harold 
en Petra en als er een gezamenlijk akkoord komt 
wordt er groen licht gegeven en kan de datum voor 
de activiteit worden gepland. 

Waar nodig en gewenst krijg je ondersteuning, coa-
ching en medewerking van de Raaijhal. De organi-
satie van het event ligt verder van het begin tot het 
einde helemaal bij jouw team, dus reclame maken, 
opbouwen, bier tappen, opruimen en schoonmaken 
doe je allemaal zelf.

Schieten er nu allerlei frisse ideeën door je hoofd 
of krijg je met dit plan de kans om die lang gekoes-
terde droom te realiseren, kijk dan op de site www.
raaijhal.nl/nieuws voor meer informatie of neem 
contact op met de Raaijhal. Tel: 06 461 00 643. 
Een mail sturen kan ook naar info@raaijhal.nl en 
dan nemen Harold en Petra met u contact op. 
Harold en Petra vertellen je graag alles over Run je 
eigen Raaijhal!

Open podium

Het is bijna zover….het 
open podium gaat weer 

open voor aanstormend Overloons talent. Op zon-
dag 28 april staan de eerste artiesten om 18.00 uur 
al  op het podium.

Ook dit jaar belooft het weer een mooie muzika-
le avond te worden. Zangeressen, alleen of als 
duo, bandjes, winnaars van “ the  Golden ticket” 
bij “Loen gots talent” , een kwartet gitaristen, een 
mondharmonica-specialist, slagwerkers  en noem 
maar op….

Van beat, tot slagwerkmuziek, van rock and roll tot 
country, van the Eagles tot Amy Macdonald en van 
Dolly Parton tot Lynn Anderson…..

Nieuwsgierig geworden naar al die 
Overloonse  talenten? Of gewoon 
zin in een gezellige avond? Ieder-
een is op zondag 28 april van harte 
welkom in de Pit. We weten zeker dat je er geen 
spijt van gaat krijgen!

Tot dan …. En  de artiesten? Zij  krijgen bij voorbaat 
al  een groot applaus….. want je moet maar durven!  
We wensen je alvast een optreden met een flink  ap-
plaus van het publiek toe! 

Werkgroep Open Podium
Paul Arts- Bert Bardoel- Willeke Boom –Jan Mels-
sen-Leon van Reijmersdal 
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DE PIT THEATER KOMT MET
EEN NIEUWE VOORSTELLING!

Man man man, wat was het gaaf 31 maart jl. in de 
Pit. “Martijn zingt Hollandse Meesters” werd fantas-
tisch ontvangen bij het publiek. We hebben erg veel 
lovende reacties mogen ontvangen. Verbazing dat 
dit in de Pit kon was een veel gehoorde reactie, maar 
ook; erg mooi, geweldige sfeer, fantastisch licht, mooi 
geluid en erg leuke en professionele voorstelling. Het 
publiek heeft genoten. En dat willen we het publiek 
graag weer laten doen!

Vandaar dat we in tegenstelling tot onze eerdere 
berichtgeving toch nog een extra voorstelling heb-
ben geboekt. En wel op zaterdag 18 mei a.s.! Wij 
hebben ‘Mannen van Naam’ weten te strikken om 
op die datum een erg leuke voorstelling aan u te 
presenteren.

‘Mannen van Naam’ bestaat uit drie doorgewinter-
de muzikanten die hun sporen vooral hebben ver-
diend in de bekende pretpop- en theaterband Pater 
Moeskroen. Ze verstaan de kunst van het schrijven 
van liedjes vol humor en melancholie en weten 
daarbij maar al te goed hoe je het publiek dient te 
vermaken.
Terug naar de eenvoud van het 
mooie luisterlied. Pakkende au-
tobiografische teksten, gezellige 
verhalen, fijne akoestische instru-
menten en opzwepende folkmu-
ziek door drie ras muzikanten.

MAN MAN MAN
Een podium vol prachtige mu-
ziek-instrumenten. Drie boezem-
vrienden vol liedjes en verhalen. 
Man, man, man, wat kunnen die 
gasten spelen… En man, man, 
man, wat hebben ze een boel te 
vertellen. Maar bovenal, wat stra-
len ze een levenslust uit!

Als de mannen beginnen is de schaterlach nooit 
ver weg. Al vloeien de tranen niet alleen van het 
lachen. De kleine liedjes met teksten over alledaag-
se onderwerpen zijn ontroerend. Soms pijnlijk her-
kenbaar. Meestal troostend. Maar vaak ook hilarisch 
leuk. Want altijd is er de relativering. Een vrolijke 
Keltische folkdeun. Een accordeon, een banjo, een 
fluit of een doedelzak. Een aanstekelijk refrein of 
een goeie grap. En steeds is er die persoonlijke in-
steek. Het sympathieke contact met het publiek. De 
lol. De passie. De muzikaliteit. Man, man, man, dat 
wordt weer een mooi concert! En man, man, man 
wat zien wij u graag weer in de pit op 18 mei!

Voorstelling: MAN MAN MAN -
Mannen van Naam 

Datum: zaterdag 18 mei 2019
Tijd: 20:00 tot ca. 22:30 uur
Locatie: De Pit, Overloon
Prijs: € 17,50 (incl. 1 consumptie)

Reserveer uw tickets op www.depitoverloon.nl of 
scan de bovenstaande QR-code met uw smartpho-
ne.
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Puzzel mee en win

Deze keer prijzen beschikbaar
gesteld door DA en

Poort van Loon Martens Asperges.
Zie pagina achteraan.

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

Gevraagd
Toppers voor in de bediening vanaf 16 jaar!

Met name in het weekend voor enkele uren.
Werktijden vooral in de middag.

Werk jij graag met mensen en vind je het
leuk om gasten te verwennen?
Neem dan contact met ons op!

Familie Schraven
Golfbaan Overloon

info@golfbaanoverloon.nl
Tel: 06-29444018

LOGEKO CONCERT MET
LUNA ZEGERS SCHITTEREND

Een goed gevulde kerk en een schitterende sfeer, 
gaf je het gevoel dat er iets bijzonders stond te ge-
beuren. Ja, u hebt gelijk! Flamenco zangeres Luna 
was in Overloon op uitnodiging van LOGEKO. Luna 
is in Overloon beter bekend als Lonneke Zegers, die 
haar jeugd in Overloon doorbracht, maar helaas ook 
in die tijd haar vader en zus Marieke aan een onge-
neeslijke hersenziekte zag overlijden! Zij verliet met 
haar moeder Overloon om een nieuwe levensweg in 
te slaan, maar dit was slechts van korte duur. Haar 
moeder kreeg kanker en kwam vrij snel te overlij-
den! Wie kan zoiets nog begrijpen, laat staan bevat-
ten! De muziek en zeker de flamencomuziek heeft 
haar in de afgelopen jaren geholpen om de zin van 
het leven weer te zien. Gedurende het concert leg-
de zij de link tussen de teksten van de flamencolie-
deren en haar leven. Dit maakte indruk. Daarom 

stond er ook iets bijzonders te gebeuren 
Luna, Lonneke, heeft een bijzonder mooie 
stem. Zij zingt gepassioneerd en legt al 
haar gevoel in de liederen. Je kunt bijna 
niet indenken dat dit een vrouw is die haar 
roots in Overloon heeft en niet in Spanje. 
Wij als Overloonse dorpsgenoten hebben 
vanavond haar leven van wat dichterbij 
mee mogen maken en wij zijn haar daar 
dankbaar voor! Het concert was bijzonder 
mede door de beroemde flamencogitarist, 
maar ook door het geweldige Loons Ge-
mend Koor. Het was een bijzondere Spaan-
se avond waar we met een warm en trots 
gevoel op terug kijken.

Na afloop was er in Spaanse sferen, een ge-
zellig samen zijn in de Pit.

Foto’s Albert Hendriks
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Trio-expositie in Ontmoetingspunt ’t Helder te Overloon

Tijdens het weekend van 27 en 28 april is in ’t Helder 
een bijzondere expositie te zien. 
Drie regionale kunstenaars zullen hun werken ten-
toonstellen.

Jozine Pepers (Sint Antho-
nis) zette een aantal jaren 
geleden haar eerste stap-
pen in de tekenkunst. On-
dertussen zijn er heel wat 
tekeningen van haar hand 
gekomen en een aantal 
hiervan is gekozen voor 
deze expositie. Kenmerk 
van haar tekeningen is dat 
ze echt binnenkomen en heel natuurgetrouw zijn. 
“Houtskool is heerlijk om mee te werken en het 
is tevens een natuurlijk en erg oorspronkelijk pro-
duct”, volgens Jozine . Ze kan er ook heel goed haar 
gevoel in kwijt. Ze werkt graag zeer gedetailleerd, 
maar gebruikt ook vaak haar vingers. Wat met 
potlood niet kan, kan over het algemeen wel met 
houtskool. Naast vrij werk maakt Jozine ook werk 
in opdracht
(www.jozine.nl).

Adriaan van Rossen (Overloon) werkt als beeld-
houwer in steen, hout, maar ook wel in brons. Een 

beeldhouwer onderscheidt zich 
van andere kunstenaars door een 
ruimtelijke werkwijze en vormge-
ving. Het eindresultaat is daarom 
altijd een driedimensionaal kunst-
werk. Zijn werken zijn veelal geo-
metrisch en non-figuratief. Verder 
maakt hij bijzondere, maar veelal 
piepkleine kunst. Hij maakt sculp-
tuurtjes van de punten van tim-

mermanspotloden. Uniek in Nederland. Een viool, 
zeilbootje en olifantje zijn een paar voorbeelden 
van zijn maaksels en altijd, vanwege de kwetsbaar-
heid, te bewonderen onder een reageerbuisje. Mi-
nikunst dus (www.artisculp.nl) 

Gijs van Lanen (Overloon) is de 
derde kunstenaar van dit trio. 
Gijs maakt net als Adriaan drie-
dimensionaal werk. Ook hij 
heeft verschillende werkwij-
zen. Bij de meeste van zijn wer-
ken maakt hij gebruik van de 
vormen die al in het hout zit-
ten verscholen, dit is het werk 
wat bestaat uit wortelhout. 
Het hout wordt bewerkt en tenslotte zo nodig aan-
gevuld met metalen objecten, verzorgd door kunst-
smid Juul Baltussen. Een tweede richting is, laten 
we zeggen, het meer gladde werk. Het schuurwerk 
neemt hier een belangrijkere plaats in. De laatste 
tijd houdt Gijs zich ook bezig met het bewerken 
van oude meubels. Ook hier wordt materiaal als het 
ware weer opnieuw gebruikt en krijgt een nieuwe 
uitstraling. Een tafel, stoel en een krukje zullen op 
deze expositie als voorbeeld hiervan daarom aan-
wezig zijn (www.gijsvanlanen.nl).

U bent van harte welkom op deze trio-expositie 
op zaterdag 27 april en zondag 28 april van 11.00 
– 18.00 uur. De entree is gratis. De kunstenaars zul-
len tijdens de openingstijden aanwezig zijn op de
locatie.

Ontmoetingspunt ’t Helder is gelegen aan de Hel-
derseweg 31 in Overloon
(www.helder-overloon.com).

Woensdag 10 april is de Brabantse campagne
‘Ik let op wild’ gestart.

Als aftrap van de campagne in de gemeente Box-
meer hing Wethouder Jeu Verstraaten, samen met 
Dassenvereniging Brabant en WBE Boxmeer deze 
dag de eerste banner op in Overloon.
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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

IN VERBAND MET VAKANTIE IS
HUISARTSENPRAKTIJK MOOIJ GESLOTEN OP:

Maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei

Voor waarneming bij Spoedgevallen kunt u bellen van
8.00-17.00 uur met onderstaande arts

Achternaam letters A t/m J
Dokter vd Boom
Tel. 0478-641202

Achternaam letters K t/m Z
Dokter Mosch

Tel. 0478-631315

Voor spoedwaarneming tijdens avond, nacht/weekend
en feestdagen mag u bellen met de 

Centrale huisartsenpost: 0900-8880

 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! 
 
19 april Dagworkshop beeldhouwen 09.30 uur 
 
23 april Engelenavond met Marielle Beks 20.00 uur 
 
24 april Workshop palletschilderen 13.30 uur 
 
24 april  Start cursus ‘Zelfzorg met energie’ 19.30 uur 
 door Marjo Weerts      www.circleofbalance.nl 
 
27/28 april Trio-expositie door Gijs van Lanen, Jozine Pepers 

en Adriaan van Rossen   Gratis  11.00 – 18.00 uur 
 

 Meer informatie vindt u op de website! 

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

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?
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NIEUWE ONTWIKKELINGEN
BIJ DE TAPASPROEVERIJ

Sinds 1 april zijn de vaste openingstijden van de 
winkel komen te vervallen. Dit omdat het met gro-
te regelmaat niet meer te combineren was met de 
grote partijen / catering. Ik heb dan alle 
ruimte nodig in de keuken voor deze 
groepen. Uiteraard blijft het wel mogelijk 
om kleine bestellingen te plaatsen zoals 
u gewend bent. Deze kunnen dan op een
afgesproken tijdstip opgehaald worden.

De ruimte wordt ook steeds meer gebruikt 
voor privéclubjes en proeverijen. Daar wil 
ik me ook wat meer op gaan concentre-
ren. Zeker met de zomer op komst zijn er 
tal van mogelijkheden in de TAPASTUIN. 
Dus wil je met een besloten groep lekker 
komen genieten dan ben je van harte 
welkom vanaf 8 personen. Leuk voor een 
uitje met het bedrijf, familie, vrienden, 
sportvereniging enz.

Voor meer informatie kijk op
www.detapasproeverij.nl of maak even een af-
spraak via 06-12991979. 

Cookie komt naar huis

De Shermantank met de 
bijnaam ‘Cookie’, werd jaren geleden naar de Itali-
aanse plaats Ortona overgebracht om bij een Cana-
dees oorlogsmonument te worden geplaatst.
Nu komt de tank terug naar Overloon, de plek waar 
hij ook thuishoort. Cookie is door de Amerikaan-
se 7th Armored Divsion ingezet tijdens de slag om 
Overloon. 
Het is daardoor dus goed nieuws dat dit voertuig 
weer toegevoegd wordt aan de collectie van Oor-
logsmuseum Overloon. 

Aangezien Cookie naar huis komt, gaat er een an-
dere tank uit de collectie van het Oorlogsmuseum 
naar Italië om bij het monument te worden ge-
plaatst. Afgelopen week is daarom een ander type 
Shermantank per dieplader van 
Overloon naar Italië vervoerd om 
deze te ruilen met Cookie. 
Deze Sherman heeft geen binding 
met de oorlog in Nederland of de 
Slag om Overloon maar is wel het 
juiste type dat de Canadezen in Or-
tona gebruikt hebben. 
Zowel de Canadese veteranen als 
andere betrokkenen zijn daarom 
blij met de komst van dit type tank. 

Cookie komt terug met de diepla-
der waarop de andere Sherman-
tank vervoerd is naar Italië. Oor-

logsmuseum Overloon heeft aardig wat ervaring 
met grote transporten, maar toch blijft het altijd 
weer spannend hoe het transport zal verlopen. 
Op donderdag 11 april is de Sherman op de diepla-
der geplaatst in Ortona en deze zal naar verwach-
ting vijf dagen later arriveren in Overloon. 
Hier wordt de tank weer voorzien van de juiste 
Amerikaanse markeringen en teruggeplaatst in het 
museum.

Het belangrijkste is, dat door deze ruil twee voer-
tuigen weer terugkeren naar de plek waar ze thuis 
horen en dat naar ieders tevredenheid. 
Cookie zal ruim voor de herdenking van ‘De Slag om 
Overloon’ in oktober weer te zien zijn voor bezoe-
kers. Eind goed, al goed dus.

Cookie op de dieplader in Italië.

Tapasproeverij inclusief aperitief en dessert

€ 22.50

Voor meer informatie kijk op www.detapasproeverij.nl. 
Wel even reserveren via nummer 06-12991979.

SPAANSE MIDDAG

Zondag 21 juni (vaderdag) 

bij brasserie de Kuluut vanaf 15.00 uur!

Tapasproeverij inclusief aperitief en dessert

€ 22.50

Voor meer informatie kijk op www.detapasproeverij.nl. 
Wel even reserveren via nummer 06-12991979.

SPAANSE MIDDAG

Zondag 21 juni (vaderdag) 

bij brasserie de Kuluut vanaf 15.00 uur!
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Gezonde verse maaltijden aan huis!
€ 6,39 per maaltijd, geen bezorgkosten.

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

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.

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

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 



14

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

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

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.

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

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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Overloonse Bridgeclub

Tijdens de 5e zitting waren de 3 sterkste paren in 
de gele lijn:
1 Truus Kusters & Bert Vloet 65.00%
2 Corrie Hartong & Math Keulards 63.33%
3 Nellie Basten & Ethel Hilhorst 56.25%

In de rode lijn:
1 Miny & Wiel Verhoeven 60.76%
2 Antoinette Schaeffers & Henk de Vlam 60.42%
3 Luus & Wim van Son 60.07%

In de groene lijn:
1 Ricky Henckens & Leny Jansen 65.67%
2 Leo van Grootel & Adele van Leuken 62.83%
3 Magriet & Jan Mater 61.00%

Deze week de laatste zitting van deze ronde. De 3 
beste in de gele lijn:
1 Tonny van Ham & Mieke Stappers 63.50%
2 Corrie Hartong & Math Keulards 58.33%
3 Truus Kusters & Bert Vloet 56.67%

In de rode lijn:
1 Corrie & Hans Visscher 63.75%
2 Annet & Joop Timmer 60.42%
3 Antoinette Schaeffers & Henk de Vlam 58.75%

In de groene lijn:
1 Nelly & Piet Botden 74.47%
2 Magriet & Jan Mater 64.34%
3 Thea waterreus & Mien Hegger 58.26%

Einde deze ronde. De 3 paren met het hoogste ge-
middelde in geel:
1 Tonny van Ham & Mieke Stappers 57.59%
2 Truus Kusters & Bert Vloet 56.58%
3 Corrie Hartong & Math Keulards 55.81%

In de rode lijn de 3 paren met het hoogste gemiddelde:
1 Bér Poels & Harry Willems 56.62%
2 Luus & Wim van Son 54.75%
3 Miny & Wiel Verhoeven 53.15%

In de groene lijn de 3 paren die het hoogste gemid-
delde haalden:
1 Magriet & Jan Mater 59.71%
2 Thea Waterreus & Mien Hegger 58.43%
3 Nelly & Piet Botden 58.37%

Er volgt nu weer promotie en degradatie regeling.

KBO – OVERLOON

KALENDER VAN ACTIVITEITEN

VRIJDAG 26 APRIL Samen Eten en Ontmoeten bij 
“De Leuke Broeders”.
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.

Schaakclinic
Op woensdag 10 april was de eerste 
bijeenkomst van de schaakclinic in 
de Pit. Zoals te verwachten was het 
schaakniveau van de deelnemers zeer 
verschillend. Geen enkel probleem 

voor de 2 cursusleiders van schaakvereniging “De 
Vrijpion”. De beginners kregen de beginselen van 
het schaken uitgelegd en de meer gevorderde scha-
kers gingen door middel van het spelen van een ge-
zamenlijke partij het schaakspel verder analyseren.

Komende week zal na een korte herhaling een ver-
volg gegeven worden aan de schaakclinic. Belang-
stellende leden zijn ook dan nog van harte welkom. 
De laatste les zal zijn op woensdagmorgen 24 april 
van 9.30 uur tot 11.00 uur. Daarna gaan we zeker 
bekijken of we op de woensdagochtenden het scha-
ken voor de liefhebbers kunnen voortzetten. Aan-
melden of nadere informatie bij: Secretariaat KBO 
Wil Philipsen. 0478-641840 of 06-34992950

Vrijwilligersdag
Vorige week zijn de uitnodigingen voor de vrijwilli-
gersdag op 18 mei de deur uitgegaan.
Mocht je vrijwilliger zijn en heb je geen uitnodiging 
ontvangen voor de ontmoetingsmiddag, meld je 
dan bij het bestuur.
Het kan zijn door de aftrap naar een bedankmiddag 
voor alle vrijwilligers dat we iemand per ongeluk 
over het hoofd hebben gezien.

KBO-OVERLOON
Belangenvereniging van senioren 
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 Senioren outdoor !   FFysiotherapie  W.M. van Iersel,  I.H.G. Schreursysiotherapie  W.M. van Iersel,  I.H.G. Schreurs

 &  R. Verschuren &  R. Verschuren

 in samenwerking met KBO- Overloon  in samenwerking met KBO- Overloon 

 elke vrijdag 14:00 – 15:00 uur  vrijdag 14:00 – 15:00 uur 

 vertrek Sportpark de Raay. vertrek Sportpark de Raay.  
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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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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

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

Yoga & 
Energetische 

therapie 
www.karinmanders.nl 

schrijf@karinmanders.nl 

T 06 15597217  

       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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Agenda

2019

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
27 en 28 april
’t Helder, trio-expositie, Ontmoe-
tingspunt ‘t Helder, 11.00 - 18.00 
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
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 mei
de Pit, MAN MAN MAN - Man-
nen van Naam, de Pit, 20.00 - 
22.30 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

Verbeeten beste zelfstandige
supermarktondernemer van limburg

Familie Verbeeten van PLUS Verbeeten in Tegelen 
is, voor de tweede keer op rij, de beste zelfstandige 
supermarktondernemer van Limburg. Dat maakte 
het Vakcentrum op 5 april j.l. bekend. Jolien Ver-
beeten, Koen Verstegen en Jan Verbeeten hebben 
als succesvol ondernemers een duidelijke visie op de 
toekomst en op onderscheidend ondernemerschap. 
Verbeeten strijdt samen met de overige provincie-
winnaars verder voor de prestigieuze ZO²Z Award.

ZO²Z Award 2019-2020
De ZO²Z Award competitie is een initiatief van het 
Vakcentrum, de onafhankelijke belangenbehartiger 
en bewezen partner van mkb-winkeliers in food en 
fast moving consumer goods en franchisenemers. 
Het Vakcentrum organiseert de tweejaarlijkse com-
petitie om het belang van zelfstandige ondernemers 
te tonen voor ons land. Tijdens deze editie deed een 
recordaantal van 216 zelfstandige supermarkton-

dernemers mee aan de competitie. Onderscheidend 
ondernemerschap leeft!
Tijdens de eerste ronde van de ZO²Z Award compe-
titie werden deelnemers beoordeeld op werkgever-
schap, ondernemerschap, klanten, assortiment en 
innovatie. Het onderzoek werd uitgevoerd door on-
afhankelijk onderzoeksbureau Panteia. Daarnaast 
telden medewerkerstevredenheidsonderzoeken en 
klantentevredenheidsonderzoeken mee voor het 
vaststellen van de beste ondernemer per provincie. 
De toekomstvisie van zelfstandige supermarkton-
dernemers werd onderzocht middels een persoon-
lijk ambitiegespre. 

Landelijke top-3
Eind april maakt het Vakcentrum bekend wie de 
landelijke top-3 zijn. Op 14 mei wordt tijdens de 
Dag van het Vakcentrum duidelijk wie er met de 
prestigieuze ZO²Z Award naar huis gaat. 
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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

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

Heerlijke 100% blauwe bessen PRODUCTEN

Overloon - Mill
0478 - 507171   •   www.vangemertbv.nl

korting op alle  
 materialen voor  
tuinberegening!

Actie loopt t/m juni 2019

20%
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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, Raaijhal, 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
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
11 november
Huibuuke, Vör de kerk òp ’t
plein, op het plein voor de kerk,
10.30 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
Huibuuke, Kaartverkoop Bonte
Avonden, de Pit, 11.00 uur
15 december
Fanfare, Kerstconcert

19 december
KBO, Kerstviering

2020
5 januari
Huibuuke, Liedjesmiddag en 
uitkomen jeugdcarnaval, de Pit, 
14.11 uur
17, 18 en 19 januari
Huibuuke, jubileumfeesten, Plein
1 februari
Huibuuke, Bonte Avond, de Pit, 
20.00 uur
2 februari
Huibuuke, Bonte Avond, de Pit, 
19.00 uur
7 februari
Huibuuke, Bonte Avond, de Pit, 
20.00 uur
8 februari
Huibuuke, Bonte Avond, de Pit, 
20.00 uur
15 februari
Huibuuke, Ánwaerk Make, de 
Pit, 14.11 uur
22 februari
Huibuuke, Receptie, de Pit, 18.00 
uur
22 februari
Huibuuke, Stunt, de Pit, 20.00 
uur
22 februari
Huibuuke, After Roetsj Bal, de 
Pit, 20.30 uur
23 februari
Huibuuke, Optocht, 14.11 uur
23 februari
Huibuuke, Kinderhosbal, de Pit, 
15.00 uur
23 februari
Huibuuke, Optochtbal, de Pit, 
15.00 uur
24 februari
Huibuuke, Klonebal, de Pit, 11.11 
uur
24 februari
Huibuuke, Jeugd Bonte Middag, 
de Pit, 14.30 uur
24 februari
Huibuuke, Hui-XL, de Pit, 20.30 
uur
25 februari
Huibuuke, Van Hier nor Daor, 
Plein, 11.11 uur
25 februari
Huibuuke, Huilalbal, 14.00 uur
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 21-4-2019.

De prijzen worden deze keer beschikbaar gesteld door DA en Poort van 
Loon Martens Asperges.

De winnaars van de vorige keer
Kruiswoordpuzzel 3-4:

Maria Hendriks (PLIEN) en
Chrit Joosten (IJssalon CLEVERS).

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

De woorden zitten horizontaal, verticaal 
en diagonaal in alle richtingen in de puzzel 
verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlap-
pen. Zoek ze op en streep ze af. De over-
blijvende letters vormen achter elkaar ge-
lezen de oplossing.

AANGENAAM
AANVAL
ABSENT
ADRES
BALLET
BUREAU
CONDOR
DIERENWINKEL
EETKAMER
GAMMEL
GAPEN
GELDIGHEID
JUDAS
KOPJE

LAMPJE
LERING
ONKRUID
REIKEN
REUZE
SAMENTREKKEN
SIGAAR
TREDEN
VERONA
VILLA
VLAAI
WOEDE
WURGEN
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BLOEMS OVERLOON
VENRAYSEWEG 7         5825 AA OVERLOON

0478-641890    INFO@BLOEMS-OVERLOON.NL 

is uw secretaresse ook zo'n toppertje?
       zet haar in de bloemetjes!

18 april secretaressedag.
u kunt bij ons online bestellen,mailen of bellen.

op 19 april zijn wij tot 18:00 u geopend
i.v.m goede vrijdag.

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

Top	Aanhangwagens	
door	een	

Top	Werkgever	

Verkoop	via:		Janssen	aanhangwagens,		Baansestraat	5a	te	Overloon		

Redactie:
redactie@onseigenerf.nl T 641641

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

Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl T 202664

    06-11424617

www.onseigenerf.nl

Abonnement 2019:  € 13,50

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor 

de uitgave van   1 mei
aanleveren uiterlijk 24 april 20.00 uur

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

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

openingstijden een exemplaar ophalen!

 

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


