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Overloonse lintjesregen

Op 26 april reikte burge-
meester Van Soest in het 
gemeentehuis van Boxmeer 
21 Koninklijke onderschei-
dingen uit. In vergelijking 
met andere jaren was het 
een groot aantal gedeco-
reerden, een echte lintjesre-
gen dus. We zijn bijzonder 
trots op de volgende inwo-
ners uit Overloon.

De heer J.F. (Koos) van der 
Hoff – 77 jaar, Overloon
Benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau
Koos van der Hoff heeft in 
de afgelopen 50 jaar veel 
vrijwilligerswerk verricht 
voor de gemeenschap van 
Overloon. Van 1967 tot heden is hij lid van Zangver-
eniging LOGEKO in Overloon. In die periode is hij 28 
jaar bestuurlijk actief geweest voor de vereniging als 
voorzitter en vicevoorzitter. Nog steeds is hij een actief 
lid van diverse commissies en werkgroepen. Ook heeft 
Koos zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de kerkge-
meenschap in Overloon. Van 1975 tot 2010 was hij lid 
van het kerkbestuur. Voor zijn prijzenswaardige inzet 
ontving hij in 2002 de Pauselijke onderscheiding ‘pro 
ecclesia’. Sinds de fusie in 2010 is hij lid van de beheer-
commissie en de deelparochieraad en hij is nog steeds 
dirigent van het dames- en herenkoor. Daarnaast was 
Koos der Hoff in 1967 medeoprichter van het ‘Jonge-
renkoor’ in Overloon waar hij tevens dirigent werd. In 
de loop der jaren kreeg het koor andere namen: ‘Jon-
gerenkerk Overloon’, ‘Young Sound’ en ‘Zang- en The-
atergroep Oker’. Tot aan het einde van zijn lidmaat-
schap in 1990 was hij actief bij diverse voorbereidende 
werkzaamheden en was hij diverse jaren bestuurslid.

De heer P.G.H. (Piet) Marcellis – 77 jaar, Overloon
Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau
Piet Marcellis is sinds de oprichting van de Stichting De 
Oude Schoenendoos in 1982 bestuurslid en sinds 1985 
is hij voorzitter. De stichting heeft als doelstelling het 
voor een breed publiek openbaar en toegankelijk ma-
ken van het historisch en cultuur erfgoed voornamelijk 
betreffende de dorpen gelegen binnen het grondge-

bied van de voormalige gemeente Vierlingsbeek. Met 
grote inzet levert Piet daar een belangrijke bijdrage 
aan. Daarnaast vertegenwoordigt hij de stichting in 
breder verband zoals bij het Historisch Platform Ven-
ray, Brabants Heem en Erfgoed Brabant. Ook was hij 
betrokken bij de totstandkoming van historische uit-
gaven zoals de boeken ‘Grenzen Verlegd’ en ‘Overloon 
100 jaar verenigd’ en de film ‘Sporen naar het Verle-
den’.

De heer T.H.P.D. (Theo) Verdijk – 68 jaar, Overloon
Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau
Al 40 jaar verricht Theo Verdijk vrijwilligerswerk in 
Overloon en omgeving. Hij is vanaf 1978 tot heden 
actief voor Stichting ‘De Huibuuke’ waarvan hij een 
aantal jaren bestuurslid was. Daarnaast is hij sinds 1984 
bestuurslid van de Stichting ‘Herdenking slag om Over-
loon’ die jaarlijks herdenkingsbijeenkomsten organi-
seert. Tevens verzorgt hij voor het Regionaal Bureau 
Toerisme Land van Cuijk (RBT LvC) als ‘Groeter’ rond-
leidingen door Overloon. Vanuit het RBT LvC is hij ook 
aanwezig bij beurzen in binnen- en buitenland om het 
Land van Cuijk te promoten. Ook is hij bestuurslid van 
de Stichting ‘Schijt aan de Grens’ die tweejaarlijks een 
kunst- & cultuurevenement organiseert op de grens 
van Limburg en Brabant. Daarnaast is hij bestuurslid 
van Openluchttheater Overloon en is hij actief voor de 
Overloonse dorpskwis  Stichting ‘Loën Wet ‘t’.

V.l.n.r. Piet Marcellis, Theo Verdijk, Koos van der Hoff
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Het mag geen naam hebben

De Koning zat te behagen…  en koos voor Theo, Piet en Koos

… en de kinderen hapten koek en gooiden blik

Rookworst zonder r is ookworst! Hier moest ik het boekenweekgeschenk voor lezen.

SSS’18 1 – Volharding 1 ………dit jaar ’n klasse apart!?

Een goei leven beleven, dit jaar ook weer in Overloon!

Het laatste weekend voor de zomervakantie wordt 
Een Goei Leven in het Land van Cuijk georganiseerd. 
Een uniek driedaags evenement op 15 bijzondere 
locaties. 

Op zondag 30 juni: Lekker Loën – Museumpark 
Overloon 

Op zondag 30 juni aanstaande willen wij op het 
prachtige plein aan het Museumpark, in het kader 
van een goei leven beleven, Lekker Loën organise-
ren, een belevingsmarkt waarover binnenkort meer! 

Wij maken dan ook graag plaats voor uw ambacht, 
bijzondere hobby, creativiteit of iets anders. Wij 
zouden het fijn vinden als u contact met ons op-
neemt

Namens de organisatie:
PLIEN - Museumzicht - de Papegaai – Speeltuin Ge-
woon Buiten - het Oorlogsmuseum
 
Pauline en Peter Brouwer
06-22123419

Een goei leven feesten beleven, dit jaar ook weer in Overloon!
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Wij maken dan ook graag plaats voor uw ambacht, bijzondere hobby, creativiteit of iets 
anders. Wij zouden het fijn vinden als u contact met ons opneemt

Namens de organisatie: 
PLIEN - Museumzicht - de Papegaai – Speeltuin Gewoon Buiten - het Oorlogsmuseum

Pauline en Peter Brouwer
06-22123419 

Directeur van Josefschool weg

BS Josefschool in Overloon 
moet op zoek naar een 
nieuwe directeur. De huidi-

ge directeur, Jochem Gerrits, heeft in een brief aan 
de ouders van de leerlingen laten weten na de zo-
mer aan de slag te gaan als onderwijsadviseur bij 

een bureau in Venlo. De school zit midden in een 
proces waarin ouders en andere inwoners van Over-
loon mee kunnen praten over de onderwijskundige 
koers die de school moet volgen. Daarnaast is men 
volop bezig met de plannen voor de nieuwe school.
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Kerkberichten
Vieringen 4 mei – 18 mei

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

Zondag 5 mei 10.30 uur
Eucharistieviering en Kinderwoorddienst
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acolieten: Gerda Willems en Joep Smeets
Koor: Theobalduskoor

Zondag 12 mei 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pater Baart s.c.j.
Acoliet: Gerda Willems

Koor: Theobalduskoor

Intenties: Harrie en Marie Bardoel-van Duijnhoven

Kosterdienst

28 april – 4 mei
Tiny Willems, tel. 641814

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

12 mei – 18 mei
Jan Hendriks, tel. 641753

19 mei – 25 mei
Tiny Willems, tel. 641814

Uitnodiging voor de Kinderwoorddienst op zondag 5 mei
aanvang 10.30 uur in de H. Theobalduskerk te Overloon

Beste ouders/verzorgers en 
kinderen van groep 1 t/m 
groep 8
Wil je samen met andere 
kinderen ook meedoen in 
de Kinderwoorddienst: kom 
gerust eens meedoen. De 
kinderen die komen vinden 
het altijd erg gezellig. Je 

mag ook kinderen meebrengen, je hoeft niet ge-
doopt 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:
Als Jezus erbij is……

De leerlingen lijken na Pasen de draad van hun le-
ven weer op te pakken alsof er niets gebeurd is. 
Wanneer ze na een nacht vissen terugkomen met 
lege netten vraagt een vreemde hen om vis. Hoewel 
ze Jezus niet herkennen, proberen ze nog een keer 
om vis te vangen. Waarom doen ze dat? Hebben ze 
de afgelopen drie jaar soms van Jezus geleerd dat je 
in je zorg voor anderen een stap verder moet gaan 
dan je aanvankelijk van plan was? Heb je dat ook 
wel eens dat je iemand niet herkent, en doe je dan 
ook wat hij/ zij tegen je zegt? Wat zou jij doen? Ben 

je ook benieuwd hoe het verhaal verdergaat? Kom 
dan luisteren hoe het afloopt. Jij komt toch ook 
weer?

Wat is een kinderwoorddienst?
Wij hebben voor de kinderen in een aparte ruim-
te in de kerk een kinderviering van ongeveer een 
half uur. Jullie ouders/verzorgers blijven in de ge-
wone viering, maar als je het de eerste keer nog een 
beetje eng vindt, mogen je papa of mama, opa of 
oma meelopen.
Jullie horen hier het 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 zit-
ten, 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 al-
lemaal.

De volgende kinderwoorddienst is op zondag: 2 juni 
2019



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.

TV-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bij-
zondere feestdagen en op de vierde zaterdag van 
de maand, (in de maand mei op zaterdag 25 mei) 
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 19, 25 en 
26 mei bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld 
wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk 
dinsdag 7 mei 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

Het is alweer een aantal jaren traditie, op de twee-
de zaterdag van mei, met de parochie Maria Moe-
der van de kerk samen op bedevaart naar Kevelaer.

We doen dat met eigen vervoer (carpoolen).
Alle parochianen, ouderen, jonge gezinnen en in het 

bijzonder ook degenen die nog nooit in Kevelaer op 
bedevaart zijn geweest, zijn van harte uitgenodigd 
om deel te nemen. Voorgaande jaren was dit steeds 
een mooie middag, dus van harte aanbevolen.

ZATERDAG 11 MEI
PAROCHIEBEDEVAART NAAR KEVELAER
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Programma:
13:00 uur:  verzamelen voor vertrek richting Keve-

laer (carpoolen).
Parkeren in Kevelaer kan op de Antwer-
pener Platz en/of Friendenstrasse
(€ 3,- contant betalen)

13:45 uur:   Verzamelen op het plein (Kapelleplatz) 
bij de Genadekapelle

14:00 uur:   Eucharistieviering in de Kaarsenkapel 
(Kerzenkapelle)

15:15 uur:  ezamenlijk Kaffee mit Kuchen in het 
Priesterhuis, Kapellenplatz  35, 47623 Ke-
velaer

16:00 uur:  Kruisweg in het Marienpark of Rozen-
kransgebed bij de Genadekapel voor de-
gene die minder mobiel zijn

16:45 uur:  Vertrek huiswaarts

Kosten: bijdrage voor carpooling, verrekenen met 
chauffeur en koffie ca. € 10,-- (ter plaatse met elkaar 
afrekenen). Bent u wat minder mobiel en neemt u 
een rollator of rolstoel mee, laat dit dan weten.

Aanmelden deelname vanuit Overloon vóór 4 mei 
via contactpersoon Gerda Willems-Janssen, tel 0478 
– 642213 of via de pastoraal werkster Jantje Bax
email: bax@parochiemariamoedervandekerk.nl te-
lefoon: 06 - 30 51 76 29
Adres: Lepelstraat 13a | 5845 BK | Sint Anthonis

Stiltewandeling in de Helderse bossen van Overloon

Dat stilte en duurzaamheid twee zaken zijn die je 
met elkaar kunt verbinden, kun je op zondag 5 mei 
ervaren. Na een korte introductie met poëzie en 
muziek start een stiltewandeling van ongeveer 45 
minuten over een heerlijk slingerpad in de Helder-
se bossen. Dan volgt een ronde met thee, frisdrank 
en biologische koekjes en kunnen we ons buigen 
over de vraag hoe we in ons eigen leven kunnen 
bijdragen aan een Groene Aarde. Ieder die dat wil, 
nodigen wij uit om zijn ideeën hierover kort en bon-
dig samen te vatten. Ook zou je kunnen vertellen 
over een specifiek – zelfgemaakt of zelf gebruikt – 
‘groen’ product. De middag wordt georganiseerd 

door De Groene Draak, een beweging die een ge-
voel van verbondenheid met de aarde en zorg voor 
het milieu wil stimuleren. Voor meer info kijk op 
www.aquariel.nl onder het kopje Groene Draak.

Datum: Zondag 5 mei
Tijd: 14.00 – 16.30 uur
Startpunt: Helderse Duinen 39 Overloon
Kosten: vrijwillige bijdrage
Opgave graag telefonisch (uiterlijk zaterdag 4 mei), 
0478-561225
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Een zonnige 9e editie van de PLUS Kleffenloop!

Met meer dan 300 deelnemers en 
veel publiek bij de start en finish 
is de 9e editie van de Plus Klef-
fenloop op zondag 14 april 2019 
een gezellige editie geweest. 

Maar liefst 76 jeugd deelnemers hebben meegelo-
pen op de 250 meter en 1 kilometer. Voor de top 3 
van iedere leeftijdscategorie bij zowel de jongens 
als de meisjes van de jeugd was er een mooie beker. 
Alle uitslagen zijn nog na te lezen op www.uitsla-
gen.nl.

In de hieronder opgenomen uitslagen is te zien 
dat de Overloonse bambino’s, junioren en senioren 
goed vertegenwoordigd waren. Met flink wat podi-
umplaatsen is er goed gelopen door de Overloonse 
hardlopers. Gefeliciteerd allemaal!

De Plus Kleffenloop kan niet worden 
georganiseerd zonder de inzet van 
vele vrijwilligers. Ook dit jaar heb-
ben zowel leden als niet-leden (76!) 
van Atletiekvereniging Sporting 
Boxmeer zich ingezet als vrijwilliger. 
Denk hierbij aan: verkeersregelaars 
om alles in goede banen te leiden, 
Jan van Wissing die de loop keurig 
presenteerde en de lopers bij naam 
verwelkomde op de finish. Maar na-
tuurlijk ook de DJ’s die voor opzwe-
pende muziek zorgden en de vele 
andere vrijwilligers die nodig zijn 
om deze loop tot een succes te ma-
ken, namens de organisatie heel erg 
bedankt!

Diverse fotografen hebben mooie 
foto’s gemaakt langs het parcours. 

Op de Facebookpagina van A.V. Sporting Boxmeer: 
www.facebook.com/avsportingboxmeer, die ook te 
bereiken is via de club website: www.avsporting-
boxmeer.nl, staan veel foto’s. Op de website: www.
tunnis.nl zijn de foto’s van Gerrit van Kempen te vin-
den en op: www.fotoalbertoverloon.nl staan de fo-
to’s van Albert Hendriks. De foto’s geven een mooi 
beeld van start en finish en er zijn mooie sfeerbeel-
den op diverse plekken van de lopers onderweg.

A.V. Sporting Boxmeer heeft genoten van de PLUS
Kleffenloop, de organiserende commissie kijkt te-
rug op een heel geslaagd evenement en wij hopen
dat iedereen in Overloon ook heeft genoten van de
PLUS Kleffenloop.

Heel graag tot ziens bij de PLUS Kleffenloop 2020!

M-5, 250 METER
Plts Naam Bruto Netto
1 Faiza Hendriks Overloon 1:42 1:41
2 Pleun van Kessel Overloon 1:48 1:47
3 Daantje van Raaij Overloon 1:51 1:51
5 Geertje van Son Overloon 1:58 1:56
6 Anouk Janssen Overloon 1:59 1:58
7 Noor Janssen Overloon 1:59 1:58
13 Krissy Stals Overloon 3:24 0:14
15 Bliss Hendriks Overloon 4:56 4:49
J-5, 250 METER
Plts Naam Bruto Netto
1 Thijs Wilmsen Overloon 2:00 1:59
5 Joey Beerkens Overloon 2:13 2:12
6 Jens Brands Overloon 2:18 2:17
7 Sjoerd Litjens Overloon 2:19 2:18
J6-8, 1 KILOMETER 
Plts Naam Bruto Netto
2 Jens Rooijakkers Overloon 4:30 4:29
5 Wout Fransen Overloon 4:44 4:42

6 Dirk Nabuurs Overloon 4:45 4:42
7 Luuk Borghs Overloon 4:57 4:52
9 Bram Nabuurs Overloon 5:04 5:00
11 Lars Wilmsen Overloon 5:24 5:22
12 Sem van Kessel Overloon 5:27 5:24
13 Tim Teunissen Overloon 5:30 5:27
14 Tim de Haas Overloon 5:34 5:31
16 Daan Vissers Overloon 5:49 5:47
18 Luuk Vissers Overloon 6:20 6:16
19 Luuk van Raaij Overloon 6:43 6:39
J9-12, 1 KILOMETER 
Plts Naam Bruto Netto
1 Ruurd Ermens Overloon 3:27 3:25
5 Teun Klein Ovink Overloon 3:55 3:54
M6-8, 1 KILOMETER 
Plts Naam Bruto Netto
5 Saar Hendriks Overloon 5:06 5:04
6 Jante van Son Overloon 5:26 5:24
7 Sofie Verduin Overloon 5:28 5:27
9 Mila Kuenen Overloon 6:31 6:30
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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

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!

Bloemenactie
volleybalvereniging Sportivo:

Op zaterdag 11 mei, daags voor Moederdag, zal volleybalvereniging 
Sportivo weer perkplanten gaan verkopen.

We doen de verkoop dit jaar vanuit een kleurrijke
bloemenstand op het 14 oktoberplein, nabij de kerk.

De gehele dag kun je hier terecht voor alle
soorten en maten perkplanten,

maar wil je verzekerd zijn van de allermooiste kom dan op tijd!

Leuk voor moeder, goed voor Sportivo.

M9-12, 1 KILOMETER   
Plts Naam Bruto Netto
3 Jip Vloet Overloon 4:04 4:02
MSEN, 5 KILOMETER  
Plts Naam Bruto Netto
4 Daan Klein Ovink Overloon 23:03 23:00
11 Twan Bloemen Overloon 30:38 30:33
M50, 5 KILOMETER 
Plts Naam Bruto Netto
17 Pieter Eland Overloon 30:03 29:58
VSEN, 5 KILOMETER 
Plts Naam Bruto Netto
3 Hester Vonk
 Noordegraaf Overloon 25:49 25:46
11 Ilse van de Winkel Overloon 28:11 28:04
V45, 5 KILOMETER 
Plts Naam Bruto Netto

3 Natasja Marcellis Overloon 26:04 26:01
V45, 10 KILOMETER 
Plts Naam Bruto Netto
5 Rian Hebben ATV Venray 49:16 49:12
11 Sandra Logtens Overloon 57:16 56:52
M50, 15 KILOMETER      
Plts Naam  Bruto Netto
5 Jos Hebben ATV Venray       1:07:44   1:07:41
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Presentatie Zooparc Overloon
Vrijwilligers van St. Wildlife vertellen over het wel en wee van de dieren uit Zooparc Overloon. Na de 
presentatie, verzorgd door Albert, vertellen Ben en Marie-Louise aan de hand van diverse voorwerpen 
nog veel meer dierenweetjes.

U bent allen van harte welkom!
Waar: De Pit | Wanneer: zondag 19 meil | Tijd: 14.30  Entree gratis. Vrijwillige bijdrage

 

Effe wat anders…. 

Na het succes van afgelopen jaren, organiseren wij ook deze 
zomer weer Thaise avonden.  

Deze avond kunt u genieten van een Thais buffet gemaakt door 
John en Muuske van Restaurant The Riverside uit Chang Mai.  

De data voor deze avonden zijn: 

- 10 en 11 mei 2019
- 5  en 6 juli 2019
- 13 en 14 september 2019

Heeft u interesse? Reserveer tijdig, want vol is vol! 

Aanvang van de avonden is 19.00 uur.  

14 Oktoberplein 6b 
5825 CC Overloon 
0478-640306 
mail@effe-overloon.nl 

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

Puzzel mee en win

Deze keer prijzen beschikbaar
gesteld door Bakker Degen en

Restaria Loon.
Zie pagina achteraan.
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Kaartverkoop Maestro 2019!

Het wordt steeds spannender voor onze Maestro’s 
Theo, Hans, Femke, Jeanne, Claire en Thijs. Ze zijn 
druk bezig om zich te verdiepen in de muziekstuk-
ken, en er een ritme in te zoeken. Dit gaat niet zon-
der slag of stoot, het valt namelijk niet mee om in 
de maat te dirigeren!
Deze spannende, gezellige maar bovenal muzikale 
avond gaat plaatsvinden op zaterdag 29 juni in de  
tot sfeervolle concertzaal omgetoverde, Raaijhal.
De kaartverkoop begint WOENSDAG 8 MEI.

U kunt kaarten kopen à €15,- bij de volgende ver-
kooppunten:

• Via de website www.fanfarevriendenkring.nl
• Shop Jacobs
• Plus Verbeeten
• Partycentrum Bos
• Raaijhal

Jubileum Liedjesmiddag 2020!

Zouden er nog Overloners zijn die nog nooit op de 
Liedjesmiddag zijn geweest? Het is bijna onmogelijk 
nu we dit evenement voor de 44e keer gaan orga-
niseren. Het is een van de leukste evenementen van 
de Overloonse carnaval. En het is nóg leuker als je 
zelf meedoet! 

Zie jij jezelf op 5 januari 2020 ook schitteren op het 
podium in de Pit tijdens de jubileum liedjesmiddag? 
Begeleid door een live band en de zaal op z’n kop? 
Dan is het tijd voor de eerste voorbereidingen om 
dat waar te maken! 

Na het succes met de nieuwe opzet vorig jaar, gaan 
we ook nu weer voor een spectaculaire Liedjesmid-
dag, waarvoor we op zoek zijn naar enthousiaste 
zangers of zangeressen. Natuurlijk mag je met een 
groepje meedoen, maar we zouden het ook heel 
leuk vinden om dit jaar duo’s en solisten op ons po-

dium te verwelkomen.
Natuurlijk hoef je het niet alleen te doen. We hel-
pen je graag met het uitzoeken van het liedje en 
het verdere traject. 

Lijkt het je wat of wil je meer informatie neem dan 
contact op met een van de onderstaande personen. 
Geef je nu op, dit kan tot 1 juni a.s. Aarzel niet te 
lang en grijp je kans! 

Aanmelden voor de liedjesmiddag 2020 en meer in-
formatie:
Pascal Arts, tel.: 06-23197074 of via email:
pascalarts@ziggo.nl
Freek Arts, tel.: 06-48463348 of via email:
freekarts75@gmail.com

Werkgroep Liedjesmiddag

BOEKEN GEVRAAGD VOOR DE
BOEKENMARKT VAN DE LÓNSE BIEB

De laatste zaterdag voor de zomervakantie zal er in 
Overloon weer een boekenmarkt plaatsvinden. We 
hebben al een collectie afgeschreven boeken, maar 
we willen de keus zo groot mogelijk maken. Daar-
om vragen wij u uw ‘uitgelezen’ boeken ter beschik-
king te stellen en ze een tweede leven te gunnen bij 
een andere boekenliefhebber. De opbrengst van de 
verkochte boeken helpt om De Lónse Bieb in stand 
te houden.

U kunt de boeken weer brengen bij Betsie Hendriks, 
Stevensbeekseweg 2a in Overloon. Graag van te vo-
ren even bellen naar 0478 – 642018.
En wilt u al eerder een mooi boek lezen, dan kunt u 
altijd boeken lenen  bij De Lónse Bieb in De Pit.
Openingstijden: maandag en vrijdag van 14.30 – 
17.00 uur en sinds dit jaar op woensdag van 15.00 
– 18.30 uur. We sluiten op woensdag dus een uur
eerder dan voorheen.
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(advertorial)

Ted’s Road Show
Een middag vol country, folk & blues in Ontmoetingspunt ’t Helder

Op zondag 5 mei speelt dit Engelse duo voor u blues, coun-
try, pop en rock covers van o.a. Johnny Cash, C.C.R., Neil 
Young, J.J. Cale, BB King, Muddy Waters etc. Ook eigen 
nummers zullen voorbij komen! 
Fred Twigg is een Engelse gitarist/zanger/songwriter en 
speelt blues, Folk en Popmuziek solo en als duo in Ted’s 
Road Show. Geboren in Wolverhampton, the Black Coun-
try (West Midlands) traditioneel een van de grootste in-
dustriegebieden van Engeland. Fred is al jaren muzikant 
en heeft in verschillende bands gespeeld in Nederland en 
Engeland. Hij heeft ook een muziekfestival opgezet voor 
dak- en thuislozen in Utrecht, waar hij met o.a. Hans Dul-
fer, Hallo Venray, Supersub, Ome Cor (Joris Linssen bekend 

van TV o.a. het 
programma Hello 
Goodbye) heeft 
samengespeeld 
met zijn band The 
Silend Scream. 
Fred heeft ook 
als solo muzikant 
zijn voetstap-
pen verdiend in 
Ted’s Road Show 
als solo of duo act. 

Soms speelt hij met zijn broer Joe Public als duo.
Kijkt u ook op  www.fredtwigg.nl.

U bent van harte welkom op zondag 5 mei. Het optre-
den duurt van 14.00 tot ca. 17.00 uur, de entree bedraagt 
€ 12,50. 
Kaarten kunt u reserveren via Ontmoetingspunt ’t Helder,  
email t-helder@ziggo.nl of 0478641404 / 0627007511. 
Locatie: Ontmoetingspunt ’t Helder, Helderseweg 31 te 
Overloon www.helder-overloon.com.

Nieuw in Overloon: 

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

Woensdag 15 mei 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 
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De maandagmiddag
golf voor dames

Maandag 1 april was het 
één jaar geleden dat we ge-
start zijn met een groep da-
mes om samen te golfen op 
maandagmiddag. Het doel 
van de initiatiefnemers om 

meer van elkaar te leren, om elkaar beter te leren 
kennen, en om als nieuwkomer wat te wennen aan 

wedstrijdelementen, is zeker gehaald. Maria Hur-
kens heeft het ervaren als een warm onthaal bij de 
golfclub. Doordat er steeds een wisselende groep 
dames speelt, wat betreft aantal en handicap, is 
de flight indeling steeds anders. Hierdoor speel je 
met veel verschillende dames. ‘Ik heb daardoor veel 
geleerd. De gezelligheid en bijkletsen bij een kopje 
koffie hoort er natuurlijk ook bij. Bij het melden van 

de flight indeling wordt steeds ook 
nog even een golfregel of etiquette 
besproken, die natuurlijk van belang 
kunnen zijn voor de doorstroming op 
de baan of voor het goed gebruiken 
van de golfregels.
Soms een wedstrijdelement, zoals de 
nearest of longest ball, of gewoon de 
hoogste score geven een extra drive 
om goed te spelen. Ook hebben we 
weleens de spelvorm “ bestbal” ge-
speeld. Het is enorm inspirerend om 
te zien hoe ieder, van hoge tot lage 
handicap, van deze middag geniet. De 
leermomenten, het wennen aan wed-
strijden spelen en de gezelligheid zijn 
zeker punten voor mij om te blijven 
komen op maandagmiddag.’

Nieuws van speeltuin
Gewoon Buiten

IVN (17 april)
De kinderen van de IVN hebben goed hun best ge-
daan om in de speeltuin “Gewoon Buiten” in Over-
loon meer groen te maken en niet te vergeten: zelfs 
de kinderen in de speeltuin hielpen mee. De 23 wil-
genstekken werden 50 cm diep geplant. De bloem 
van de wilg geeft heel veel stuifmeel in de lente en 
dat is heel goed voor de nieuwe bijtjes die nu gebo-
ren worden.  Ook hebben ze heel veel bloemenzaad 
gestrooid bij de wilgen zodat de bijen in de 
zomer ook stuifmeel en nectar kunnen halen.

Sponsorloop 18 april
De 250 leerlingen van de Josefschool in Overloon 
hebben een sponsorloop georganiseerd voor o.a de 
speeltuin n.a.v hun Jeelo-project. De opbrengst van 
deze loop kreeg de voorzitter van de speeltuin over-
handigd na afloop van de loop en deze was maar 
liefst €1100.

Vrienden van
De speeltuin is op zoek naar vrienden, die ieder jaar 
een bepaald bedrag willen doneren voor de kosten 
van onderhoud. 

Speeltuin gesloten
De speeltuin is tijdens het weekend van Militracks 
op 17, 18 en 19 mei gesloten.
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SSS’18
FAMILIE- & SPONSORENTOERNOOI 

2019
WANNEER

zaterdag 15 juni as.
vanaf 15.30 uur

Sportpark de Raay

PROGRAMMA
15.30 uur  opening en teampresentatie
16.00 uur  start toernooi
19.00 uur prijsuitreiking

Aansluitend een feestelijke afsluiting met 
muzikale omlijsting

Deelname is GRATIS

Meld je nu aan bij Patrick Verberkt
patrickverberkt@ziggo.nl

Team : 
Contactpersoon :
Telefoonnummer :
Emailadres :

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

korting op alle  
 materialen voor  
tuinberegening!

Actie loopt t/m juni 2019

20%

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

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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Aansluitend een feestelijke afsluiting met 
muzikale omlijsting

Deelname is GRATIS

Meld je nu aan bij Patrick Verberkt
patrickverberkt@ziggo.nl

Team : 
Contactpersoon :
Telefoonnummer :
Emailadres :

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

korting op alle  
 materialen voor  
tuinberegening!

Actie loopt t/m juni 2019

20%

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

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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Zaterdag 4 mei Nationale Doden-
herdenking

Wij herdenken op deze avond de slachtoffers van de 
2e Wereldoorlog. Militairen, burgers en vervolgden. 
Een moment om stil te staan bij onze vrijheid die 
we nu vanzelfsprekend vinden, maar die voor veel 
mensen onbereikbaar is. Niet alleen toen, maar ook 
nu nog, lijden veel mensen onder oorlogsgeweld 
en onderdrukking. Het is goed om te bedenken dat 
vrijheid niet vanzelfsprekend is. 

Graag nodigen wij u voor de herdenking op zater-
dag 4 mei om 19:15 uur in de St. Theobalduskerk. U 
bent allen van harte welkom. U bent ook van harte 
welkom om mee te lopen in de stille tocht van de 
Kapel van Onze Lieve Vrouwe van de Goede Duik 
aan de Venrayseweg naar de kerk. Deze kapel is op 
8 december 1954 ingezegend en de bouw is volledig 
betaald door de ruim 200 mensen die in Overloon 
ondergedoken zijn geweest. Mensen die het 
vege lijf probeerden te redden en op zoek wa-
ren naar een dak boven hun hoofd. De tekst bij 
het monument luidt:
“Berg de vluchtelingen en verraad ze niet. Wees 
voor hun een schuilplaats tegenover de ver-
woester”.

Programma
19.00 uur  Verzamelen bij de kapel van OLV van 

de Goede Duik voor het ontsteken 
van het bevrijdingsvuur. Hebt u ook 
belangstelling hiervoor, dan bent u 
hierbij van harte welkom.

19.05 uur  Stille tocht naar de St. Theobalduskerk.
19.15 uur  Herdenkingsdienst in de St.Theobaldus-

kerk. Het thema van deze dienst is: Vrij-
heid om te kunnen kiezen!

19.50 uur  Vertrek vanuit de kerk naar het Vrijheids-
monument op het 14 Oktoberplein. Aan-
sluitend herdenkingsprogramma bij het 
Vrijheidsmonument.

20.00 uur  2 minuten stilte, gevolgd door ontsteken 
van bevrijdingsvuur.

20.04 uur  Fanfare Vriendenkring speelt het Wilhel-
mus.

20.10 uur  Einde herdenkingsdienst.

Wij hopen op uw belangstelling.

Stichting Herdenking Slag om Overloon.

GEWEEST: Martens asperges in 
Tienray.

31 dames van de OVO zijn in Tien-
ray geweest om te kijken naar 
het reilen en zeilen van Martens 

asperges. Een gids verwelkomde ons bij de ingang 
van het bedrijf en nam ons al snel mee naar “de 
plak”, zoals hij het zelf noemde. Hij vertelde ons in-
teressante dingen over onder andere de ontwikke-
ling van de asperges, het steken, en 
de stekers. Zo vertelde hij dat één ki-
logram aspergezaad tussen de 3000 
en 5000 euro kon kosten.  180 hecta-
re grond met asperges zorgt ervoor 
dat op een bewolkte dag zoals van-
daag, zo’n 10.000 kilogram asperges 
gestoken wordt; op een zonnige dag 
zal dat 30.000 kilogram zijn. Ze heb-
ben ongeveer 180 personeelsleden. 
Daarvan zijn er ongeveer 50 vrij (om-
dat ze één dag per week niet hoeven 
te werken), en een aantal werken 
in de hal, waar gesorteerd, schoon-

gemaakt (in machine) en verpakt wordt. Leuk de-
tail: Martens transporteert asperges naar Schiphol, 
waarna het door een andere partij gedistribueerd 
wordt naar cruiseschepen over de hele wereld. 

Na de rondleiding hebben we in de serre genoten 
van een heerlijk kopje koffie of thee, met een ver-
rukkelijk stuk Limburgse vlaai, voordat we huis-
waarts keerden.
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Theaterseizoen geopend!

Met een mooi programma, een opgeknapte tribune, 
een nieuw logo en een vernieuwde website is het 
Openluchttheater Overloon weer helemaal klaar voor 
komend seizoen. Het belooft een schitterende zomer te 
worden en al helemaal als de zon zich net zo vaak laat 
zien als afgelopen jaar. Onlangs kregen de vrijwilligers 
een voorproefje van het nieuwe programma.

Ook dit jaar bestaan de familievoorstellingen uit een 
mix van vertrouwde namen en nieuwkomers. Zo bijt 
toneelgroep Heeswijk-Dinther dit jaar op zondag 7 juli 
het spits af met ‘De club van lelijke kinderen’ en kunt 
u bijvoorbeeld genieten van theatergroep Hilaria met
‘Het jaarfeest van Sint Hilarius’. Samen met een nieu-
we voorstelling van Dirk Scheele, Pip en Pelle, ‘Alleen
op de wereld’ van Theater van Santen en het sprookje
Hans en Grietje van toneelvereniging Mariahout dus
weer een prachtig aanbod. Maar er is nog meer. Op
zaterdag 22 juni speelt Desdemona Dance de musical
Sneeuwwatje en op 23 juni speelt het Jeugdorkest
Overloon Pinky Pop. Later in het seizoen kunt u boven-
dien weer genieten van een filmvoorstelling.

Opgeknapte tribune
Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst sprak voor-
zitter Peter Brouwer namens het bestuur zijn 
dank uit aan alle vrijwilligers die veel tijd en 
energie hebben gestoken in het opknappen van 
de tribune. Een deel van de zitplaatsen was al 
voorzien van stalen rugleuningen; inmiddels 
zijn alle banken voorzien van leuningen. Ook 
de trappen en de trapleuningen zijn vernieuwd, 
zodat bezoekers weer veilig op de plek van be-
stemming aankomen. Een speciaal woord van 
dank was er voor bestuurslid Pierre Houben, die 
zich vanaf de ingebruikname van het theater 
heeft ingezet om alle facilitaire en technische 
zaken op rolletjes te laten verlopen. Pierre geeft 

het stokje door aan Theo Verdijk.

Nieuw logo en nieuwe website
Daarnaast werd ook het logo van het Openluchtthea-
ter gemoderniseerd. Trouwe bezoekers zullen in de 
ronde boog van het nieuwe logo wellicht de gekleurde 
kussentjes herkennen. Al met al een fris en professio-
neel beeldmerk dat past bij het theater: toegankelijk, 
vriendelijk en gastvrij. Ook de website is in een nieuw 
jasje gestoken. Naast een moderne en uitnodigende 
lay-out is de website nu ook geschikt gemaakt om te 
bekijken op mobiele apparaten. Net zoals voorheen 
kunnen kaartjes behalve bij Plus Verbeeten en Res-
taurant Museumzicht (nu al) op de website worden 
gekocht. Neem gerust een kijkje: www.openluchtthea-
teroverloon.nl. Met speciale dank aan Hetty Coppis die 
tekende voor het ontwerp en de productie.

U begrijpt: we zijn klaar voor het nieuwe theatersei-
zoen. We zien u dan ook graag terug bij de voorstel-
lingen. Houd ook onze Facebookpagina in de gaten 
voor leuke acties! 

Geachte Overloonse cliënten van Tandartspraktijk Vierlingsbeek, 

Tandarts drs. E.H. Tan wil de komende jaren zijn werk 
gaan afbouwen en in 2021 met pensioen gaan. Om 
de voortgang van de praktijk te kunnen garanderen 
is deze per 1 januari jongstleden samengegaan met 
De Tandarts in Overloon. Er zal in de loop van de ko-
mende tijd een geschikte, nieuwe tandarts worden 
geïntroduceerd die het stokje geleidelijk gaat over-
nemen. Zo blijft u in de toekomst verzekerd van 
vertrouwde- en deskundige tandheelkundige zorg 
in Overloon én Vierlingsbeek. Voor een gezonde 
mond en een stralende glimlach! Bijkomend voor-
deel is dat u nu ook kunt kiezen om in Overloon 
een afspraak te maken bij tandarts O.A.J. Jameel 
of bij Nancy van Deursen voor preventieve behan-
delingen (gebitsreiniging, mondhygiëne adviezen 
en angstbegeleiding bij volwassenen en kinderen). 

Binnenkort zal Nancy als preventieassistente/angst-
coach tandarts Tan gaan ondersteunen in Vierlings-
beek. 

Met vriendelijke groet, 

en Tandartspraktijk Vierlingsbeek.

Voor vragen of informatie belt u gerust: 
0478-450505 (De Tandarts in Overloon)  
0478-631374 (Tandartspraktijk Vierlingsbeek)
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Gerr i t  Ar ts

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

www.br iensveld .n l

Hélène Heijs hondencoach  
 In 't Holt hondenschool 

 

Cursus, privétraining, workshops,  
ongewenst/probleemgedrag 

    

    Tel. 06 81035777 
    www.hondengedragscoach.com  
 
 
 

In 't Holt 
Belevings- en inspiratiecentrum  
voor natuur en duurzaamheid 
 
Rondleidingen, workshops, lezingen, groepslokatie 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sámen 
met iedere uitvaartondernemer 

voor een warm afscheid 
Bel gerust 

Dorien van Dijck 
06-30693894 
0478-642527 

www.doorvandijck.nl 
     vanuit het hart verbinden bij afscheid 
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KBO – OVERLOON

KALENDER VAN ACTIVITEITEN

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.
Vertrek 08.15 uur vanaf Kerk Overloon.
ZATERDAG 18 MEI Vrijwilligersmiddag in De Pit. 
Aanvang 14.00 uur. Alleen voor vrijwilligers van 
KBO Overloon is een verwenmiddag in Franse sfeer 
voorbereid.
ZONDAG 19 MEI Uit op Zondag. Vrijwilligers van St. 
Wildlife vertellen over het wel en wee van de dieren 
uit Zooparc Overloon. Na de presentatie, verzorgd 
door Albert,  vertellen Ben en Marie-Louise aan de 
hand van diverse voorwerpen nog veel meer dieren-
weetjes. Aanvang 14.30 uur.
VRIJDAG 31 MEI Samen Eten en Ontmoeten. De lo-
catie is nog niet bekend.

Schaken
De afgelopen weken hebben een 
tiental schaakliefhebbers de begin-
selen van het schaken geleerd. Op 
de woensdagochtenden werden de 

spelregels door twee cursusleiders van schaakver-
eniging “De Vrijpion” uitgelegd. De beginners kre-
gen de beginselen van het schaken uitgelegd en de 
meer gevorderde schakers gingen door middel van 
het spelen van een gezamenlijke partij het schaak-
spel verder analyseren.
Komende weken zal op woensdagochtend een ver-
volg gegeven worden aan het schaken in de vorm 
van het spelen van een competitie. Aanvang 9.30 
uur in de huiskamer.  Om het spel goed te leren is 
het spelen van partijen een must. Belangstellende 
leden zijn uiteraard nog van harte welkom. Aan-
melden of nadere informatie bij: Secretariaat KBO 
Wil Philipsen. 0478-641840 of 06-34992950

Vrijwilligersdag 
Enkele weken geleden zijn de uitnodigingen voor 
de middag voor de vrijwilligers de deur uitgegaan. 
Mocht je vrijwilliger zijn van KBO Overloon en heb 
je geen uitnodiging ontvangen voor de ontmoe-
tingsmiddag op zaterdag 18 mei, meld je dan bij het 
bestuur. Aanvang 14.00 uur.
Het kan zijn dat, door de aftrap naar een bedank-
middag voor alle vrijwilligers, we iemand per onge-
luk over het hoofd hebben gezien.

KBO-OVERLOON
Belangenvereniging van senioren 

Nieuws van de Dorpsraad

Onderzoek naar overlast in het 
centrum van Overloon
Lynn Buurman, aspirant bij de 

politie, gaat een inventarisatie doen van de overlast 
in het centrum. Aan de hand van de uitslag van dit 
onderzoek zal zij conclusies trekken en eventuele 
acties voorstellen. Op de website van de Dorpsraad 
staat een formulier wat ingevuld en opgestuurd kan 
worden naar onze wijkagent Janne Blom. Na de zo-
mer volgt de uitslag hiervan.

Snelheid Venrayseweg en Stevensbeekseweg
Door de gemeente zijn extra snelheidsmeters aan-
geschaft en ook worden deze plekken opgenomen 
als mogelijke laserlocatie.

Verkeersproblematiek- en parkeerproblemen in het 
centrum.
Hierover is overleg geweest met de gemeente en de 

Ondernemersvereniging. Deze laatste zal een bij-
eenkomst organiseren met betrokken ondernemers 
om met hun te inventariseren en mogelijke verbete-
ringen/oplossingen te zoeken. Ondernemers wijzen 
op eigen gedrag en personeel over het parkeren. 
DR stelt dat er geen groen opgeofferd mag worden 
voor parkeerplaatsen. De gemeente heeft een pro-
jectleider aangesteld voor de Museumlaan. Deze 
moet o.a. bekijken hoe een voetpad naar Het hof 
van Overloon gerealiseerd wordt.

Onrust in het dorp, met name onder de bewoners 
van de Rondweg, Stevensbeekseweg, Vierlingsbeek-
seweg. Er zijn veel inbraken/insluipers. Donderdag 
25 april, was er een gesprek met de klankbordgroep 
AZC. Hier werden de klachten/meldingen en onrust 
onder de bewoners aan de orde gesteld. Hopelijk 
komen er oplossingen/maatregelen.
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    Praktijk voor fysiotherapie 
    W.M. van Iersel,  I.H.G. Schreurs  &  R. Verschuren 
    K. Peeters - diëtist,   R. Smets - podoloog

     Kerkpad 1   5825 BA  OVERLOON
 

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

   

Wij wensen alle kandidaten Claire, Thijs, Femke, 

Theo, Jeanne en Hans die gaan deelnemen aan de 

dirigentenwedstrijd Maestro 2019 veel succes toe. 

Mochten deze “dirigenten” in wording, door overmatig

gebruik van een gestrekte arm, een ‘kappersarm’

oplopen, dan staan wij graag klaar om hen hier snel en 
adequaat van af te helpen.

Last van een kappersarm ?

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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Agenda
2019
2 mei
OVO, excursie voedselbos Over-
loon, vertrek 9.15 en 13.45 uur op 
eigen gelegenheid
4 mei
Stg. Herdenking Slag om Over-
loon, Dodenherdenking, kerk, 
19.15 uur
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
11 mei
Sportivo, Bloemenactie
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 - Mannen 
van Naam, de Pit, 20.00 - 22.30 
uur
18 en 19 mei
Oorlogsmuseum, Militracks, Mu-
seumpark
18 mei
KBO, Bedank- en ontmoetings-
middag vrijwilligers, de Pit, 14.00 
uur
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 
met Stg. Wildlife, de Pit, 14.30 - 
16.00 uur

22 mei
OVO, afsluitingsavond, ’t Gilde-
huus, 18.00 uur
31 mei
KBO, Samen eten en ontmoeten
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
15 juni
SSS’18, Familie- en Sponsoren-
toernooi, Sportpark, 15.30 uur
17 juni
KBO, Kijk op Kunst
18, 19 en 20 juni
Zonnegroet, Rolstoeldriedaagse, 
vanaf Kerkplein
22 juni
Openluchttheater, Desdemona 
dance met Musical Sneeuwwatje
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

Overloonse Bridgeclub

In de week voor Pasen zijn we aan de laddercompe-
titie begonnen.
Met gemixte paren waren de 3 sterkste in lijn A:
1 Tonny van Ham & Mieke Stappers 66.15%
2 Tineke & Jan Donath 57.29%
3 Nellie Basten & Ethel Hilhorst 54.69%
 
In lijn B:
1 Truus Kusters & Bert Vloet 63.19%
2 Marthy van Pelt & Jo Kok 57.99%
3 Jac Huijs & Piet Willems 57.29%

In lijn C:
1 Annie Visser & Jan den Hoedt 57.92%
2 Door van Tartwijk & Peter Basten 56.67%
3 Bér Poels & Harry Willems 55.83%

In de daarop volgende week de 2e zitting.
De 3 beste in de gele lijn:
1 Corrie Hartong & Math Keulards 67.50%
2 Harrie de Bruijn & August Janssen 60.42%
3 Nellie Basten & Ethel Hilhorst 55.00%

In de rode lijn:
1 Annemie Huijbers & Riny van Sundert 61.67%
2 Mia & Sef Lommen 58.33%
3 Thea Peters & Tonnie Polmann 56.67%

In de groene lijn:
1 Jo de Backer & Jos van de Pas 60.63%
2 Luus & Wim van Son 57.50%
3 Els Bovee & Wil ten Horn 57.08%

♠♣ ♥♦ ♠♣ ♥♦
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       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 

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

Kijk dan op rabobank.nl/lvcm

Samen maken wij onze regio
sterker!

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

Kijk dan op rabobank.nl/lvcm

Samen maken wij onze regio 
sterker!

rabo180291_Adv_Dorpsblaadjes_210x99mm_wt.indd   1 20-12-18   09:07
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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
7 juli
Openluchttheater, de club van le-
lijke kinderen door toneelgroep 
Heeswijk-Dinther
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
31 augustus
Freunde Echo, 50 Jaar Freun-
de Echo, reünie voor leden en 
oud-leden
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
10 december
Oker, Palet en Logeko, Winter 
surprise
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 uit-
komen 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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De oplossing van de
Woordzoeker 17-4 was

GEMEENTEHUIS.

De winnaars na loting:
Ria Berden-Weerts

(DA Drogisterij & Parfumerie) en
Mick Peeters

(Poort van Loon
Martens Asperges).

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

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

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

 

5 mei Ted’s Road Show  -  Country, folk & blues 
 www.fredtwigg.nl  14.00 uur 
 
10 mei Workshop vilten  13.00 uur 
 
11 mei Stiltedag - www.mindfulnesscentrumvenray.nl 
 
14 mei Koor  van dit moment  20.00 uur 
 www.stemmenmakerij.nl 
 
17 mei Workshop ‘Vogeltjes fusen’       09.30 – 16.00 uur 
 
19 mei Früshoppen met Freunde Echo 11.00 uur 
 www.blaaskapel.nl    Gratis! 
               
 

 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! 

beauty & health
Carolinasalon

beauty & health
Carolinasalon

In elk vakje moet een cijfer van 1 tot en met 9 ingevuld worden. Je moet de 
lege vakjes zo invullen, dat in elke rij, elke kolom én elk blok de cijfers 1 tot 
en met 9 slechts één keer voorkomen.

Los de puzzel op en stuur de oplossing naar puzzel@onseigenerf.nl of lever 
de oplossing in bij Arnold Willemsplein 5 (vlakbij het gezondheidscentrum 
D’n Bond), met vermelding van jouw naam en telefoonnummer.

Inleverdatum uiterlijk zondag 5 mei 2019.

De prijzen voor de oplossing van deze keer, zijn beschikbaar gesteld door 
WARME BAKKER DEGEN en RESTARIA LOON.

6 4
3 2 9
9 3 1 4
7 9
4 5 9

8 5
5 1

3
4 2 6 8 5
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Heerlijke 100% blauwe bessen PRODUCTEN

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

Tel: 06-22660985
mindyourswing@live.nl

Info lidmaatschappen en lessen:
www.golfbaanoverloon.nl

06-29444018

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

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

Warme Bakker Degen 
 
Reclame: 6 t/m 11 mei 

• Moederdagvlaai   € 12,95  
• Waldkornbrood       €  2,50 
• 4 Croissants + 1 gratis 

Reclame: 13 t/m 18 mei 
• Bastognevlaai   € 10,80  
• Spelt donker meergranen  €   2,00 
• Appelflap    €   1,15 

         
 
Irenestraat 2  Overloon 
Tel.: 0478-641214     
www.bakkerijdegen.nl 
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Ons Eigen Erf
PMS 5757   Zwart
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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   15 mei
aanleveren uiterlijk 8 mei 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 

 


