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Briljanten bruidspaar Peeters-Willems

Truus Willems (88) en 
Harrie Peeters (89) waren 
afgelopen zaterdag, 11 
mei, maar liefst 65 jaar 
getrouwd. Op het mo-
ment dat wij het tuinpad 
opfietsen zijn ze samen 
nog druk in de tuin bezig: 
“want de burgemeester 
komt op bezoek!”. Vijf-
tien jaar geleden - bij hun 

gouden bruiloft - moest burgemeester Van Soest ver-
stek laten gaan - wegens een spontaan opgekomen 
kiespijn bij onze eerste burger - lezen we in Ons Eigen 
Erf van 19 mei 2004. Truus en Harrie rekenen er op dat 
de burgervader niet als kiespijn opziet tegen een be-
zoek aan het jubilerende paar en dat hij nu wel komt. 
Dus moet de tuin er pico bello bij liggen.

Op óns bezoek is - met name Truus - minder gesteld. 
Niks persoonlijks, geen oude vete of iets dergelijks, ho-
pen we en gaan we van uit. Maar in de krant hoeft het 
allemaal niet en zéker “geen lang epistel”. We buurten 
gezellig en worden er regelmatig op gewezen niet al-

les op te schrijven. Daar houden we ons aan: een man 
een man, een woord een woord! We willen toch wel 
graag vermelden dat zelfs een schriftelijke felicitatie 
bij hen is binnengekomen van niemand minder dan Zij-
ne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin. 
Harrie: “Ze make d’r ‘ne hiële heisa van!”. Nadat Truus 
en Harrie hun boerderij aan de Zandstraat hadden 
overgedragen aan zoon Gerrit, wonen ze nu alweer 
25 jaar - vanaf 1994 - met veel plezier op het huidige 
adres aan de Vredepeelweg. In de beginjaren werkte 
Harrie nog volop mee op de boerderij, maar dat is nu 
verleden tijd. Hij loopt nog wel eens over de stal “de 
mökskes kiêke”, maar daar blijft het bij. Ze voelen zich 
ondanks hun hoge leeftijd beiden nog kras en beseffen 
als geen ander dat dat meer een voorrecht dan een 
prestatie is. Truus en Harrie kregen zeven kinderen, 
waarvan er twee helaas op jonge leeftijd zijn overle-
den. Ze genieten van hun vijf kinderen: Wilma, Gerrit, 
Janette, Trudy en Marion. En van hun 9 kleinkinderen, 
natuurlijk. Ze hebben zelfs een achterkleindochter, zij 
woont in Amerika. Dat is jammer genoeg te ver om 
even op bezoek te gaan. Glunderend vertelt Truus dat 
er een tweede achterkleinkind op komst is en daarvan 
staat het wiegje al klaar in - jawel - Overloon!

Hun “briljanten bruiloft” vie-
ren ze met familie en vrienden 
op 25 mei in “Ontmoetings-
punt ’t Helder”. Dan wordt er 
ook alvast getoast op Harrie’s 
90ste verjaardag, want op 3 
juni staat de Verjaardagenac-
tie op de stoep!

Truus en Harrie genieten tevre-
den van hun oude dag “zolang 
het kan”. Ze hebben genoeg 
om handen, vooral de dagelijk-
se werkjes en lezen, puzzelen 
en als de burgemeester op be-
zoek komt, de tuin! De redac-
tie wenst hen een hele mooie 
dag de 25ste en nog veel geluk 
voor de toekomst.

Foto: Dorry Vullings
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Het mag geen naam hebben

Nog nooit met Marjo gefietst - grijp nu je kans…!

Nóg langer op de kermis blijven…  dat trek ik niet… na het matinee…!

De Pit, man, man, man…!

Inmiddels een jaarlijkse traditie
Frühshoppen in Ontmoetingspunt ’t Helder

op een zondagochtend in mei!

Op zondagmorgen 19 mei kunt u gezellig komen 
luisteren naar de Moravische klanken van blaaska-
pel Freunde Echo uit Overloon. Het is inmiddels een 
jaarlijkse traditie geworden om, indien het weer 
het toelaat, een buitenoptreden te verzorgen aan 
de Helderseweg 31 in Overloon. Ontmoetingspunt 
‘t Helder is een prachtige locatie voor dit Frühshop-
pen en op de beschermde binnenplaats is het dan 
goed toeven. U kunt dan genieten van een kopje 

koffie, thee of iets anders en daarbij gezellig buur-
ten of gewoon luisteren naar de prachtige volks-
muziek. Freunde Echo is al jaren een graag geziene 
muzikale gast op ’t Helder en dat is ook duidelijk 
te merken aan de bezoekersaantallen die ieder jaar 
nog stijgen.

Dit buitenoptreden is voor iedereen gratis toegan-
kelijk, dus waarom ook niet even de fiets op of wan-
delend een bezoekje komen brengen? De familie 
Van den Munckhof zal u, samen met de muzikanten 
van Freunde Echo, verwelkomen en zorgen dat het 
u aan niets zal ontbreken. Bij slecht weer wordt het 
Frühshoppen naar binnen verplaatst, maar we gaan 
natuurlijk voor een zonnige zondag.

Graag tot ziens op zondag 19 mei!
Aanvang: 11.00 uur
Locatie: Ontmoetingspunt ’t Helder,
Helderseweg 31, Overloon
Meer informative: www.blaaskapel.nl of
www.helder-overloon.com 

Donderdag 23 mei Verkiezing van de
Nederlandse leden voor het Europees Parlement

Iedere stemgerechtigde 
heeft onlangs een STEMPAS 
ontvangen. 

Je hebt ze vast al zien staan, de Europese Parle-
mentsverkiezingsposters. Volgens de peiling gaat 
de stemopkomst hoog zijn. Dit komt door de uitge-
sproken standpunten van de partijen die meedoen. 
Waarvoor we stemmen, daar is nogal wat verwar-
ring en onduidelijkheid over. 

De verkiezing van de leden van het Europese Parle-
ment wordt eens in de 5 jaar gehouden. 
De  Europees Parlementsverkiezing  vond voor het 
eerst plaats in 1979. In dat jaar bestond het Euro-
pees Parlement nog uit 410 leden, afkomstig uit 9 
EG-lidstaten (België, Nederland, Luxemburg, Frank-

rijk, Italië, Duitsland, Ierland, Verenigd Koninkrijk 
en Denemarken). Het tegenwoordige Europees Par-
lement bestaat uit 751  zetels uit 28  lidstaten. Uit 
iedere lidstaat  is een vast aantal parlementariërs 
afkomstig; afhankelijk van het aantal inwoners. 26 
Europarlementariërs vertegenwoordigen de Neder-
landse EU-burgers. Afgevaardigden voor het Euro-
pees Parlement worden per land gekozen. In het 
parlement zitten geen afzonderlijke nationale par-
tijen, maar Europese partijen. Vaak gaat het om na-
tionale partijen die een verbinding zijn aangegaan 
met partijen uit (minimaal) 5 andere lidstaten.
Een deel van de zittende Europarlementariërs stelt 
zich niet herkiesbaar voor de komende verkiezingen 
van 23-26 mei. Onder hen zijn tien Nederlanders.
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Kerkberichten
Vieringen 19 mei – 1 juni

Zondag 19 mei 10.30 uur
Eucharistieviering 
Voorganger: Pater Baart s.c.j.
Acolieten: Jeanne Willems en Joep Smeets
Koor: Theobalduskoor

Intenties: jaargetijde is voor Net Bardoel- Droe-
sen, en voor Paul Kerkhof, tevens voor Truus Kerk-
hof-Janssen

Zaterdag 25 mei 19.00 uur
Gebedsviering
Koor: Palet

Intenties voor de beide weekendvieringen 25 en 26 
mei: 1ste jaargetijde is voor Gerta Stappers-Cornelis-
sen; de intenties zijn ook voor Jos de Greef.

Zondag 26 mei 10.30 uur
Eucharistieviering

Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Ans Abels
Koor: Theobalduskoor

Donderdag 30 mei 10.30 uur
Hemelvaartsdag
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Gerda Willems
Koor: Theobalduskoor

Kosterdienst
12 mei – 18 mei
Jan Hendriks, tel. 641753

19 mei – 25 mei tot 18.00 uur
Tiny Willems, tel. 641814

25 mei vanaf 18.00 uur – 1 juni
Nelly van Gemert, tel. 642504

2 juni – 8 juni
Jan Hendriks, tel. 641753

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 2 en 9 
juni bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld 
wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk 
dinsdag 21 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
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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.

2 juni open dag SJIL: kom je ook?

Benieuwd naar waar Stichting 
Jeugdhuus in Loën (kortweg SJIL) 
voor staat, wat wij doen en wel-
ke leuke activiteiten er door het 

jaar heen worden georganiseerd voor de jeugd van 
Overloon? Kom dan een kijkje nemen op onze open 
dag! Uiteraard zijn er leuke spellen en activiteiten 
voor de kinderen, maar ook voor ouders en andere 
geïnteresseerden is er voldoende te zien en te doen. 

Een hapje en een drankje staan voor je klaar. Ieder-
een is van harte welkom!

Datum: zondag 2 juni
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Locatie: de Pit
Entree: gratis
Zien we je daar?

GEWEEST: Ouder worden, een 
uitdaging

Professor Ruud Kempen, hoog-
leraar Sociale Gerontologie aan 
de universiteit te Maastricht, was 
onze gastspreker op woensdag 

24 april. Centrale vraag was: hoe is het te verkla-
ren dat sommige ouderen tot op hoge leeftijd (on-
geacht ziektes/aandoeningen) op een redelijk nivo 
kunnen blijven functioneren en anderen niet. 

Er werd gesproken over vergrijzing. Dit is de ver-
houding tussen jong en oud. Wat zijn de conse-

quenties en welke uitdagingen komen we tegen?  
Levensverwachting, dit wil zeggen: als je geboren 
wordt, hoe oud zul je naar verwachting worden.  
Enkele interessante feiten werden genoemd, bij-
voorbeeld dat je woonomgeving van invloed is op 
je levensverwachting. Zo leven mensen die buiten 
wonen (in een dorp) ten opzichte van mensen die 
in de stad wonen, gemiddeld  5 jaar langer. Ook het 
wel of niet roken is van invloed op iemands levens-
verwachting.  Obesitas (een hoger BMI dan 30) kost 
6 tot 7 jaar van iemands leven.  Echter iemand met 
een positieve levensopvatting leeft gemiddeld tot 
wel 7 jaar langer. En natuurlijk spelen de genen een 
grote rol, en daar kun je niets aan doen.

De rol van, en de mogelijkheden om je eigen regie 
te voeren werden ook besproken. Bijvoorbeeld als 
je bang bent om te vallen, wat doe je dan? Vermijd 
je het lopen en blijf je meer thuis, of volg je een cur-
sus valpreventie? Dit heeft grote invloed op het ei-
gen functioneren. Die “eigen regie” kunnen/willen 
voeren is trouwens geen statisch geheel; de moge-
lijkheid om de “eigen regie” in handen te hebben 
wisselt onder invloed van tijd en wat je overkomt. 
Het is dus niet zo stabiel als wordt gedacht.  

Tussendoor en na afloop was er gelegenheid om 
vragen te stellen. Het was een vlot vertelde, inte-
ressante lezing, versterkt door een powerpoint-pre-
sentatie. “Talking ‘bout my generation.”
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GEWEEST: Voedselbos

Donderdag 2 mei zijn we met twee groepen naar 
het Voedselbos in ’t Holt te Overloon geweest. Een 
groep voor de middag en een groep na de mid-
dag. We werden ontvangen door Hélène Heijs, 
met koffie/thee en een plak cake. Zij vertelde hoe 
zij en haar man Stijn, hier in Overloon terecht zijn 
gekomen en pioniers zijn in het ontwikkelen van 
een voedselbos; een nieuw landbouwsysteem. 
Via een powerpoint-presentatie werd de opbouw 
van een voedselbos uitgelegd en hoe zij hun per-
ceel ingedeeld hadden met een diversiteit aan 
planten en bomen. En ook hun plannen om in de 
toekomst helemaal zelfvoorzienend te kunnen 
leven. Daarna hebben we een rondgang door de 
tuin gehad waar veel dieren vanuit de natuur ko-
men en huizen. Het zag er allemaal mooi uit. En in 
de toekomst zal het er nog mooier uit gaan zien 

als alle bomen, stuiken, planten en paddenstoelen 
verder gegroeid zijn Maar dan zullen we over een 
paar jaar nog een keer terug moeten komen.

Mijlpaal, tien jaar Militracks!

Op 18 en 19 mei vindt bij Oorlogsmuseum Over-
loon de tiende editie plaats van Militracks; het 
grootste evenement ter wereld op het gebied van 
Duitse voertuigtechniek uit de Tweede Wereldoor-
log. Twee dagen lang zijn er meer dan 100 rijdende 
voertuigen te zien, een absoluut recordaantal voor 
deze speciale jubileumeditie. 
 
Meerijden
Geïnteresseerden in de Duitse voertuigtechniek van 
de Tweede Wereldoorlog kunnen hun hart ophalen 
tijdens Militracks 2019. Er zijn onder andere Duitse 
tanks, halfrupsen, vrachtauto’s, personenvoertuigen 
en motoren te zien. Op het anderhalve kilometer 
lange parcours door de bossen rondom het museum 
kunnen bezoekers zelfs meerijden op deze voertui-
gen, bijzonder om een keer te beleven! 
 

De slag om Overloon
Er wordt dit jaar enorm uitgekeken naar de Panther 
van Musée des Blindés uit Saumur, in Frankrijk. Dit 
type Duitse tank was betrokken bij de slag om Over-
loon in 1944 en was nog niet eerder rijdend te zien 
op Militracks. Een unicum tijdens deze speciale edi-
tie dus.  
 
Brand
Een ander bekend project is de restauratie van een 
Nashorn, een zware Duitse tankjager. Al jaren is 
een team met man en macht aan het werk om de 
Nashorn in originele staat te herstellen. Toen het 
noodlot toesloeg en bij een brand er grote voertuig 
schade ontstond, was dat een enorme tegenslag. En 
toch zet het team de schouders eronder en gaan ze 
door met de restauratie. Op Militracks tonen ze hun 
Nashorn en maken ze hun verdere plannen bekend 

hoe ze het voertuig weer back on 
track willen krijgen.
 
Maar er is meer..
Naast het rijdend materieel, wordt er 
ook een werkplaats gecreëerd waar 
live aan voertuigen wordt gesleu-
teld en waar alle mogelijkheid is om 
vragen te stellen. De grote militaria-
markt is niet te missen voor iedereen 
die geïnteresseerd in boeken, kle-
ding en ander historisch materiaal. 
En last but not least, de entree tot 
het museum is bij de prijs inbegre-
pen. Kortom; tijdens Militracks 2019 
valt er dus genoeg te zien en bele-
ven!

Voertuig Lorraine Schlepper. Fotograaf: Walter Schwabe
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Adriaan van Rossen exposeert: “Wie het kleine niet eert”

Beeldhouwer Adriaan van Rossen uit Overloon ex-
poseert met kleine beeldjes van hout, steen en 

brons. Uniek in 
Nederland:  de 
minibeeldjes zijn 
gemaakt van pot-
loodpuntjes. Kort-
om veel mooie 
minikunst te zien 
in mei en juni in 
de vitrines van de 
bibliotheek Sint 
Anthonis.  

Adriaan schrijft: 
“Een beeldhouwer 
onderscheidt zich 
van andere kunste-

naars door een ruimtelijke werkwijze en vormge-
ving. Het eindresultaat is daarom altijd een driedi-
mensionaal kunstwerk.” 
Zijn werken zijn veelal geometrisch en non-figura-
tief. Verder maakt hij bijzondere, maar veelal piep-
kleine kunst. Hij maakt sculptuurtjes van de punten 
van timmermanspotloden. Een viool, zeilbootje en 
olifantje zijn een paar voorbeelden van zijn maak-
sels en altijd, vanwege de kwetsbaarheid, te be-
wonderen onder een reageerbuisje. Minikunst dus, 
maar oh zo bijzonder en knap!

Te bezichtigen van  9 mei t/m 30 juni in de vitrines 
van de Bibliotheek Sint Anthonis. Remmensberg 29 
tel. 0485-382182 
www.biblioplus.nl
www.artisculp.nl
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De Lónse Kermis

Vorig jaar, net voor de zomerva-
kantie, deed de Dorpsraad een 
oproep voor deelnemers aan 
een werkgroep voor de kermis. 
Doel: onze kermis nieuw leven 

inblazen en ervoor zorgen dat deze levendig blijft!

In oktober ging een enthousiast groepje mensen aan 
de slag: Anne Ewals, Linda Loof, Stan Bos en Inge Smol-
ders. Dat leverde al gauw heel veel ideeën op. Dus het 
was kiezen geblazen. En er werd versterking gezocht. 
Martijn Von der Heijde en Mariët Crooijmans horen in-
middels ook bij de werkgroep. 

Meer sfeer 
“Als je op het kermisterrein bent met kleine kindjes, 
ben je al snel ‘klaar’”, vertelt Inge. “Dus we hebben als 
eerste gekeken naar hoe we de verblijftijd van gezin-
nen kunnen verlengen. Door het terrein gezellig aan 
te kleden, met bijvoorbeeld prikfittingen à la de 11e 
van de 11e, een mooie zuil met daarop groot het pro-
gramma afgedrukt. Of door picknickbankjes mét ober 
te plaatsen in samenwerking met de horeca. Maar het 
allerbelangrijkste vonden we de herkenbaarheid. We 
hebben de kermis een officiële naam gegeven: De Lón-
se Kermis. Daar hoort natuurlijk een logo bij! Dat is 
ontworpen door dorpsgenoot Ruud van Bergen.”

Stan vult aan: “We zorgen natuurlijk voor een goede 
Facebookpagina, Instagram voor met name de jonge-

ren, en een eenvoudige website. We proberen de hele 
uitstraling van de kermis te laten passen bij het logo. 
Helaas hier niet in kleur, maar neem snel een kijkje op 
onze Facebookpagina, zou ik zeggen!”

Langer blijven
“Daarnaast komen er, dit jaar alleen in het weekend, 
extra activiteiten waar kinderen gratis aan kunnen 
meedoen. Schminken, glittertattoos, een waarzegster, 
bijvoorbeeld. Allemaal activiteiten die niet botsen met 
de attracties, maar waardoor je met je gezin wel lan-
ger kunt blijven hangen”, aldus Linda en Anne. “En 
bijvoorbeeld aangekleed met leuke gastvrouwen zoals 
Linn Suukerspin en Hollie Lollie.” 

Verder komen er mooie aankondigingsdoeken of bor-
den bij de invalswegen, op het terrein zelf. De opening 
is op zaterdag, of - als het lukt om dit af te spreken 
met de exploitant - zelfs al op vrijdag. Houd daarvoor 
de Facebookpagina in de gaten. “De opening wordt 
gedaan door kinderen die een kleurwedstrijd winnen, 
die we via school uitzetten voor de vakantieperiode.” 
Ook wordt er gekeken naar de attracties, met name 
het aanbod voor jongeren. Samen met Sjill wordt een 
idee uitgewerkt voor jongeren van 11 – 15 jaar op za-
terdagavond. Kortom: genoeg plannen en al een aan-
tal dingen die daarvan dit jaar zichtbaar worden. Op 
de hoogte blijven? Like de Facebook- en Instagram pa-
gina ‘De Lonse Kermis’.

Juryleden Maestro 2019

Terwijl de kandidaten druk aan het oefenen zijn om 
hun dirigeerkunsten onder de knie te krijgen, zit de 
werkgroep ook niet stil.
Ze zijn op zoek gegaan naar  juryleden die deze 
avond hun oordeel willen vellen en dat is ze gelukt.
Trots stellen we ze voor:

Karel  van Soest, beter bekend als de Burgemees-
ter van Boxmeer, zelf ook eens aan Maestro meege-
daan, dus hij weet hoe het is om op de bok voor een 
orkest te staan!
Rob van Reijmersdal,  oud-Overloner, en ooit begon-
nen bij de Fanfare. Ondertussen is hij afgestudeerd 
musicus en arrangeur/componist. Tevens is hij muzi-
kaal leider bij verschillende orkesten geweest, dus 
Rob weet waar hij op moet letten.
Gertie Mooren, de echtgenote van onze dirigent, 
dus ze kent wel wat kneepjes van het dirigentvak, 
maar ook zelf klarinettiste en lid  van verschillende 
muziekverenigingen, we denken dat ze er wel kijk 
op heeft.
De avond wordt gepresenteerd door Peter Loonen 
en onze voorzitter Martin Derks.
Zin in een gezellige, verrassende maar bovenal mu-
zikale avond, kom dan zaterdag 29 juni om 20 uur 
naar de, sfeervol aangeklede Raaijhal!
Kaartjes voor deze avond zijn voor €15,- te koop via 
de website www.fanfarevriendenkring.nl of de ver-
kooppunten
-Shop Jacobs  -Raaijhal
-Plus Verbeeten -Partycentrum Bos
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13de Rolstoel-3daagse 2019 
 

Opgave formulier voor de gast 
Dinsdag 18, Woensdag 19 en Donderdag 20 juni van 16:45 uur tot +/- 20:00 uur. 
 
• Per rolstoelgast mag 1 vrijwilliger mee. Men moet 18 jaar zijn. 
• De rolstoel is niet voorzien van een kussen. Breng je eigen kussen mee. 
• Zorg voor een petje bij warm weer.  
• Zorg dat u goede kleding aan hebt bij warm of koud weer. 
• Iedere dag om 16.45 uur verzamelen bij de kerk. Vertrek 17.00 uur. 
• Gasten uit Hof van Loon vertrekken wat eerder. 
• Deelname gast € 12,50 per persoon. 
• Er mogen geen huisdieren mee. 

 
Opgavestrook volledig ingevuld met € 12,50 inleveren vóór dinsdag 11 juni in de 
brievenbus nummer 33 van de Zonnegroet in Huize Loon, aan de Engelseweg in 
Overloon of bij Annemie Bonants, Rodermansstr. 4a, Holthees. Opgave kan voor 1, 2, of 3 
dagen. Woensdag 22 mei is er gelegenheid voor gasten en rolstoelduwers om van 9.30 uur 
tot 12.00 uur in de Pit uw opgavestrook in te laten vullen en vragen te stellen. Vrijwilligers 
van de Zonnegroet zijn dan aanwezig. Uw betaling geldt als aanmelding. 
Aanmelden kan ook via de website: http://zonnegroet-ohs.nl  
 
--------------------------------------- Opgavestrook "------------------------------------------------ 
Alleen volledig ingevulde formulieren worden verwerkt (Rolstoelgast) 
Naam: ___________________________________________________________________ 
Adres: ___________________________________________________________________ 

Postcode en Woonplaats: ___________________________________________________ 
Appartementnr. ________________________ Tel.nr. _____________________________ 
Gaat u akkoord met publicatie van foto’s en of film op de website van de Zonnegroet. Ja/Nee 
Hebt u zelf de beschikking over een (deugdelijke) rolstoel ? Ja / Nee 
Welke dag(en) gaat u mee ? (Door halen wat niet van toepassing is.) 
 
 
 
 
 
Belangrijk:	Als	u	een	Eigen	rolstoelduwer	heeft,	moet	het	opgaveformulier	
tegelijk	met	het	formulier	van	de	duwer	worden	ingeleverd!	

 
 

Dinsdag 18 juni 
Eigen duwer ? ja / nee 
Ja, vul dan formulier 

rolstoelduwer in. 

Woensdag 19 juni 
Eigen duwer ? ja / nee 
Ja, vul dan formulier 

rolstoelduwer in. 

Donderdag 20 juni 
Eigen duwer ? ja / nee 
Ja, vul dan formulier 

rolstoelduwer in. 
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• Deelname als rolstoelduwer is gratis, men moet 18 jaar zijn. 
• Opgave alleen via onderstaande opgavestrook en volledig ingevuld.  
• Per rolstoelgast mag 1 duwer mee. In verband met de veiligheid is het dragen van een 

veiligheidshesje verplicht. 
• Zorg voor een petje bij warm weer.  
• Iedere dag om 16.45 uur verzamelen bij de kerk. Vertrek om 17.00 uur.  
• Er mogen geen huisdieren mee.  
Inleveren opgavestrook, zie hierboven.  
 
Opgave formulier voor de rolstoelduwer 
  
--------------------------------------------Opgavestrook "--------------------------------------------- 
 

Alleen volledig ingevulde formulieren worden verwerkt. (rolstoelduwer) 
 

Naam:______________________________________________________________________ 
Adres:______________________________________________________________________ 

Postcode en Woonplaats:_______________________________________________________ 
(Mobiel) tel. nr.________________________Mailadres:______________________________ 
Gaat u akkoord met publicatie van foto’s en of film op de website van de Zonnegroet. Ja/Nee 
Welke dagen kunt u ? (Door halen wat niet van toepassing is.) 

 
 

 
Wist u: 
• Dat wij dit jaar de 13e rolstoel-3daagse organiseren mede dankzij de inzet van de plaatselijke 

ondernemers en de vele rolstoelduwers en vrijwilligers? 
• Dat de inschrijving voor de rolstoel-3daagse voor dinsdag 11 juni 2019 binnen moet zijn. 
• Dat u op woensdag 22 mei van 10.00 tot 12.00 uur in de Pit te Overloon uw  

aanmeldformulier kunt laten invullen en vragen kunt stellen over de rolstoel-3daagse.  
• Dat het aanmeldformulier voor de gast en de duwer en andersom tegelijk moet worden 

ingeleverd in de brievenbus nummer 33 van de Zonnegroet in Huize Loon aan de 
Engelseweg. Deze brievenbus is altijd te bereiken.  

• Dat u zich kunt aanmelden als rolstoelgast, ook als u geen vrijwilliger heeft.  
• Vrijwilligers kunnen zich ook voor 1, 2 of 3 dagen opgeven om een rolstoel te duwen.  
• Als rolstoelduwer kunt u zich opgeven via onderstaande link: http://zonnegroet-

ohs.nl/opgave-formulier-vrijwilliger-duwer/ 
• Dat u als rolstoelduwer verplicht bent om een veiligheidshesje te dragen. Dit is een 

verordening vanuit de gemeente.   
• De routes worden via de website bekend gemaakt.  
• Dat u al het nieuws via de website kunt volgen.  
• Dat u zich ieder jaar opnieuw moet opgeven om mee te lopen als vrijwilliger.  
• Dat wij in verband met de privacywetgeving 2018 u vragen om akkoord te gaan met de 

publicatie van film en foto’s op de website van de Zonnegroet.  
• Aandacht: als je als duwer een gast van Hof van Loon duwt nemen wij contact met je op 

omdat je de gast in zijn of haar appartement moet ophalen. Dit vergt ook meer tijd.  

Dinsdag  
18 juni 

Woensdag 
19 juni 

Donderdag  
20 juni 



10

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

Puzzel mee en win

Deze keer prijzen beschikbaar
gesteld door

Poort van Loon Asperges en Plus.
Zie pagina achteraan.

 

 Pieter en Annemie  v/d Munckhof, tel. 0478-641404 of 
06-27007511   email t-helder@ziggo.nl    Helderseweg 31, Overloon 

www.helder-overloon.com 

 
 

Ontmoetingspunt ‘t HELDER  
Ruimte voor úw ideeën! 

 
17 mei Workshop ‘Vogeltjes fusen’       09.30 – 16.00 uur 
 
19 mei Früshoppen met Freunde Echo 11.00 uur 
 www.blaaskapel.nl    Gratis! 
               
28 mei Koor  van dit moment  20.00 uur 
 www.stemmenmakerij.nl 
 
1 juni Dagworkshop ‘Het Transformatiespel’ 
 www.tarotcoaching.nl   Hans Kunnenman 
 
 

Meer informatie vindt u op de website! 

Gezocht: Zanger Gitarist

Accordeonist zoekt een zanger gitarist; 
verschillende muziekstijlen, evergreens, 

ballads en lichte populaire muziek.

Tel.: 06 28967185

Festival Meadow Rijkevoort
15 en 16 juni

Bus stopt aan de Museumlaan in Overloon.
Deze haalt bezoekers op en
brengt ze weer veilig thuis.
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Op 14 februari 2019 heeft de 
jaarlijkse ledenvergadering 
plaatsgevonden van EHBO-ver-
eniging Overloon.

Dit jaar met een feestelijk tintje namelijk de heer 
Theo Nelissen is 35 jaar lid van de EHBO-vereniging. 
Graag wilden we dan ook Theo in het zonnetje zet-
ten voor zijn inzet van deze 35 jaar. Theo nogmaals 
bedankt.

Verder stond er nog een aantal agendapunten open 
op de agenda die ook nog besproken moesten wor-
den. De grootste zorg gaat uit naar het voortbe-
staan van de vereniging. Wat is er namelijk aan de 
hand, het ledenaantal neemt helaas af. Dit is niet 
alleen bij onze vereniging maar wij zien dat ook bij 
collega-verenigingen van de EHBO. Er zijn namelijk 
al verenigingen bij die de handdoek in de ring heb-
ben moeten gooien en die gestopt zijn. 
Wij willen het echter niet zover laten komen en 
daarom roepen wij uw hulp in. Tenslotte doen we 
het niet voor ons zelf, maar doen we het om ande-
ren te helpen. Zou je graag een oefenavond of een 
EHBO-activiteit willen bijwonen neem dan contact 
met ons op. Het mailadres is
secretariaatehbo.overloon@gmail.com

De tijd die je ermee kwijt bent is 8x per jaar 2 uur-
tjes naar de oefenavond, en dan de inzet daar kun 
je zelf in beslissen of je beschikbaar bent of niet. Zo 
help je ons maar ook zeker een ander.

Op 11 april had de vereniging de maandelijkse oe-
fenavond, echter deze was een speciale. Dhr. Jos 
Wijdeven was uitgenodigd om ons voorlichting te 

geven op teveel gebruik van alcohol en drugs, wat 
kun je dan doen om iemand te helpen. Allereerst 
werden de diverse middelen getoond, en de uitwer-
king ervan uitgelegd.
Daarna mochten de leden zelf beoordelen aan de 
hand van voorbeelden wat iemand had gebruikt en 
hoe daarbij te behandelen. 
De avond werd door de leden als zeer interessant 
beoordeeld.

HET  WEER

April opnieuw warm en flink zonnig

Deze 4e maand van het jaar begon meteen met een 
fraaie heldere dag.
Dankzij een noordelijke stroming waren  de nach-
ten aan de frisse kant en bracht wat grondvorst. 
Ook de daarop volgende dagen verliepen wat kou-
der, maar dat was van korte duur. Tijdens het eer-
ste aprilweekend gingen de temperaturen flink op-
lopen en haalden we een paar warme dagen. Het 
daarop volgende weekend werd het juist een stuk 
kouder en haalden we de laagste waarde van de 
hele maand. Op de 13e werd het amper 8 graden 
en de nacht temperatuur daalde naar -2.5 graden. 
Overigens kwam er in deze maand maar 3 keer vorst 
voor. Al snel trad er een duidelijke weerverbetering 
op en met veel heldere dagen en veel zon bereikten 
we zelfs zomerse temperaturen. De hoogste waarde 
kon ik op 24 april noteren, toen de meetbuis 26.2 
graden aanwees. Dat betekende dat dit de warmste 

Pasen ooit is geworden. Toch was het verschil met 
Pasen 2011 zeer gering. Toen 26 en 23 graden. Nu 
bijna 25 en ruim 26 graden over beide paasdagen 
bekeken. Tot die tijd was het altijd kurkdroog, maar 
na de warmste 24e bracht een onweersbui toch eni-
ge afkoeling. Er viel 7 mm regen en de daarop vol-
gende dagen nog meer regen. Zoals op koningsdag  
toen er bij ons bijna 10 mm viel en het ook ruim-
schoots kouder werd. Ook de laatste dagen bleef de 
temperatuur wat achter ten opzichte van de norma-
le waarde.
Het gemiddelde van 11.3 graden betekent plaats 6 
in de top 10 sinds 1900.
Het totaal aan neerslag is op mijn station beperkt 
gebleven tot 26 mm. Normaal valt er 44 mm in 
april. Het aantal zonuren bedraagt 228 en ook dat 
is plaats 6 in de top 10. Normaal schijnt de warm-
tebron hier 165 uren. Tot nu heeft dit jaar al meer 
zonuren opgeleverd dan normaal. Ook de tempe-
ratuur is inmiddels al ruim boven normaal aan het 
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www.restarialoon.nl

3-gangen
KEUZEMENUKEUZEMENU

kom smullen

€15,95

KEUZEMENUKEUZEMENUKEUZEMENU

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

Freunde Echo Frühshoppen In ’t Helder
Zondag 19 mei 11.00-13.00 uur

Gratis toegang
“50 jaar jong”
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MOGEN WE U EVEN VOORSTELLEN?

‘Mannen van Naam’ bestaat 
uit drie doorgewinterde muzikanten die hun sporen 
vooral hebben verdiend in de bekende pretpop- en 
theaterband Pater Moeskroen. Ad Grooten, Wilbert 
van Duinhoven en Ton Smulders bespelen gezamen-
lijke meer dan een dozijn aan verschillende instru-
menten. 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 verma-
ken. Terug naar de eenvoud van het mooie luister-
lied. Pakkende autobiografische teksten, gezellige 
verhalen, fijne akoestische instrumenten en opzwe-

pende folkmuziek door drie ras muzikanten.

De Mannen van Naam brachten al vier succesvolle 
theaterprogramma’s op de planken en toerden on-
der meer met Sylvia Houtzager, bekend van Flairck.
Met hun sympathieke presentatie creëren de man-
nen een huiskamersfeer waarin ze moeiteloos scha-
kelen tussen hilarische grappen en kleine persoon-
lijke liedjes. Maar net zo gemakkelijk zetten ze een 
opzwepende Keltische folkdeun in. Daarvoor bren-
gen de mannen een keur aan instrumenten mee, 
waaronder een heleboel snaarinstrumenten, flui-

ten, een accordeon en een doedelzak. 
Het Brabants Dagblad noemde hen ooit 
de Brabantse  Crosby, Stills and Nash, 
maar de oplettende theaterbezoeker 
herkent ze als drie mede-oprichters 
van Pater Moeskroen.

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 nu op
www.depitoverloon.nl.

Foto: Nol Havens

Nieuws van de Verjaardagenactie

April doet wat hij wil, is een oud 
gezegde. Dit is misschien de verkla-
ring voor het feit dat de opbrengst 
voor het kinder- en jeugdwerk in 

ons dorp in april “slechts” € 372,59 opbracht. Slechts 
is natuurlijk een relatief begrip. Als een van onze 
collectanten een griepje heeft en pas in mei zijn 
ronde kan maken, is dat meteen te merken. Dus we 
zijn even zo vrolijk blij met het resultaat van april. 

Alle jarigen van april hartelijk dank voor uw bijdra-
ge. En komt onze collectant - na eerst goed uitge-
ziekt te hebben - pas in mei, zeg dan niet : “ik ben 
niet jarig”, maar doneer royaal, is ons advies! Het 
is voor een goed doel, het kinder- en jeugdwerk in 
Overloon! Wij zien weer uit naar de opbrengst van 
mei en volgende keer meer nieuws van…

Stichting Verjaardagenactie Overloon 

uitkomen. De neerslaghoeveelheid is iets te laag
Zijn alle maanden tot nu toe ruim in de plus, uitge-
rekend de meimaand is juist veel te koud begonnen. 
Ook wisselvallig en geregeld buien, waarbij zelfs 
winterse neerslag is voor gekomen. Maar er lijkt wel 
een verbetering in te zitten.
Hoe het verder gaat kun je vernemen als je afstemt 

en luistert naar mijn dagelijkse weerpraatje via ra-
dio MAASLAND FM 89.6 en wel om 12.30, 13.30 en 
in de avonduren rond de tijd van 17.15 uur.
Ook via radio VENRAY FM 90.2 zowel in de ochtend 
als in de avonduren.

Weerman Bert Vloet
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Praktijk voor fysiotherapie 
W.M. van Iersel,  I.H.G. Schreurs,  R. Verschuren 
K. Peeters diëtist,  Echo Netwerk Brabant    
Kerkpad 1   5825 BA  OVERLOON
 

          0478 – 641942

Cursus valpreventie  

Een cursus voor mensen die wel 
eens gevallen zijn of voor 
mensen die angstig zijn om te 
vallen.  

Ook individuele begeleiding en 
advies aan huis is mogelijk.

De fysio  Kerkpad 1

Wij geven ons op 

bij Rob

       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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...van, voor en door Overloon!

Er is nogal wat gaande bij 
de Pit! En dan bedoelen we deze keer niet alle verga-
deringen, repetities, evenementen, voorstellingen en 
andere activiteiten die iedere dag weer in de Pit plaats 
vinden. De Pit komt de laatste tijd veel op een andere 
manier ter sprake. En dat is natuurlijk niet zomaar. Tijd 
dus om Overloon wat meer duidelijkheid te geven.

De Pit is van Overloon en is er voor Overloon. Dat is 
altijd zo geweest en zal ook altijd zo blijven. Echter de 
flexibiliteit om iedereen zo goed mogelijk van dienst 
te zijn en het voor iedereen te laten kloppen is een fik-
se klus. De financiële middelen zijn er gewoonweg niet 
om een aantal fulltimers te plaatsen om deze immense 
klus iedere dag te klaren. Er wordt dus gewerkt met 
een aantal parttime vaste medewerkers en heel veel 
vrijwilligers. Buiten dat zijn er ook een heel aantal ver-
enigingen die veelvuldig gebruik maken van de Pit en 
veel zaken op vrijwillige basis zelf regelen. Dit gebeurt 
allemaal met één doel: zorgen dat iedereen het naar 
de zin heeft bij de Pit en dat de Pit toegankelijk blijft 
voor heel Overloon. En daar zijn we iedereen die daar 
zijn steentje aan bijdraagt erg dankbaar voor!
Op deze manier is de Pit niet alleen van en voor Over-
loon, maar ook door Overloon.

Dat is ook de enige manier om de Pit toegankelijk 
te houden voor iedereen. De flexibiliteit en inzet die 
echter weer iedere dag van ons gevraagd wordt, rijmt 

soms niet met het aantal beschikbare uren. De druk 
bij onze vaste medewerkers en vrijwilligers neemt dan 
ook alleen maar toe. Soms zo ver dat dit ten koste gaat 
van medewerkers. Dit kan natuurlijk nooit de bedoe-
ling zijn. Het bestuur heeft daarom het besluit geno-
men om de gehele organisatie eens goed onder de 
loep te nemen. Daarvoor is Barry van Opbergen aange-

steld als Interim Manager van de Pit. Hij zal de 
komende tijd gaan kijken wat de organisatie 
van de Pit nu nodig heeft en wellicht nog wel 
belangrijker, ook straks nodig heeft om de Pit 
het bruisende hart van Overloon te laten zijn 
en te laten blijven.

Het moge duidelijk zijn dat dit geen eenvoudi-
ge taak is die in een paar weken gedaan is. Dit 
zal een flink traject worden waarin de nodige 
veranderingen doorgevoerd zullen worden. 
Wellicht dat iedere gebruiker en gast van de 
Pit met de effecten hiervan te maken krijgt. 
Wij hopen dan ook op ieders begrip hiervoor 
en waarderen het juist enorm als er met ons 
meegedacht wordt. Kritiek en ideeën zijn dan 
ook van harte welkom. Maar laat ons alsje-

blieft ook weten als je tevreden bent. Een compliment 
doet vaak wonderen!

Ons is er alles aan gelegen de Pit voor iedereen toegan-
kelijk te houden en dat iedereen zich welkom voelt. De 
Pit...van, voor en door Overloon! Daar gaan we voor! 

Mocht je na bovenstaand verhaal vragen, opmerkin-
gen of ideeën hebben neem dan contact op met ons 
via info@depitoverloon.nl. Het kan natuurlijk ook zijn 
dat je graag een steentje bij wilt dragen aan de organi-
satie van de Pit. Op welke manier dan ook, vrijwilligers 
zijn van harte welkom! Dat kan in de rol van gastheer/
vrouw maar denk ook eens aan administratie, tech-
niek, klusjes, schoonmaak, etc.. Als jij denkt iets te 
kunnen betekenen voor de Pit dan komen we graag in 
contact met je. Stuur dan even een e-mail naar info@
depitoverloon.nl.

We zien je graag in de Pit!!!

Koffieconcert in de schouwburg van Venray

Groot Vocaal Ensemble 
“Ars Musica” organi-

seert op zondag 19 mei aanstaande een koffiecon-
cert. “Ars Musica” heeft  twee andere koren uit de 
regio uitgenodigd om het concert muzikaal op te 
luisteren. 

Het concert vindt plaats in de kleine zaal van de 
schouwburg in Venray.  Het begint om 11.30 uur en 
rond de klok van 13.15 zal het slotlied klinken. De 
toegang is gratis.

Achtereenvolgens treden de volgende koren op.
• Groot Vocaal Ensemble Ars Musica
• De Mal- Maaszengers uit Horst 
• LoGeKo
• Ars Musica zal het concert afsluiten.

Het programma van zondag 19 mei is zeer veras-
send van samenstelling.

Voor elk wat wils!
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Sámen 
met iedere uitvaartondernemer 

voor een warm afscheid 
Bel gerust 

Dorien van Dijck 
06-30693894 
0478-642527 

www.doorvandijck.nl 
     vanuit het hart verbinden bij afscheid 
 
 
 

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.

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

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

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

edward@etenmetgemak.nl | www.etenmetgemak.nl
0478 - 820994
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KBO – OVERLOON

KALENDER VAN ACTIVITEITEN

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. Aanvang 14.30 uur.
VRIJDAG 31 MEI Samen Eten en Ontmoeten. De lo-
catie is Poort van Loon. 
DINSDAG 4 JUNI  Bedevaart naar Kevelaer. Zie ont-
vangen flyer. Opgave voor 24 mei.
WOENSDAG 12 JUNI Koken voor Ouderen. In de 
foyer van de Pit. Aanvang om 12.00 uur. Alleen op 
uitnodiging.
DONDERDAG 13 JUNI Thaise Avond bij Grand Café 
Effe. Aanvang om 17.30 uur.

KIJK OP KUNST
Op maandag 15 april waren een veertigtal leden 
aanwezig in de Blauwe Zaal van de Pit om te luis-
teren naar wederom een boeiende presentatie 
verzorgd door Clemens. Dit keer ging het over de 
ontwikkeling van de Kunst vanaf de Griekse tijd tot 
heden. De eerstvolgende bijeenkomst op maandag 
17 juni aanstaande bezoeken we de H. Theobal-
duskerk. De bijeenkomst start om 19.30 uur en zal 
tot ongeveer 21.30 uur duren. Wellicht kunnen we 

daarna de zomerstop gezellig samen inluiden onder 
het genot van een drankje.

SCHAKEN
De afgelopen weken hebben een 
tiental schaakliefhebbers de begin-
selen van het schaken geleerd. Op de 
woensdagochtenden werden de spel-
regels door twee cursusleiders van 
schaakvereniging “De Vrijpion” uit-

gelegd. De beginners kregen de beginselen van het 
schaken uitgelegd en de meer gevorderde schakers 
gingen door middel van het spelen van een geza-
menlijke partij het schaakspel verder analyseren. Op 
de woensdagochtenden 1 en 8 mei gingen we hier-
mee door. Daarna zijn we tijdelijk gestopt. Na de 
zomervakantie in september pakken we de draad 
weer op en hopen we nog meer leden te ontmoeten 
in de Pit. Bij voldoende belangstelling willen we dan 
schaakpartijen tegen gelijkwaardige tegenstanders 
spelen. We houden u op de hoogte.

VRIJWILLIGERSDAG KBO OVERLOON 
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.

KBO-OVERLOON 
Belangenvereniging van senioren 

Hemelvaarttoernooi Sportivo

Ook dit jaar sluiten we ons volley-
balseizoen af met het jaarlijks terug-
komend buitenvolleybaltoernooi. 
Het toernooi wordt dit jaar voor de 
36ste keer georganiseerd door vol-

leybalvereniging Sportivo. We hopen wederom op 
veel enthousiaste, sportieve teams die zin hebben in 
een gezellig en sportief dagje!

Het Hemelvaarttoernooi zal plaats vinden op don-
derdag 30 mei 2019 op het voetbalveld bij sporthal 
“De Raaijhal” aan de Raaijweg 15 te Overloon.
Het toernooi begint om 10.00 uur. Teams die willen 
deelnemen zullen om 9.30 uur aanwezig moeten 
zijn. Daar kunnen ze zich melden bij het wedstrijds-
ecretariaat.

Het inschrijfgeld bedraagt €35,- per deelnemend 
team. Deze kan dan ter plekke betaald worden.
Uitdrukkelijk verzoek van de plaatselijke voetbal-
club om geen tenten te plaatsen op de velden.
Je kunt je als team inschrijven voor twee verschillen-
de categorieën. Dit zijn de geoefende en ongeoe-
fende klasse. Omdat het een recreatief toernooi is 
kun je al aan de gezelligheidsklasse voor geoefende 

spelers meedoen als er maar een paar spelers van je 
team geoefend zijn.

Naast het sportieve gedeelte is er ook alle gelegen-
heid om in de rustmomenten tijd te nemen voor een 
lekker hapje en drankje. Er zal een terras aanwezig 
zijn waar je gezellig met je team je winst kan gaan 
vieren! Ook is er tijdens en na afloop van de wed-
strijden feestelijke muziek te horen over het sport-
veld en het terras.

Inschrijven kan via   www.vvSportivo.nl. Dit kan ui-
terlijk t/m dinsdag 28 mei. Mocht je nog vragen heb-
ben dan kun je deze stellen via Facebook of deze 
website. Wil je op de hoogte blijven over het toer-
nooi dan kun je je abonneren op onze Hemelvaart 
nieuwsbrief, ook dat kan aan de linkerkant van dit 
scherm.

We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen op 
ons 36ste Hemelvaarttoernooi op 30 mei aanstaan-
de! Wij zorgen voor de velden, muziek, een hapje 
en een drankje. Zorgen jullie dan weer voor een ge-
zellige sfeer?
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HAARWERKEN VOOR 
ALLE HAARPROBLEMEN

met mooi haar meer 
zelfvertrouwen!

 MEER INFO?
 BEL ONS OF KIJK OP DE SITE

BETROKKEN   |   PERSOONLIJK   |   KWALITEIT 
BETROUWBAAR   |   ERVAREN   |   PROFESSIONEEL

Heerlijke 100% blauwe bessen PRODUCTEN

 
 
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!  
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Overloonse Bridgeclub

Ditmaal een vrije avond. Gemixt. De 3 beste paren 
in lijn 1:
1 Henk de Vlam & Piet Willems 68.75%
2 Mia & Sef Lommen 58.68%
3 Sef Huijbers & Fons van Sundert 55.90%

In lijn 2:
1 Corrie & Hans Visscher 61.46%
2 Ricky Henckens & Leny Jansen 55.56%
3 Jo de Backer & Jos van de Pas 55.21%

In lijn 3:
1 Corrie Hartong & Math Keulards 63.00%
2 Annie Visser & Jan den Hoedt 60.50%
3 Nellie Basten & Ethel Hilhorst 58.75%

Deze week spelen we de 3e zitting van de ladder-
competitie
De 3 sterkste paren in de gele lijn:
1 Thea Peters & Tonnie Polman 60.76%
2 Miny & Wiel Verhoeven 59.38%
3 Corrie Hartong & Math Keulards 57.99%

In de rode lijn:
1 Paul Vloet & Leo Crompvoets 62.50%
2 Ria & Kees van Son 57.29%
3 Thea & Lex Biessels 55.56%

In de groene lijn:
1 Nellie Jeuken & Riet Willems 64.06%
2 Annet & Joop Timmer 58.13%
3 Mien & Jac Spreeuwenberg 57.81%

♠♣ ♥♦ ♠♣ ♥♦
Agenda
2019

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
Jeugdfanfare, Instrumenten-
markt, de Pit, 17.00 uur
18 mei
De Pit, MAN MAN MAN - Mannen 
van Naam, 20.00 - 22.30 uur
18 mei
KBO, Bedank- en ontmoetings-
middag vrijwilligers, de Pit, 14.00 
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. Ars Musica 
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
30 mei
Sportivo, Volleybal Hemelvaart-
toernooi, Sportpark, 10.00 uur
31 mei
KBO, Samen eten en ontmoeten, 
Poort van Loon
2 juni
De Vlotter, Oldtimer bromfietsrit, 
Partycentrum Bos, 10.30 uur
2 juni
SJIL, Open dag, de Pit, 13.00 - 
17.00 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, 
15.00 uur
23 juni
Fanfare, PinkyPop concert, Open-
luchttheater, 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
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
17 juli
Openluchttheater, Dirk Scheele 
met In Holland staat een huis, 
14.30 uur
24 juli
Openluchttheater, Theater van 
Santen met Alleen op de Wereld, 
14.30 uur
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Yoga & 

Energetische 
therapie 

www.karinmanders.nl 

schrijf@karinmanders.nl  
T 06 15597217  

 

 

• Dakinspectie, onderhoud en renovatie
• Platte daken  kunststof en bitumineuze

• Dakgoten  reinigen en renoveren

• (Spoed-)reparatie

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

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

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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31 juli
Openluchttheater, Pip en Pelle 
met En….ACTIE!, 14.30 uur
4 augustus
De Vlotter, Oldtimer bromfietsrit, 
Partycentrum Bos, 10.30 uur
7 augustus
Openluchttheater, Theatergroep 
Hilaria met Het Jaarfeest van Sint 
Hilarius, 14.30 uur
10 augustus
Gilde, oud papier ophalen
14 augustus
Openluchttheater, Toneelgroep 
Mariahout met Hans en Grietje, 
14.30 uur
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
2 september
Fanfare, Start kaartverkoop Bra-
bantse Humoravond, Shop Ja-
cobs, 10.00 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, 
de Pit
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, de Pit, 19.00 uur
4 november
Zonnegroet, Kienen, 13.30 - 16.30 
uur
9 november
Gilde, oud papier ophalen
9 november
De Pit, Mark van de Veerdonk, 
20.00 uur
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
19 januari
TKO, ATB toertocht
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
17 mei
Zanggroep Palet in concert met 
Joep van Leeuwen
25 en 26 september
Loën wet ‘t



22

De winnaars van de vorige keer
SUDOKU 1-5: 

Harry Stroecken
(Warme Bakker Degen)  en

Hennie Vogelsangs
(RESTARIA LOON).

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 19-5-2019.

De prijzen van de oplossing voor deze keer, zijn beschikbaar gesteld door Poort 
van Loon Martens Asperges  en  PLUS Verbeeten.

      

 

Nieuw in Ons Eigen Erf  /  Puzzelen maar: 

Vanaf onze eerstvolgende uitgave, die verschijnt op woensdag 10 oktober aanstaande, gaan we 
puzzels plaatsen. Dit zijn afwisselend kruiswoordpuzzels, sudocupuzzels of woordzoekers. 

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

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

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

Wij wensen iedereen veel puzzelplezier toe!  

 

 

 

 

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

korting op alle  
 materialen voor  
tuinberegening!

Actie loopt t/m juni 2019

20%

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10 11 12

13 14 15

16 17

18 19 20 21 22

23 24

25 26 27 28

29 30 31 32

33 34 35

36 37 38 39

40 41

42 43 44

45

HORIZONTAAL
1 muziekgezelschap 7 zoutachtig 8 geslep-
en 10 annexus 11 broeder 13 soort koek 15 
dwaasheid 16 voorgevel 18 mio conto 20 veil-
ing 22 buisverlichting 23 esdoorn 24 misdad-
ig 25 vis 27 militair hoofddeksel 29 achter 30 
geul 32 cum notis 34 dochter van Cadmus 36 
laan 38 aangeschoten 40 heden 41 meterton 
42 vruchtendrank 44 eerlijk 45 propaganda.

VERTICAAL
1 dagblad 2 muur 3 aankomend 4 toets al-
leen 5 riv. in Duitsland 6 Europese taal 9 uit-
stekend 12 kunstuiting 14 vrij 15 leidsman 
17 United Nations 19 land in Azië 20 angst 
21 enig 22 drank 25 inkeping 26 rots in zee 
27 haarwrong 28 giststof 31 voegwoord 33 
zangstem 35 voorkeur 37 Nederlands schaak-
kampioen 39 hoofd v.e. moskee 43 loco citato 
44 zangnoot.
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Warme Bakker Degen 
 
Reclame: 20 t/m 25 mei 

• Appelvlaai     €   7,65  
• Oerbrood meergranen     €   2,00 
• Waldcorn croissant  €   0,85 

Reclame: 27 mei t/m 1 juni 
• Abrikozenvlaai    €   7,65  
• Volkoren tarwebrood  €   2,05 
• Frikandel-/kroketbroodje  €  1,40 

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

 

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

Top	Aanhangwagens	
door	een	

Top	Werkgever	
	

Verkoop	via:		Janssen	aanhangwagens,		Baansestraat	5a	te	Overloon		

Redactie:
redactie@onseigenerf.nl T 641641

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

Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl T 202664

         06-11424617

www.onseigenerf.nl

Abonnement 2019:  € 13,50

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor 

de uitgave van   29 mei
aanleveren uiterlijk 22 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 
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