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Aftellen!
Hoe het idee ontstaan is, weet
eigenlijk niemand meer. Zo nu
en dan blijkt ‘de derde helft’
van de repetitie, aan de tap bij
de Pit, bijzonder vruchtbaar. Al
dromend en met een twinkeling in de ogen, kwam van het één het ander en zo is
het idee ‘Maestro’ geboren!
De koppen werden bij elkaar gestoken, de taken in
werkgroepen verdeeld en er werd aan de slag gegaan.
Zes enthousiaste maestro’s werden gevonden, de muziekstukken uitgezocht en repetities ingepland. Al
gauw bleek dat het een vak apart is, dat dirigeren! Het
ziet er zo gemakkelijk uit, wat met het stokje in een
ritme te zwaaien, maar gaandeweg werden de uitdagingen groter en groter en de twinkeling in de ogen
verraadt een spanning!
Met logo’s werd geëxperimenteerd,
naar een geschikte locatie werd gezocht en gevonden, over de sfeervolle
decoratie nagedacht. Filmpjes werden
gemaakt, interviews afgenomen, afspraken nagekomen en een tussentijdse vergadering belegd. Allemaal
met hetzelfde doel, allemaal vol verwachting van wat er komen gaat…
met een twinkeling in onze ogen presenteren we aan u ‘Maestro 2019!’
In een, voor u onherkenbaar sfeervol
omgetoverde Raaijhal zullen zes gelegenheidsdirigenten het op zaterdag
29 juni, om 20.00 uur, tegen elkaar
opnemen voor de titel ‘Maestro 2019’!
Fanfare Vriendenkring zal die avond
bekende muziekstukken ten gehore
brengen. Hoewel deze bekendheid
maar de vraag is, nu de dirigenten
Jeanne Willems-Vloet, Theo Verdijk,
Claire Bos, Thijs Hofmans, Hans Theunissen en Femke Weerts-Altink er hun
eigen draai aan gaan geven! De deskundige jury zal hen beoordelen op
de vakkundigheid en de manier waar-

op de fanfare de stukken gespeeld heeft. De presentatie van deze bijzondere avond zal in handen zijn van
Peter Loonen.
U zult dit alles zowel live als op een groot scherm kunnen volgen, zodat u niets ontgaat van de dirigeerkwaliteiten van de Maestro’s. Ook zult u op hierop een blik
kunnen werpen in de greenroom waar Martin Derks
gesprekken zal aanknopen met de dirigenten. Tijdens
deze avond zijn er mogelijkheden om te zitten, te drinken en is er een hapje te eten.
We hopen u deze avond massaal te mogen begroeten
om mee te genieten van een spectaculaire avond vol
muziek en gezelligheid. Wellicht heeft u óók een twinkeling in uw ogen wanneer u ontdekt wie zich aan het
eind van de avond ‘Maestro 2019’ mag noemen!

Jacky de Bruijn
ATB-Kampioen 2018-2019
De TKO is een actieve vereniging met veel enthousiaste toerfietsers en ATB-ers. De afgelopen winter
hebben we weer een heel mooi ATB-seizoen doorlopen. Meestal gaan we dan met een groep van
zo’n 15-20 leden naar ATB-tochten in de omgeving.
Prachtige tochten zijn er gereden in Limburg, Oost
Brabant en Gelderland. Soms koud, soms modder,
maar altijd mooie tochten door velden en bossen en
een afsluiting op de Veluwezoom.
Op 10 maart jl. werd de seizoenswissel gehouden bij
Café Bos. Dit betekent dat we weer over zijn gestapt
naar de racefiets. Tijdens de seizoenswissel werd onder het genot van koffie met een worstenbroodje
de ATB-kampioen bekend gemaakt. De commissie
zei over hem: ‘Het is iemand die technisch heel goed
is en daarin herken je nog zijn motorcross ervaring.
Ook al is hij nog maar een paar jaar lid, hij doet voor
niemand onder. Sociaal en altijd fietsend met een
brede lach op zijn gezicht: Jacky de Bruijn’.
Lijkt sportief en gezellig fietsen je wat? Dan kun je
vrijblijvend een paar weken mee fietsen. Voor meer
informatie zie www.toerklub.nl

Jacky de Bruijn AT- kampioen (foto Jo van Gemert)

Hallo Allemaal,
Het schooljaar is weer bijna ten
einde en dat geldt ook voor de
activiteiten van SJIL. Wij kijken in
ieder geval terug op een zeer geslaagd jaar. De plannen voor het nieuwe schooljaar
zijn gemaakt, dus na de zomervakantie kunnen we
weer van start!
Inschrijven activiteiten nieuw schooljaar
Van 12 juni t/m 1 juli is het weer tijd voor de jeugd
van Overloon om zich in te schrijven voor het volgend schooljaar. Dit kan voor één van de onderstaande groepen:
• Kidsclub groep 3/4 (5 activiteiten)
• Kidsclub groep 5/6 (10 activiteiten)
• Kidsclub groep 7/8 (10 activiteiten)*
• Teensclub groep 8 en brugklas (10 activiteiten)*
• Sjillers 2e klas middelbare school tot 18 jaar (10
activiteiten)

*Let op: Kinderen uit groep 8 kunnen ingeschreven worden voor de Kidsclub 7/8 én de Teensclub.
Je kind mag dus met één van deze clubs of allebei
meedoen. Wil je kind in dezelfde club als vriendjes
en/of vriendinnetjes? Stem dan onderling even af
voor welke club(s) jullie de kinderen inschrijven.
Inschrijven is mogelijk vanaf 12 juni, via onze website: www.sjiloverloon.nl. Hier tref je tevens het nieuwe informatieboekje met uitgebreide informatie
over de verschillende werkgroepen, de kosten en
natuurlijk ook alle informatie rondom de inschrijfprocedure en het inschrijfformulier.
Inschrijven is alleen mogelijk in de periode van: 12
juni t/m 1 juli 2019
Groeten,
Bestuur Sjil

Het mag geen naam hebben
Het is Frühschoppen i.p.v. Frühshoppen.
Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa - volgend jaar gaan we Frühschoppen…!
Als het bij één fout blijft, halen we de hemel wel…!
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Uitnodiging voor de Kinderwoorddienst op zondag 2 juni 2019,
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 anderekinderen 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 gedoopt te zijn. Iedereen is van harte welkom. Vooral
als je de Eerste Communie gaat doen, of net gedaan
hebt, is dit echt iets voor jou!
Het thema van deze zondag is: Samen één. Hoe
doen we dat?
Weet jij wat bidden is? Weet je ook waarom mensen
bidden? Jezus bidt vandaag tot Zijn en Onze Vader
in de hemel. Hij vraagt vandaag iets heel bijzonders aan God, omdat Hij heel veel van ons allemaal
houdt. Hij bidt niet alleen voor zichzelf maar voor
ons allemaal, ook voor jou! Als er iets heel ergs gebeurt, of als je ergens dankbaar en blij voor bent
gaan mensen vaak bidden, vraag maar eens aan opa
of oma. Of misschien doe je dit zelf ook al. Hier gaan
we vandaag samen over praten en daarbij maken
Kerkberichten
Vieringen 30 mei – 15 juni
Donderdag 30 mei 10.30 uur
Hemelvaartsdag
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Gerda Willems
Koor: Theobalduskoor
Zondag 2 juni 10.30 uur
Eucharistieviering en Kinderwoorddienst
Voorganger: pastoor Van der Sluis.
Acolieten: Gerda Willems en Joep Smeets
Koor: Theobalduskoor
Intenties: jaargetijde is voor Marietje Arts-Jacobs, de
intenties zijn ook voor Marie Beckers-Puin vanwege
haar verjaardag, tevens voor Wim Beckers, voor de
ouders Bert Derks en Nellie Derks-Klaassen

we een leuk knutselwerkje wat je thuis bij het bidden kan blijven gebruiken. Jij komt toch ook weer?
Wat is een kinderwoorddienst?
Wij hebben voor de kinderen in een aparte ruimte in de kerk een kinderviering van ongeveer een
half uur. Jullie ouders/verzorgers blijven in de gewone viering, maar als je het de eerste keer nog een
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 zitten, waar we samen de Eucharistie vieren. ……en
als je het erg leuk vindt: we zijn elke eerste zondag
van de maand in Overloon. Voor vragen kun je altijd contact met me opnemen: Gerda Willems 0478
642213.
Tot dan allemaal.
De volgende kinderwoorddienst is op zondag: 7 juli
2019

Kosterdienst
25 mei vanaf 18.00 uur – 1 juni
Nelly van Gemert, tel. 642504
2 juni – 8 juni
Jan Hendriks, tel. 641753
9 juni – 15 juni
Tiny Willems, tel. 641814
16 juni – 22 juni 18.00 uur
Nelly van Gemert, tel. 642504
22 juni tijdens de gebedsviering
Jos van de Pas, tel. 641268

Zondag 9 juni 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Jeanne Willems en Frans Kersten
Koor: Theobalduskoor
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TV-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bijzondere feestdagen en op de vierde zaterdag van
de maand, (in de maand juni op zaterdag 22 juni)
worden de vieringen uitgezonden vanuit de kerk
via het TV kanaal Omroep Land van Cuijk.
U kunt via de Omroep Land van Cuijk, voorheen de
BLOS RTV Boxmeer, naar de uitzendingen kijken. De
uitzendingen zijn te ontvangen voor Ziggo abonnees, via kanaal 40; voor abonnees van KPN/ Telfort/
XS4ALL/ glasvezelproviders met de witte afstandsbediening: via kanaal 1475. Voor abonnees van Telfort met de zwarte afstandsbediening, Edutel, Fiber.
nl, Stipte: via kanaal 2186. De digitale TV-programma’s zijn, behalve in de gemeente Boxmeer, ook te
zien in, onder andere, de gemeenten St. Anthonis,
Mill en St. Hubert, Cuijk, Grave, Uden, Veghel en
Landerd.
Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van16, 22 en
23 juni bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze
uiterlijk dinsdag 4 juni op te geven.
U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden: Met

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

een envelop in de brievenbus naast de voordeur
van de pastorie of in de pastorie op zondagmorgen
na de viering of op dinsdagmorgen tussen 10.00 en
11.30 uur. De kosten voor een intentie bedragen
€ 12,-.
Voor het melden van een overlijden
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij de
dienstdoende koster die vermeld staat bij de kerkberichten of bij het e-mailadres van de parochie
(info@theobaldusparochie.nl) een kennisgeving van
overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende
mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden
geluid en zal melding worden gedaan op de parochiesite: www.theobaldusparochie.nl
U kunt eveneens contact opnemen met het secretariaat van de parochie Maria, Moeder van de Kerk,
tel. 0485-471246 en bij dringende zaken tel.
06 23 88 78 60.
Uitgebreide informatie over de deelparochie
H. Theobaldus kunt u vinden op de website
www.theobaldusparochie.nl
Voor vragen of andere zaken kunt u zich richten
naar het e-mailadres info@theobaldusparochie.nl
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 bereiken onder telefoon 06 23 88 78 60.
E-mail:
secretariaat@parochiemariamoedervandekerk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de
Kerk: www.parochiemariamoedervandekerk.nl

2 juni open dag SJIL: kom je ook?
Benieuwd naar waar Stichting
Jeugdhuus in Loën (kortweg SJIL)
voor staat, wat wij doen en welke 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.
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Een hapje en een drankje staan voor je klaar. Iedereen is van harte welkom!
Datum: zondag 2 juni
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Locatie: de Pit
Entree: gratis
Zien we je daar?

“L’histoire se répète”?
In Overloon gonst het al een paar maanden rond, …
in de Gelderlander verschenen er verschillende artikelen over en nu lijkt het dan ook al letterlijk in
beton gegoten; ons geliefde Overloonse Schaartven
gaat op slot. De poort is al in het beton gestort en
de sleutel kan omgedraaid worden. Zomaar, klaar…
In de vele discussies gaat het over wetten en regelgeving, over een gemeente die niet heeft ‘opgelet’. Maar ook over een Overloonse ondernemer
die met ‘geluk’ het Schaartven heeft gekocht en nu
economisch belang boven maatschappelijk belang
plaatst. Nu vinden we daar, zoals het een echt dorp
betaamd, natuurlijk van alles van. Toch wil ik me
hier maar niet in die discussie verliezen. Liever blik
ik terug naar de tijden waarop élke rasechte Overloner genoot van het Schaartven. Wie weet krabben
betrokkenen zich tóch nog wel achter de oren…

vriendinnetjes over datzelfde bospad zelf naar het
Schaartven. Gewapend met een zakje Croky-chips
en een pakje drinken kon je de wereld aan. De
waarschuwing “Niet voorbij de lijn!” werd toen nog
opgevolgd en net zo keurig was je volgens afspraak
om 17.00 uur thuis voor het eten.
Nog wat jaren later werden kleine zakjes Crokychips vervangen door de grote zakken, het echte
werk. Niet voorbij de lijn werd vervangen door ‘Wie
durft er naar de andere kant te zwemmen?’ De echte helden trotseerden de draaikolken, waarvan ik
me nog altijd afvraag of ze echt in het Schaartven
te vinden zijn. Tsja, en daar in die Overloonse zonnestralen aan het water werd je natuurlijk ook stiekem een beetje verliefd. Op dat mooie meisje in die
roze bikini of die stoere jongen die het vaakst de bal
kon hooghouden.

Want, weet je nog? Als kleuter achterop de fiets bij
je moeder op een zomerse dag. Bij het voetbalveld
sloeg ze het bospad in en trapte ze met jou al kletsend achterop naar dat schitterende water, middenin het bos. Aan het stuur een tas met badhanddoeken, schepjes en emmertjes; klaar voor het bouwen
van zandkastelen in het fijne witte zand. Soms had
je echt geluk. Dan kwam je vader na z’n werk ook
nog even en gooide hij je vanuit het water hoog
door de lucht een paar meter verder. Dat waren nog
eens tijden…
Wat jaren later op de basisschool, had je je zwemdiploma’s op zak en fietste je met vriendjes en

Maar niet alleen in de zomer genoten we van die
mooie plas. Elk jaar werd er ook geduimd dat het
Schaartven weer dicht kwam. Net als in Friesland
was het elke dag kijken of het ijs al dik genoeg was.
De randen waren zo dicht, maar dat midden… wat
duurde dat altijd weer lang. Regelmatig hadden we
pech en ging het niet ‘oan’. Maar als het wel ‘oan’
ging; dan haastten we ons met schaatsen naar het
Schaartven.
We hadden botjes om het op te leren en je vader
schaatste ver voorop om te laten zien wat het echte
werk was. Jaren later had jij net als je vader en moeder ‘grote mensen schaatsen’ en deed je mee aan de
ijshockeywedstrijdjes met vrienden of deed je mee
aan een van de vele toertochten die georganiseerd
werden en genoot je met koude, rode wangen van
die prachtige plas middenin het bos.
Herinneringen aan die mooie tijden aan het
Schaartven zijn als Overloner onvermijdelijk als je
terugdenkt aan die tijd.
En nu ben je misschien zelf vader of moeder van je eigen kindje. Of misschien wel opa of oma van een kleinkind. Je wilt de geschiedenis herhalen. Samen op de
fiets over het inmiddels geasfalteerde fietspad met
een volgende generatie naar ‘ons’ Schaartven. Het
begint er sterk op te lijken dat dat er niet meer in zit.
Kunnen we dit nog tegenhouden? Heeft het zin om
een handtekeningenactie te starten? De Overloners
die deel uitmaken van de gemeenteraad te bestoken met ons verzoek? Onze Dorpsraad vragen om
voor ons een lans te breken? Hopelijk laten onze
volksvertegenwoordigers, namens Overloon, van
zich horen.
Het Schaartven hoort bij Overloon en door wie of
wat het ook komt… wat zou het dood- en doodzonde zijn als dat ons als Overloners wordt afgenomen
en deze geschiedenis zich niet kan herhalen.
Een Schaartfan
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Nieuw bij DA: doe de Huidanalyse
en krijg persoonlijk verzorgingsadvies
Of je nu 26 of 58 bent, als je goede
huidverzorging wil kiezen, moet je
om te beginnen weten welk huidtype je hebt. Goed
nieuws, bij DA kun je nu een professionele Huidanalyse laten doen. En je krijgt daarnaast de beste tips
& tricks voor een stralende huid. Je bent van harte
welkom bij de DA drogist in Overloon.
Snel en deskundig
De Huidanalyse wordt uitgevoerd met medische
meetapparatuur, de DA-medewerkers zijn speciaal
getraind om de analyse te doen en advies te geven.
Met een kleine sensor wordt op drie plekken in je
gezicht gemeten hoeveel talg (sebum) en vocht
(hydratatie) je huid bevat. Deze waarden bepalen
samen met kenmerken als vlekjes, lijntjes en verminderde elasticiteit het advies voor jouw huidverzorging. De kosten van deze Huidanalyse zijn € 2,50.
Je krijgt advies over je huidverzorgingsplan en als je
wilt, helpt DA je de juiste producten kiezen.
Een huid om van te houden
Na de succesvolle campagne ‘Hart voor je hart’,
waarbij je je cholesterolgehalte kon laten testen,
start op 13 mei de campagne ‘Een huid om van te
houden’. Zes weken lang staat alles bij DA in het
teken van een gezonde en mooie huid. Behalve de
Huidanalyse vind je veel informatie over huidtypen,
zonbescherming en stappenplannen voor bijvoorbeeld een onzuivere huid. Je leest er meer over op
da.nl/huid. Of volg DA op Facebook en Instagram.
5 tips van DA
Naast goede verzorging is ook leefstijl belangrijk als
je van je huid houdt. In de huidcampagne geeft DA
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slimme tips en adviezen. Hieronder als voorproefje
5 toppers voor een mooie gezonde huid:
1 Beweeg elke dag minstens een half uur
2 Douche koel en kort
3 Bescherm je gezicht elke dag met factor SPF 30
4 Slaap tenminste 7 uur per nacht
5 Drink veel water en eet groene groenten, fruit en
vette vis
Op de foto zie je Chantal die een analyse van het
sebum gehalte doet.
Bij DA OVERLOON kun je ook nog terecht voor een
cholesterol test. Deze geeft binnen 5 minuten de
uitslag van alle vijf de cholesterol waardes.

Boer zoekt knecht
Op zaterdag 27 april jl. stonden
de Welpen van Scouting Overloon geduldig te wachten op
het kerkplein op wat er komen
ging. Rond 13.00 uur kwam er een luid toeterend
volkswagenbusje (Fons de Hoog, heel hartelijk bedankt voor je hulp ) aangereden met niemand minder dan Yvonne Jasper en onze eigen boer Martijn
W. Wat komen die nou doen, dacht iedereen. Wat
bleek: boer Martijn was op zoek naar nieuwe knechten voor op zijn boerderij. Hij vroeg aan de kinderen
of ze mee wilden gaan voor een logeerpartij op zijn
boerderij zodat hij kon kijken of de Welpen geschikt
waren om op zijn boerderij te komen helpen. Daar
hadden de Welpen wel zin. De koffers werden geladen en het hele gezelschap vertrok naar Boekel,
naar het boerderijkamp.

groeien de groenten harder. Wat natuurlijk niemand geloofde. De volgende dag stonden de kinderen verbaasd te kijken: in de zaaibak van Martijn
lagen al volgroeide tomaten en een komkommer.
Zou het dan toch.......... Nadat iedereen zijn pyjama
aan had getrokken werd er nog een heuse pyjamamodeshow gehouden. Alles kwam te voorschijn.
Knuffels, slaapzakken en de mooiste pyjama’s. Alles
werd leuk aan elkaar gepraat door de leiding. Na
al het harde werken moest er nog even alles genoteerd worden in het boerderijdagboek en vertrok
iedereen lekker onder de wol.
De volgende ochtend stond er een stevig ontbijt
want er moest weer hard gewerkt worden. De corveelijst werd in orde gemaakt en uitgelegd werd
dat de kinderen hier punten mee kunnen verdienen. Er werd een
boerderijbouwplaat
uitgedeeld en konden de kinderen met
het corvee diertjes en
andere boerderijspullen verdienen voor bij
de boerderij. Bij ieder
behaald punt kreeg
je een zakje met een
onderdeel erin en de
dagwinnaar
kreeg
nog een extra onderdeel.
Boer Martijn vertelde
ook dat de speeddates spannend waren geweest en dat
hij heel veel over de
hulpknechten te we-

Daar aangekomen werden eerst de bedden klaargemaakt en daarna kon het avontuur beginnen.
Als eerste moest er gepaste werkkleding gemaakt
worden. Dit gebeurde d.m.v. het verven van een
echt boerderij T-shirt. Er werd mooie kleding gemaakt.
Daarna ging het speeddaten van start. Iedere groep
probeerde om in een goed daglicht te komen bij
boer Martijn. De Welpen haalden alles uit de kast
om maar goed voor de dag te komen.
‘s Avonds moesten de kinderen al flink aan de bak.
De varkens waren ontsnapt (spel). Iedereen hielp
hard mee om ze weer allemaal te vangen. Hierna
kwam alweer de volgende klus. De groenten moesten gezaaid worden. Iedereen kreeg een bak die
ze moesten vullen met potgrond. De sleuven voor
de zaadjes werden gemaakt waarna de tomaten-,
komkommers-, radijsjeszaadjes en de tuinkers gezaaid konden worden. Boer Martijn gaf nog een
goede tip: je kan er ook koffiedrab in doen, dan

ten was gekomen.
Ook vandaag had hij de hulp van de kinderen weer
nodig. Er moesten eieren geraapt worden. Maar dat
was nog een probleem want de kippen liepen overal los in het bos dus moesten de eieren eerst ook
nog gezocht worden. Maar het is gelukt.
Daarna werd er een spelletjesestafette gedaan
want de boer wilde wel graag weten hoe snel de
kinderen waren, want op de boerderij moet snel
veel werk verzet worden. Na de lunch werd er geknutseld. Van sokken konden er verschillende dieren gemaakt worden.
‘s Middags was er een spannende bingo waar iedereen er met een leuke prijs vandoor ging. Soms liep
de spanning hoog op.
Het avondeten was echte boerenkost: stamppot
met worst. Als toetje gingen we wafels bakken bo-
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20%

korting op alle
materialen voor
tuinberegening!

Actie loopt t/m juni 2019

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

Puzzel mee en win
Deze keer prijzen beschikbaar
gesteld door
DA en IJssalon CLEVERS.
Zie pagina achteraan.

Heeft u vragen
of wilt u een
afspraak? Bel:
(0478) 64 24 75
www.fysiovandervliet.nl

Vooraankondiging

FLESSENACTIE
Badmintonvereniging De Raaymeppers houdt haar
jaarlijkse flessenactie. Op

Donderdag 20 juni 2019
tussen 17:30 en 20:00 uur
komen wij bij u langs om statiegeld-flessen en kratten
op te halen.
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ven het kampvuur. Natuurlijk met een lekkere toef
slagroom erop. ‘s Avonds ontstond er paniek. De
dieren waren ontsnapt. In het donker, met zaklamp
en leiding, gingen de kinderen via een speurtocht
op zoek naar de dieren. De dieren moesten wel geteld worden zodat we zeker wisten dat ze weer allemaal terecht waren. Moe maar voldaan gingen
we nog even bij het kampvuur zitten en daarna weer lekker slapen.
Op maandagmorgen kwamen de klompen op
tafel. Deze klompen werden door iedereen
mooi gepimpt en er waren weer mooie creaties. Daarna kwam boer Martijn binnen. Hij
vertelde de kinderen dat ze heel goed bezig
waren en knechten ook wel eens ontspanning
verdiende. De boer kwam met de mededeling
dat we op een ontspannende manier elkaar
ook beter moesten leren kennen. Daarom gingen we om 13.00 uur richting Oss om daar te
gaan zwemmen in het golfslagbad. Bij terugkomst op de boerderij werden de kinderen nog
getrakteerd op lekkere frietjes en een snack. ‘s
Avonds was er een rustig avondje film kijken. Met
slaapzak, kussen en knuffel zocht iedereen een lekker plekje om van de film te genieten. Daarna konden ze weer lekker hun bedje opzoeken.
De volgende dag moest er weer hard gewerkt worden. Er werd geoefend met koeien melken, hooibalen versjouwen, kruiwagenrace en nog veel meer
klusjes die gedaan moesten worden. Daarna was er
een rust moment waarin de leiding vast de voorbereiding voor het eten kon doen. Want er waren
veel eieren geraapt en daar konden we dus heerlijke pannenkoeken van bakken. Iedereen mocht
zijn eigen pannenkoek bakken, en het bleef niet bij
eentje. Er werd heerlijk gesmuld. Na het eten moest
er weer een keer gewerkt worden, er moesten nog
gereedschapskisten gemaakt worden. Dus iedereen
ging weer hard aan het werk. ‘s Avonds hebben we
nog lekker popcorn gebakken boven het kampvuur.
Nou ja lekker, de eerste paar pannen waren zwart

geworden. Maar oefening baart kunst en even later hadden we heerlijke popcorn. Er werd ook nog
een verhaal verteld waarbij er een rollenspel uitgevoerd moest worden. Daarna heeft een ieder zich
nog goed vermaakt en werd er weer een keertje de
slaapplaats opgezocht.

Woensdag, alweer de laatste dag. Na het ontbijt
werden de laatste corveepunten verdeeld en kwam
de winnaar te voorschijn. Daarna nog alle punten erbij van alle opdrachten en de beste knechten waren
bekend. Deze ochtend moest er nog gefiguurzaagd
worden. Iedereen maakte een mooie kip/haan die
uitgezaagd en geschilderd werd. Daarna moest er
nog geoefend worden voor de act die opgevoerd
werd toen de ouders de kinderen kwamen halen.
Een mooi boerenkamplied werd ingestudeerd. Om
16.00 uur kwamen alle ouders hun kinderen ophalen op de boerderij en was het kamp weer voorbij.
We kunnen weer terugkijken op een prachtig kamp.
Welpen allemaal hartstikke bedankt, we zijn trots
op jullie.
Bij deze willen we nog alle sponsoren bedanken die
dit kamp mede mogelijk hebben gemaakt.
groetjes Boer Martijn en de leidingknechten.

13de Rolstoel-3daagse 2019
Dinsdag 18 juni, woensdag 19 juni en donderdag
20 juni
Het opgaveformulier voor de gast en voor de rolstoelduwer en verdere informatie vindt u op de
website http://zonnegroet-ohs.nl of in de vorige uitgave van Ons Eigen Erf.

Opgavestrook dient volledig ingevuld met € 12,50
ingeleverd te zijn vóór dinsdag 11 juni in brievenbus nummer 33 van de Zonnegroet in Huize Loon,
aan de Engelseweg of bij Annemie Bonants, Rodermansstraat 4a, Holthees. Aanmelden kan ook via de
website.
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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)
- Therapie aan huis en instelling

De Bergkamp 32
5825 AG Overloon
Tel: 0478 – 640 520
Mobiel: 06 – 2500 5743
Email: info@fysioteunissen.nl
Internet: www.fysioteunissen.nl

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging

Ontmoetingspunt ‘t HELDER
Ruimte voor úw ideeën!
1 juni
Jolande Segers geeft op haar trainingslocatie in Overloon
puppy stuif-in, basiscursus en diverse vervolgtrainingen.

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

2 juni

11 juni

15 juni

30 juni

Dagworkshop ‘Het Transformatiespel’
www.tarotcoaching.nl Hans Kunnenman

Yogaworkshoop Karin Manders & Noortje Simons

Koor van dit moment
www.stemmenmakerij.nl

20.00 uur

Dagworkshop Beeldhouwen

Optreden Wereldkoor A Djambo uit Venray
14.00 – 17.00 uur
Entree gratis!

Meer informatie vindt u op de website!

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

www.helder-overloon.com

3-gangen

KEUZEMENU
en
kom smull

€15,95
www.restarialoon.nl
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Liedjesmiddag 2020
Meedoen is veel leuker!!!
Hou je ook van Carnaval en van Muziek? Wil je ook
eens een keer op een van de leukste podia van ons
dorp staan. Dan komt hier nu je kans.
Je kent vast de liedjesmiddag wel, een van leukste
en muzikaalste carnavals activiteiten van Overloon.
Een zaal vol toeschouwers, een live band op het podium en allemaal Lônse deelnemers die een liedje
zingen. Lijkt je dat ook wat? Grijp dan nu je kans.
Op zondag 5 januari 2020 organiseren Fanfare
Vriendenkring en Carnavalsvereniging De Huibuuke
voor de 44ste keer de Liedjesmiddag. Hiervoor zijn
we op zoek naar enthousiaste zangers en zangeressen; solisten, duo’s of groepen, alles is mogelijk.
Naast het optreden op de liedjesmiddag wordt je
nummer ook nog op een professionele wijze op een

usb-stick vereeuwigd en bestaat de mogelijkheid
dat je bij een andere carnavals activiteit je nummer
nog eens mag zingen.
Lijkt het je wat of wil je meer informatie, neem dan
contact op met een van de onderstaande personen.
Afgelopen jaar wonnen de jongens van ‘t Raendje.
Word jij de volgende winnaar?? Geef je nu op, dit
kan tot 15 juni a.s. Aarzel niet te lang want vol = vol.
Aanmelden voor de liedjesmiddag 2020 en meer
info bij:
Pascal Arts, tel.: 06-23197074 of via email:
pascalarts@ziggo.nl
Freek Arts, tel.: 06-48463348 of via email:
freekarts75@gmail.com
Werkgroep Liedjesmiddag

Boompjes Restaurant in de top 100
van beste groenterestaurants van de wereld
Op de We’re Smart® Taste Summit op 6 mei in Amsterdam zijn de
100 beste groenterestaurants van
de wereld voorgesteld. Boompjes uit Overloon van
het jonge ondernemers echtpaar Jaap en Veronique
Volman bereikte na één jaar al plaats negentig. Ze
zijn maar wat trots daar onder de boompjes tegenover de kerk!
In de Top 100 staan 11 Nederlandse restaurants
met als nieuwkomers Spectrum in Amsterdam (16),
Bord’Eau in Amsterdam (38), Juniper & Kin in Amsterdam (45), Boompjes Restaurant in Overloon (90),
Wannee in Leeuwarden (93) en Treeswijkhoeve in
Waalre (95). De Librije in Zwolle staat op de 9de
plaats en is daarmee nog steeds het hoogst gequoteerde Nederlandse restaurant.

voor onverwachte combinaties met regionale en
internationale ingrediënten die puur en lekker zijn
en naar de natuur smaken. De chefs van de aangesloten restaurants koken met respect voor de seizoenen en houden rekening met de herkomst van
ingrediënten. Bekende ambassadeurs die het gedachtegoed van Dutch Cuisine omarmen zijn onder
andere Jonnie Boer, Dick Middelweerd, Niven Kunz,
Luc Kusters, Onno & Charlotte Kleijn, Marije Vogelzang en Claudy Jongstra en natuurlijk Jaap en Veronique Volman. Inmiddels zijn ruim 650 restaurants
aangesloten bij Dutch Cuisine waarvan ruim 550 bedrijfsrestaurants.
De trots van de hele Boompjes crew straalt natuurlijk ook een beetje af op ons Lónders…!

Boompjes Restaurant is ambassadeurs van Dutch
Cuisine, een beweging die de Nederlandse keuken
en eetcultuur nationaal en internationaal op de
kaart zet en zich daarbij richt op de verduurzaming
van de voedselconsumptie. Dutch Cuisine maakt de
unieke en creatieve identiteit van de Nederlandse
keuken zichtbaar en tastbaar en hanteert daarbij
vijf principes die duurzaam zijn voor mens en milieu. In de keuken spelen verse groenten een hoofdrol, en vlees en vis een bijrol. Dutch Cuisine staat
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Jaarvergadering Lónse Bieb
Op woensdag 8 mei jl. heeft de Lónse Bieb haar
jaarvergadering gehouden. Tijdens de vergadering
werden Karin Broeren, Gerty Arts, Martijn von der
Heide en Mieke Abels als nieuwe bestuursleden
voorgesteld. Mieke Abels kon helaas niet aanwezig
zijn.
Tijdens de vergadering werden diverse punten van
het afgelopen jaar besproken zoals o.a. BOS ( bibliotheek op school), verkoop afgeschreven boeken,
aankoop nieuwe kasten.
Het financieel verslag werd besproken en daaruit
blijkt dat de financiële situatie vrij constant is, ook
de begroting voor 2019 werd gepresenteerd.
Ook het punt vrijwilligers was geagendeerd. Uit
de vragen en opmerkingen blijkt de betrokkenheid
van de vrijwilligers. Ze denken constructief mee en
voelen zich echt betrokken en daarmee zijn wij als
bestuur maar wat blij.
Ook werd er uitleg gegeven over de “nieuwe”
werkgroep: boekverkoop. Omdat dit in de loop van
de jaren uitgegroeid is tot een behoorlijke klus, zijn
we tot het besluit gekomen om hiervoor een aparte
werkgroep te maken.
Op het einde van de jaarvergadering hebben we
afscheid genomen van Lian Nabuurs. Zij is in december 2018 gestopt als bestuurslid, maar in overleg met Lian was besloten om in de jaarvergadering
afscheid te nemen. Lian is vanaf het begin betrokken geweest bij De Lónse Bieb. De voorzitter had er
stukken nog eens op nagekeken en in het afscheidswoord vertelde ze dat een van de eerste activiteiten
plaatsvond in juli 2010. Namelijk het protesteren tegen de voorgenomen bezuiniging. Lian organiseer-

de en was bij diverse bijeenkomsten met politieke
partijen en vrijwilligers uit Overloon en Vierlingsbeek die er gezamenlijk alles aan deden om een
doorstart mogelijk te maken. Dat op 29 juni 2011 de
Stichtingsakte kon worden getekend, is mede aan
haar inzet te danken. Aan verhuizingen van de Theobaldusweg naar het 14 oktoberplein, naar de winkel van de voormalige Boerenbond en daarna naar
De Pit werd actief door Lian meegewerkt. Hierbij
bleek dat Lian iemand is die denkt in kansen en mogelijkheden. Lian blijft lid van de “verhuisploeg”,
waardoor we in de toekomst nog gebruik mogen
maken van haar inzet. Door de voorzitter werd haar
een boekenbon en een bos bloemen overhandigd.
Lian nogmaals dank voor alles wat je hebt gedaan
als bestuurslid voor de Lónse Bieb.

Overloonse Bridgeclub
Tijdens de 4e zitting waren de 3 sterkste paren in de
gele lijn:
1 Bér Poels & Harry Willems
58.75%
2 Truus Kusters & Bert Vloet
57.50%
2 Door van Tartwijk & Peter Basten
57.50%

Nu een vrije avond.
De 3 beste paren in de gele lijn:
1 Mia & Sef Lommen
2 Truus Kusters & Bert Vloet
3 Jac Huijs & Ethel Hilhorst

In de rode lijn:
1 Mia & Sef Lommen
2 Thea & Lex Biessels
3 Ria & Kees van Son

65.42%
62.50%
55.83%

In de rode Lijn:
1 Paul Vloet & Ricky Henckens
2 Marijke van den Boom &
Aike van Glabbeek
3 Thea Waterreus & Mien Hegger

In de groene lijn:
1 Bart Jans & Harrie Raaijmakers
2 Leo van Grootel & Adele van Leuken
3 Magriet & Jan Mater

62.30%
62.17%
57.83%

71.85%
62.25%
60.90%
71.85%
61.00%
58.05%

♣ ♦♠ ♥
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Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl
Voor computers, Laptops, printers, cartridges,
Wifi, onderhoud en reparatie.
Gerrit Arts
Kantoor Overloon
24 uur bereikbaar op:

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

Maak maak
kenniskennis
met golf!
Winteractie
met golf!
• Golf verbindt mensen op sociaal vlak

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

5 lessen van 50 minuten

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

Info
lidmaatschappen
en lessen:
Informeer
naar de mogelijkheden!
www.golfbaanoverloon.nl
www.golfbaanoverloon.nl
06-29444018
info@golfbaanoverloon.nl
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Gezonde verse maaltijden aan huis!

€ 6,39 per maaltijd, geen bezorgkosten.

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

Historische sensatie in
Oorlogsmuseum Overloon
Oorlogsmuseum Overloon heeft gisteren een zeer
unieke Enigma codeermachine aan haar collectie toe mogen voegen: de Enigma G. Al sinds zijn
komst, dertien jaar geleden, stond bij museumdirecteur Erik van den Dungen een Enigma bovenaan
zijn verlanglijstje. Enigma’s, zeker van dit type, zijn
zeer zeldzaam en worden maar heel zelden aangeboden. Voor zover bekend zijn er van dit type maar
tien tot twintig exemplaren bewaard gebleven; drie
hiervan zijn voor publiek te aanschouwen. Nummer vier zal vanaf morgen te zien zijn in Oorlogsmuseum Overloon. De codeermachine wordt in de
nieuwe keldertentoonstelling ‘Kantelpunt Europa’
geplaatst.
Van den Dungen vertelt: “Het voelde zo bizar toen
ik na dertien jaar eindelijk een Enigma codeermachine voor mijn neus had staan. En dan ook nog
zo’n zeldzaam type, het is één van de hoogtepunten van onze collectie”.

van de Duitsers. Er wordt gezegd dat de oorlog met
twee jaar is bekort door het kraken van deze codes
door de Britten.
Enigma G
De G serie Enigma’s is een zeldzame serie. Er werden er in de jaren ‘30 een paar honderd van gefabriceerd. Veel van de codeermachines werden na
de oorlog door de geallieerden geconfisqueerd
en vernietigd. Alle machines zijn voorzien van een
nummer, hiervan is een register bijgehouden. Het
nummer van deze specifieke Enigma komt niet voor
in het register, maar zit erg dichtbij een aantal apparaten die ingezet zijn in de Nederlandse Marine
in de jaren ‘30.
Momenteel wordt research gedaan naar de achtergrond van deze Enigma met nummer G219. Het
Oorlogsmuseum probeert hiermee het verhaal boven water te krijgen door wie dit toestel gebruikt is
tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Mysterie
Er kleeft altijd een soort mysterie aan de Enigma.
Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog werden
hiermee versleutelde berichten verzonden. Voor de
oorlog werd de Enigma onder andere gebruikt in
het bankwezen om gewichtige informatie te verzenden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden
deze codes door o.a. de Duitse Wehrmacht gebruikt
om tactische informatie uit te wisselen. Elke dag
werden de codes veranderd, zodat deze niet te kraken zouden zijn door de geallieerden.
Hoewel het een zeer tijdrovende, lastige en erg wiskundige taak was, slaagden de Britten erin om toch
een behoorlijk aantal van de codes te ontcijferen en
konden zo inspelen op de strategieën en tactieken

Zomerdrive 2019
In de weken vanaf 26 juni tot en met 21 augustus
wordt er door de Overloonse BridgeClub een zomerdrive georganiseerd.

Aanmelden:
per paar vanaf 18.45 uur, indeling is op volgorde
van binnenkomst.

Elke Woensdagavond:
in de Raaijhal, Raaijweg 15-17 5825AL te Overloon.

Het is een gezellige happening met leuke prijsjes.
Er is volop parkeergelegenheid aanwezig.

Van:
19.15 uur tot 22.15 uur.
Info: Gerda Crooijmans
Kosten:
leden € 1,50, en niet-leden € 2,- per persoon.

☎ 0478-641265.

www.bridgecluboverloon.nl
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Heerlijke 100% blauwe bessen PRODUCTEN

EEN HUID OM VAN

EEN HUID OM VAN
TE HOUDEN
TE HOUDEN

EEN HUID OM

TE HOUD

NIEUW! NIEUW!
DE DA HUIDANALYSE
DE DA HUIDANALYSE
Heb jij een gedehydrateerde huid,

EEN HUID OM VAN
NIEUW!
50
TE 50
HOUDEN
2.
DE DA HUIDANALYS

Heb jij een gedehydrateerde huid,
een vette huid, een gecombineerde huid,
HUIDANALYSE
een vette huid, een gecombineerde
huid,
een droge huid of eenHUIDANALYSE
normale huid?
een droge huid of een normale huid?

2.

Loop bij ons binnen en laat je huid
We geven je advies op maat
laat jeanalyseren.
huid
voor de perfecte huidverzorging.

Loop bij ons binnen en
analyseren. We geven je advies op maat
voor de perfecte huidverzorging.

NIEUW!
DE
DA HUIDANALYSE
Heb jij een gedehydrateerde huid,

Wil je alvast meer weten over jouw huidtype? Kijk op da.nl/huid

Wil je alvast meer weten over jouw huidtype? Kijk op da.nl/huid

Nieuw..!!!
Vers van de kweker...!!!
Grote rozen per 10 stuks € 9.50
Kleine rozen per 20 stuks € 9.50
TOT BLOEMS

een vette huid, een gecombineerde huid,
HUIDANALYSE
een droge huid of een normale
huid?

Heb jij een gedehydrateerde huid,
een vette huid, een gecombineerde huid,
een droge huid of een normale huid?

2.

50

Loop bij ons binnen en laat je huid
analyseren. We geven je advies op maat
voor de perfecte huidverzorging.

Loop bij ons binnen en laat je huid
analyseren. We geven je advies op maat
voor de perfecte huidverzorging.

Wil je alvast meer weten over jouw huidtype? Kijk op da.nl/huid

Wil je alvast meer weten over jouw huidtype? Kijk op da

BLOEMS OVERLOON

VENRAYSEWEG 7

0478-641890
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5825 AA OVERLOON

INFO@BLOEMS-OVERLOON.NL

2

HUIDA

Wil je alvast meer weten over jouw huidtype?
Kijk dan op da.nl/huid

KBO – OVERLOON
KBO-OVERLOON
Belangenvereniging van senioren

VAN

KALENDER VAN ACTIVITEITEN

DEN

SE

2.

VRIJDAG 31 MEI Samen Eten en Ontmoeten. De locatie is Poort van Loon.
DINSDAG 4 JUNI Bedevaart naar Kevelaer. Zie ontvangen flyer. Opgavetermijn is verstreken.
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. Opgave bij Christien
Hendriks Tel 0478- 641719
MAANDAG 17 JUNI Kijk op kunst. We brengen een
bezoek aan de H. Theobalduskerk, waar
Clemens ons het een en ander vertelt over de aanwezige kerkschatten en een overzicht geeft over
de historische feiten rondom de kerk van Overloon.
Verzamelen in de foyer van de Pit om 19.30 uur. Iedereen is welkom.
ZONDAG 23 JUNI Uit op Zondag. Aanvang 14.30 uur.
DONDERDAG 27 JUNI IVN Wandeling naar Bronlaak.
DINSDAG 9 JULI Fietspicknick. Nadere informatie
volgt begin juli via een flyer.

ANALYSE

50

Senioren wandeling van 27 juni 2019
Op 27 juni a.s. organiseert K.B.O. Overloon samen
met I.V.N. Maasvallei een wandeling over het landgoed De Grote Slink en de Bunthorst. Wij vertrekken vanaf de Pit om 13.00.uur. De wandeling start
om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats van Bronlaak
aan de Gemertseweg. De wandeling gaat grotendeels langs de bosrand van het landgoed De Grote
Slink en de Bunthorst. We krijgen dan een goede
indruk van de boerderijen die gesticht zijn door de
gebroeders Roelvink. De namen die we deze middag horen hebben allen een speciale betekenis. De
plek waar ooit het landhuis van Jan-Berend Roelvink stond zullen we ook zien. Het belooft een interessante en leerzame tocht te worden. De wandeling is ongeveer 5,5 km lang, dus stevig schoeisel is
geen overbodige luxe.
Datum 27 juni. Tijd 13.00 uur vanaf de Pit. Duur
wandeling ongeveer 2.5 uur.
Aanmelden is niet nodig. Nadere informatie bij
Christien Hendriks Tel 0478- 641719 of bij I.V.N. gids
Ben Verheijen Tel: 0478- 642577 of 06-11115514

a.nl/huid
Aan alle kinderen uit Overloon,

Buiten & binnen
Korfbal
•Balsport
•Teamsport

•Buiten in
Vierlingsbeek
•Binnen in de
Raayhal in
Overloon

Teamsport

Proeftrainingen

•Gezellig
•Leerzaam
•Samenwerken
•Competitie, leren
omgaan met
winst en verlies

•Doe gezellig mee
•Ervaar wat
korfballen is
•Dinsdag 4 juni
•Dinsdag 11 juni

Sinds kort heeft onze vereniging 2 jeugdleden (uit groep 3) uit Overloon.
Zij waren na de eerste proeftrainingen meteen heel erg enthousiast.
Deze meiden trainen en spelen nu wedstrijden met heel veel plezier.
Hopelijk zien we je snel!
Aanmelden proeftrainingen en/of vragen stuur een mail naar: tc@desvierlingsbeek.nl
Kinderen uit groep 2 t/m 4 korfballen op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur
Kinderen uit groep 5 t/m 8 korfballen op dinsdag van 18.30 tot 20.00 uur
Locatie: Sportpark Soetendaal in Vierlingsbeek
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Het
HetRabobank
Fonds
Hypotheek
Maatschappelijke
Inloopspreekuur
Projecten
Heb je jouw droomhuis gevonden, maar heb je nog woonvragen?
Rabobank
verenigingen,
met
een sterk maatschappelijk
Stel
deze danbiedt
tijdens
het Hypotheek
Inloopspreekuur.

initiatief, een steuntje in de rug via het Fonds Maatschappelijke

Projecten.
Benieuwd
jouw
ideeben
in aanmerking
Iedere
donderdag
in de of
even
weken
je tussen 17.00komt?
uur en
20.00 uur van harte welkom in het Adviescentrum (Zuster
Bloemstraat 20, Beugen).

Kijk dan op rabobank.nl/lvcm

Meer
info
op rabobank.nl/lvcm
Samen
maken
wij onze regio
sterker!
rabo180291_Adv_Dorpsblaadjes_210x99mm_wt.indd 2

20-12-18 09:08

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

Beweging houdt uw brein fit
Wij helpen u graag op weg en spreken
met u af iedere

vrijdag om 14:00 uur
senioren puur natuur in beweging.
Wij vertrekken vanaf

sportpark De Raaij
onder auspiciën van KBO - OVERLOON
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SNEEUWWATJE EN DE 7 ERGE...HEEL ERG...KOMISCH!

Een komisch sprookje vol humor en totaal anders!
Dit omdat we een Sneeuwwatje hebben met een
lage eigendunk. Zeven Erge die
verdacht veel op dwergen lijken.
Een pratend paard wat op Mister Ed lijkt en Prins Klapzoen die
gek is op een zwemvlies. Daarnaast een feeks van een stiefmoeder met iets teveel eigendunk en een echtgenoot die wat
sullig te werk gaat en je ziet het
totale plaatje gelijk.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij Plus Verbeeten Overloon, Restaurant Museumzicht en aan de kassa van
het Openluchttheater. Je kunt kaarten ook bestellen
via info@desdemonadance.nl

Een dol dwaas verhaal met humor! Natuurlijk lijkt het verhaal op `Sneeuwwitje en de zeven dwergen´ maar toch is het
onze leuker. Pak een sprookje.
Gooi de verhaallijn door elkaar,
schudt een paar keer en voila!
Sneeuwwatje en de zeven Erge.
Kom kijken naar onze versie van
het beroemde sprookje van de
Gebroeders Grimm! 22 juni!

Agenda
2019
30 mei
Sportivo, Volleybal Hemelvaarttoernooi, 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 Sponsorentoernooi, 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, Openluchttheater, 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 Museum, 11.00 - 18.00 uur
30 juni
Muzikale middag met Wereldkoor 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 lelijke kinderen door toneelgroep
Heeswijk-Dinther
9 juli
KBO, Fietspicknick
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
31 juli
Openluchttheater, Pip en Pelle
met En….ACTIE!, 14.30 uur
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Het restaurant is geopend vanaf 10.00 uur, zes dagen in de week.
Dinsdags is het restaurant gesloten.
De keuken is geopend op vrijdag en zaterdag van 11.00 uur - 20.00 uur
Alle overige dagen van 11.00 uur tot 19.30 uur.

De winkel is geopend:
van maandag t/m zaterdag van 09.00 - 18.00.
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00.
Overloonseweg 10a,5821 EE - Vierlingsbeek.
Restaurant tel.: 0478 - 226080 Winkel tel.: 0478 - 562231

Natuurpraktijk Vellir &
Zoutkamer Overloon
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

administraties en jaarrekeningen voor het MKB
- belastingaangiften en fiscaal advies voor het MKB
- belastingaangiften en toeslagen voor particulieren
- gespecialiseerd in BTW-advies
Wim Geurts
Federatie Belastingadviseur
Theobaldusweg 23
5825 BH OVERLOON
0478-641155 / 06-18882930
info@geurts-administratie.nl
www.geurts-administratie.nl
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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 Freunde 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 Brabantse Humoravond, Shop Jacobs, 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 Dorpsbrunch
26 oktober
Freunde Echo, Fenavond 50 jaar
Freunde Echo, de Pit, 19.00 uur
2 november
HOT, Een dubbele agenda, de
Weijer Boxmeer
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
17 november
HOT, Een dubbele agenda, de Pit
18 november
KBO, Kijk op Kunst
30 november
HOT, Een dubbele agenda, de Pit
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 uitkomen 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
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Los onderstaande 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 2-6-2019.
De prijzen worden deze keer beschikbaar gesteld door DA en IJssalon
CLEVERS.
De winnaars van de vorige keer,
Kruiswoordpuzzel 15-5:
Mevrouw Bennie Loonen de Lange
(PLUS) en Trudy Janssen
(Poort van LoonMartens Asperges).
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de
puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook
overlappen. Zoek ze op en streep ze af.
De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.
AFGAAN
AFNEMEN
ASBAK
AUTOWAS
BAKEN
COHESIE
FLOEPEN
GEHOOR
HACIENDA
HALSTER
HARDLOPER
HAVER
KAART
KATVIS
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KLEUMEN
NATJE
NOORD
OSMOSE
PAPYRUSPLANT
PERRON
PLAATS
RECORDPOGING
RUBENS
STOEP
TAIGA
TORRETJE
VADER

G
E
H
O
O
R
K
A
A
R
T
H

T
N
A
L
P
S
U
R
Y
P
A
P

A
E
I
H
C
T
N
K
L
C
G
L

I
K
C
G
O
O
L
E
I
K
H
A

G
A
V
W
O
E
H
E
J
A
E
A

A
B
A
R
U
P
N
E
R
T
H
T

F
S
D
M
E
D
D
D
S
V
A
S

G
A
E
R
A
T
L
R
J
I
V
N

A
N
R
O
O
O
S
M
O
S
E
E

A
O
N
E
P
E
O
L
F
C
R
B

N
S
N
E
M
E
N
F
A
N
E
U

T
O
R
R
E
T
J
E
O
H
N
R

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

salon

Carolina
Carolina
salon

Dag en nacht bereikbaar op

0478 588 889

beauty & health
beauty & health

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

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



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

2

Redactie:
redactie@onseigenerf.nl

T 641641

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

T 202664
06-11424617

www.onseigenerf.nl
Abonnement 2019:

€ 13,50

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

12 juni
5 juni 20.00 uur

Wel abonnee, maar geen
“Ons Eigen Erf” ontvangen?
Dan kunt u bij ‘Maurix Tweewielers’
(Vierlingsbeekseweg 7a) tijdens
openingstijden een exemplaar ophalen!

