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Promotie naar de 1ste klasse voor SSS’18!!
Vorige week zondag was het feest bij SSS’18. De reden
was dat zowel het 1ste herenelftal als 1ste vrouwenelftal
via de nacompetitie zijn gepromoveerd naar de 1ste
klasse. Een zeer knappe sportieve prestatie van beide
elftallen. Voorafgaand aan het feest werd er een ronde op de platte kar door Overloon gemaakt, waarna
Fanfare Vriendenkring beide elftallen begeleidde naar
het Sportpark van SSS’18. Daar stond een enthousiaste
groep supporters klaar om beide elftallen te ontvangen. Na mooie speeches van de voorzitters van de fanfare en de voetbalclub werd een heuse schaal uitgereikt aan de aanvoerders van beide elftallen. Hierna
barstte het feest los.

doelpunten van Rian Eickmans en Isabel Hengst (2x).
Met een erehaag van de supporters verlieten de speelsters van SSS’18 het neutrale veld in Eindhoven.

Voor de heren verliep de promotie via overwinningen
tegen Caesar uit het Zuid-Limburgse Beek (4-1 na verlenging) en Real Lunet uit Vught (1-0). De finale van
de nacompetitie hoefde niet meer te worden gespeeld,
omdat loting uitwees dat het district Zuid I-II de vrijgekomen plek van JVC Cuijk mocht opvullen. Een prestatie van formaat van het elftal van trainer Ruud Vermeer!
De vrouwenploeg, gecoacht door Frank Brands, wonnen in de nacompetitie van het Sittardse OVCS VR1
(2-1) en van Bavel VR2 (3-1). Deze laatste wedstrijd
vond vorige week zondag plaats en werd druk bezocht
door Overloons publiek, waaronder de mannenploeg
van SSS’18. Het was een spannende wedstrijd waarbij
SSS’18 na 90 minuten aan het langste eind trok door

Voorafgaand aan het promotiefeest was er de jaarlijkse vrijwilligersmiddag van de voetbalclub, waar Patrick
Verberkt werd uitverkozen tot SSS’er van het jaar. Patrick werd uitverkozen door zijn jarenlange inzet en
betrokkenheid bij voetbalvereniging SSS’18. Patrick
heeft vele functies binnen SSS vervuld onder andere
als bestuurder, elftalleider, scheidsrechter en trainer.
Daarnaast was
Patrick
zeer
betrokken als
organisator
bij de jubileumfeesten
rondom
het
90-jarig
en
100-jarig bestaan. Voorzitter Adrie van
de Pas reikte
aan Linda de
bloemen
uit
waarna Patrick
de oorkonde
en de sculptuur kreeg uitgereikt.

MUZIKALE MIDDAG MET
WERELDKOOR A DJAMBO UIT VENRAY
30 JUNI 2019
De naam A DJAMBO is afkomstig uit het Swahili en
betekent: Wees welkom.
Wees welkom op ons concert van 30 juni in Ontmoetingspunt ‘t Helder in Overloon.
Al meer dan 20 jaar zingt A Djambo liederen voornamelijk uit Afrika, maar ook uit landen zoals: Balkanlanden, Israel, Ierland, Zuid Amerika en heel
veel meer.
Dirigente Ans Anderson heeft het koor bij elkaar
gesprokkeld, toen ze wilde uitproberen hoe haar
Afrikaanse trommel (Djembé) klonk, samen met gezang. Buren en kennissen lieten dat horen, geïnspireerd door Afrikaanse en Surinaamse liederen.

Na twintig jaar is het koor uitgegroeid tot 21 vrouwenstemmen en 4 mannenstemmen die a capella
zingen, soms begeleid door de Djembé en enkele
percussie-instrumenten.
Kom kijken, luisteren en genieten op 30 juni 2019
in Ontmoetingspunt ’t Helder in Overloon van 14.00
tot 16.00 uur. Daarna is er een gezellig samenzijn
tot 17.00 uur.
De entree is gratis en de drankjes kosten deze middag € 1,50.
Aanmelden is fijn. Dit kan via mail:
p.bogels@48gmail.com.
Kijkt u ook op www.helder-overloon.com.

Het mag geen naam hebben
Lekker Loën……A Djambo!
Benieuwd ook hoe de ouders van de Club van de lelijke kinderen eruit zien?…..
Niet geschoten bij Theobaldusgilde? ….. Altijd Mis!
Ongewenste verschuivingen van afvalstromen?....Mooier kunnen we het niet zeggen….
Tuinafval weer gratis wegbrengen vanaf 1-8 …. nu de rest nog?
Publiceren door scholen van geslaagden mag niet meer vanwege Privacywet. Wel hangen er bij de geslaagden vlaggen; hoezo Privacywet??
SSS’18 Heren 1 en Dames 1 gepromoveerd; dé top in het Land van Cuijk.

2

Kerkberichten
Vieringen 30 juni – 13 juli
Zondag 30 juni 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders.
Acolieten: Jeanne Willems
Koor: Theobalduskoor
Intenties:

Intenties: Wim Beckers vanwege zijn verjaardag,
tevens voor Marie Beckers-Puin, Frans en To Beckers-Hendriks, Karel Beckers, Miny Verberk-Beckers,
Frits en Wilhelmina Janssen-Engels, Mariet Rutten-Janssen, Ans van Opbergen-Janssen.
Kosterdienst
23 juni – 29 juni
Jan Hendriks, tel. 641753

Zondag 7 juli 10.30 uur
Feest van de H. Theobaldus, Patroon van onze H.
Theobaldusparochie en van het St. Theobaldusgilde
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acolieten: Ans Abels en Gerda Willems
Muzikale verzorging door het St. Theobaldusgilde
en het Theobalduskoor

30 juni – 6 juli
Tiny Willems, tel. 641814

TV-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bijzondere feestdagen en op de vierde zaterdag van de
maand, (in de maand juli vervalt de gebedsviering)
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.

mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden
geluid en zal melding worden gedaan op de parochiesite: www.theobaldusparochie.nl

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 14 en 21
juli bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld
wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk
dinsdag 2 juli 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 kerkberichten of bij het e-mailadres van de parochie
(info@theobaldusparochie.nl) een kennisgeving van
overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende

7 juli – 13 juli
Nelly van Gemert, tel. 642504
14 juli – 20 juli
Jan Hendriks, tel. 641753

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
Mededeling
Op zondag 30 juni zullen de communicanten uit
Oploo, alle communicanten uit verschillende dorpen, waaronder ook Overloon en Vierlingsbeek die
in Sint Anthonis de 1ste communie hebben gedaan
tijdens de familiemis in de kerk te Sint Anthonis om
10.30 uur hun dankviering vieren.
In deze viering staan de communicanten centraal en
verzorgen ze voor een groot gedeelte zelf mee de
viering. Zij zouden het erg fijn vinden als u hierbij
aanwezig kunt zijn.
Na afloop van de viering is er een gezellig samenzijn
onder het genot van een kopje koffie/ thee en voor
de kinderen uiteraard ranja met wat lekkers erbij.
En een kleurplaat om te kleuren.
Wij hopen u allen daar te mogen begroeten.
Dus tot 30 juni.
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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.

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

Tuinafval aanbieden op de milieustraat
vanaf augustus weer gratis
Vanaf 1 augustus 2019 kunnen
inwoners van het Land van Cuijk
en Boekel hun tuinafval weer
gratis naar de groenstraat in Haps
en de diverse minimilieustraten
(en dus ook weer in Overloon) brengen. Na 1 jaar
blijkt dat door het ingevoerde tarief ongewenste verschuivingen van afvalstromen heeft plaatsgevonden.
Exact 1 jaar na de invoering van het tarief à €7,50
per 2 m3 op tuinafval wordt het tarief afgeschaft.
Vanaf 1 augustus 2019 kunnen inwoners hun tuinafval weer gratis brengen naar de groenstraat in Haps
en de minimilieustraat in de gemeente. Op de minimilieustraten kunnen inwoners per keer niet meer
dan 2 m3 brengen. Op de groenstraat in Haps wel.
De andere ingevoerde of gewijzigde tarieven blijven
in stand
Het gaat dan om:
• Het ingevoerde tarief van € 7,50 per ½ m3 voor A
en B hout, gips, grond, puin en harde kunststoffen
• het tarief voor grof restafval, dakleer en C-hout
van € 15,- per ½ m3
• het tarief voor de inzameling van grof huishoudelijk afval op afroep van € 16,- per ½ m3

Waarom het tarief weer afschaffen?
Belangrijkste reden voor het afschaffen van het
tarief is de ongewenste verschuiving van afvalstromen. Vaak wordt gedacht dat grondstoffen die te
recyclen zijn altijd geld opleveren. In de meeste gevallen is dit niet zo. Aan de verwerking van afval
zijn ook kosten verbonden, terwijl ze wel volledig
gerecycled kunnen worden. Ondanks dat is afvalscheiding nog steeds beter dan het als restafval
te moeten verbranden. Afval scheiden en recyclen
is financieel nog steeds voordeliger dan afval als
restafval te verbranden. En uiteraard is afval scheiden veel beter voor het milieu.
Samen blijven we werken aan 100% afvalscheiding
in 2030!
Voor meer informatie
Bekijk onze website:
www.afvalaanbieden.nl
Download onze AfvalApp:
www.deafvalapp.nl
Stuur ons een e-mail:
info@afvalaanbieden.nl
Volg ons op Twitter:
www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel onze Afvalinfolijn: (0485) 338 352

AZC OVERLOON VRAAGT VRIJWILLIGERS!

AZC Overloon heeft een eigen moestuin. We zijn op
zoek naar groene vingers! Vindt u het leuk om in de
tuin te werken samen met bewoners van het AZC?
Of heeft u wellicht tijd en vindt u het leuk om te
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helpen met andere dingen op het centrum? Denk
bijvoorbeeld aan hulp bij allerlei activiteiten zoals
sport en spel of het geven van/ assisteren bij taallessen?
Neem dan contact op met AZC Overloon via overloon@coa.nl en wij nodigen u graag uit voor een
gesprek!
Namens het team AZC Overloon

‘De club van lelijke kinderen’
Het vakantieprogramma in
het Openluchttheater wordt dit jaar geopend op zondag 7 juli om 14.30 uur. Dan speelt jeugdtheatergroep
De Kersouwe van het gelijknamige natuurtheater uit
Heeswijk-Dinther de voorstelling ‘De club van lelijke kinderen’. Deze theatergroep viert haar 40-jarig
jubileum en treedt behalve in het eigen theater ook
op in enkele andere openluchttheaters. Nu voor het
eerst in Overloon! Tijd voor een kennismaking met
dit Brabantse gezelschap. Aan het woord is Miep van
der Doelen, pr-medewerker.
Waar gaat ‘De club van lelijke kinderen’ over?
“De club van lelijke kinderen is het inmiddels bijna
klassieke boek van Koos Meinderts, geschreven in
1987, maar nog steeds actueel. Het boek is overigens ook verfilmd en dit najaar te zien in de bioscoop. Het verhaal zoals wij het spelen gaat als volgt:
Op een kwade dag gaf generaal Isimo het bevel om
alle lelijke kinderen op te pakken. Iedereen praatte erover, maar er gebeurde niets. Het gewone leven ging verder en de mensen begonnen het bevel
te vergeten. Tot op een dag Paul met een vreemd
verhaal thuiskwam. Een fotograaf had van het
dak van de school een foto van alle leerlingen genomen. Zijn zus wist te vertellen dat een aantal kinderen op de foto met stift waren omcirkeld. Een
paar dagen later reed er een bus het schoolplein
op en alleen de omcirkelde kinderen mochten mee
om een uitstapje te maken. En daarmee begon voor
Paul een groot avontuur….”
Hoe zijn jullie op het idee dit stuk gekomen? Wat
maakt het leuk om te spelen?
“De regisseur, Rick Hooijberg, heeft ‘De club van lelijke kinderen’ door het boekenpakket van de basisschool gelezen en werd meteen gegrepen door
het verhaal. Vorig jaar (20 jaar na het lezen van
dat boek) brengt hij het stuk met goedkeuring
van de auteur op de planken. Het is een verhaal
dat door het plot voor iedere leeftijd en in iedere tijd gespeeld kan worden, dat maakt het
zo interessant!”

voor ‘kinderen van 4 jaar tot 104 jaar’. Er zitten altijd
twee lagen in, voor de kinderen en voor de ouders,
waardoor jeugdtheatergroep De Kersouwe een gerenommeerde naam is geworden in de omgeving.”
Wat is het geheim van het ‘succes’ en voortbestaan
van jullie club?
“Je mag bij de groep vanaf ‘brugklas-leeftijd’, maar
er zijn ook vaak enthousiastelingen die ouder zijn
die zich aanmelden. Dat is prettig want daardoor
blijft de groep divers. Het ene jaar zijn er meer spelers dan het andere jaar maar er zijn er altijd voldoende om een mooi en grappig stuk neer te kunnen zetten. Vaak blijven spelers vele jaren hangen.
De groep voelt als familie, het is een broedplaats
voor vele hechte vriendschappen, zowel tijdens het
seizoen als daarna. De sfeer in de groep is goed, er
wordt goed samengewerkt en de spelers mogen
soms meedenken over grapjes in de voorstelling.
Ook wordt er veel gelachen onderling.”
Waarom moeten kinderen, papa’s en mama’s, opa’s
en oma’s uit Overloon en omstreken komen kijken?
“Iedereen moet deze voorstelling zien omdat het
een verhaal is met een moraal voor alle leeftijden,
goed uitgewerkt in dit stuk. Het heeft verrassende
elementen en ook voor ieder hele herkenbare zaken, dit maakt het goed te volgen. De spelersgroep
is goed op elkaar ingespeeld en weet je mee te nemen op dit avontuur met veel verschillende typetjes,
humor en muziek. En we vieren ook met jullie graag
ons 40-jarig jubileum!”
Jeugdtheatergroep De Kersouwe uit Heeswijk-Dinther
spelen op 7 juli ‘De club van lelijke kinderen’.

Kun je wat meer vertellen over jeugdtheatergroep De Kersouwe?
“Jeugdtheatergroep De Kersouwe bestaat dit
jaar 40 jaar. De spelersgroep is een gevarieerde
groep van zo’n 17 mannen en vrouwen, van 12
jaar tot 75 jaar. Deze samenstelling wisselt ieder jaar door een natuurlijk verloop. Zo blijft de
groep divers en krijgen de spelers de kans om
zich te ontwikkelen in kleine en grote rollen.
Dit jaar werken we met kind-figuranten. Dit
zijn 10 jongens en meisjes in de leeftijd van 7
t/m 11 jaar. De regisseur wilde werken met ‘echte’ kinderen; dit geeft de voorstelling nog meer
leuke en mooie scènes om naar te kijken.
We spelen altijd familievoorstellingen, geschikt
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Motorcrosswedstrijden op circuit Duivenbos
In het weekend van 29 en 30 juni a.s.
worden er weer motorcrosswedstrijden
verreden op circuit Duivenbos. Op zaterdag wordt er een wedstrijd door de
jeugdcompetitie van Motorsport Organisatie Nederland verreden. Daaraan
toegevoegd wordt een wedstrijd van
het vriendenclubje “de Natte Zuiger”,
een wedstrijd voor rijders van het Italiaanse motormerk TM en een klasse
speciaal voor hobbyrijders en ex-wedstrijdrijders. Een vol programma dus op
de zaterdag. In de genoemde klassen
zullen diverse MSV-leden aan de start
verschijnen.
Ook op zondag worden er wedstrijden
verreden onder de vlag van Motorsportorganisatie Nederland. De klassen
die deelnemen zijn de mx2 junioren, de open junioren, de mx2 senioren (125cc), de open nationalen
en de klasse MX2 nationalen/ inters. De klasse open
inters zal als laatste van start vertrekken. Al deze
klassen rijden een wedstrijd die telt voor het Nederlands kampioenschap.
Ook op de zondag komen er natuurlijk weer diverse MSV’ers aan de start. In de junioren klassen zijn
dat Overloners Lynn Hubers, Guido de Bruijn, Luuk
Penninx en Tom Janssen. Andere clubleden bij de
junioren zijn Marc van Dijck uit Venray en Mark Hubers uit Oploo. In de klasse open nationalen zien we
Mike Hubers. Mike presteert de laatste weken weer
uitstekend. Hij zal natuurlijk ongetwijfeld zijn uiterste best gaan doen om ook in zijn thuiswedstrijd
een goede prestatie neer te zetten.
Kom het zien op Circuit Duivenbos!

De wedstrijden beginnen op beide dagen om 11.00
uur.
Evenals voorgaande wedstrijden verleent MSV ook
deze wedstrijd gratis toegang op vertoon van onderstaand toegangsbewijs.

Gratis Toegang
Voor de motorcrosswedstrijden op 29 en 30 juni.
Wij hopen van harte u te mogen begroeten op
ons motorsportevenement en wensen u een
prettige dag toe.
Bestuur en leden
M.S.V. OVERLOON

Puzzel mee en win

Gevonden
bij het zebrapad kapper Toine:
Autosleutel Volkswagen.
Info: 06-15506042
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Deze keer prijzen beschikbaar gesteld door
Warme Bakker Degen en
DA Drogisterij & Parfumerie.
Zie pagina achteraan.

Dagbedevaart naar Banneux
op 15 mei 2019
15 mei tussen 07.00 uur en 07.15 uur verzamelden
16 pelgrims zich op het kerkplein in Overloon. De
bus naar Banneux zou om 07.25 uur vertrekken …
het duurde en duurde, maar er kwam géén bus.
Rond 08.00 uur vernamen we telefonisch dat de
chauffeur zich niet goed had gevoeld en er een andere chauffeur
naar Overloon zou komen. Daarop
besloten we koffie te gaan drinken
bij bakker Degen en maakten de
pelgrims uitgebreider kennis met
elkaar. Het was een gemoedelijke
sfeer met mooie mensen en hierdoor vloog de wachttijd voorbij en
“ineens” stond daar de bus die ons
naar Blerick reed om daar nog 13
pelgrims op te halen. Toen naar Tegelen waar ook nog 5 pelgrims in
de bus stapten. En dan rechtstreeks
naar Banneux, ons einddoel van
de dag. In Banneux wisten ze inmiddels van onze vertraging en bij
aankomst bleek dat men de Heilige Mis, die plaatsvond in de Franciscuskapel, had vertraagd totdat
wij ons bij de dienst konden aansluiten. Het was een
mooie en oprechte dienst, met meerdere voorgangers en meerdere “preken” en volop gezang door
alle pelgrims.

Na de dienst liepen we in processie naar de Bron,
die Maria heeft voorbehouden voor alle naties, voor
de zieken. Er werd water uit de Bron meegenomen,
diverse kaarsen aangestoken en men bezocht het
Heiligdom met de diverse kapellen.
Een uitgebreide warme lunch stond
ons te wachten in restaurant L’Europe
en daar verbroederden we verder ….
Er was geen gereserveerde tafel voor
ons gezelschap en dus sloten we bij diverse andere gezelschappen aan, wat
ook weer leuke ontmoetingen waren.
Om 15.00 uur was er in de Grote Kerk
een Lof met ziekenzegening.
Daarna werd er nog even rondgewandeld op het Heiligdom en sloten we
Banneux af met koffie en gebak. De
terugreis verliep zeer voorspoedig en
om 19.30 uur waren we weer op onze
thuisbasis Overloon.
Deze dagbedevaart is erg goed, gezellig en sfeervol verlopen en het zou zeker voor herhaling vatbaar kunnen zijn. Wie weet wat het volgende jaar brengt. Vooralsnog staat er in 2020 weer
een Lourdes-bedevaart op het programma.

Overloonse Bridgeclub
Op deze dag het seizoen afgesloten. De 3 beste paren in de gele lijn:
1 Mien Kuenen & Bert Vloet
65.77%
2 Corrie & Hans Visscher
58.63%
3 Bart Jans & Harrie Raaijmakers
57.14%
In de rode lijn:
1 Luus & Wim van Son
2 Annemie Huibers & Riny van Sundert
3 Thea Waterreus & Mien Hegger

72.08%
59.58%
55.90%

Op deze avond werden de kampioenen van het seizoen bekend gemaakt.
De 5 paren met het hoogst aantal behaalde punten
1 Truus Kusters & Bert Vloet
380.60 p.
2 Corrie Hartong & Math Keulards
378.65 p.
3 Marijke van den Boom &
Aike van Glabbeek
361.64 p.
4 Jac Huijs & Piet Willems
342.08 p.
5 Tonny van Ham & Mieke Stappers
329.59 p.

gemiddelde:
1 Corrie Hartong & Math Keulards
2 Truus Kusters & Bert Vloet
3 Bèr Poels & Harry Willems
4 Thea & Lex Biessels
5 Bart Jans & Harrie Raaijmakers

61.15%
58.22%
56.96%
56.94%
56.91%

Tot slot de 5 hoogst geplaatste spelers voor de slemcompetitie:
1 Bert Vloet
10.660 p.
2 Truus Kusters
9.220 p.
3 Henk de Vlam
5.350 p.
4 Antoinette Schaeffers
5.350 p.
5 Tonnie Polman
5.320 p.

♣ ♦♠ ♥

In de laddercompetitie de 5 paren met het hoogst
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Graag willen wij iedereen bedanken
voor de vele felicitaties en geluk-

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven bij het overlijden van onze broer
en oom

wensen, die wij hebben ontvangen
bij ons 65-jarig huwelijk.

Gerrit Delauw

Wij hebben genoten van een mooi

Uw aanwezigheid op de dag van de

en gezellig feest en denken hier met

crematie en alle andere blijken van

veel plezier aan terug.

deelneming zijn ons tot steun bij het
verwerken van dit verlies.

Harrie en Truus Peeters-Willems
Kinderen,

Fam Delauw

kleinkinderen en
achterkleinkind

Overloon juni 2019

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

8

VRIJDAG,
ZATERDAG
Van borrelhapje tot
en ZONDAG
open
compleet
van verzorgd
12.00 tot 1ϳ.00
feest uur
WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG
4A OVERLOON
WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
dϬϲͳϭϮϵϵϭϵϳϵ
VENRAYSEWEG
4A OVERLOON
dϬϲͳϭϮϵϵϭϵϳϵ
Catering
dagelijks mogelijk

LEUK

Blokfluitles

Samen muziek
maken is leuk!
Muziek draagt veel bij in de
sociale vaardigheden en heeft een
positief effect op de intelligentie
van je kind.
Vooral stimuleren dus!

Leuke jeugd
activiteiten

Kosten

Diverse optredens en
uitstapjes;
bv. kerstmarkt, kamp,
pretpark of speeltuin,
Loëns Got Talent

Voor kinderen van
groep 3, 4 en 5

Wanneer
Gedurende schooljaar
2019/2020 elke maandag
14:20 uur tot 14:50 uur
op de Josefschool in
Overloon

€135,- voor
1 cursusjaar

Ja, ik wil me aanmelden voor blokfluitles 2019/2020
Naam: ………….……….……….……….……….……….……….……….……….………
Adres: ………….……….……….……….……….……….……….……….……….………
Telefoonnummer: ………….……….……….……….……….……….……….……….
Lever dit strookje in voor 5 juli bij Suzanne Haverkort, Oploseweg 5 Overloon of mail
het naar jeugdwerkgroep@fanfarevriendenkring.nl.
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Zijn op zoek naar:
Nieuwe vaste collega.
Het betreft huishoudelijk werk bij ouderen en
hulpbehoevenden thuis. Werktijden in overleg.
Wij werken in een klein zelfsturend team (van
8 personen) en werken in een straal van ongeveer 6 km vanuit Vierlingsbeek en Overloon.
Ben je geïnteresseerd neem dan contact op met:
Buurtdiensten Team 5 Overloon mail naar:
boxmeer5@buurtdiensten.nl of neem telefonisch contact op met 06-22637707 of
Buurtdiensten Team 4 Vierlingsbeek mail
naar: boxmeer4@buurtdiensten.nl of neem
telefonisch contact op met 06-82006956.

* elektrisch ontharen

(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de diabetische voet

(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de reumatische voet

(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* microdermabrasiebehandelingen
* nu IPL-ontharing
Belt u gerust voor informatie
of een afspraak!
Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
T 0478 642368

Zaterdag 29 juni is onze laatste verkoopdag.
Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en
hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten.
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
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Kindervakantieweek 2019
9 – 10 – 11 juli
Het is bijna zover, van 9 t/m
11 juli is de vierde editie van kindervakantieweek!
Dit jaar zijn er weer 150 kinderen die meedoen. Het
thema van dit jaar is: “Circus”. Op het gildeterrein
zal het deze dagen een drukte zijn met onder andere
jongleurs, goochelaars, acrobaten en clowns.

• Generaal Whistlerlaan
• Kerkpad
• Derpshei
• Stevensbeekseweg

Op donderdagochtend is er een apart programma
voor alle Overloonse kinderen die nog niet in groep
3 zitten. Deze ochtend duurt van 9.30 tot 11.00 uur.
Bij deze activiteit is het de bedoeling dat ouders
aanwezig blijven.

Werkgroep kindervakantieweek

Met sportieve groet,

Natuurlijk is iedereen deze dagen welkom om te kijken naar wat er te beleven is. Wij willen iedereen
speciaal uitnodigen voor:
Woensdag 10 juli om 16.00
Voorstelling in het openluchttheater
De horecagelegenheid bij het theater is voor en na
de voorstelling geopend.
en
Donderdag 11 juli rond 17.00
Afsluitende barbecue met aansluitend optocht
Voor bezoekers is het mogelijk om voor een aantrekkelijk bedrag een hapje en een drankje te nuttigen.
De optocht start rond 18.30. We hopen weer veel
mensen langs de wegen te zien. De route is:
• Stevensbeekseweg
• Engelseweg
• 14 Oktoberplein
• Venrayseweg
• Museumlaan
• Generaal Hasbroucklaan

It’s time to play the music,
It’s time to light the lights,
It’s time to make the Maestro
On the Maestro-show tonight!
Het klinkt ietwat vreemd als je de begintune van the
Muppet show in één adem noemt met de ‘Soldaat
van Oranje’, of Abba en de Police Academy, maar

niets is minder waar! Fanfare Vriendenkring zal onder andere deze nummers ten gehore brengen tijdens ‘Maestro 2019’. Maar of u de melodieën ervan
zult herkennen, ligt aan de manier waarop de zes
dorpsgenoten de fanfare zullen dirigeren. Diegene
die dit het mooist, meeslepends en origineelst kan,
krijgt de titel ‘Maestro 2019!’ Komt u luisteren en
meestemmen?
Zaterdag 29 juni 2019, 20.00 uur, ‘de Raaijhal’
Raaijweg 17 Overloon, kaarten te koop bij: Plus Verbeeten – Shop Jacobs - Raaijhal – Café en Partycentrum Box en online www.fanfarevriendenkring.nl. ,
gratis entree tot zestien jaar.

11

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

     


(  



$ $ $
 &   


%+/1,+-.000


%     % 












12

Ben van der Zanden winnaar Zuilenverschieten
Op dinsdagavond 18 juni was, traditiegetrouw, weer ons jaarlijks Zuilenverschieten. Dit ter nagedachtenis aan onze overleden gildeleden,
waar wij ook altijd beginnen met een minuutje stilte
voor ieder zijn of haar eigen gedachten.
Ook hier schieten wij op een houten vogel en degene die het laatste stukje vogel naar beneden haalt,
mag een jaar lang onze herinneringsbokaal in zijn
of haar bezit hebben. Dit
jaar was het Ben van der
Zanden, die als oudste lid
van onze vereniging, alle
jonkies achter zich liet, en
het laatste restje naar beneden haalde. Na 88 schoten begaf de vogel het.
Uit handen van de voorzitter kreeg hij de herinneringsbokaal uitgereikt.

Na de mis is iedereen, die wil, van harte welkom bij
ons in ‘ut Gildehuus’ voor een lekker kop koffie met
’n heerlijk stukje vlaai.
Ook dit jaar kan er weer door het publiek geschoten
worden om de titel: “dorpskoning” van Overloon.
Iedereen die een keer mee wil schieten is van harte
welkom. Deelname vanaf 16 jaar.
Voor de jeugd t/m 15 jaar
hebben we dit jaar ook weer
een vogel beschikbaar en natuurlijk kan hier ook weer gestreden worden om de titel
“jeugdkoning” van 2019.
Inschrijven voor het schieten
kan vanaf 13.30 uur. Aanvang
14.00 uur. Deelname is gratis.
Programma in ’t kort:

Koningschieten 2019
Op zondag 7 juli is het weer
zover. Ons jaarlijks Koningschieten staat weer op de
agenda. Kan Francien Janssen haar koningstitel prolongeren of zal zij haar koningstitel af moeten staan
aan een ander? We gaan
het allemaal beleven op deze dag.
’s Morgens om 8.00 uur zullen de trompettisten
weer het dorp rondgaan om de Reveille weer op
veel plaatsen te laten klinken.
Daarna hebben wij, traditiegetrouw een H. Mis met
gilde eer in onze Theobalduskerk. De mis begint om
10.30 uur en iedereen is natuurlijk van harte welkom.

8.00 uur: Reveille door het
dorp
10.30 uur: H. Mis in de Theobalduskerk
11.30 uur: Koffie met vlaai in
ut gildehuus voor iedereen die
interesse heeft
13.30 uur: Inschrijven schieten
14.00 uur: Aanvang schieten
Rond 16.30 uur: Nieuwe koning(in) bekend
17.30 uur: Installeren nieuwe koning(in)
Tot zondag 7 juli
Het Sint Theobaldusgilde

Donatie voor inrichting extra werkunits
bij sociale onderneming in Overloon
Rabobank Land van Cuijk &
Maasduinen heeft vanuit het
Fonds Maatschappelijke Projecten een donatie gegeven aan de sociale onderneming Bijenhotelkopen.nl. De financiële ondersteuning wordt gebruikt voor het realiseren van extra werkunits in de
werkplaats in Overloon. De sociale onderneming
verzorgt werktaaltrajecten en werkleertrajecten
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
De sociale werkplaats in Overloon is vanaf 1 oktober
2018 operationeel. Er worden professionele bijenhotels geproduceerd die worden geplaatst in gemeenten, op bedrijventerreinen en in natuurgebieden in
Nederland, België en Duitsland. Bijenhotelkopen.nl

heeft een sociale missie. Maatschappelijke impact maken, daar draait het om. Om meer BIJzondere medewerkers te kunnen begeleiden is een uitbreiding van
de werkunits en machinepark noodzakelijk. Een aanvraag, onderbouwd met een projectplan, werd bij het
Fonds Maatschappelijke Projecten van Rabobank Land
van Cuijk & Maasduinen ingediend. Na toetsing van de
beoordelingscommissie werd de donatie gehonoreerd.
Bianca Pouw, eigenaar van Bijenhotelkopen.nl: “In
onze werkplaats bieden wij werkleertrajecten en
werktaaltrajecten aan. Dit betekent dat wij mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt vaardigheden leren zodat zij kunnen doorstromen naar regulier werk.
We werken hiermee nauw samen met de gemeente
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Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl
Voor computers, Laptops, printers, cartridges,
Wifi, onderhoud en reparatie.

Dag en nacht bereikbaar op

0478 588 889

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

Als trotse sponsor feliciteren wijގ
RKVV SSS'18ގmet de promotie van
zowel het heren- als damesteam!
Overloon - Mill
0478 - 507171  ގ • ގwww.vangemertbv.nl
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Boxmeer, gemeente St. Anthonis en het UWV. Op dit
moment begeleiden wij BIJzondere collega’s uit o.a.
Afghanistan en Syrië maar ook BIJzondere collega’s die
langdurig uit het arbeidsproces zijn geweest en weer
werkritme willen opbouwen. Door de donatie van de
Rabobank kunnen wij nu samen nog meer het verschil
betekenen voor deze mensen. Samen met de Rabobank geven wij ze een nieuwe kans in onze regio. We

zijn blij met de financiële ondersteuning, niet alleen
om de werkunits te kunnen uitbreiden maar ook om
de bevestiging te krijgen dat we als organisatie goed
bezig zijn.” Meer informatie over bijenhotels en de
bij-beschermende inspanningen van Bijenhotelkopen.
nl en haar partners is te vinden op
www.bijenhotelkopen.nl.

BOEKENMARKT
op zaterdag 29 juni bij de Plus 10.00 – 16.00 uur
De Lónse Bieb houdt weer haar jaarlijkse boekenmarkt. Er zijn heel veel boeken door de inwoners
van Overloon aangeleverd in verschillende categorieën. Wij willen alle gulle gevers daarvoor hartelijk bedanken. Er is voor iedereen wel iets bij. Kom
daarom zaterdag 29 juni naar de Plus in Overloon.
Voor of na het boodschappen doen kunt u lekker
snuffelen tussen de boeken. Wie nog boeken wil
brengen? Dat kan nog t/m vrijdag 28 juni bij Betsie
Hendriks, Stevensbeekseweg 2a, Tel. 0478 – 642018
en desnoods nog op de dag zelf bij de Plus.
De Lónse Bieb is ook aanwezig op de sfeermarkt
op het museumplein op zondag 30 juni van 11.00
– 17.00 uur
Heeft u geen kans gezien op zaterdag, dan kunt ook
daags daarna terecht op de gezellige sfeermarkt
“Lekker Loën” op het Museumplein vanaf 11.00
uur. Behalve onze kraam met boeken vindt u daar
allerlei leuke activiteiten. Meer informatie hierover
vindt u in het vorige Ons Eigen Erf.

GARAGEVERKOOP boeken bij Betsie Hendriks,
Stevensbeekseweg 2a in Overloon
Hebt u deze 2 dagen geen gelegenheid gehad dan
kunt u nog vijf weken terecht bij Betsie Hendriks.
De garagedeur staat dan voor u open. Als u dan
alsnog kunt slagen, deponeert u het verschuldigde
bedrag in de aanwezige spaarpot.
Openingstijden Lónse Bieb in de vakantieperiode
In de vakantieperiode is De Lónse Bieb in de Pit op
de gebruikelijke tijden geopend, namelijk op maandag en vrijdag van 14.30 – 17.00 uur en op woensdag van 15.00 – 18.30 uur (sluiting een uur eerder
dan voorheen). U vindt ons in de gang omdat de
grote zaal vrij moet zijn voor het geval de voorstelling in het openluchttheater wegens slecht weer
moet verhuizen naar de Pit.
Met de kermis zijn we op maandag en woensdag
gesloten. Mochten wij onverwacht gesloten zijn,
bijvoorbeeld wegens een begrafenis, dan vindt u
een melding op de deur van de Pit en op Facebook.

CONCEPT-PROGRAMMA FEESTELIJKHEDEN T.G.V.
75 JAAR VRIJHEID OVERLOON
Op 14 oktober is het 75 jaar geleden dat Overloon
bevrijd werd. Reden om dit groots te vieren. Omdat
14 oktober op een maandag valt is besloten op zondag 13 oktober de bevrijding te herdenken.

‘s Middags zal er een defilé plaatsvinden met mensen gekleed in kleding uit de oorlogstijd met vervoermiddelen eveneens uit die tijd. Soldaten in
jeeps en tanks zullen ook deelnemen.

Wij starten met een concert van Logeko en Palet
versterkt door de fanfare in de kerk gevolgd door
een herdenking op het Engels kerkhof om alle Engelse soldaten die het leven lieten om Overloon te
bevrijden eer te bewijzen met een kranslegging. Er
wordt een monument onthuld, waarin de molenstenen van de oude molen, die ooit aan de Oploseweg
stond, zijn opgenomen.

Voor de kinderen zullen er in de tent Oudhollandse spelen zijn en er zullen oude technieken worden
gedemonstreerd.

Na afloop zal in de feestelijk aangeklede tent op
een eveneens feestelijk aangekleed plein gelegenheid zijn om wat te gebruiken.
De toerclub zal op grootse wijze ingehaald worden.
Zij zijn eerder in de week naar Caen vertrokken om
het bevrijdingsvuur op te halen.

Misschien komen er nog aanvullingen op dit mooie
programma. U zult begrijpen dat zo’n prachtig programma ook kosten met zich meebrengt. Wij proberen zoveel mogelijk subsidies binnen te halen,
maar dat zal lang niet genoeg zijn. Het kan daarom
niet anders dan dat wij bij u zullen aankloppen. Binnenkort hoort u daar meer over.
Namens het comité:
Toon Hendriks 06 – 27186646
Anneke Verhoeven
karelanneke@ziggo.nl
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Gerrit Arts

Lees REACTIES van
nabestaanden

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

U ii tt vv aa aa rr tt vv ee rr zz oo rr gg ii n
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www.doorvandijck.nl/over door/
Dorien van Dijck
06-30693894
0478-642527
vanuit het hart verbinden bij afscheid

Elke dag geopend!
Maandag, dinsdag en donderdag
ook ‘s avonds

Afspraak maken kan zonder verwijsbrief van uw (huis)arts
- Algemene fysiotherapie
- Manuele therapie
- Dryneedling
- Medische trainingstherapie
- Revalidatie bij heup- en knieprotheses
- Medical taping Concept (Kinesio tape)
- Therapie aan huis en instelling

De Bergkamp 32
5825 AG Overloon
Tel: 04ϳϴ – 640 520
Mobiel: 06 – 2500 5743
Email: info@fysioteunissen.nl
Internet: www.fysioteunissen.nl

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging
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Samenspeeltuin Gewoon Buiten
maakt gebruik van de NSGK plusregeling
Overloon: Een samenleving
waar kinderen en jongeren met en zonder een handicap met elkaar samenleven en samenspelen, dat
is waar stichting Recreatie en Meer voor staat. Een
samenspeeltuin is een speeltuin die voor iedereen
toegankelijk is en daar werken wij hard aan in onze
samenspeeltuin in Overloon.
Alle kinderen uit de gehele regio en zelfs erbuiten
weten inmiddels onze samenspeeltuin te vinden. De
speeltuin ontvangt dagelijks vele bezoekers, waaronder dus ook vele kinderen met een beperking.
Het aanpassen van een speeltuin zodat deze voor
iedereen toegankelijk is kost veel geld maar de verbindingen die er tussen de bezoekers plaatsvinden
zijn dit dubbel en dik waard.
Gelukkig hebben we een grote sponsor en dat is
NSGK, zij hebben ons al eenmalig €20.000 euro gegeven om ons prachtige initiatief te realiseren en
zij vinden ook dat dit iniatief moet blijven bestaan
en zelfs uitgebouwd mag worden. Om ons daarmee te helpen kunnen wij gebruik maken van de
NSGK-plusregeling. Dit houdt in dat alle bedragen
die wij van sponsors krijgen kunnen worden opgehoogd met 50% met dank aan deze geweldige re-

.%229(5/221

geling.
Onlangs ontvingen wij nog €1100 van de Josefschool
voor de sponsorloop die zij georganiseerd hadden.
NSGK doet hier nog eens €550 bovenop. Ook van de
Rabobank kregen we €5000 en daar komt dan nog
eens €2500 bovenop. Daarnaast krijgen we €300
van de Lions club Venray en daar komt ook nog eens
€150 bovenop en of het nog niet genoeg is, wordt
ook het bedrag van de lege flessenactie van de Plus
in Vierlingsbeek en Overloon opgehoogd met 50%.
Op deze manier maken wij het mogelijk om bijv. begin juli bijv. een rolstoelcarrousel te kunnen plaatsen.
Verder zijn er nog vele ontwikkelingen gaande in
de speeltuin. Een daarvan is de melkkan die vorige
week geplaatst is. Hierin kunnen mensen hun vrijwillige bijdrages doneren. Deze wordt op 30 juni
vervangen door nog iets veel gavers en een bekende Nederlander komt die ochtend naar de speeltuin
om dit te onthullen. Dus noteer deze datum in je
agenda en blijf de ontwikkelingen van de speeltuin
volgen. Samen zetten we het Land van Cuijk nog
meer op de kaart voor zowel recreaten als toeristen.

KBO – OVERLOON

%HODQJHQYHUHQLJLQJYDQ VHQLRUHQ

KALENDER VAN ACTIVITEITEN
DONDERDAG 27 JUNI IVN-Wandeling naar Bronlaak. Aanmelding is niet nodig.
DINSDAG 9 JULI Fietspicknick. Opgave tot uiterlijk
28 juni via ontvangen opgaveformulier.
WOENSDAG 10 JULI Koken voor Ouderen. In de foyer van de Pit. Aanvang om 12.00 uur. Alleen op uitnodiging.
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 groten-

deels 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
Christine Hendriks Tel 0478- 641719 of bij IVN-gids
Ben Verheijen Tel: 0478- 642577 of 06-11115514
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salon

Natuurpraktijk Vellir &
Zoutkamer Overloon

Carolina

beauty & health

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
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Kermisgeld winnen?
De Lónse Kermis organiseert
voor de jeugd een leuke
kleur- of fotowedstrijd. De
hoofdprijs is € 15 kermisgeld én je mag de kermis
mee openen. Wil je winnen? Stuur jouw bijdrage
in én zorg dat je aanwezig bent tijdens de officiële
opening van de kermis op zaterdag 17 augustus om
16.00 uur.
Kleurwedstrijd
Kleuren, glitters, stickers: maak de kleurplaat zo
mooi mogelijk. De kleurplaat delen we uit aan de
onderbouw op de Josefschool. Zit je op een andere school of in een andere groep? En heb je de
kleurplaat via school niet gehad? Download dan de
kleurplaat via www.delonsekermis.nl.
Lever de kleurplaat in bij de brievenbus van De Pit
vóór maandag 12 augustus. We zijn benieuwd naar
jouw creatie!

Maak een toffe foto waarop
het nieuwe logo van De Lónse Kermis goed zichtbaar is. Waar denk jij aan bij het woord ‘kermis’? We
zijn super benieuwd naar jouw grappige, mooie of
originele foto.
Het logo kun je downloaden via www.delonsekermis.nl. Mail jouw foto vóór maandag 12 augustus
naar delonsekermis@gmail.com en maak kans op
geld voor de kermis. Plus natuurlijk de eer om samen met de andere winnaars de kermis knallend te
openen! Oh ja, deel je foto ook op Facebook en Instagram: #delonsekermis #fotowedstrijd.
Like Facebook en Instagram
Niets missen van De Lónse Kermis? Like ons op Facebook en Instagram. Check ook regelmatig de nieuwe website. We werken nog hard aan de website,
dus je ziet steeds iets nieuws!
Werkgroep Kermis Overloon

Fotowedstrijd
Je kunt ook meedoen aan een leuke fotowedstrijd!

Agenda
2019
27 juni
KBO, IVN-wandeling Bronlaak,
vertrek bij de Pit, 13.00 uur
29 juni
Lónse Bieb, Boekenmarkt, bij
PLUS, 10.00 - 16.00 uur
29 juni
Fanfare, Maestro, Raaijhal, 20.00
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
3 juli
Lezing over voorkomen/genezen/
behandelen burn out door Lieke
van der Vorst, ’t Helder, 19.00 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, 14.30 uur

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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Gezonde verse maaltijden aan huis!

€ 6,39 per maaltijd, geen bezorgkosten.

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

Het
Fonds
)FU'POET
Maatschappelijke
.BBUTDIBQQFMJKLF
Projecten
1SPKFDUFO
Rabobank biedt verenigingen, met een sterk maatschappelijk initiatief,
3BCPCBOLCJFEUWFSFOJHJOHFO
NFUFFOTUFSLNBBUTDIBQQFMJKL
een
steuntje in de rug via het Fonds
Maatschappelijke Projecten.
JOJUJBUJFG FFOTUFVOUKFJOEFSVHWJBIFU'POET.BBUTDIBQQFMJKLF
Benieuwd
of jouw idee in aanmerking komt?

1SPKFDUFO#FOJFVXEPGKPVXJEFFJOBBONFSLJOHLPNU

Kijk dan op rabobank.nl/lvcm
.LMNGDQRSUDEREDQNQOOYFP

Samen maken wij onze regio
sterker!
4BNFONBLFOXJKPO[FSFHJP
TUFSLFS
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Jolande Segers geeft op haar trainingslocatie in Overloon
puppy stuif-in, basiscursus en diverse vervolgtrainingen.

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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, ‘t Helder
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
Feestelijkheden 75 jaar Vrijheid
Overloon

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
3 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 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 30-6-2019.
De prijzen van de oplossing voor deze keer, zijn beschikbaar gesteld door
Warme Bakker Degen en DA Drogisterij & Parfumerie.



De winnaars van de
vorige keer SUDOKU 12-6:
Joop Vroon (PLIEN) en
Robert Jakobs
(Martens Asperges).
HORIZONTAAL
1 reiniger 9 Japans parelduikster 10 korrelig 11 staat
in Amerika 13 vogel 15 graad 17 verleidster 19 Noorse godheid 22 trekdier 24 struik 26 telegraaf restant
27 Latijnse bijbelvertaling 29 vertakte horens 31
gebouw in Amsterdam 32 kleine ruimte 33 argeloos 35 ijspunt 37 in orde 38 frisdrank 40 numero
42 alstublieft 44 handvat 46 mondwater 49 Spaans
landvoogd 50 vrij 52 Amerika 54 sprookjesfiguur 55
duel.
VERTICAAL
1 sportartikel 2 staat in Amerika 3 land in het Midden-Oosten 4 onder andere 5 lengtemaat 6 uitstraling 7 schoeisel 8 welgesteld 12 ondernemingsraad
14 Europees Parlement 16 avondkleding 17 vlek 18
populaire groet 20 silicium 21 vlekkenwater 23 gespannen 24 vel 25 verdaging 26 kweken 28 streling
30 verdwenen 33 zandheuvel 34 toestemming 35
pedagogische academie 36 dik en zwaar 39 heden
41 show 43 onderwerp van gesprek 44 inhoudsmaat
45 stadium 47 torenkraai 48 Frans lidwoord 49 deel
v.e. wet 51 keurig 53 als gast 54 als volgt.
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Ontmoetingspunt ‘t HELDER
Ruimte voor úw ideeën!
28 juni
administraties en jaarrekeningen voor het MKB
- belastingaangiften en fiscaal advies voor het MKB
- belastingaangiften en toeslagen voor particulieren
- gespecialiseerd in BTW-advies

30 juni
3 juli

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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20 juli

Workshop palletschilderen
Aanmelden via ’t Helder

13.30 uur

Optreden Wereldkoor A Djambo uit Venray
14.00 – 17.00 uur
ENTREE GRATIS!

Lezing door Lieke van der Vorst
19.00 uur
Burn-out voorkomen / genezen / aanpakken
GRATIS Aanmelden info@liekeweetraad.nl
www.liekeweetraad.nl
Dagworkshop beeldhouwen
Aanmelden via ‘t Helder

09.30 uur

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



Nieuw..!!!
leuke cadeau artikelen
van
100% Leuk
en
Kletspot
TOT BLOEMS
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Heerlijke 100% blauwe bessen PRODUCTEN

BLOEMS OVERLOON

VENRAYSEWEG 7

0478-641890

5825 AA OVERLOON

INFO@BLOEMS-OVERLOON.NL

Open een jongwijsrekening
en krijg een
ijsbon van Clevers
ter waarde van €7,50
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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

10 juli
3 juli 20.00 uur

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

