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Peinzend kijkt d’n Huibuuk sinds 
kort, gevangen in zijn glas-in-
lood omlijsting naast de ingang 
van de Pit, uit over het 14 oktober 
plein. Geen bezoeker aan bakker 
Degen ontgaat hem.

De carnavalsvereniging viert dit jaar haar 66-jarig be-
staan en haar residentie is gemeenschapshuis de Pit. 
Een cadeau van de Pit ligt dus voor de hand. Maar wat? 
Bestuurder Fons Derks kwam met het idee van d’n Hui-
buuk in glas-in-lood. “En ik weet wie dat kan maken. 
Mijn vrouw!”

En wie is dan zijn vrouw? Dat is Annemiek, Annemiek 
Derks-van de Weem.

Annemiek is geboren en getogen in Overloon en 
woont met haar man Fons en hun drie kinderen aan 
het Harry van Daalplein. “In het huis dat ooit door mijn 
vader is gebouwd” vertelt ze. 
Wat vond je van het voorstel waar Fons mee thuis-
kwam na de vergadering?
“Oeps, dat was even slikken, maar ik heb ja gezegd. 
Het was een spannende en uitdagende opdracht waar-
aan ik sinds juni 2019 wekelijks aan gewerkt heb”.

In het dagelijks leven is Annemiek salarisadministra-
teur. Het maken van glas-in-lood werken is haar hob-
by waar veel vrije tijd in gaat zitten. “Maar sinds twee 
van onze drie kinderen het huis uit zijn merk ik dat ik 
ruimer in mijn tijd zit, en daar kan ik erg van genie-
ten.” Hoe kom je op zo’n hobby vragen wij ons af?  Het 
antwoord is heel simpel. “Gewoon naar aanleiding van 
een advertentie in de krant vijf jaar geleden voor een 
workshop bij ‘De Glasloods’ in Venray. En dat vond ik 
zo leuk dat ik tot de dag van vandaag nog wekelijks 
elke donderdagavond te vinden ben bij de Glasloods. 
Daar zijn alle materialen aanwezig, doe ik inspiratie 
op en ga vooral gezellig om met andere mensen met 
dezelfde passie”.

Terug naar de vraag van het bestuur van de Pit. Aan 
Clemens Weijmans werd gevraagd het ontwerp te ma-
ken, want het begint met een goede tekening. “Die 
tekening leg ik op een plank en vervolgens wordt het 
glas stukje voor stukje gesneden en ingelegd. Hierbij 
wordt gewerkt van links onder naar rechts boven. De 
stukjes glas komen vast te zitten door het lood dat er-
tussen gelegd wordt. Het lood is een H-profi el waarbij 
aan beide kanten glas komt. Het is vooral vooruit den-
ken”, legt Annemiek in het kort uit hoe het kunstwerk 

In gesprek met …. Annemiek Derks
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Het mag geen naam hebben

Avondje fl essen oppimpen bij OVO - ook melkfl essen? Ik heb er twee…!

Mama vraagt: “hoe was ’t op ‘t integraal kindcentrum?” - ’n Schoolvoorbeeld van vernieuwing…!

Prettige carnaval…!

Lezing 75 jaar bevrijd 

Waar blijven de bevrijders? Vrijdag 6 maart 2020 bij Plein ‘27
In het kader van 75 jaar bevrijding wordt er in Maas-
hees op vrijdag 6 maart een bijzondere lezing ge-
houden. Hier wordt speciaal aandacht besteed aan 
de oorlogs- en bevrijdingshandelingen in de omge-
ving. Hugo Levels en Eric Munnicks hebben al op 
vele plekken in Limburg en Noord-Brabant mogen 
vertellen over de bevrijding van deze streek. 
Op deze avond zullen zij ingaan op Maashees en 
omgeving, zo zal zeker ook het verhaal van de ver-
nietiging van Kasteel Geijsteren, het Duits bruggen-
hoofd in Geysteren en Wanssum voorbijkomen en 
de slag rond Overloon en Venray  (oktober 1944) zal 
zeker niet worden vergeten.  Dit alles geïllustreerd 
met foto’s.

Hugo en Eric zijn de schrijvers van de succesvolle 
boeken “Waar blijven de bevrijders?” en kunnen 
veel vertellen over wat goed en fout ging in deze 
donkere tijd. 
Ook is het mogelijk om zelf een onderwerp aan te 
dragen, dit kunt u door te mailen naar:
marc.rongen@home.nl. 
Tevens kunt u ter plekke deel twee van het boek 
“Waar blijven de bevrijders?” kopen. Zie ook https://
www.oosnaer.nl/nieuws/tweede-deel-waar-blijven-
de-bevrijders-te-bestellen/
Er wordt géén entree gevraagd, maar een vrijwillige 
bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

AVOND VAN DE FILMMUZIEK

Lekker meezingen met de Bohemiam Rhapsody, zwijmelen met
Titanic of je in de Galaxy wanen bij de muziek van Star Wars?

Dat kan! Fanfare Vriendenkring speelt fi lmmuziek!

Zaterdag 20 juni 2020 om 20.30 uur in het Openluchttheater,
Museumpark 1, Overloon

Entree is gratis, deze avond is de moeite waard voor jong en oud! 
SAVE THE DATE!

tot stand komt. “Alles is handwerk, elk stukje glas 
wordt met de hand gesneden. Als het werkstuk he-
lemaal in elkaar ligt, wordt alles gesoldeerd, gekit 
en het lood wordt dicht gedrukt. Tot slot wordt het 
geheel schoongemaakt en gepatineerd. Dan is een 
werkstuk normaal gesproken af, maar bij d’n Hui-
buuk moest er nog belettering op komen, een extra 
stap.”

Tijdens de brunch in het jubileumweekend van de 
Huibuuke op zondag 19 januari werd het kunstwerk 
aangeboden aan het bestuur van de Carnavalsver-
eniging. Annemiek zelf, bescheiden als ze is, nam 
gewoon plaats in de zaal. “Ja, ik wilde graag zien 
hoe ze zouden reageren”. Uiteraard werd ze al snel 
gespot en uitgenodigd om naar voren te komen. 

Een klaterend applaus was haar deel. Dik en dubbel 
verdiend natuurlijk na al die belangeloze inzet. Dat 
benadrukte voorzitter Fons van Mil dan ook terecht 
in zijn toespraak.

Inmiddels hangt d’n Huibuuk in de foyer van de Pit 
en kan iedereen die bewonderen. Dankzij Anne-
miek heeft de residentie van de Huibuuke weer een 
extra boost gekregen. “Als ze er later niet meer is, 
is haar werk wel een miljoen euro waard als je al 
die uren gaat tellen.” Dat is een stellige bewering 
van de jongste zoon. Mooi, zo’n gekleurde bewe-
ring, maar het sluit misschien wel aan bij de mooie 
kleuren van het kunstwerk van Annemiek.
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Kerkberichten
Vieringen 23 februari – 7 maart

De gebedsviering in februari vervalt in verband met 
Carnaval.

Zondag 23 februari 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Joep Smeets en Frans Kersten
Koor: Theobalduskoor

Intenties: nog niet bekend

Woensdag 26 februari 18.30 uur
Aswoensdag
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Ans Abels
Koor: Theobalduskoor

Zondag 1 maart 10.30 uur
Eerste zondag van de Veertigdagentijd
Eucharistieviering en Kinderwoorddienst
Voorganger: nog niet bekend
Acolieten: Gerda Willems en Joep Smeets
Koor: Theobalduskoor

Intenties: Bert Derks en Nellie Derks-Klaassen (eerste 
jaargetijde)

Kosterdienst

16 februari – 22 februari
Jan Hendriks, tel. 641753

23 februari – 29 februari
Nelly van Gemert, tel. 642504

1 maart – 7 maart
Jan Hendriks, tel. 641753

Uitnodiging voor de Kinderwoorddienst op zondag 1 maart
om 10.30 uur in de H. Theobalduskerk te Overloon.

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

mag ook kinderen meebrengen, je hoeft niet ge-
doopt te zijn. Iedereen is van harte welkom. Vooral 
als je de Eerste Communie gaat doen, of net gedaan 
hebt, is dit echt iets voor jou! 

Het thema van deze zondag is:
Vandaag is het de 1ste zondag van de veertigda-
gentijd. Jezus heeft vandaag precies 40 dagen in 
de woestijn doorgebracht zonder eten en drinken. 
Nu probeert iemand Jezus op andere gedachten te 
brengen door Hem dingen te laten doen die niet bij 
Jezus en God de Vader horen. Hoe gaat Jezus hier 
mee om, denk je? Maak jij ook wel eens mee dat 
iemand jou iets wil laten doen, waarvan jij weet dat 
het niet goed is?
Ben je ook nieuwsgierig geworden kom dan luiste-
ren en meedoen.

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 beet-
je 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. 
Jij komt toch ook weer?  ……en als je het erg leuk 
vindt: we zijn elke eerste zondag van de maand in 
Overloon.
Voor vragen kun je altijd contact met me opnemen: 
Gerda Willems 0478 642213
Tot dan allemaal.

De volgende kinderwoorddienst is op zondag: 3 mei 
Op 5 april er een kinderpalmzondagviering om 
10.30 uur in de kerk van Sint Anthonis. Ook jij bent 
dan van harte welkom! Je mag een versierde Palm-
paasstok meenemen.
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Bereikbaarheid Parochie  Maria,
Moeder van de Kerk

Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende 
adres: Lepelstraat 13/A, 5845 BK St. Anthonis,
tel. 0485-471246. 

Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken 
zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te be-
reiken onder telefoon 06 23 88 78 60.

Let op: Het e-mailadres en de naam van de website 
zijn veranderd

E-mail: secretariaat@mmvdk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de 
Kerk : www.mmvdk.nl

Binnenlopen in de pastorie
op zondag- of dinsdagmorgen

Iedere zondag na de viering is er gelegenheid om 
binnen te lopen in de pastorie voor het opgeven 
van een intentie, een praatje, samen een kopje 
koffi e drinken, voor een vraag of als u iets te mel-
den hebt.

Elke dinsdagmorgen is de pastorie eveneens hier-
voor geopend van 10.00 – 11.30 uur. Wel even 
aanbellen! Ook de kerk is dan open voor het op-
steken van een kaarsje en een gebed.

TV-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij 
bijzondere feestdagen en op de vierde zaterdag 
van de maand, worden de vieringen uitgezonden 
vanuit de kerk via het TV kanaal Omroep Land van 
Cuijk. In de maand februari vervalt de gebedsvie-
ring vanwege Carnaval. U kunt via de Omroep Land 
van Cuijk naar de uitzendingen kijken. De uitzen-
dingen 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, en voor abonnees van Trined, via 
kanaal 521. De digitale Tv-programma’s zijn, behal-
ve in de gemeente Boxmeer, ook te zien in, onder 
andere, de gemeenten St. Anthonis, Mill en St. Hu-
bert, Cuijk, Grave, Uden, Veghel en Landerd. 

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 8 en 15 
maart bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld 
wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk 
dinsdag 25 februari op te geven. U hebt daarvoor 
de volgende mogelijkheden: met een envelop in de 
brievenbus naast de voordeur van de pastorie of in 

de pastorie op zondagmorgen na de viering of op 
dinsdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur. De kosten 
voor een intentie bedragen € 12,-.

Voor het melden van een overlijden 
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij de 
dienstdoende koster die vermeld staat bij de kerk-
berichten of bij het e-mailadres van de parochie 
(info@theobaldusparochie.nl) een kennisgeving van 
overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende 
mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden 
geluid en zal melding worden gedaan op de paro-
chiesite: www.theobaldusparochie.nl

U kunt eveneens contact opnemen met het secreta-
riaat van de parochie Maria, Moeder van de Kerk, 
tel. 0485-471246 en bij dringende zaken tel.
06 23 88 78 60.

Uitgebreide informatie over de deelparochie 
H. Theobaldus kunt u vinden op de website
www.theobaldusparochie.nl

Voor vragen of andere zaken kunt u zich richten 
naar het e-mailadres info@theobaldusparochie.nl

Samen naar de heilige Jozef in Smakt

Op bedevaart gaan kan een belangrijke impuls ge-
ven aan je geloof. Het doet goed om in andere om-
geving met veel gelijkgezinden samen te vieren en 
te bidden op voorspraak van de heilige die daar ver-
eerd wordt. Zo trekken jaarlijks miljoenen katholie-
ken naar bekende bedevaartsoorden zoals Lourdes 
en Fatima.
Wij zoeken het niet zo ver, maar net als voorgaande 
jaren willen we als parochie ook dit jaar weer twee 
mini-bedevaarten houden. Op 9 mei gaan we naar 
Maria in Kevelaer, maar eerder reeds gaan we op 
bezoek bij de heilige Jozef in Smakt, het enige be-

devaartsoord in Nederland dat aan deze grote heili-
ge gewijd is. Op zaterdag 21 maart - twee dagen na 
het hoogfeest - vieren we om 19.15 uur in de kerk 
van Smakt de mis, die zal worden opgeluisterd door 
het gemengd koor uit Oeffelt. Wie wil kan van te-
voren al om 18.30 uur het rozenhoedje bidden in de 
Jozefkapel. Na afl oop is er gelegenheid om in het 
naastgelegen Pelgrimshuis gezellig te buurten met 
koffi e en iets lekkers.
We nodigen u van harte uit om mee te gaan en zo 
samen ons geloof te beleven!
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Lezing over de Stille Omgang 2020 (jongerenprogramma)

Op de avond en nacht van 21 op 22 maart 2020 ko-
men duizenden bedevaartgangers uit het hele land 
naar Amsterdam, per touringcar, per fi ets of zelfs te 
voet, om daar de Stille Omgang te lopen, een nach-
telijke stille tocht door het centrum van Amsterdam.

Het jongerenprogramma zal in het teken staan van 
het thema ‘Luisteren?’ Wat is Luisteren? Wat bete-
kent dit begrip voor jou en hoe luister jij naar de 
ander? Welke vormen van luisteren zijn er?

Jongerenprogramma

Voor de jongere pelgrims (ongeveer tussen de 15 en 
35 jaar) van de Stille Omgang wordt elk jaar een 
apart programma georganiseerd. Zij hebben in de 
Mozes en Aaronkerk hun eigen viering/festival. Een 
uniek evenement in Nederland; een mooie gelegen-
heid ook voor ontmoeting; ontmoeting met andere 
jongeren. Een programma met een viering en inter-
actieve workshops. Een paar van de workshops van 
vorig jaar waren: ontmoeting en in gesprek gaan 
met daklozen, Afrikaanse zang, etc.

De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van 
de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was ge-
weest van een wonder dat met een zieke gebeurde: 
het Mirakel van Amsterdam. In de middeleeuwen 
vierden de Christenen dit wonder met een feeste-
lijke mirakelprocessie. Vanaf 1881 door een nachte-
lijke omgang in stilte, inspiratiebron voor alle stille 

tochten in Nederland. Uniek aan deze tocht zijn: de 
stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het late 
uur en de zwijgende verbondenheid van de duizen-
den pelgrims. Zij weten zich lopend in stilte verbon-
den met alle mensen van goede wil in een stad waar 
het nooit stil is.

Voor verdere informatie zie www.stille-omgang.nl; 
voor het jongerenprogramma www.sojongeren.nl. 
Voor alle geïnteresseerde organisatoren en (jonge-
re) pelgrims wordt een informatieve lezing georga-
niseerd op 4 februari om 20.00 uur in de pastorie 
van Gemert. U kunt zich hiervoor aanmelden via 
onderstaand email adres van pastor Schevers. Deel-
name is gratis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
pastor Stefan Schevers: stefanschevers@gmail.com

Woensdagavond 5 februari 
zijn we met 37 dames van de 
O.V.O. naar de kookstudio ‘De
Garde’ in Helden geweest. On-
der deskundige en hartelijke
leiding van Marc  Jacobs heb-
ben we deelgenomen aan een
workshop Mexicaans koken. Sa-

men zorgden we ervoor dat we in vier groepen een 
4-gangen menu op tafel konden zetten, te weten:
een voorafje, een pittig soepje, een hoofdgerecht
en een verrukkelijk toetje.

Er was volop bedrijvigheid en er werd vol enthou-
siasme gewerkt. Dames liepen door elkaar en voor 
elkaar heen en weer. Er werd gesneden, geroerd, 
gestampt en (o, ja) ook geproefd. Heerlijke geuren, 
mooie kleuren en natuurlijk het gezamenlijk eten 
van al dat verrukkelijks maakten deze avond tot een 
TOP avond! 

En ja: ze willen nog een keer……
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Huibuukenieuws

Doe mee met de Carnavalsoptocht en 
geef je nu (online) op!

Online opgeven voor de Carnavalsoptocht is mo-
gelijk op www.huibuuke.nl/optocht tot vrijdag 21 
februari 22.00u. Daarnaast is opgeven mogelijk op 
zaterdag 22 februari tussen 10.00 en 12.00 uur in de 
foyer van de Pit. 

Ook dit jaar is er de publieksprijs. Wederom volledig 
digitaal. Surf tijdens de optocht naar onze website 
(www.huibuuke.nl) en breng daar je stem uit op je 
favoriet!
Let op: per apparaat/IP-adres kan slechts één stem 
worden uitgebracht.

Heb je nog vragen over de optocht, mail dan naar 
optocht@huibuuke.nl.

Receptie Prins Hans I en Prinses Leontien en After 
Roetsj Bal
Op zaterdag 22 februari vindt de traditionele prin-
senreceptie weer plaats. Net als vorig jaar, begint de 
receptie om 18.00u.
Na de stunt, omstreeks 20.30u, wederom een edi-
tie van het ‘After Roetsj Bal’. Met huis-DJ Ricky Co-
rony  en artiesten Christel & Quinn  en Gwen Doh-
men zal het dak eraf gaan in De Pit!

Huibuukvlag
Nog steeds voldoende op voorraad: de originele 
Huibuukvlag. Deze vlag is verkrijgbaar bij DA Over-
loon en nog steeds online te bestellen: www.hui-
buuke.nl/huibuukvlag.

Leukste Carnavalsfoto
Ook dit jaar gaan we op zoek naar “De Leukste Car-
navalsfoto”. Stuur tijdens de Carnavalsdagen al je 

selfi es en andere leuke foto’s via WhatsApp naar de 
Huibuuke. Op Carnavalsdinsdag, voor aanvang van 
het Huilalbal, laten we de leukste en origineelste 
foto’s voorbij komen en kiezen we één foto van het 
jaar. Deze foto krijgt van ons eeuwige roem op so-
cial media en onze website.
Sla dus nu alvast het telefoonnummer van De Hui-
buuke op in je telefoon (06-27280480) en stuur door 
die foto’s! 

Van Hier nor Daor
Ook dit jaar is het buitenspektakel “Van Hier nor 
Daor” op de dinsdagmorgen er weer. Tijdens deze 
activiteit zullen zo’n 12 vriendengroepen de strijd 
weer met elkaar aangaan. Door middel van een 
tiental eenvoudige, hilarische spelletjes wordt ge-
streden om de winst. Dit jaar met nieuwe uitdagen-
de spelletjes!
Ook meedingen naar deze titel? Dat kan! Geef je 
team, bestaande uit een captain en 5 teamleden, op 
via vhnd@huibuuke.nl en maak kans op de hoofd-
prijs: een fust bier (of de waarde daarvan uitge-
keerd in consumptiebonnen)!

PPiieetteerr eenn AAnnnneemmiiee vv//dd MMuunncckkhhooff,, tteell.. 00447788--664411440044 ooff 0066--2277000077551111   eemmaaiill tt--hheellddeerr@@zziiggggoo..nnll    HHeellddeerrsseewweegg 3311,, OOvveerrlloooonn wwwwww..hheellddeerr--oovveerrlloooonn..ccoomm 

2288 ffeebbrr.. WWoorrkksshhoopp ppaalllleettsscchhiillddeerreenn  1133..3300 uuuurr 
33 mmrrtt.. LLeezziinngg PPeetteerrssppaadd –– PPeetteerr MMeeiirrmmaannss 1199..3300 uuuurr 
1144 mmrrtt.. DDaaggwwoorrkksshhoopp bbeeeellddhhoouuwweenn 0099..3300 uuuurr 
2200 mmrrtt.. WWoorrkksshhoopp vvrriijj sscchhiillddeerreenn  1133..3300 uuuurr 
2244 mmrrtt.. EEnnggeelleennaavvoonndd –– MMaarriieellllee BBeekkss 2200..0000 uuuurr 

MMeeeerr iinnffoorrmmaattiiee oopp ddee wweebbssiittee!! 
AAaannmmeellddeenn vvoooorr ddee nniieeuuwwssbbrriieeff –– ssttuuuurr eeeenn eemmaaiill 

Ruimte voor úw ideeën!

Snoeiwerkzaamheden, onkruidbeheersing, 

gazon verticuteren, periodiek onderhoud

en overige tuinwerkzaamheden.

Voor info bel/app 06-13831481

Schalk Tuinonderhoud 

Overloon
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Aan alle inwoners van Overloon

Het Leefbaarheidsfonds van de dorpsraad stelt geld 
beschikbaar voor initiatieven tot verbetering van - de 
naam zegt het al - de leefbaarheid. Voor het uitkeren 
van bedragen gelden de volgende criteria:

1.  Alleen projecten die de leefbaarheid in Overloon
bevorderen en toegankelijk zijn voor de gemeen-
schap komen in aanmerking. Onder leefbaarheid
verstaan we in dit geval de verbetering van de
fysieke leefomgeving, het culturele leven of het
algemeen welzijn van de bewoners in Overloon.

2.  Projecten zijn niet-commercieel en voor een breed 
publiek toegankelijk en mogen geen persoonlijk
belang dienen voor de aanvrager(s).

3.  Projecten/evenementen worden uitgevoerd bin-
nen Overloon en zijn hoofdzakelijk beschikbaar
voor Overloonse inwoners en/of verenigingen.

4.  Aanvragers van projecten mogen hierbij geen
winstbelang hebben.

5.  De aanvraag wordt tussen 1 januari en 1 april van
het lopende kalenderjaar ingediend bij de dorps-
raad, door middel van een volledig ingevuld aan-
vraagformulier. Het formulier is op te vragen via
de website van de dorpsraad, zie onderwerpen/
leefbaarheidsfonds.

6.  De aanvraag gaat vergezeld van een projectplan.

7.  De realisatie van een project wordt in het lopen-
de kalenderjaarvoorzien.

8.  De werkgroep, bestaande uit 3 leden van de
dorpsraad, kan de aanvrager(s) uitnodigen om
hun project(en) nader toe telichten.

9.  De dorpsraad neemt vóór 15 mei van het lopende
kalenderjaar een beslissing over de toekenning
van de subsidieaanvraag. Elke aanvrager krijgt
bericht over het besluit van de dorpsraad over de
subsidieaanvraag.

10.  De dorpsraad keert een toegezegde bijdrage ge-
heel of gedeeltelijk uit na het overleggen van
een factuur.

11.  De aanvrager legt uiterlijk 31 december van het
lopende kalenderjaar verantwoording af over
de uitgave(n), door middel van het overleggen
van facturen en/of een bewijs van betaling en/
of bewijs van aangaan van een verplichting (bij-
voorbeeld eencontract).

12.  Aan het einde van het lopende kalenderjaar zal
de dorpsraad beslissen of in het volgende ka-
lenderjaar binnen dit fonds bedragen worden
uitgekeerd. Deze beslissing wordt op de website
van de dorpsraad bekend gemaakt.

Inschrijvingen kunnen, ondersteund met argumentatie 
die voldoet aan bovenstaande criteria, gericht worden 
aan brievenbus@dorpsraadoverloon.nl. Kijk voor het aan-
vraagformulier voor een subsidie uit het leefbaarheids-
fonds ook op de website: www.dorpsraadoverloon.nl.

Gemeentelijke dansdag in
Gemeenschapshuis ‘de Pit’ in Overloon.
Op zaterdag 14 maart a.s. 

wordt de jaarlijkse dansdag van de gemeente Box-
meer gehouden. Deze wordt georganiseerd door de 
SWOGB, in samenwerking met de dansdocenten.

Zoals we allen weten, is bewegen goed voor ieder-
een, maar zeker ook voor senioren is het juist extra 
belangrijk om te blijven bewegen. Het werelddan-
sen is een activiteit waar de deelnemers veel ple-
zier aan beleven. Het geeft een positief effect op 
lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn. Het wordt 
begeleid door gediplomeerde MBvO docenten die 

wekelijks in de groepen bezig zijn met het herhalen 
en/of aanleren van een nieuwe dans.

Tijdens deze middag is de zitdansgroep van de Wey-
erdonk, ook aanwezig. Zij laten een aantal dansen 
zien, die uitgevoerd worden vanuit de stoel.

Bent U op zoek naar een leuke en gezellige bewe-
gingsactiviteit, kom dan gerust, vrijblijvend een 
kijkje nemen op zaterdag 14 maart van 14.00u tot 
16.30u in de Pit in Overloon. Entree is gratis!
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Puzzel mee en win

Deze keer prijs beschikbaar gesteld door
Warme Bakker Degen.
Zie pagina achteraan.

Carnavalsoptocht 
Josefschool 

21 februari om 12.30 uur 2r 



9

Hazenbroek wint een Gouden Zoover Award

Ieder jaar vindt de uitreiking van de 
Zoover Awards voor accommodaties plaats. Tijdens 
deze feestelijke uitreiking ontvangen de beste cam-
pings, hotels, bed & breakfasts en andere accommo-
daties op Zoover een felbegeerde Zoover Award.

Groepsvakantie Hazenbroek in Overloon is de eer 
toegekomen een Gouden Zoover Award te winnen. 
Hazenbroek kreeg in 2019 een gemiddelde waar-
dering van 9.6. In totaal zijn er nu 70 reviews over 
Hazenbroek geplaatst, met een gemiddelde waar-
dering over de afgelopen jaren van 9.5. Overigens 
heeft Hazenbroek ook op Facebook recensies staan 
met een gemiddelde van 4.9 (van 5) sterren.

Carnaval 2020: aangepaste openingstijden
Maasziekenhuis Pantein

Vanwege carnaval heeft Maasziekenhuis Pantein 
aangepaste openingstijden op maandag 24 februari. 
Voor spoedzorg is het Maasziekenhuis altijd 24 uur 
per dag bereikbaar.

Carnavalsmaandag
Maandag 24 februari geldt in het Maasziekenhuis 
een zondagsdienst. Dit betekent dat deze dag de 
poliklinieken, de röntgenafdeling en de bloedaf-
name in het Maasziekenhuis gesloten zijn. Ook de 
bloedafnameposten van het Maasziekenhuis in het 
Land van Cuijk en Noord-Limburg zijn gesloten. De 
Sint MaartensKinderkliniek en de poliklinieken Or-

thopedie, Revalidatiegeneeskunde en Reumatolo-
gie van de Sint Maartenskliniek locatie Beugen zijn 
eveneens gesloten.

Carnavalsdinsdag
Op dinsdag 25 februari zijn de bloedafnameposten 
in Cuijk, Wanssum, Bergen, Sint Hubert en Wilber-
toord nog gesloten.

Het Maasziekenhuis en de overige bloedafname-
posten in de regio zijn 25 februari weer als gebrui-
kelijk geopend. Dit geldt ook voor de diensten van 
de Sint Maartenskliniek in het Maasziekenhuis.

Start to Run

Begin 2020 is het 
weer zover, dan start bij Atletiekvereniging Spor-
ting Boxmeer weer de cursus hardlopen voor be-
ginners! Zowel in Boxmeer (woensdagavond) en in 
Overloon (zaterdagochtend) gaat een cursus van 
start. In deze cursus leer je op een gestructureer-
de manier blessurevrij hardlopen. Verder komen de 
volgende onderwerpen aan bod: warming-up en 
cooling-down, hardlooptechniek, het voorkomen 
van blessures, voeding, schoenen en kleding. Samen 
hardlopen is leuker dan alleen trainen.

Er is een Start to Run cursus in Boxmeer en in Over-
loon.

In Overloon vinden de trainingen plaats op zater-

dagochtend 09:00 uur. De eerste training start op 
7 maart 2020 bij sporthal De Raaijhal, Raaijweg 15-
17. Er is ruimte voor maximaal 25 hardlopers.

Aanmelden: vanwege het beperkte aantal plaatsen 
is aanmelden via email noodzakelijk. Geef daarbij 
ook even aan of de aanmelding voor Boxmeer of 
Overloon is. De belangstelling voor de Start to Run 
cursus is groot en dus gebeurt plaatsing op volgor-
de van aanmelding. De cursuskosten bedragen 40 
Euro. Als je na de cursus besluit lid te worden van 
A.V. Sporting Boxmeer zal dit bedrag in mindering
gebracht worden op de lidmaatschapskosten. Heb
je nog vragen of wil je je aanmelden, stuur dan een
email naar:
beginnerscommissie@avsportingboxmeer.nl
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Restaurant
In de Keulsche Pot

Paasbrunch
eerste en tweede paasdag

Van 11.30 tot 14.00 uur

€ 18,50 p.p.
Kijk voor uitgebreide informatie op

www.keulschepot.nl

Voor in het weekend zoeken
wij nieuwe medewerkers

voor de afwaskeuken.
Met vriendelijke groet
Jeanne en John Tillieu

Reservering of info: tel. 0478 641774
Holthesedijk 2, Overloon
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25 Maart is gastkok
MARIELLE KURVER

weer bij de tapasproeverij met
een nieuw mooi 5-gangen menu.

Na het succes van de vorige keren gaan
we dit met regelmaat organiseren.

Kijk op
www.detapasproeverij.nl

voor meer informatie.

Reserveren kan via 06-12991979 of
info@detapasproeverij.nl

Wij wensen iedereen een  jne carnaval!

VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open 

van 12.00 tot 18.00 uur

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON

Van borrelhapje tot
compleet

verzorgd feest
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KBO – OVERLOON

KALENDER VAN ACTIVITEITEN

Agenda
Vrijdag 28 februari Samen Eten en Ontmoeten bij 
restaurant Museumzicht om 17.30 uur.
Maandag 2 maart workshop “Schrijf je mee” in de 
Pit. Aanvang 19.00 uur.
Donderdag 5 maart Bedevaart naar Smakt. Aanvang 
viering 14.30 uur.
Zondag 8 maart Uit op Zondag in de Pit.  Optreden 
orkest Cavia. Aanvang 14.30 uur.
Woensdag 11 maart Koken voor Ouderen. In de 
foyer van de Pit. Aanvang om 12.00 uur. Alleen op 
uitnodiging.
Maandag 16 maart workshop “Schrijf je mee” in de 
Pit. Aanvang 19.00 uur.
Donderdag 19 maart Seniorenwandeling Oeffelter 
Meent. Aanvang 13.30 uur. Vertrek vanaf De Pit om 
13.00 uur.

Vrijwilligersdag KBO Overloon
De vrijwilligersdag van KBO Overloon zal niet op 16 
mei, maar op zaterdagmiddag 4 april plaatsvinden. 
We willen dan graag alle leden die het afgelopen 
jaar voor de vereniging klaarstonden bedanken 
voor hun inzet. De uitnodiging en nadere informa-
tie volgt begin maart.

Bedevaart naar Smakt  
Op donderdag 5 maart gaan we op be-
devaart naar Smakt. Naast KBO leden 
uit Overloon, worden ook alle KBO 
verenigingen van Boxmeer Zuid in de 

gelegenheid gesteld deel te nemen.
De dienst  begint om 14.30 uur met voorganger pa-
ter Ruud Willemsen.

Ook dit jaar weer een VOETTOCHT vanuit Overloon 
naar Smakt.
Wie graag samen te voet op pad gaat naar Smakt is 
van harte welkom om aan te sluiten bij onze geor-
ganiseerde voettocht. 
De tocht start bij de ingang van het sportpark (bij 
tennis- en voetbalveld). Daar word je opgewacht. 
Het vertrek is om 12.30 uur. Tijdens deze tocht is er 
een rustmoment met bezinning. Daarna weer voort 
in eigen tred en gedachten.

Andere belangstellenden gaan op eigen gelegen-
heid naar Smakt waar we elkaar ontmoeten. Na de 
dienst is er gelegenheid om in het Pelgrimshuis on-
der het genot van een kopje koffi e en vlaai gezellig 
bij elkaar te zijn. We hopen op een grote opkomst.
De deelnemers aan de voettocht, lopen na de ont-
moeting in het Pelgrimshuis, weer gezamenlijk te-
rug. Wie niet terug kan lopen regelt daarvoor zelf 
vervoer.

Bij vragen kun je terecht bij: Jacqueline Cremers  tel. 
641444  of  Christine Hendriks tel. 641719

Seniorenwandeling
Donderdag 19 maart 2020 organiseren KBO en IVN 
samen een seniorenwandeling door de Oeffelter 
Meent.
De wandeling start vanaf de parkeerplaats bij de 
tennisvelden in Oeffelt (Hogehoek 25).
We wandelen door de Oeffelter Meent door de wei-
landen naar de Maas. Vervolgens gaan we richting 
Oeffeltse Raam en langs de Raam weer terug naar 
het startpunt.

Heb je interesse of ben je nieuwsgierig geworden 
wandel dan mee.
Datum:  Donderdag 19 Maart 2020.
Tijd:   13.30 uur.  De wandeling start in Oeffelt 

op de parkeerplaats tennisvelden.
Vertrek :  In Overloon bij de Pit om 13.00 uur.

De wandeling is gratis. Aanmelden is niet nodig.
Inlichtingen: Christine Hendriks KBO 0478-641719 
of 06-13180710
Ben Verheijen IVN 0478-642577 of 06- 11115514

Seniorenbeurs 17 en 18 april 2020 in Mill
De Regionale Seniorenbeurs, die in 2018 voor het 
laatst werd gehouden, komt terug. In 2020 zal het 
evenement plaatsvinden op vrijdag 17 april van 
14.00 – 21.00 en zaterdag 18 april van 10.00 – 17.00. 
De locatie van het evenement is party- en evene-
mentencentrum City Resort Events (voorheen Fit-
land) in Mill. 
De organisatie is wederom in handen van KBO-Kring 
Land van Cuijk en de KBO-Kring Gemeente Mill en 
Sint Hubert. De entree voor bezoekers van de beurs 
bedraagt € 3,00. Deze prijs is inclusief 1 consumptie.
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Zondag 21 juni 2020 staat de 2e editie
van ‘LEKKER LOËN’ op de agenda!

‘LEKKER LOËN’ is onderdeel van een Goei Leven Be-
leven welke in dat weekend van 19 tot en met 21 
juni op diverse locaties in het Land van Cuijk wordt 
gevierd. Dit mag je niet missen.

Een supergezellige markt met o.a. oude ambachten, 
streekproducten, veel proeverijen, sport en spel, 
oldtimers, boeken en planten, vintage, een loterij 
met prachtige prijzen en er is muziek met bijzonde-
re optredens. 

Natuurlijk zijn ook de terrassen open en kunnen de 
kinderen terecht in de speeltuin, op het springkus-
sen, bij de knuffelpony en wordt er geschminkt. 
Een geweldige sfeermarkt voor jong en oud met 
hopelijk een terugkerend karakter “LEKKER LOËN“
U mag het niet missen!

Plein Museumpark, Overloon
zondag 21 juni 2020
van 11.00 tot ca 17.00 uur
Gratis entree!

DES korfbal

Op dinsdag 10 maart heeft korfbal-
vereniging DES een vriendinnen-
training. Alle kinderen vanaf groep 

2 mogen dan meedoen met een korfbaltraining. Tij-
dens deze training kun je kijken of korfballen iets 
voor jou is.

De training is voor de: 
Kinderen van groep 2 t/m 4 van 18:00 t/m 19:00 uur. 
Kinderen van groep 5 & 6 van 18:00 t/m 19:00 uur. 
Kinderen van groep 7 & 8 van 19.00 t/m 20.00 uur. 

Alle trainingen zijn in de Raaijhal in Overloon.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen 
met de TC.
Emailadres: tc@des-vierlingsbeek.nl 

Aanmelden kan ook via tc@des-vierlingsbeek.nl 

De trainingen en wedstrijden zijn in de winterperio-
de binnen in de Raaijhal in Overloon.
Vanaf april tot ongeveer oktober speelt iedereen 
weer buiten in Vierlingsbeek. 

Nieuws van de Verjaardagenactie

’t ”Ànwaerk” is gemaakt! De Hui-
buukevlag wappert al aan menig 
gevel, veel huizen zijn carnavalesk 
versierd. In elk geval, het kan je 

niet ontgaan zijn dat het bijna carnaval is. De een 
is niet meer te houden, terwijl de ander blij zal zijn 
als de muziek van de hofkapel in de nacht naar as-
woensdag als een nachtkaarsje dooft. Prins Hans 
repeteert nog even al z’n speeches en Prinses Leon-
tien probeert  “gröts òp d’n Huibuuk”, “Loën” en 
“Hans” op z’n Lóns uit te spreken. Was ik maar bij 
“wie wá bewaart” op cursus gegaan, zal ze onge-
twijfeld denken, maar dat lukt nu niet meer voor 
carnaval!

De kinderen van groep acht staan voor de carnaval 
van hun leven. Mede dankzij uw steun aan de Ver-
jaardagenactie gaan ze met carnaval puik gekleed 
op een prachtige wagen door het dorp. Ook de kin-
deren van SJIL, Scouting en noem maar op profi te-
ren van uw gulheid. Onze actie voor het kinder- en 
jeugdwerk in ons dorp bracht in januari maar liefs 
€ 560,60 op. Een prachtige start voor 2020. Ieder-
een hartelijk dank, een prettige carnaval gewenst 
en volgende keer meer nieuws van…

Stichting Verjaardagenactie Overloon 

Foto: Albert Hendriks
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Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

HAARWERKEN VOOR 
ALLE HAARPROBLEMEN

met mooi haar meer 
zelfvertrouwen!

MEER INFO?
BEL ONS OF KIJK OP DE SITE

BETROKKEN   |   PERSOONLIJK   |   KWALITEIT 
BETROUWBAAR   |   ERVAREN   |   PROFESSIONEEL

Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl 
Voor computers, Laptops, printers, cartridges, 
Wifi, onderhoud en reparatie.  
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Mogen wij even aan u voorstellen?!

Hanneke Engels, Miriam 
Venema en Silencio Pinas! De 3 hoofdrolspelers van 
“The Musical Night” die op zaterdag 7 maart plaats-
vindt in De Pit om 20:00 uur.

Hanneke Engels, begon al vroeg aan haar muzikale 
ontwikkeling. Ze speelde cello en volgde danslessen 
vanaf haar vierde jaar. Later kwam daar zang bij. 
Tijdens haar studie aan de PABO studeerde ze aan 
de “MusicAllFactory” en vervolgens aan het Fontys 
Conservatorium Muziektheater te Tilburg. Ze kreeg 
daar onder andere les van Edward Hoepelman, Marc 
Krone, Roeland Vos en Julia Bless.

Daarnaast volgde ze verschillende masterclasses 
van: Paul Eenens, Maya Hakvoort, Wieneke Rem-
mers en Maike Boerdam. In 2009 studeerde ze af.
In 2010 startte ze haar eerste uitvoerende baan bij 
de musical “Soldaat van Oranje” waar ze o.a. te zien 
was als hofdame Angela. In 2013 en 2014 was Han-
neke te zien als één van de nonnen in de nieuwste 
hit musical “Sister Act”. Daarna is ze zich meer gaan 
richten op het docentschap en trad ze regelmatig 
op als solist. In 2018 vertolkte ze haar eerste gro-
te rol in de musical “The Elephantman”. Daarnaast 
ontwikkelde ze in dat jaar ook verschillende musical 
concerten.

Silencio Pinas, ontwikkelde al op jonge leeftijd een 
passie voor zingen, dansen en acteren. Hij besloot 
op 16-jarige leeftijd te auditeren voor de opleiding 
Muziektheater aan het ArtEZ Conservatorium te 
Arnhem. Tijdens zijn studie kreeg hij zang- en in-
terpretatielessen van o.a. Jeroen Phaff, Elena Vink, 
Jet Pit en acteerlessen van o.a. Jan van Eijndthoven, 
Ruurt de Maesschalck en Caroline Almekinders. Ook 
volgde hij masterclasses bij Pia Douwes, Eddy Hab-
bema en Tony Neef.

Van 2017 tot 2019 was Silencio te zien als understu-
dy van Mufasa en ensemble in Disney’s “The Lion 

King”. Daarnaast speelde hij bij o.a. Het Koninklijk 
Concertgebouw (Tony in “West Side Story”, Theater 
M-lab (“Dogfi ght”) en als backing vocalist bij Hel-
mut Lotti.

Naast zijn werk als zanger en acteur richtte hij in 
2014 zijn eigen zangstudio op in Arnhem, waar hij 
zanglessen en coaching geeft aan kinderen en vol-
wassenen.

Miriam Venema, vanaf haar 14de levensjaar begon 
het theater vak vaste vorm aan te nemen door les-
sen te volgen bij Musical-school Song & Dance in 
Zwolle. In 2006 werd ze aangenomen op de Fontys 
Dansacademie richting Musicaltheater. In die peri-
ode speelde ze o.a. in “Spring Awakening”, “Com-
pany” en “Midzomernachtsdroom”.

Miriam behaalde in 2013 haar Masteropleiding Mu-
ziektheater aan het Conservatorium op de Fontys 
Hogeschool voor de Kunsten te Tilburg. Hier kreeg 
ze o.a. les van Anne-Will Blankers, Ivar Castenoble, 
Brigitte Odett en Edward Hoepelman. Vanaf 2010 
speelde Miriam 2 jaar lang in “Soldaat van Oranje”. 
In deze productie speelde zij veelvuldig de rol van 
Ada en Tessa. Hierna was Miriam nog te zien in de 
voorstelling “Love Story” en “Warhorse”.

Naast het spelen in producties maakte Miriam eigen 
geschreven voorstellingen. Met “Van een titel is het 
niet gekomen” was Miriam genomineerd voor de 
Jacques de Leeuw Prijs Top Talent Award. Ook geeft 
Miriam vocal-coaching aan jongeren en volwasse-
nen in Zwolle.

Samen brengen zij een avondvullend programma 
met de mooiste en bekendste songs uit het rijke 
musicalrepertoire, waarbij zij tussen de songs door 
ook nog leuke anekdotes vertellen en korte sket-
ches opvoeren. Een afwisselende avond dus waarin 
musicalsongs in al hun puurheid gebracht worden 
onder begeleiding van een 4-koppig combo. Leuk 
details is dat de drummer, bassist en trompettist van 
dit combo al eerder op het Overloonse podium ston-
den. Vorig jaar waren zij te zien in de  voorstelling 
“Martijn van Vuuren zingt Hollandse Meesters”. En 
Martijn die vorig jaar in deze voorstelling de hoofd-
rol had heeft nu zijn plaats achter het drumstel in-
genomen.

Deze voorstelling start om 20:00 uur. Tickets à 
€ 17,50 (incl. pauzedrankje) zijn te bestellen via 
www.depitoverloon.nl. 
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• Dakinspectie, onderhoud en renovatie
• Platte daken  kunststof en bitumineuze

• Dakgoten  reinigen en renoveren

• (Spoed-)reparatie

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

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

0478 588 889  dag en nacht bereikbaar  0485 523 043
www.goemansuitvaartzorg.nl

Persoonlijk en begripvol

Heerlijke 100%
blauwe bessen PRODUCTEN en NOTEN

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

Tijdens de 5e zitting waren de 3 sterkste paren in de 
gele lijn:
1 Corrie Hartong & Math Keulards 64.17%
2 Tonny van Ham & Mieke Stappers 62.92%
3 Truus Kusters & Bert Vloet 58.75%

In de rode Lijn:
1 Gerda & Mathieu Crooijmans 61.67%
2 Els Bovee & Wil ten Horn 57.50%
3 José Clevers & Annie Siroen 54.17%

In de groene lijn:
1 Mia Henckens & Jac van der Voorn 63.54%
2 Annemie Huijbers & Riny van Sundert 56.56%
3 Harrie de Bruijn & August Janssen 56.15%

Tijdens de 6e en laatste zitting van deze ronde.
De 3 beste in geel:
1 Corrie Hartong & Math Keulards 63.58%
2 Marijke van den Boom &
Aike van Glabbeek 61.00%
3 Jac Huijs & Piet Willems 60.58%

In de rode lijn:
1 Claudia Janssen & Henri Donath 70.00%
2 Ricky Henckens & Leny Jansen 57.67%
3 Gerda & Mathieu Crooijmans 57.00%

In de groene lijn:
1 Annemie Huijbers & Riny van Sundert 60.00%
2 Leo van Grootel & Jo Kok 56.25%
3 Margriet & Jan Mater 55.00%

Daarmee de 3 paren met het hoogst gemiddelde in 
de gele lijn:
1 Tonny van Ham & Mieke Stappers 54.76%
2 Truus Kusters & Bert Vloet 54.65%
3 Corrie Hartong & Math Keulards 53.47%

In de rode lijn de 3 paren met het hoogste
gemiddelde:
1 Gerda & Mathieu Crooijmans 55.29%
2 Els Bovee & Wil ten Horn 54.51%
3 Claudia Janssen & Henri Donath 54.47%

In de groene lijn de 3 paren met het hoogste
gemiddelde:
1 Mia Henckens & Jac van der Voorn 55.23%
2 Annemie Huijbers & Riny van Sundert 52.70%
3 Margriet & Jan Mater 51.60%

PLUS Verbeeten doneert 3000 euro aan Voedselbank

Overloon-Vierlingsbeek, 11 februari 2020 – Onlangs 
eindigde de spaarcampagne voor een gratis bood-
schappenpakket. De afgelopen maanden konden 
klanten van PLUS sparen voor een pakket met een 
winkelwaarde van maar liefst 50 euro. Bij PLUS Ver-
beeten staat maatschappelijk verantwoord onder-
nemen hoog in het vaandel. PLUS levert namelijk al 
sinds jaar en dag aan de plaatselijke Voedselbanken. 
Nu haakten zij daarnaast ook in op de spaaractie 
voor het boodschappenpakket. Bij de kassa’s  had-
den klanten van PLUS Verbeeten de gelegenheid 
om (een deel van) de spaarzegels te doneren aan de 
Voedselbank. PLUS Verbeeten heeft na de spaarac-
tie, op basis van de gedoneerde zegels, 60 van deze 
boodschappenpakketten ter beschikking gesteld 
aan de Voedselbank Land van Cuijk. Deze pakketten 
vertegenwoordigen tezamen een winkelwaarde 
van in totaal €3000,- ! Jan Verbeeten van PLUS Ver-
beeten: “Helaas zijn er in Nederland, en dus ook in 
onze omgeving, nog altijd mensen die van een zeer 
klein budget rond moeten komen. Wij zijn blij dat 
wij op deze manier, samen met onze klanten, ons 
steentje bij kunnen dragen.”. Naast de winkels van 
PLUS Verbeeten in Overloon en Vierlingsbeek, deed 
de winkel in Tegelen ook eenzelfde actie voor de 
plaatselijke Voedselbank. In totaal doneerde PLUS 

Verbeeten, samen met haar klanten, voor bijna 
5000 euro aan levensmiddelen aan de Voedselbank.

Op foto vlnr: Annemarie Kissing (Voedselbank Land van 
Cuijk), Ton van Lieshout en Ruud Peeters (PLUS Verbeeten) 
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       Elke dag geopend! 
Maandag, dinsdag en donderdag 

     ook ‘s avonds      

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

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

- Therapie aan huis en instelling

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging 

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

edward@etenmetgemak.nl | www.etenmetgemak.nl
0478 - 820994
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Agenda
2020
19 februari
OVO, Workshop: fl essen e.d. op-
pimpen met leer, de Pit, 20.00 uur
21 februari
Carnavalsoptocht Josefschool, 
12,30 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, 20.00 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

28 februari
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
5 maart
KBO, Bedevaart naar Smakt
7 maart
A.V. Sporting, Start training Start
to Run, bij Raayhal, 9.00 uur
7 maart
De Pit Theater, The Musical Night, 
20.00 uur
8 maart
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
10 maart
KBO, Bedevaart Smakt
10 maart
DES, Vriendinnentraining Korf-
bal, Raaijhal, 18.00 - 20.00 uur
11 maart
OVO, Thema-avond: internatio-
nale vrouwendag, de Pit, 20.00 
uur
14 maart
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
14 maart
SWOGB, Gemeentelijke Dansdag, 
de Pit, 14.00 / 16.30 uur  
15 maart
Oker, Sing Challenge Festival,  
Schatberg Sevenum, 11.15 - 13.45 
uur
19 maart
KBO, IVN wandeling Oeffelter 
Meent,
19 maart
OVO, Excursie: rondleiding De 
Vers met High Tea, Broer en Zus, 
13.00 uur

19 maart
EHBO, herhalingsles, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
25 maart 
OVO, Thema-avond: Conny Wee-
renpas, lifestyle therapeut, de Pit, 
20.00 uur
26 maart
KBO, Ledenvergadering, de Pit, 
14.00 uur
27 maart
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
30 maart
Samen Sterk, Collecte voor goede 
doelen, 18.00 - 20.00 uur
1 april
Samen Sterk, Collecte voor goede 
doelen, 18.00 - 20.00 uur
1 april
OVO, Workshop: Paasstuk, de Pit, 
20.00 uur
3 april
Oker, Zang in theaterstuk Hen-
drik Groen “Zolang er leven is”, 
Schouwburg Venray, 20.15 uur
4 april
KBO, Vrijwilligersdag
6 t/m 9 april 
KBO, Oosterse dagen
8 april
OVO, Thema-avond: Paasspelen, 
de Pit, 20.00 uur
9april 
EHBO, herhalingsles, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
11 april
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur

Nieuwbouw integraal
kindcentrum Overloon

Als de gemeenteraad 19 maart akkoord gaat, wordt 
op het terrein van de Josefschool aan de Theobal-
dusweg in Overloon, een integraal kindcentrum 
gebouwd. De Josefschool is aan vervanging toe en 
er is voor gekozen om in de nieuwbouw, naast ba-
sisonderwijs ook dagopvang, peuteraanbod en bui-
tenschoolse opvang te huisvesten. Dit om een door-
gaande leerlijn te creëren voor de leerlingen en de 
afstemming tussen opvang en onderwijs optimaal 
te ondersteunen.

Wethouder Willy Hendriks-van Haren: “We hebben 
een traject doorlopen met als resultaat dat de inwo-
ners van Overloon hebben gekozen om de school 

op de huidige plek te herbouwen. We zijn er trots 
op dat het een op de toekomstgericht gebouw 
wordt, geheel energieneutraal, waar kinderen van 
alle leeftijden een plek krijgen”. 

Zodra de gemeenteraad akkoord gaat met het 
voorstel, kan de uitwerking van de plannen starten. 
Het streven is om per schooljaar 2021-2022 het inte-
graal kindcentrum in gebruik te nemen. Tijdens de 
bouw kunnen de kinderen in delen van het huidige 
schoolgebouw blijven en zal voor een deel in tijde-
lijke lokalen worden voorzien.  
Voor het gymonderwijs gaan de leerlingen gebruik 
maken van de Raaijhal te Overloon.
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EEN MOOIE 
HERINNERING 
IS ZOVEEL 
WAARD
Briensveld uitvaartverzorging

luistert, denkt mee en verzorgt 

de uitvaart die bij de overledene, 

familie en vrienden past.

Overloon

www.briensveld.nl

Bel 24/7  

0478-640026

Ontmoet

Sámen
voor een warm afscheid

Bel gerust
Dorien van Dijck

06-30693894
0478-642527

www.doorvandijck.nl
 vanuit het hart verbinden bij afscheid

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

Fijne carnaval!
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11 april
Muziekavond met Túfaranka uit 
Tsjechië en Freunde Echo
17 en 18 april
KBO, Seniorenbeurs Mill
18 april
Fanfare, Concert met fanfare St. 
Nicolaas uit Broekhuizen, in Mel-
derslo, 19.30 uur
18 april
De Pit Theater, “Duivelsbrug” – 
Mannen van Naam, 20.00 uur
19 april
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
20 april
KBO, Kijk op Kunst, 19.30 uur
22 april
OVO, Thema-avond: pleegkinde-
ren door Ribicon jeugdzorg, de 
Pit, 20.00 uur
24 april
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
27 april
Stg. Oranjefeesten, Activiteiten 
Koningsdag voor de jeugd, bij de 
Pit, 10.00 uur
30 april
OVO, Reisje: ’t Veluws zandsculp-
turenfestival, Vertrek 08.00 uur 
vanaf kerkplein
6 mei
OVO, Fietsen met Marjo, de Pit, 
19.00 uur
9 mei
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
13 mei
OVO, Excursie: escape room, Ver-
trek 18.00 uur vanaf kerkplein
14 mei
EHBO, herhalingsles, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
15 t/m 20 mei
Overloons Bedevaart, Pelgrims-
reis naar Lourdes
17 mei
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
17 mei
Zanggroep Palet in concert met 
Joep van Leeuwen
21 mei
Sportivo, Hemelvaartstournooi
27 mei
OVO, Afsluitingsavond: happen 
en stappen, Vertrek 18.00 uur 
vanaf kerkplein
29 mei
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur

2 juni
KBO, Bedevaart Kevelaer
13 juni
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
14 juni
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit,14.30 - 15.00 uur
15 juni
KBO, Kijk op Kunst, 19.30 uur
20 juni
Fanfare, Avond van de fi lmmu-
ziek, Openluchttheater, 20.30 
uur, entree gratis
21 juni
Lekker Loën, Plein Museumpark, 
11.00 - ca. 17.00 uur
23, 24 en 25 juni
Zonnegroet, 14e Rolstoeldrie-
daagse
25 juni
KBO, Wandeling IVN
26 juni
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
30 juni
KBO, Fietspicknick
11 juli
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
31 juli
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
8 augustus
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
18 augustus
KBO, Kermislunch
28 augustus
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
12 september
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
12 september
KBO, Jeu de Boules Toernooi, 
13.30 uur
13 september
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
21 september
KBO, Kijk op Kunst, 19.30 uur
25 september
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
25 en 26 september
Loën wet ‘t
3 oktober
Fanfare, Brabantse Humoravond, 
de Pit
8 oktober
KBO, Dag van de Ouderen

10 oktober
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
11 oktober
H. Mis met zang van LOGEKO in
de kerk, aansluitend concert in de
Pit i.v.m. 50 jaar jubileum koorlid,
10.30 uur
11 oktober
KBO en SWOGB, Uit op Zondag,
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
18 oktober
Dutchbricks, LEGO Show Brickto-
pia Overloon 2020, de Pit, 10.00
- 17.00 uur
22 oktober
KBO, Wandeling IVN
30 oktober
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
31 oktober
Freunde Echo, FEN-avond
1 november
Allerzielenviering, kerk, 14.30 uur
8 november
Kindermarkt
8 november
KBO en SWOGB, Uit op Zondag,
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
11 november
Huibuuke, Vör de Kerk op ’t Plein
14 november
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
16 november
KBO, Kijk op Kunst, 19.30 uur
26 november
KBO, Ledenvergadering, de Pit,
14.00 uur
27 november
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
12 december
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
13 december
KBO en SWOGB, Uit op Zondag,
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
17 december
KBO, Kerstviering, de Pit
18 december
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
20 december
Fanfare, Kerstconcert,
31 december
SJIL, Oliebollenactie, huis aan
huis, 10.00 - 13.00 uur



22

1 2
3456

7
8 9

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

Los de puzzel op en stuur de oplossing naar puzzel@onseigenerf.nl of lever de 
oplossing in bij Arnold Willemsplein 5 (vlakbij het gezondheidscentrum D’n 
Bond), met vermelding van jouw naam en telefoonnummer
.
Inleverdatum uiterlijk zondag 23 februari 2020.
De prijs voor de oplossing van deze keer, is beschikbaar gesteld door Warme 
Bakker Degen

De winnaar van de
puzzel / Woordzoeker

in de uitgave van 5-2 is:
Tilla Meijer
(BLOEMS).

Het adres voor Computers, Laptops,
Printers & Reparaties

Vraag naar de mogelijkheden: 06-51352120

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

Tel: 06-22660985
mindyourswing@live.nl

Info lidmaatschappen en lessen:
www.golfbaanoverloon.nl

06-29444018

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

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

8 1 7
9 5

7 3 4
4 2 5 3

6 9 2 8
4

6 7
7 5

6 8 1



23

•
•
•

•
•
•

Yoga & 
Energetische 

therapie 
www.karinmanders.nl 

schrijf@karinmanders.nl 

T 06 15597217 
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Wel abonnee, maar geen
“Ons Eigen Erf” ontvangen?

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

openingstijden een exemplaar ophalen!


