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Overloon Samen Sterk voor goede doelen!
In de week van 23 maart is
het weer zover. Dan worden
- dit jaar alweer voor de 8e
keer - in alle 1500 woningen
in Overloon de inmiddels
bekende enveloppen van
de gezamenlijke landelijke
goede doelen actie bezorgd.
Dit jaar voor 14 organisaties, de 13 van vorig jaar en
het Reumafonds.
Voor ons als buitenstaanders lijkt het allemaal gesmeerd te lopen. Is dat ook zo, vragen wij ons af. En zo
ja, hoe gaat dat in de praktijk in z’n werk? We praten
daarom met een van de zeven contactpersonen, Jacqueline Janssen en met een van de 120 collectanten,
Betsy Arts.

Jacqueline Janssen en Betsy Arts.

Jacqueline Janssen, al 30 jaar bij het collectewerk betrokken: “het begint allemaal bij de werkgroep, bestaande uit zes personen. Anja Voesten, Marij Hubers,
Riny van Schalkwijk, Paulien Brauer, Mieke Nabuurs en
Brigitta Loonen”. Zij berichten ons wanneer de enveloppen moeten worden rondgebracht en liefst goed
gevuld weer worden opgehaald. Wij als contactpersonen sluiten dat weer kort met onze collectanten. In
mijn geval 19 personen voor 8 routes. Op de dagen zelf
zijn wij natuurlijk bereikbaar voor het oplossen van
eventuele probleempjes of onduidelijkheden.”

Dan komen de 120 collectanten in actie. Betsy Arts is
een van hen. Zij komt na even tellen tot de ontdekking
dat ze al minstens 50 jaar collecteert. Een ervaringsdeskundige, mag je wel zeggen. Betsy vertelt: “het
rondbrengen van de enveloppen is een fluitje van ’n
cent. Vele handen maken licht werk en Overloon weet
na zeven jaar wel hoe het werkt. Bij nieuwe bewoners
bellen we even aan om het uit te leggen. Onze enveloppen worden door de collectanten rondgebracht,
zodat ze niet zoekraken tussen reclamepost. We hebben twee ophaaldagen, dit jaar maandag 30 maart en
woensdag 1 april”.
Op de collectedagen is de Pit het warm kloppend hart
van de organisatie, aldus de dames. Daar zetelen dan
de werkgroep en de contactpersonen. En daar komen
de collectanten, die altijd met z’n tweeën op pad gaan,
met hun opbrengsten. De werkgroep zorgt voor
’n kopje koffie of thee met ’n plakje cake. Wat wil
een collectant nog meer…? Samen met de betreffende contactpersoon worden de duiten geteld
en overgedragen aan de werkgroep. Zij tellen het
nog ’n keer na, om fouten te voorkomen, waarna het in de computer wordt ingebracht en verder
verwerkt. Jacqueline en Betsy zijn het er over eens:
“er is altijd een goede onderlinge sfeer. Iedereen is
bereid om knelpunten mee op te lossen. Ook willen ze graag kwijt dat ze overal vriendelijk worden ontvangen door de dorpelingen: “het leeft
echt onder de Overloners, dat blijkt ook wel uit de
opbrengsten!” En Ons Eigen Erf zorgt dat iedereen goed is geïnformeerd. Vaak hebben mensen
de gevulde enveloppe al klaar liggen. De totaalopbrengst en de opbrengst per goede doel wordt
ook weer via Ons Eigen Erf aan de dorpelingen
kenbaar gemaakt. Toch wel handig zo’n dorpsblad…! (redactie)
En tot slot: “We kunnen altijd nog collectanten gebruiken. Wie zich geroepen voelt mag zich melden, graag
zelfs”.
Samen Sterk staat voor 5 werkgroepsleden, 7 contactpersonen,120 collectanten en zo’n 4000 inwoners.
Máár Samen Sterk staat vooral voor de 14 organisaties
die onze steun hard nodig hebben. Overloon gaat er
voor…

Optreden band “Renewal”
zaterdag 21 Maart Raaijhal Overloon.
Op zaterdagavond 21 maart as. speelt de band Renewal in het sportcafé van de Raaijhal in Overloon.
De aanvang is 20.30 uur en de entree is gratis
De band Renewal is ontstaan in 2013, onder de bezielende coaching van Ad Welten in het toen nog
“.unstencentrum Jerusalem”.
De band heeft de eerste jaren erg veel last gehad van wisselingen in de bezetting, maar sinds een paar
jaar spelen ze in de huidige samenstelling.
De basis van hun muziek ligt voornamelijk in de jaren 60 en 70, Rock, Country en Americana, maar
ook recentere werken staan op KHW programma.
De basis van hun muziek ligt voornamelijk in de jaren 60 en 70, Rock, Country en Americana, maar
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Een selectie uit het repertoireYDQ5HQHZDO:
Een selectie uit het repertoireYDQ5HQHZDO:
x Bellamy Brothers: Let your love flow, If I said you have a beautiful body
x CCR:
Bad 0oon Rising, Who ’ll stop the rain
x Chubby Checker:
Let’s twist again
Tequilla Sunrise, Take it Easy
x Eagles:
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Satisfaction
x Ch
Rolling
bb Stones:
Ch k
L
t’ t i t
i
x Roy Orbison:
Oh Pretty Woman, You got it

De bandleden vlnr staand: Rob Greevink: gitaar en zang, Marion de Weert: bas en zang, Jan
Melssen: gitaar. Zittend: Gerrit Drabbels: zang, Harry Elbers: drums

Het mag geen naam hebben
Vanwege ’n blessure kan ik niet schrijven - heb met carnaval ’n Verhofstadje gedaan en toen ging het
paard er vandoor…!
Heb m’n hand overspeeld - daarom deze keer geen “het mag geen naam hebben”…!
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Kerkberichten
Vieringen 8 maart – 21 maart
Zondag 8 maart 10.30 uur
Tweede zondag van de Veertigdagentijd
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acoliet: Gerda Willems
Koor: Theobalduskoor

Koor: Theobalduskoor
Intenties: jaargetijde voor de overleden ouders JansBloo en zoon Wim; de intenties zijn ook voor Elisabeth Heemskerk-Raspe vanwege haar verjaardag,
Paul en Erik-Jan Cornelissen.
Kosterdienst
1 maart – 7 maart
Jan Hendriks, tel. 641753

Intenties: Harrie en Marie Bardoel-van Duijnhoven
Zondag 15 maart 10.30 uur
Derde zondag van de Veertigdagentijd
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Jeanne Willems en Frans Kersten
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 maart is de gebedsviering op zaterdag
28 maart.
U kunt via Omroep Land van Cuijk 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 en voor
abonnees van Trined, via kanaal 521. De digitale
Tv-programma’s zijn, behalve in de gemeente Boxmeer, ook te zien in, onder andere, de gemeenten
St. Anthonis, Mill en St. Hubert, Cuijk, Grave, Uden,
Veghel en Landerd.
Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 22, 28 en
29 maart bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze
uiterlijk dinsdag 10 maart 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,-.
Kerkbalans 2020
Ter informatie: Bij hen, die een eenmalige incasso
hebben afgegeven voor de Kerkbalans 2020, zal in
de maand maart hun bijdrage worden geïncasseerd.
Voor het melden van een overlijden
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij de
dienstdoende koster die vermeld staat bij de kerk-

8 maart – 14 maart
Nelly van Gemert, tel. 642504
15 maart – 21 maart
Tiny Willems, tel. 641814

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 parochiesite: www.theobaldusparochie.nl
U kunt eveneens contact opnemen met het secretariaat van de parochie Maria, Moeder van de Kerk,
tel. 0485-471246 en bij dringende zaken tel.
06 23 88 78 60.
Uitgebreide informatie over de deelparochie
H. Theobaldus kunt u vinden op de website
www.theobaldusparochie.nl
Voor vragen of andere zaken kunt u zich richten
naar het e-mailadres info@theobaldusparochie.nl

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.
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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 bereiken
onder telefoon 06 23 88 78 60.
E-mail: secretariaat@mmvdk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de Kerk : www.mmvdk.nl

Samen naar de heilige St. Jozef in Smakt
Op bedevaart gaan kan een belangrijke impuls geven aan je geloof. Het doet goed om in andere omgeving met veel gelijkgezinden samen te vieren en
te bidden op voorspraak van de heilige die daar vereerd wordt. Zo trekken jaarlijks miljoenen katholieken 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 St. Jozef in Smakt, het enige

bedevaartsoord in Nederland dat aan deze grote
heilige 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
tevoren al om 18.30 uur het rozenhoedje bidden in
de Jozefkapel. Na afloop is er gelegenheid om in
het naastgelegen Pelgrimshuis gezellig te buurten
met koffie en iets lekkers.
We nodigen u van harte uit om mee te gaan en zo
samen ons geloof te beleven!

Lezing over de Stille Omgang 2020 (jongerenprogramma)
Op de avond en nacht van 21 op 22 maart 2020 komen duizenden bedevaartgangers uit het hele land
naar Amsterdam, per touringcar, per fiets of zelfs te
voet, om daar de Stille Omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht door het centrum van Amsterdam.

Het jongerenprogramma zal in het teken staan van
het thema ‘Luisteren?’ Wat is Luisteren? Wat betekent 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 gelegenheid ook voor ontmoeting; ontmoeting met andere
jongeren. Een programma met een viering en interactieve 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 geweest van een wonder dat met een zieke gebeurde:
het Mirakel van Amsterdam. In de middeleeuwen
vierden de Christenen dit wonder met een feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 1881 door een nachtelijke omgang in stilte, inspiratiebron voor alle stille
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tochten in Nederland. Uniek aan deze tocht zijn: de
stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het late
uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden pelgrims. Zij weten zich lopend in stilte verbonden 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 (jongere) pelgrims wordt een informatieve lezing georganiseerd op 4 februari om 20.00 uur in de pastorie
van Gemert. U kunt zich hiervoor aanmelden via
onderstaand e-mailadres van pastor Schevers. Deelname is gratis.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
pastor Stefan Schevers: stefanschevers@gmail.com

Nellie Poels (77) en Bert van Mil (76) zijn een gouden paar
Bert, zoon van Tón van Mil
en Bertha Gerrits (van Gendse Jan) van de Venrayseweg
trouwt op 5 februari 1970 in
het gemeentehuis van Venray, toen nog aan het Raadhuisplein, met Nellie Poels
uit Merselo. Als ambtenaar
van de burgerlijke stand bezegelt oud-Overloner Wim Crooijmans de echtelijke
verbinding, herinnert Bert zich als de dag van gisteren, “zoiets vergeet je niet!”. Op 7 maart daaropvolgend is de kerkelijke inzegening, zoals dat plechtig heet, in de Johannes de Doperkerk in Merselo,
die die dag met een flink pak sneeuw is bedekt, de
romantiek ten top! Dáár is Bert’s oudere broer Jan
- pater van het H. Sacrament uit Stevensbeek - degene die zijn zegen aan het huwelijk geeft. Dus op
7 maart zijn ze 50 jaar getrouwd en ook Jan zal er
bij zijn.
Nellie, geboren en getogen aan de Haag in Merselo, ging met de fiets in Overloon naar de huishoudschool. Doordat ze daarvoor dagelijks twee keer
langs de boerderij van de van Mil’s fietste, kende
Bert haar al, maar het eerste kusje wordt op Koninginnedag 1963 uitgewisseld in de danstent bij d’n
Engel in Venray, beiden de Koning te rijk.
Wij dus op de koffie op hun boerderij aan de Venrayseweg. Bert is duidelijk de prater van de twee.
Er kan ook maar iemand het woord voeren! Nellie
houdt zich liever op de achtergrond.
In 1964 overlijdt Bert’s vader Tón van Mil aan kanker. Bert, de 4e van de 8 kinderen, is dan nog maar
21 jaar oud. Hij zet de boerderij van zijn ouders
voort met aanvankelijk voornamelijk melkkoeien.
Vanwege het melkquotum kan hij op ’n gegeven
moment niet meer verder als koeienboer. De koeien
worden verkocht en augurken en asperges en later
suikermaïs worden uitgebreid. Bert weet zijn bedrijf

steeds aan de gewijzigde omstandigheden aan te
passen.
Bij Nellie thuis hadden ze ook asperges, dus asperges steken kon ze als de beste. Dat had ze thuis wel
geleerd. “En de jongens gingen voetballen”, aldus
Nellie.
Met 10 ha suikermaïs, die hij op zijn bedrijf ook verpakt, is hij de grootste leverancier van voorverpakte
suikermaïs in Nederland, totdat zijn grootste concurrent in een keer naar 15 ha gaat.
In 1995 neemt Bert ook nog café zaal Van Dijk in
Oostrum over. Aanvankelijk met een zetbaas, maar
momenteel heeft hij die zaak verhuurd en heet nu
“Back in Time”.
Nellie en Bert krijgen drie kinderen, Tonnie (46),
Ruud (42) en Marianne (35) is de nakomeling.
Ze hebben vier kleinkinderen. Bert heeft gezorgd dat ze graag bij opa en oma op bezoek
komen. Ze zijn nog jong, maar hij heeft alvast
wat speeltoestellen gebouwd rond zijn huis
aan de Venrayseweg. Voorwaardenscheppend
beleid, noemt men dat. Als je over de Venrayseweg komt zou je denken dat je langs een
speeltuin komt of dat er ’n jong stel woont,
maar nee, het zijn opa en oma van Mil.
“Het geheim van 50 jaar huwelijk”, vragen wij
nog nieuwsgierig. “Nellie heeft veel geduld,
anders had ze het geen 50 jaar met mij uitgehouden”, aldus Bert. Nellie glimlacht: “daar
zal ik maar niks op zeggen!”.
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Nellie kan zich in huis prima bezig houden. Bert
is nog steeds een druk baasje. Hij heeft altijd nog
wel ergens achterstallig onderhoud liggen. Maar
ook z’n heidetuin in aanleg vraagt zijn aandacht.
En niet te vergeten z’n grootste hobby, experimenteren met zonne-energie. Als hij daarover begint
vliegen de kilowatts je om de oren, maar dat is stof
voor een ander interview. Hij denkt wel honderd te
worden en dat is ook wel nodig om al zijn ideeën
nog ten uitvoer te kunnen brengen. De koffiekan
is inmiddels leeg. Bert is zo druk met praten dat hij
vergeet om de koeken te presenteren, die hij speciaal voor deze gelegenheid in huis heeft gehaald en
vóór ons op tafel liggen. Dat vonden we verdomde
jammer, maar laten we niet merken als hij aan het
eind van ons gesprek tot die ontdekking komt. “…
án de slanke lijn”, of zoiets en “houdoe!”.

Zaterdag 7 maart houden Nellie en Bert in hun eigen café “Back in Time” in Oostrum hun gouden
bruiloft. Wie kan dat zeggen, feest in m’n eigen
café. Bert dus…! Omdat hij toch ’n eigen café met
zaal heeft, hebben ze meer dan honderd mensen
aan familie, broers, zussen met hun kinderen en
kleinkinderen (met of zonder partner), (sport)vrienden en kennissen uitgenodigd. En zondag 8 maart
houden ze daar zelfs nog ‘n “after party”! De uitbaters van “Back in Time” zullen weten dat hun huurbaas 50 jaar getrouwd is! Ongetwijfeld gaan daar
in Oostrum ook de gesprekken “Back in Time”. De
redactie wenst hen een mooi feest en nog veel gelukkige jaren.

Waar komt het papier van Ons Eigen Erf vandaan?
Natuurlijk weet elke Lónder
dat papier wordt gemaakt
van hout van een boom.
Maar waar komt het papier
van Ons Eigen Erf dan vandaan? Hier uit onze eigen
bossen, of toch niet?
Papier bestaat uit cellulosevezels. Deze cellulose is
een lange aaneenschakeling van koolstofatomen, dezelfde koolstof die een
boom heeft opgenomen in de vorm van CO2 uit
de lucht. De stevigheid krijgt een boom door het
lignine: een ander koolstofpolymeer. Lignine is het
meest complexe polymeer dat de natuur heeft gemaakt en waarvan niemand weet hoe het gemaakt
wordt. In het maken van papier moeten de lignine
en de cellulose van elkaar gescheiden worden. En
dat is een hels karwei.
Maar onze handelsketen begint bij de drukker
‘Multicopy’ in Venray, waar Ons Eigen Erf wordt
gedrukt. Dat is al één stap. Maar Multicopy koopt
het papier in bij Arctic Paper, in Grycksbo in midden
Zweden. Via zeeschepen komt dit in
Rotterdam aan. Nu
komen we al dichter
bij onze bron.
Maar we zijn er nog
niet: Grycksbo is
een papierfabriek.
Papier is een eindproduct. In het proces daarvoor wordt
‘pulp’ gemaakt. Pulp
is een halfproduct,
en dat leidt ons nog
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verder Zweden in: naar Stora Enso pulpfabriek in
Kvarnsveden, Borlänge. Hier wordt de lignine van
de cellulose gescheiden! We zijn bijna bij de bron
van Ons Eigen Erf: Stora Enso heeft het hout nog
verder naar het noorden ingekocht van een particuliere boseigenaar ergens in de eindeloze Zweedse
bossen. Die eigenaar heeft na 90 jaar besloten dat
zijn bos gekapt mag worden waarna hij weer nieuwe bomen zal planten. De dikke bomen gaan naar
de zagerij, de dunnere naar de papierfabriek. Dit is
meestal zoals het gaat, maar ook hier komt Poetin
om de hoek kijken! In tijden van hoge houtprijzen
zal Stora Enso ook hout importeren uit Rusland. Dus
zelfs hier heeft Poetin een vinger in de (cellulose)
pap. Maar daarmee komen we zeker bij de bron,
ergens ten noorden van St Petersburg.
Wel mooi dat de vezels waar u nu naar kijkt misschien al in 1930 onder een romantische Zweedse midzomernachtzon gevormd zijn in een klein
boompje dat net begon te groeien.
Gert-Jan Nabuurs

75 jaar leven in vrijheid

Boek ‘Verboden Gebied’ wordt herdrukt
In heel Nederland vieren we dit jaar dat wij 75 jaar in
vrijheid leven. Wij, vrijwilligers van de oude Schoenendoos hebben al in 2015 waargebeurde verhalen
over de tweede wereldoorlog verzameld. Deze verhalen, verteld door mensen uit onze eigen omgeving, zijn verwerkt in het boek ‘Verboden Gebied’.
In dit boek zijn ook foto’s ter beschikking gesteld uit
privébezit en van de oude Schoenendoos verwerkt.
In samenwerking met schrijfster Monique van de
Zanden en oud Vierlingsbekenaar Gerard Sonnenmans is een gedetailleerd en op historische feiten
gebaseerd verhaal geschreven waarbij er gebruik
werd gemaakt van vele dagboeken, brieven, e.d.
Verboden Gebied
Aan bod komen oorlog, bezetting, evacuatie, onderduikers, bevrijding, wederopbouw.
Het makkelijk leesbare boek bevat ruim 100 pagina’s en hoort bij elke rechtgeaarde inwoner van
Vierlingsbeek-Groeningen e/o betrokkene van de
dorpen een mooie plaats te krijgen in de boekenkast of op de leestafel. En zeker daar waar (achterklein)(klein)kinderen vragen hebben over toen……
De gebeurtenissen in en om Overloon waren heftig en van korte duur. Langs de Maasdorpen was de
angstperiode echter veel langer en had enorm veel
impact op de bevolking. Vierlingsbeek-Groeningen
wat Verboden Gebied was. De inwoners, die een

De jaarvergadering van de
O.V.O. was dit jaar een feestje!
Na het officiële gedeelte, waarin Myra Martens herkozen werd
als bestuurslid, werd het woord
gegeven aan Renuka de Kunder. Dit jaar werd tijdens onze
jaarvergadering gecollecteerd
voor de speeltuin “Gewoon Buiten”. Er werd een
mooi bedrag opgehaald dat door het bestuur werd
aangevuld tot 270 euro. Renuka vertelde dat “De
Vers” nu méér boekingen kreeg van ouders die
mede door deze speeltuin speciaal met hun kinderen hier naartoe kwamen. Ook werden er al diverse
kinderfeestjes gegeven.
Na de enthousiaste verhalen van Renuka verschenen drie dames en één heer van “Dè Vèlt Op” op
het toneel; “Theke & The Rocking Dollies”. Zij zongen hippe, meeslepende, bekende Retro-pop nummers uit de jaren ’50. Maar dan met zelf gemaakte
Nederlandse of dialect teksten. Zoals “Mojste kiendjes”, “Herinneringen”en “Lollypop”.

half jaar rond hebben gezworven, waarbij zij bloot
stonden aan razzia’s en beschietingen, konden pas
14 maart 1945 weer terugkeren naar hun vernielde,
leeggeroofde of platgebrande woningen.
In het boek Verboden Gebied zijn nogal wat aangrijpende verhalen verzameld van mensen die het lijfelijk hebben meegemaakt. Het boek was een unieke
mogelijkheid om de ervaringen van deze mensen
die het meegemaakt hebben op papier te zetten.
Het boek is herdrukt en dus weer te koop vanaf 14
maart a.s. bij Concordia waar een fototentoonstelling – kinderwedstrijd – vrijheidsconcert met harmonie De Herleving plaats vindt. 14 maart; de dag
dat de bevolking het bericht kreeg dat zij weer huiswaarts mochten keren.
De fototentoonstelling is op 14 maart van 13:00 uur
tot 17:30 uur en op 15 maart van 11:00 tot 15:00 uur.
Het boek is daarna te koop bij Plus Verbeeten Vierlingsbeek en Overloon en bij de Oude Schoenendoos.
De prijs bedraagt € 14,75. Als u het wilt bestellen
kunt u kunt het bedrag overmaken op de rekening
van de oude schoenendoos:
NL35RABO 015 43 24 388, met vermelding van naam
en adres.

Na de pauze verschenen “De Swiet Candie Girls”.
Dames uit de zaal werden naar het podium gedirigeerd, de polonaise werd gedanst, en de meest
ondeugende Girl ging bij dames aan tafel zitten…..
De zang was voortreffelijk. De aankleding was geweldig. De sfeer was SUPER! Wij kijken met z’n allen
terug op een geweldige avond!

‘Dè Vèlt Op’
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Uitslagen optocht 2020
Kinderen Enkelingen
1. 66 jaor kneeje mit hui - Huiluuke
Kinderen Paren
1. Buurman en Buurman - Tim en Tim
2. Weej staon ien de krânt - Jaap en Jort
Kinderen Groepen
1. Discovrollie - De Discovrollie
2. Disco - Discomeisjes
Enkelingen
1. Stormjager - Cor Kuenen
Paren
1. Weej drage al 66 jaor d’n Huibuuk - Jessie en Marlie

2. Weej zien van de kaart - Ango en Mechie
3. Kinnebakmannen - Paul en Paul
Wagens
1. Jeugdprinsenwagen - Jeugdcarnaval
2. Sprookjesbos - Partybende Loën
3. Jos mit Stijl - APG
Groepen
1. Zo gröts as ‘n pauw - Koplopers 2.0
2. 66 jaor gröts op d’n Huibuuk, lot òw huure - De
Gouden Huibuuke
3. De urste Huibuuke en Huibuukinnen - groep Bernie Deenen
Publieksprijs
Madagaskar - CV Biëstig Moi

Tim en Tim ‘buurman en buurman’

CV Biëstig Moi ‘Madagaskar’
Huiluuke ’66 joar kneeje mit hui’

Foto’s: Albert Hendriks
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Jeugdprinsenwagen

Cor Kuenen - Stormjager

Koplopers 2.0
‘Zo gröts as ’n pauw’

Jong geleerd is oud gedaan

Jessie en Marlie - Weej drage al 66 jaor d’n Huibuuk
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KALENDER VAN ACTIVITEITEN
Agenda
Donderdag 5 maart Bedevaart naar Smakt. Aanvang
viering 14.30 uur.
Zondag 8 maart Uit op Zondag in de Pit. Optreden
orkest Cava. 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.
Donderdag 26 maart Algemene Ledenvergadering.
Aanvang 13.30 uur in De Pit.
Vrijdag 27 maart Samen Eten en Ontmoeten. Aanvang 17.30 uur.
Maandag 30 maart workshop “Schrijf je mee” in de
Pit. Aanvang 19.00 uur.

We wandelen door de Oeffelter Meent door de weilanden 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

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 informatie volgt begin maart.
Bedevaart naar Smakt op donderdag 5 maart
Wie graag samen te voet op pad gaat naar Smakt is
van harte welkom om aan te sluiten bij onze georganiseerde voettocht. De tocht start bij de ingang
van het sportpark (bij tennis- en voetbalveld). Daar
wordt je opgewacht. Het vertrek is om 12.30 uur.
Tijdens deze tocht is er een rustmoment met bezinning.
Andere belangstellenden gaan op eigen gelegenheid naar Smakt waar we elkaar ontmoeten. Na de
dienst is er gelegenheid om in het Pelgrimshuis onder het genot van een kopje koffie en vlaai gezellig
bij elkaar te zijn. We hopen op een grote opkomst.
De deelnemers aan de voettocht, lopen na de ontmoeting in het Pelgrimshuis, weer gezamenlijk terug. 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).
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‘Afscheid van een bijzondere vader”
Dag lieve pap, dag lieve opa...

Tonny Manders
Johanna Manders - van Casteren †2011
* 3 mei 1933

† 27 februari 2020

Overloon: Hally & Henk
Teun en Sarah, Floor en Bas
Ledeacker: Ilse & Hans
Emmy en Stan, Maud en Nils, Anne en Teun
Overloon: Kitty & Stef
Merel en Jelle, Isa
Hof van Loon 24, 5825 DZ Overloon
Het afscheid heeft
onlangs plaatsgevonden.


In ieder van ons leeft gevoel, zonder gevoel zouden we geen mens zijn. Tekstschrijvers en componisten vertalen hun gevoel in mooie liedteksten en
muziek. Waar wij allemaal op onze beurt weer van
mogen genieten en ons door kunnen laten raken.
Joep van Leeuwen vertaalt zijn gevoel en levenservaringen in eigen teksten en composities.
Zanggroep Palet is steeds weer op zoek naar muziek
die raakt en dan kom je zóveel moois tegen.
Op 17 mei 2020 komt een lang gekoesterde droom
uit. Zanggroep Palet en Joep van Leeuwen & band
gaan samen een concert geven.

Tijdens ‘Gevoel in mij’ brengen we overwegend
Nederlandstalige muziek. Joep voert met zijn band
eigen nummers uit, geregeld aangevuld met begeleiding van Palet. Daarnaast heeft Palet speciaal
voor dit concert zichzelf diverse Nederlandstalige
pop-nummers eigen gemaakt. Al met al unieke
combinaties die uw gevoel zeker zullen aanspreken.
Locatie: ’t Helder – Helderseweg 31 – Overloon
Aanvang: 11:00 uur én 15:00 uur
Kaarten reserveren:
www.zanggroeppalet.nl/projecten





Verlenging Worstenbrood-actie vanwege suc6
Vanwege de grote belangstelling voor de worstenbrood-actie voor het goede doel KWF, hebben we
besloten deze te verlengen tot medio juni. Op de
4e van de maand juni gaan Caroline van Lankveld
en Eric Verbruggen de Alpe ‘dHuez beklimmen met
als doel zoveel mogelijk geld ophalen voor verder
onderzoek voor betere behandeling van kanker.
Onder het motto “opgeven is geen optie”.
Behalve de sportieve uitdaging: Die mythische berg
Alpe d’Huez zo vaak mogelijk beklimmen. Caroline
wandelend, en Eric per fiets, is er de uitdaging om
geld in te zamelen. Binnen BIG Challenge hebben
wij tweeën een doelstelling van € 10.000 donatiegeld ophalen meegekregen. Hiervan is inmiddels
ruim de helft binnen. Om het resterende geld binnen te halen is deze actie nu verlengd.

De actieprijs van het worstenbrood is €1,50 per stuk.
Deze actie is mede mogelijk door medewerking van
slager Centen en bakker Degen. Vanaf een bestelling van 30 stuks tegelijk wordt de bestelling in eigen dorp per fiets door Eric gratis thuisbezorgd.
Bestelling van deze ambachtelijke worstenbrood
kunt u doen via de mail aan Caroline_van_lankveld@hotmail.com. Of per sms of telefoon op nr.
0651-589225.
Ook rechtstreekse donaties zijn mogelijk. Met onderstaande link komt u direct op de site van Caroline: https://www.opgevenisgeenoptie.nl/s/11571/13596/e
Bedankt namens velen!
Caroline van Lankveld & Eric Verbruggen.
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Muziek met

Dit orkest verzorgt een aangename muzikale middag en staat onder leiding
van de Overloner Piet Hovens. U bent allen van harte welkom!

Waar: De Pit Wanneer: 8 maart Tijd: 14.30 uur
Entree gratis. Vrijwillige bijdrage mag.

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

Het adres voor Computers, Laptops,
Printers & Reparaties

Gezocht:
hulp in de huishouding,
1x per week,
uren in overleg.
Tel.: 06-23385222

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

Vraag naar de mogelijkheden: 06-51352120

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

Puzzel mee en win

€ 6,39 per maaltijd, geen bezorgkosten.

Deze keer prijs beschikbaar gesteld door
RESTARIA LOON.
Zie pagina achteraan.
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Gezonde verse maaltijden aan huis!

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

PLUS Kleffenloop 2020
Op zondag 19 april
2020 organiseert A.V.
Sporting Boxmeer een jubileumeditie van de PLUS
Kleffenloop. Al voor de 10e keer wordt er over het
prachtige parcours door de bossen van Overloon gelopen door jong en oud. Onderweg loop je dwars
door het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum
langs een tank en onder de Bailey-brug door. Ook
loop je langs recreatieplas het Schaartven en uiteraard door de prachtige Overloonse bossen. Kortom:
een van de mooiste hardloopwedstrijden in de regio.
De starttijden en afstanden die gelopen kunnen
worden zijn als volgt: Bambinoloop 250 meter
(10:15 uur), Jeugloop 1 kilometer (10:05 uur), 5 kilometer (10:25 uur), 10- en 15 kilometer (10:00 uur).
Voorinschrijving is online mogelijk tot 18 april 2020
en is voor iedere afstand goedkoper dan na-inschrijving. Na-inschrijven is mogelijk tot een half uur vóór
de start van de wedstrijd.
De Kleffenloop start bij sporthal De Raaijhal aan de
Raaijweg 15 in Overloon. Er is voldoende kleed- en
doucheruimte aanwezig. Voor alle jeugd-deelnemers is er na afloop een leuke herinnering en voor
de podiumplaatsen een mooie beker.
Voor meer informatie bezoek: www.avsportingboxmeer.nl of www.facebook.com/avsportingboxmeer.
Of neem contact op met Willem Schimmel, e-mail:
wedstrijdsecretariaat@avsportingboxmeer.nl.

Voorzitter Speeltuin Gewoon Buiten gaat
op bezoek bij Minister van gehandicaptenzaken
Na de overwinning met de leefbaarheidswedstrijd
Kern met Pit editie Noord-Brabant stond op 18 februari een bezoek aan de minister Rick Brink van
gehandicaptenzaken op de agenda. Renuka en
Marco vertelden de Minister van alles over de samenspeeltuin en de combinatie met het leren op
locatie door jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt. De Minister is onder de indruk en wil graag
een keer opnames komen maken in de speeltuin,
aangezien het ontwikkelen van samenspeeltuinen
door het hele land 1 van zijn 3 speerpunten is. Het is
namelijk zo dat 1 op de 10 speeltuinen een samenspeeltuin is en dat moeten er toch minstens 5 van 10
worden en het liefst natuurlijk 10 van de 10, maar
daar is flink wat geld voor nodig.

samen festival in Amersfoort. Vanaf 5 maart is ons
filmpje te zien op de site van www.kernmetpit.nl
onder het kopje Noord-Brabant. Op dit filmpje kan
dan massaal gestemd gaan worden en dat is ook
de bedoeling want op 28 maart staat de stichting
in de landelijke finale en strijdt ze tegen de andere provincies. Er zijn die dag weer leuke prijzen te
winnen en ook een publieksprijs. Wij roepen bedrijven in het Land van Cuijk op om cadeaubonnen te
sponsoren die wij kunnen aanbieden als prijsje aan
bezoekers van het festival die onze stand bezoeken.
Wij willen op die dag bezoekers uitnodigen om de
speeltuin/het Land van Cuijk te bezoeken. Bedrijven
die interesse hebben, kunnen een mail sturen naar
info@speeltuinboxmeer.nl

Verder hebben er opnames in de speeltuin plaatsgevonden voor de Landelijke finale tijdens het doe je

Kortom samen maken we met elkaar onze wereld
een beetje mooier.
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Restaurant
Schalk Tuinonderhoud
Overloon

In de Keulsche Pot
Paasbrunch

eerste en tweede paasdag
Snoeiwerkzaamheden, onkruidbeheersing,
gazon verticuteren, periodiek onderhoud

Ruimte voor úw ideeën!
24 mrt.

Engelenavond – Marielle Beks VOL!

13.30 uur

31 mrt./ 14 april 2-daagse workshop Op Weg naar Heling
1 april

21 april

Met vriendelijke groet
Jeanne en John Tillieu
Reservering of info: tel. 0478 641774
Holthesedijk 2, Overloon

Lezing Balance your limits - H. van Berlicum
Engelenmiddag – Marielle Beks (VOL)

Meer informatie op de website!

Aanmelden voor de nieuwsbrief – stuur een email
Pieter en Annemie v/d Munckhof, tel. 0478-641404 of
06-27007511 email t-helder@ziggo.nl Helderseweg 31, Overloon

www.helder-overloon.com

14

Kijk voor uitgebreide informatie op

Voor in het weekend zoeken
wij nieuwe medewerkers
voor de afwaskeuken.

Voor info bel/app 06-13831481

Workshop vrij schilderen

€ 18,50 p.p.
www.keulschepot.nl

en overige tuinwerkzaamheden.

20 mrt.

Van 11.30 tot 14.00 uur

Heerlijke 100%
blauwe bessen PRODUCTEN en NOTEN

Golfclub Overloon
Vrijdag 21 februari
Prachtig ‘GEKLEURD’ was de golfbaan in Overloon. De reden hiervan
is de wekelijkse vrijdagwedstrijd, maar vandaag “gekleurd “door de in carnavalsstijl uitgedoste golfers.
Deze carnavalswedstrijd wordt door veel golfers
als zeer leuk ervaren, want deze wedstrijd was al
heel snel ‘volgeboekt’. Iedereen werd door iedereen goedkeurend en met een smile bekeken. De
een nog mooier uitgedost dan de ander. Allereerst
kreeg iedereen bij het inschrijven een kleine traktatie en daarna werden we bij het welkomstwoord blij
verrast door een prachtige BUUT, opgedragen door
Pieter, een van de leden van de wedstrijdcommissie.
Daarna ging men, met de brede lach nog op zijn of
haar gezicht, naar de eerste hole en de wedstrijd
kon beginnen. Ook het weer was ons best wel goed
gezind want het bleef droog, maar we werden wel
vergezeld door een heerlijke frisse en soms harde
wind. Dit alles kon de pret niet drukken, iedereen
sloeg er flink op los. Ondanks dat er soms pruiken,
hoedjes en foute broeken in de weg zaten werd er
toch door menig golfer goed gescoord.
De laatste tijd is er veel regen gevallen maar toch is
de mooie golfbaan van LOON nog steeds goed bespeelbaar doordat ze goed wordt onderhouden en
daar plukken we dus allemaal de vruchten van.
Tegen de klok van half 5 kwam iedereen langzaamaan binnen met koude rode wangen en veel zin in
een borrel om op te warmen.
Enkele leden werd voor het begin van de wedstrijd
gevraagd om te bekijken wie het mooiste was verkleed en deze 3 leden staken na de wedstrijd de
koppen bij elkaar om te kijken of ze tot een eensgezinde conclusie konden komen. De 3 mooiste werden verrast met een klein prijsje.

Daarna was de prijsuitreiking. Voor de beste golfers
waren er kleine prijzen, deze keer ook met een car-

navalstintje.
De sfeer zat er goed in en er werd nog flink nagepraat en gelachen en dit alles onder het genot van
een wijntje of biertje en een lekker snack aangeboden door de golfbaan.
Wat hebben we allemaal een fijne middag gehad en
genoten van deze mooie wedstrijd.
ALAAF!
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VRIJDAG,
ZATERDAG
Van borrelhapje
tot
en ZONDAG
compleetopen
van verzorgd
12.00 tot 18.00
feest uur
WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
dϬϲͳϭϮϵϵϭϵϳϵ

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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Tennis 60+ / vrijdagmorgen 3 april 2020
Beste tennisliefhebbers,
Vrijdagmorgen 3 april willen we weer
een gezellige tennismorgen organiseren.
Opgave is mogelijk t/m 29 maart,
door een berichtje te sturen naar
Wilhelmien 06 18485538 / wilhelmienrutten@hotmail.com
of Henk 06 45025119 / henkdevlam@hotmail.com
Verdere informatie volgt na opgave.

Overloonse Bridgeclub
Aanvang lentecompetitie.
De 3 sterkste paren in de gele lijn:
1 Truus Kusters & Bert Vloet
60.07%
2 Tonny van Ham & Mieke Stappers
59.58%
3 Jac Huijs & Piet Willems
56.25%

Daags na carnaval een vrije avond.
De sterkste 3 paren in lijn 1:
1 Truus Kusters & Bert Vloet
2 Tineke & Jan Donath
3 Gerda & Mathieu Crooijmans

80.65%
61.61%
58.04%

In de rode lijn:
1 Ricky Henckens & Leny Jansen
2 Mien Kuenen & Truus Stiphout
3 Door van Tartwijk & Peter Basten

62.42%
57.17%
55.22%

De 3 beste paren in lijn 2:
1 Bér Poels & Harry Willems
2 Jac Huijs & Piet Willems
3 Mia & Sef Lommen

62.20%
59.23%
58.33%

In de groene lijn:
1 Nelly & Piet Botden
2 Luus van Son & Mieke Jacobs
3 Miny & Wiel Verhoeven

63.75%
59.69%
55.42%

♣ ♦♠ ♥

HET WEER
Februari extreem nat en veel wind.
Winter zeer zacht.
Deze laatste meteorologische wintermaand begon
zeer zacht en erg somber.
Met 4 dagen flink wat regen volgde nu 3 droge
dagen met lagere temperaturen en ook de enige
heldere dag. Ook kwam er op de 7e de enige vorstdag voor. Met -1.3 graden de koudste nacht van de
maand. Nadien liep de temperatuur weer op tot
ruim boven normale waarde en ging de wind ook
een grote rol spelen. Een flink aantal dagen kwam
het tot stormachtig weer, met soms flinke windstoten.
Uitgerekend tijdens de weekenden waaide het vaak
flink door. Ook tijdens het carnavalsweekend kwam
het tot stormachtig weer. De optocht werd dan ook
verplaatst naar dinsdag. Het weerbeeld was wat beter, maar droog was het niet.
Er viel nog een fikse hagelbui, maar de zon was ook
geregeld te zien. De eerste 2 carnavalsdagen waren

zonloos verlopen. Wel was het tijdens deze dagen
met 10 tot 13 graden altijd zacht te noemen. Overigens viel op die zondag maar liefst 26 mm regen
en dat is, op een na de grootste dagsom ooit voor
februari. Aan regen hadden we zeker geen gebrek.
Met 140 mm is dit de natste februarimaand ooit geworden. Het vorige record stamt uit 2002 met 109
mm. Normaal valt er 57 mm in deze sprokkelmaand.
Na die dagen werd het tijdelijk wat kouder en guurder en viel er zelfs winterse neerslag. Maar ook dat
was weer van korte duur. De maand werd afgesloten met zachter weer, wind en regen. Het gemiddelde aan temperatuur komt uit op 7.0 graden. Alleen
februari 1990 was met 7.2 graden nog net een fractie zachter. Het normaal gemiddelde is 3.4 gr.
Ondanks het extreem natte weer hadden we toch
nog 70 zonuren. Normaal 82.
Over de 3 wintermaanden komen we uit op een
temperatuur gemiddelde van 6.1 graden en dat betekent een gedeelde 2e plaats in de top 10 samen

17

  
   
 



 



 

 
  
   




   

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

EEN MOOIE
HERINNERING
IS ZOVEEL
WAARD
Briensveld uitvaartverzorging
luistert, denkt mee en verzorgt
de uitvaart die bij de overledene,
familie en vrienden past.

Bel 24/7
0478-640026

Overloon
www.briensveld.nl
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met de winter van 2016. Op plaats 1 blijft 2007 met
6.4 graden. Net als toen nu ook nauwelijks koudepunten. Dat zijn temperatuurgemiddelden beneden
het vriespunt. In deze winter nauwelijks vorstdagen.
December en januari waren zelfs aan de droge kant,
maar omdat februari extreem nat is geworden is de
neerslag totaal nog ruim boven normaal uitgekomen. Normaal valt er 192 mm, nu kwam ik uit op
245 mm. Maar de natste winter blijft die van 1995
met 319 mm. Toen hadden we ook een probleem
met het rivierwater. De Maas trad toen buiten haar
oevers.

Agenda
2020
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
met orkest “Cava”, de Pit, 14.30
- 16.00 uur
10 maart
KBO, Bedevaart Smakt
10 maart
DES, Vriendinnentraining Korfbal, Raaijhal, 18.00 - 20.00 uur
11 maart
OVO, Thema-avond: internationale 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
16 maart
KBO, Workshop “Schrijf je mee”,
de Pit, 19.00 uur
19 maart
KBO, IVN wandeling Oeffelter
Meent, vertrek vanaf de Pit, 13.00
uur
19 maart
OVO, Excursie: rondleiding De
Vers met High Tea, Broer en Zus,
13.00 uur
19 maart
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur

Ondanks al die nattigheid van nu is het aantal zonuren met 190 uren nog best meegevallen, slechts 8
uren minder dan normaal.
Inmiddels maart op de kalender en nog altijd is wisselvalligheid troef.
Hoe het verder gaat kun je vernemen als je afstemt
en luistert naar radio MAASLAND FM 89.6. mijn
weerpraatje om 12.30, 13.30 en in de avonduren.
Ook via radio VENRAY FM 90.2, zowel in de ochtend- als in de avonduren.
Weerman Bert Vloet

21 maart
Optreden
band,
“Renewal”,
Raaijhal. 20.30 uur
25 maart
OVO, Thema-avond: Conny Weerenpas, lifestyle therapeut, de Pit,
20.00 uur
26 maart
KBO, Ledenvergadering, de Pit,
13.30 uur
27 maart
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
30 maart
KBO, Workshop “Schrijf je mee”,
de Pit, 19.00 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
Tennis-padel, 60+ Tennistoernooi,
voormiddag
3 april
Oker, Zang in theaterstuk Hendrik 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, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
11 april
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
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 Melderslo, 19.30 uur
18 april
De Pit Theater, “Duivelsbrug” –
Mannen van Naam, 20.00 uur
19 april
A.V. Sporting, Kleffenloop, Sporthal, 10.00 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: pleegkinderen 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 zandsculpturenfestival, Vertrek 08.00 uur
vanaf kerkplein
4 mei
Dodenherdenking
5 mei
Openluchttheater, 75 Jaar bevrijding, 20.00 uur
6 mei
OVO, Fietsen met Marjo, de Pit,
19.00 uur
8 t/m 10 mei
’t Helder, Expositie Anneke Oude
Lansink en Siny Brakhuis, tekenen, schilderen en Glassfusing
9 mei
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
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Sámen
voor een warm afscheid
Bel gerust
Dorien van Dijck
06-30693894
0478-642527
www.doorvandijck.nl
vanuit het hart verbinden bij afscheid

Persoonlijk en begripvol

0478 588 889

dag en nacht bereikbaar

0485 523 043

www.goemansuitvaartzorg.nl
Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid
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13 mei
OVO, Excursie: escape room, Vertrek 18.00 uur vanaf kerkplein
14 mei
KBO, Dagreis Maasvlakte 2
14 mei
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
15 t/m 20 mei
Overloons Bedevaart, Pelgrimsreis 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, ’t Helder, aanvang 11.00 uur en 15.00 uur
21 mei
Sportivo, Hemelvaartstournooi
24 mei
Freunde Echo, Frühshoppen, ’t
Helder, 11-13 uur
27 mei
OVO, Afsluitingsavond: happen
en stappen, Vertrek 18.00 uur
vanaf kerkplein
29 mei
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
30 mei
Openluchttheater, The Eagles,
Legacy, Tribute to The Eagles,
20.00 uur
30 en 31 mei
‘t Helder, Expositie beelden, schilderijen en palletschilderijen
2 juni
KBO, Bedevaart Kevelaer
6 en 7 juni
Openluchttheater, Operette/musical “Zaad van Satan” door studentenharmonieorkest Aurelius
Eindhoven
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
18 juni
KBO, Wandeling IVN
20 juni
Fanfare, Avond van de filmmuziek, Openluchttheater, 20.30 uur
21 juni
Lekker Loën, Plein Museumpark,
11.00 - ca. 17.00 uur

23, 24 en 25 juni
Zonnegroet, 14e Rolstoeldriedaagse
26 juni
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
30 juni
KBO, Fietspicknick
9 juli
Openluchttheater, De vergeten
zangeressen, 14.00 uur
11 juli
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
12 juli
Openluchttheater, Peter Pan door
toneelvereniging
Mariahout,
14.30 uur
18 juli
Openluchttheater, Op vakantie
met Dirk Scheele, 14.30 uur
29 juli
Openluchttheater, Pip en Pelle,
de Lachfabriek, 14.30 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
5 september
Openluchttheater,
Filmavond,
20.30 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 Bricktopia Overloon 2020, de Pit, 10.00
- 17.00 uur
22 oktober
KBO, Wandeling IVN
KBO, Themadag, de Pit
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
22 november
Jubileumreceptie 66 jaar Keieschieters, Vierlingsbeek
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
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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 8-3-2020.
De prijs van de oplossing voor deze keer, is beschikbaar gesteld door RESTARIA
LOON.
De winnaar van de
vorige keer
SUDOKU 19-2:
Jos Hendriks.
(WARME BAKKER DEGEN).
HORIZONTAAL
1 parvenu 4 klooster 7 vreemde munt 9 politieke partij
10 uedele 12 samensmelting 14 assistent-econoom (afk.)
15 voorschrift 17 kunsttaal 18 drinkgelegenheid 19 kromming 21 brievensnoer 24 jaartelling 25 één en ander
(afk.) 27 geul 29 geologisch tijdvak 31 sine anno 32 familielid 33 stekken 37 deel v.e. fiets 40 Turks bevelhebber 41
hoofddeksel 42 voederbak 43 deel v.d. keel 45 kookgerei
46 papegaai 48 kledingstuk 50 eerstkomende 51 lang en
smal 53 lidwoord 54 computergeheugen 55 plaaggeest 57
muziekwerk 58 insect.
VERTICAAL
1 waterkering 2 oosterlengte 3 kraag 4 wees gegroet 5
buiten dienst 6 vlijt 8 viespeuk 9 paars 11 eikenschors
13 sine dubio 14 lokspijs 16 deel v.e. trap 18 inham 20
grafvaas 22 Europeaan 23 pl. in Duitsland 26 pl. in Japan
28 Local Area Network 30 Japans parelduikster 34 riv. in
Frankrijk 35 ik 36 echo 37 skihelling 38 pl. in Frankrijk 39
heilige stier 42 deel v.e. boom 44 opperwezen 45 vreemde
munt 47 rondhout 49 maal 51 sluis 52 toiletgerei 54 rijksuniversiteit 56 Romanum Imperium.
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Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl
Voor computers, Laptops, printers, cartridges,
Wifi, onderhoud en reparatie.
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Coppis & Cruijsen Assurantie Adviseurs V.O.F.
Stevensbeekseweg 2
5825 JC OVERLOON
T (0478) 64 13 01
E info@coppis-cruijsen.nl
I www.coppis-cruijsen.nl

De Centrale Volksbank (CVB) is een van de rechtsvoorgangers van RegioBank en werd opgericht op 1 oktober 1920.

Al 100 jaar
een vertrouwd
gezicht in uw
buurt
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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 2020:

€ 15,00

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

18 maart
11 maart 20.00 uur

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

