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Groen licht voor de ‘Kloostertuin’

Op 8 maart viel dan de lang verwachte omgevingsver-
gunning op de mat van ‘Van der Kroon Huren Over-
loon’. De bouw van 14 levensloopbestendige wonin-
gen kan beginnen op de locatie waar tot voor kort 
het oude bejaardenhuis stond. Rick van der Kroon ver-
wacht dat in week 18, begin mei al dus, een begin kan 
worden gemaakt met de bouw. ‘Het worden 7 blok-
ken van twee-onder-een-kap woningen met allemaal 
een losstaande berging, gebouwd in een carrévorm. 
De woningen voldoen aan alle huidige duurzaam-
heidseisen. Gasaansluitingen zijn er niet meer. Met een 
grondwarmtepomp wordt aardwarmte gebruikt voor 
de verwarming. De grondwarmtepomp werkt op elek-
triciteit en die elektriciteit wordt weer geleverd door 
de zonnepanelen op het dak. "Het maakt de bouw 
van de huizen duurder, waardoor de huur wat hoger 
uitvalt, maar de energiekosten zijn een stuk lager. De 
huursom komt mede daardoor niet voor huursubsidie 
in aanmerking", aldus Rick. 

"De planning is dat de woningen medio februari 2023 
opgeleverd worden. Maar dat wel met een slag om de 

arm uiteraard, want in de huidige omstandigheden 
zijn er veel onzekerheden waardoor een einddatum 
aangeven lastig blijft."

In een van de vorige uitgaves van Ons Eigen Erf heeft 
een oproep gestaan om een naam voor deze nieuwe 
woningen te bedenken. Uit de inzendingen werd de 
naam ‘Kloostertuin’ als de meest toepasselijke geko-
zen. "De naam Kloostertuin komt in Nederland veel 
voor", lacht Rick, "maar voor dit project vonden we 
deze naam het meest toepasselijk. Jeu Verstraaten is 
de creatieve bedenker van de naam!" 

Op donderdagavond 21 april om 19:00 uur is er een 
informatieavond in De Pit. Degenen die ingeschreven 
staan voor een woning krijgen hiervan automatisch 
bericht. Andere belangstellenden kunnen zich voor 
woensdag 6 april aanmelden via administratie@van-
derkroonbv.nl Geef uw naam, adres en woonplaats 
door evenals het aantal personen. 

 Rick van der Kroon (r) feliciteert Jeu Verstraaten
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Het mag geen naam hebben

• Een heel team in ‘t gelid voor SSS’18 - aan hen zal het niet liggen…!

• Jan Arts bokaal voor de bomenknuffelaar - Profi ciat Gert-Jan

•  Paaszaterdag - blaasmuziek van de bovenste plank - dat wordt op eieren
lopen…

• De 10e kan ‘t gebeuren!  - dat jij de snelste bent in de Kleffenloop - of ik…!

Tableau Marcial
Mar(t)s in Overvloe(t)d

De koperen herfstzon liet de instrumenten schit-
teren, daar in het openluchttheater tijdens het 
afscheid van Piet Vloet. Hij liet een mooie bijdra-
ge na voor de jeugdfanfare. Bij het fantaseren 
van wat er nu aangeschaft kon worden, werd ook 
het idee geboren iets verenigingsbreed te orga-
niseren. Daar begonnen ook de ogen van de le-
den van de jeugdwerkgroep van te schitteren!
Het afscheid, een nieuw begin!

Rob van Reijmersdal, muzikant, componist en 
oud-Overloner werd in de arm genomen. Hem werd 
gevraagd een muziekstuk te componeren waar-
in Piet Vloet en Paul Arts, twee markante vereni-
gingsmensen in hart en nieren, vereeuwigd zouden 
worden. Er zaten nogal wat wensen aan het ver-
zoek want het moest een stuk zijn waarbij de hele 
vereniging mee kon spelen en er moest toch ook 
een uitdaging in zitten. De creativiteit van Rob van 
Reijmersdal blijkt grenzeloos nu er één mars is ge-
schreven voor de jeugd-, één voor de grote fanfare 
en één voor het slagwerkorkest. Om het helemaal 
bijzonder te maken, blijkt dat wanneer deze drie 
marsen tegelijkertijd gespeeld worden, er een vier-

de mars te horen is! Dit unieke project is nog niet 
in Nederland ten gehore gebracht! Rob’s hele aan-
wezigheid schitterde toen hij vertelde hoe vereerd 
hij was toen hij gevraagd werd voor dit bijzondere 
project. Rob vertelde dat toen hij bij Freunde Echo 
speelde, hij tussen Piet en Paul in zat. Piet als di-
rigent en Paul achter hem als slagwerker. Herinne-
rend aan deze positie heeft hij in Tableau Marcial de 
karakterkenmerken van zowel Piet als Paul weten 
te verwerken. 

27 maart a.s. is het dan zover, dan brengt Fanfare 
Vriendenkring Tableau Marcial, Mar(t)s in Over-
vloe(t)d ten gehore. Vanaf 13:30 uur zult u opge-
wacht worden door verschillende ensembles die u 
een muzikaal welkom zullen heten. Om 14:00 uur 
krijgt u Tableau Marcial in al zijn hoedanigheden 
voorgeschoteld! Dit zal ongeveer een uur duren. 
Voor die dag worden de instrumenten mooi ge-
poetst, zodat ze ook dan weer zullen schitteren!

Zondag 27 maart a.s. vanaf 13:30 uur in het Open-
luchttheater Overloon. De entree is gratis.
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Kerkberichten

Vieringen 26 maart, 27 maart en 3 april

Zaterdag 26 maart 19:00 uur
Gebedsdienst
Voorganger: gebedsdienstgroep
Koor: Palet
Dirigent: Oksana

Intentie:
Antoon Janssen, vanwege zijn verjaardag.

Zondag 27 maart 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van der Sluis
Acoliet: Vera Manders
Theobalduskoor

Zondag 3 april 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan Donders
Acoliet: Jeanne Willems
Theobalduskoor

Kosterdienst
26 maart – 3 april
Nelly van Gemert, tel.: 0478 642504

3 april – 10 april
Tiny Willems, tel.: 0478 641814

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 10 april 
en 17 april 2022 bij de kerkberichten in Ons Eigen 
Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht 
deze uiterlijk 29 maart op te geven.   U hebt daar-
voor de volgende mogelijkheden: Met een envelop 
in de brievenbus naast de voordeur van de pastorie 
of via het e-mailadres van de parochie (info@theo-
baldusparochie.nl). De kosten voor een intentie be-
dragen € 12,50.

Tv-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10:30 – 11:30 uur, bij bij-
zondere feestdagen en op de vierde zaterdag van 
de maand worden de vieringen uitgezonden vanuit 
de kerk via het tv-kanaal Omroep Land van Cuijk. U 
kunt via de Omroep Land van Cuijk naar de uitzen-
dingen kijken. De uitzendingen zijn in onze regio 
via vrijwel alle tv-aanbieders te ontvangen.

Voor het melden van een overlijden
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij 
de dienstdoende koster, die vermeld staat bij deze 
kerkberichten, of bij het e-mailadres van de parochie 
(info@theobaldusparochie.nl) een kennisgeving van 
overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende 
mogelijkheid om 18:00 uur de kerkklokken worden 
geluid en zal melding worden gedaan op de paro-
chiesite: www.theobaldusparochie.nl. U kunt even-
eens contact opnemen met het secretariaat van 
de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel. 0485-
471246 en bij dringende zaken tel. 06 23 88 78 60. 

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

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

Bereikbaarheid Parochie
Maria, Moeder van de Kerk

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

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

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

Vastenactie 2022:
Je land is je leven

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in 
het teken van het beschermen van landrechten van 
inheemse volken. Hun recht op land raakt aan grote 
uitdagingen als voedselzekerheid, biodiversiteit, 
milieu en klimaat.

Wereldwijd leeft één op de drie mensen van de op-
brengst van hun land. Het meeste voedsel wordt 
kleinschalig geproduceerd, met hulp van natuur-
lijke hulpbronnen. Inheemse gemeenschappen be-

schermen op deze manier tachtig procent van de 
biodiversiteit. Daarom is het belangrijk de landrech-
ten van lokale gemeenschappen te beschermen.

Wat doet Vastenactie?
In 2022 ondersteunt Vastenactie drie Maya-ge-
meenschappen in Guatemala bij confl icten over 
landrechten. In Libanon krijgen 250 gezinnen van 
Syrische vluchtelingen hulp bij het opbouwen van 
een menswaardig bestaan en in Brazilië ontvangen 
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zestig families materialen en begeleiding bij het op-
zetten van een tuinbouwproject.

Hoe kunt u helpen?
Hieronder ziet u enkele voorbeelden waar Vasten-
actie aan bijdraagt:
•  € 23 :  reparatie drinkwatersysteem voor één fa-

milie
•  € 45 : één bijenkorf voor een bijenhoudersgezin
•  € 74 :  een kleine plantenkas om groenten te laten

kiemen

Steun Vastenactie: elke gift telt! 
Doet u ook weer mee met de Vastenactie 2022? Dat 
kan via de Vastenactie 2022 op de Goede Doelenlijs-
ten en via de collectebussen in de kerken of recht-
streeks uw gift overmaken op het rekeningnummer 
van Vastenactie: 
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den 
Haag. In de betaalomschrijving zetten: 
Campagnethema 2022: Je land is je leven. Parochie 
Maria Moeder van de kerk te Sint Anthonis. 
Alvast hartelijk dank voor uw gift!

Sloop
Het verouderde docu-
mentatiecentrum van 
het museum, dat rond 
1980 werd gebouwd en 

dat sinds 2016 al leeg stond, wordt binnenkort ge-
sloopt. Het gaat om ongeveer 1500 m2. De ruimte 
komt vrij en er is nog geen nieuwbouw op diezelf-
de plaats voorzien, hoewel dat in de toekomst best 
nog ooit zou kunnen.
 
Militracks
Op 14 en 15 mei vindt, zoals het er nu uitziet, voor 
de 11e  keer Militracks plaats, na vier keer te zijn 
uitgesteld. Omwonenden zullen tijdig schriftelijk 
worden ingelicht over de verkeerssituatie tijdens 
die dagen. Het museum heeft zich afgevraagd of 
een militair evenement gepast is nu er elders aan 
de grens van Europa een oorlog woedt, maar is tot 
de conclusie gekomen, ook op basis van meningen 
van deelnemers en bezoekers, om het evenement 
niet te annuleren, maar een belangrijk deel van de 
opbrengsten van het meerijden direct ten goede 
te laten komen aan hulp aan Oekraïners. Om de 
daad bij het woord te voegen, en daarmee niet te 
wachten tot half mei, heeft het museum in Globe-
Milk en in Aviko bereidwillige partners gevonden 

om een substantiële hoeveelheid houdbare melk en 
(instant) aardappelpuree te leveren onder kostprijs. 
Het museum vond daarnaast een transportpartner 
die deze lading wil vervoeren naar Rode Kruis / Ca-
ritas in Polen, dat de opvang van vluchtelingen uit 
Oekraïne regelt. Rond het moment dat deze editie 
van Ons Eigen Erf in de bus valt, gaan er twee volle 
vrachtwagens met ongeveer 60 pallets melk en pu-
ree naar het oosten. Mede door de hulp van deze 
drie partners kon het museum van het spreekwoor-
dige dubbeltje een kwartje maken.
 
Achter het front
Het museum verzorgt digitale rondleidingen onder 
de naam Overloon Live. Daarbij kun je van thuis 
uit achter het beeldscherm live meekijken in het 
museum. Op 27 maart om 11 uur is de volgende 
rondleiding. Die gaat dan speciaal over wat achter 
de frontlinie gebeurt. Op TV zagen we stilstaande 
colonnes. Duidelijk is dat je er met alleen tanks en 
kanonnen niet bent, maar dat je ook moet zorgen 
dat er een goede communicatie en strakke bevoor-
rading is. Dat was in de Tweede Wereldoorlog niet 
anders en daarover gaat deze rondleiding. 
Deze digitale rondleiding duurt een uurtje. Vooraf 
aanmelden is noodzakelijk. En dat kan via de websi-
te van het museum (zie: online tours).
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Tsjechische blaasmuziek op Paaszaterdag in De Pit

Twee jaar op rij kon het evenement niet doorgaan. 
Hopelijk gaat het dit jaar wel lukken.

Paaszaterdag 16 april komt de Tsjechische topkapel 
Túfaranka weer naar Overloon.

Dat betekent blaasmuziek van de bovenste plank. 
Túfaranka is een gerenommeerde blaaskapel, niet 
alleen in Tsjechië maar ook ver daarbuiten.

De Overloonse blaaskapel Freunde Echo heeft in de 
loop der jaren een hechte vriendschapsband met 
Túfaranka opgebouwd. Een optreden van Túfaran-
ka in Nederland is meestal maar één keer per jaar 
en wel op Paaszaterdag in Overloon. Dat wil je toch 
niet missen.

Zoals je op de fl yer kunt zien opent Freunde Echo de 
avond, waarna Túfaranka het overneemt. 

Een plaats reserveren is al enige tijd mogelijk en 
inmiddels hebben vele liefhebbers van de blaasmu-
ziek dit al gedaan. Van coronamaatregelen hebben 
we geen last meer. Wel van een maximumaantal zit-
plaatsen dat we kunnen garanderen.

Wil je hierbij zijn, geef je dan zo gauw mogelijk op. 

Stan Bos op TV bij de quiz 50 / 50 van SBS6

De afgelopen week was Stan Bos drie avonden te 
zien bij genoemde quiz. Het verhaal van zijn deel-
name begon als “grapje”. Voordat Corona uitbrak 
speelden Stan en zijn vriendin Emmy vaak mee tij-
dens of na het eten. Stan besloot Emmy op te geven. 
Emmy werd uitgenodigd om deel te 
nemen aan het programma, maar 
door de corona-uitbraak gingen de 
geplande opnames niet door. Helaas 
kreeg ze ook geen nieuwe uitnodi-
ging en toen besloten Stan en Emmy 
zichzelf in januari 2021 opnieuw op 
te geven. Uiteindelijk werden ze in 
januari 2022 gebeld met de vraag 
of er nog interesse was om mee te 
doen. Na alle quizzen die ze zelf 
hadden georganiseerd leek het hen 
leuk om zelf eens mee te doen aan 
een quiz. Na een online cast en twee 
weken wachten werden ze uitgeno-
digd om naar Hilversum te komen. 
Het was een leuke ervaring waarbij 

Stan uiteindelijk ook nog een prijs gewonnen heeft. 
Slotconclusie van Stan is dat het meedoen vanaf de 
bank thuis toch makkelijker is dan wanneer je in de 
spotlights staat in de studio!
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              Honden lezingen 
   Hondengedrag – Ontstaan & hoe te beïnvloeden  

Woensdagavond 6 april 2022 
   Hondencommunicatie – Wat bedoelt hij/zij? 

Donderdagavond 28 april 2022  

Hondenschool In ’t Holt    Tel. 06 81035777 
     www.hondengedragscoach.com

Puzzelen? Leuk...

Prijs deze keer beschikbaar gesteld door

PLIEN Plantenhoek

Zie pagina achteraan.

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

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

2255 mmaaaarrtt WWoorrkksshhoopp ‘‘OOpp vveerrhhaaaall kkoommeenn’’ DDoooorr  SSyyllvviiaa JJaannsssseenn eenn FFeemmkkee RRoonnnneess 
2277 mmaaaarrtt MMaannttrraazziinnggeenn mmeett AAnnaarruuppaa –– PPaauull eenn JJuuddiitthh 
22 aapprriill  DDaaggwwoorrkksshhoopp bbeeeellddhhoouuwweenn 
99&&1100 aapprriill VVeerrvvoollggccuurrssuuss iinnttuuïïttiieeff ccoommmmuunniicceerreenn mmeett ddiieerreenn 
2222 aapprriill MMaannnneenncciirrkkeell –– ddoooorr KKooeenn PPooeellss 
2255 aapprriill EEnnggeelleennaavvoonndd mmeett MMaarriieellllee BBeekkss 

AAggeennddaa,, mmeeeerr iinnffoorrmmaattiiee eenn aaaannmmeellddeenn kkiijjkk oopp oonnzzee wweebbssiittee!! NNiieeuuwwssbbrriieeff oonnttvvaannggeenn?? SSttuuuurr eeeenn eemmaaiill!! 

Ruimte voor úw ideeën!

Kindervakantieweek 2022
26 – 27 – 28 juli

In de eerste week van de 
zomervakantie is er weer 
een kindervakantieweek! 

Voor alle kinderen uit groep 3 t/m 8 die in Overloon 
wonen en/of naar school gaan, zijn er weer drie fan-
tastische dagen met een boordevol programma.
Om de voorbereidingen goed te laten verlopen, is 
de inschrijfperiode net als voorgaande jaren rond 
de meivakantie. Vanaf half april is inschrijving weer 
mogelijk via de website van SJIL (sjiloverloon.nl/kin-
dervakantieweek).

Alle kinderen die op 1 juni 2022 in groep 3 t/m 8 zit-
ten én in Overloon wonen of hier naar school gaan 
kunnen zich inschrijven.

De inschrijfkosten bedragen € 20,- per deelnemend 
kind.

Het is nadrukkelijk de bedoeling om zoveel moge-
lijk kinderen in de gelegenheid te stellen om mee 
te doen, maar in verband met bestellingen, indelen 
van groepjes, activiteitenschema’s etc. moeten we 
echt een uiterste inschrijfdatum vaststellen. Schrijf 
je dus op tijd in!
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Eigen Erf” en via de Parro app van school in de gaten 
voor meer info. 

Voor alle kinderen die nog niet naar school gaan of 
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weer een leuk programma.
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wij en zien we jullie bij de kindervakantieweek!

Met sportieve groet, 

Werkgroep kindervakantieweek
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Oekraïne

Enkele weken gele-
den was de landelijke actie Giro 555 voor Oekraïne. 
Ongetwijfeld is er ook vanuit Overloon gul gege-
ven. Juist ook omdat Overloners het destijds zelf 
in de oorlog zwaar hebben gehad misschien. Het is 
daarnaast goed om te merken dat er medebewo-
ners zijn die zich ook actief opwerpen voor hulp aan 
Oekraïners. De Dorpsraad wil daar graag zijn steen-
tje aan bijdragen als er acties gecombineerd kunnen 
worden. Ook met het oog op het voornemen om de 
COA-locatie bij Stevensbeek half mei te sluiten en 

daarvoor in de plaats de locatie te gaan gebruiken 
voor tijdelijke opvang van (alleen) Oekraïners kan 
op instemming van de Dorpsraad rekenen, mits de 
voorwaarden met de Gemeente goed vastgelegd 
worden. Het is niet de bedoeling dat er toch een 
AZC blijft, maar dan met een andere naam. Uitslui-
tend voor hulp aan echte vluchtelingen, en speci-
fi ek alleen aan oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne, 
wil de Dorpsraad meegaan in de afweging die de 
Gemeente daarin te maken heeft.

Tennis 60+ / vrijdagmorgen 1 april 2022

Beste tennisliefhebbers, 

Vrijdag 1 april willen we weer 
een gezellige tennismorgen organi-
seren. We spelen ieder 2 wedstrijden; 
ook is het mogelijk om 1 wedstrijd te 
spelen (in dat geval graag aangeven 
bij aanmelden + voorkeur 1e of 2e 
wedstrijd).

Opgave is mogelijk t/m zondag 27 

maart, door een berichtje te sturen 
naar 

Wilhelmien:
wilhelmienrutten@hotmail.com of tel. 
06 18485538 
of Henk:  
henkdevlam@hotmail.com of tel. 06 45025119

Verdere informatie volgt na opgave.

PLUS Kleffenloop 2022

Nu de last van Corona enigszins 
van ons afvalt worden er weer 
volop hardloopwedstrijden ge-
organiseerd door de diverse ver-
enigingen in het mooie Land van 

Cuijk. Zo ook na twee jaren van afgelasten weer de 
PLUS Kleffenloop op zondag 10 april 2022, door At-
letiek Vereniging A.V. Sporting Boxmeer. Dit wordt 
alweer de 10e editie. Met een parcours door de 
bossen van Overloon is dit een prachtig hardloo-
pevenement voor jong en oud. Onderweg loop je 
dwars door het Nationaal Oorlogs- en 
Verzetsmuseum langs een tank en on-
der de Bailey-brug door. Ook loop je 
langs recreatieplas het Schaartven en 
natuurlijk door de schitterende Over-
loonse bossen. Kortom: een van de 
mooiste hardloopwedstrijden in de re-
gio.
De starttijden en afstanden die ge-
lopen kunnen worden zijn als volgt: 
Bambinoloop 250 meter (10:15 uur), 
Jeugdloop 1 kilometer (10:05 uur). De 
5 kilometer start om 10:25 uur terwijl 
de 10- en 15 kilometer dan al om 10:00 
uur gestart zijn. Voorinschrijving is on-
line mogelijk tot 9 april 2022 en is voor 
iedere afstand goedkoper dan na-in-

schrijving. 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 jeugddeelne-
mers is er na afl oop een leuke herinnering en voor 
de podiumplaatsen een mooie beker. 
Voor meer informatie bezoek: www.avsportingbox-
meer.nl of www.facebook.com/avsportingboxmeer. 
Of neem contact via:
wedstrijdsecretariaat@avsportingboxmeer.nl
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Geluk is het weggeven van
bloemen uit je eigen tuin.

Graag willen wij iedereen bedanken voor 
de lieve woorden en de steun bij het over-
lijden van onze vader, schoonvader en opa.

Jan van den Brand
21-07-1929     17-02-2022

Familie Van den Brand

Trots op jou! 

Geert Abels 
Gerard/Grad 

* 15 juli 1956   † 14 maart 2022 

echtgenoot van 

Thea Abels-Aerts 

Mieke 
Sanne, Inge 

Loes en Mark 
Lis, Emi 

Helderseweg 17 
5825 CE  Overloon 

Wij hebben op maandag 21 maart afscheid van Geert 
genomen. 

Het is mogelijk om een persoonlijk bericht of een 
herinnering aan Geert met ons te delen via: 
www.goemansuitvaartzorg.nl/condoleanceregister 
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Op 18 november 2021 heeft 
het bestuur van SSS'18 een 
grote metamorfose ondergaan 
met maar liefst zes nieuwe be-
stuursleden. Helaas werden we 
als bestuur direct geconfron-

teerd met een lockdown vanwege covid-19 waar-
door alle trainingen en wedstrijden gedurende ge-
ruime tijd geen doorgang konden vinden. 

We hebben echter als bestuur niet stil gezeten en 
hebben deze tijd benut om de huidige situatie van 
SSS'18 in kaart te brengen. Hierbij hebben we aan-
dacht besteed aan de positieve zaken binnen de 

club. Ook hebben we bekeken welke aspecten we 
als voetbalvereniging SSS'18 kunnen verbeteren. 
Bovendien hebben we ook beoordeeld welke kan-
sen we kunnen benutten en met welke bedreigin-
gen we als voetbalclub geconfronteerd worden. 

Op basis van deze analyse hebben we een plan ge-
maakt waar we mee aan de slag gaan. Op korte ter-
mijn zullen we jullie hier verder over informeren. 
Voor nu hopen wij dat jullie vooral weer voetbalple-
zier mogen beleven en we zien jullie graag snel op 
ons prachtige sportpark de Raaij.

Namens het voltallige bestuur van SSS'18

PLUS Verbeeten doneert
3500 euro aan Voedselbank

Onlangs eindigde de spaarcampagne voor een gra-
tis boodschappenpakket. De afgelopen maanden 
konden klanten van PLUS sparen voor een pakket 
met een winkelwaarde van maar liefst 50 euro. 
Bij PLUS Verbeeten staat maatschappelijk verant-
woord ondernemen hoog in het vaandel. PLUS le-
vert namelijk al sinds jaar en dag aan de plaatse-
lijke Voedselbanken. Nu haakten zij daarnaast ook 
in op de spaaractie voor het boodschappenpakket. 
Bij de kassa’s hadden klanten van PLUS Verbeeten 
de gelegenheid om (een deel van) de spaarzegels 
te doneren aan de Voedselbank. PLUS Verbeeten 
heeft na de spaaractie, op basis van de gedoneer-
de zegels, 70 van deze boodschappenpakketten ter 

beschikking gesteld aan de Voedselbank Land van 
Cuijk. Deze pakketten vertegenwoordigen teza-
men een winkelwaarde van in totaal €3500,-! Jan 
Verbeeten van PLUS Verbeeten: “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 5600 euro aan levensmiddelen 
aan de Voedselbank.

Feesten op Koningsdag:
het kan weer!

Na twee jaar met al-
ternatieve activiteiten kunnen we dit jaar weer echt 
feest gaan vieren op Koningsdag. Stichting Oran-
jefeesten Overloon is druk in de weer om voor de 
kinderen uit Overloon weer leuke dingen te organi-
seren. Op woensdag 27 april beginnen we weer met 
de traditionele optocht door ons dorp. Ook zal van 
10:00 tot 12:00 uur het Gildeterrein weer worden 
omgetoverd in een oranje-speelplaats voor kids van 
0 t/m 12 jaar.

Wat er precies allemaal te doen zal zijn houden we 
nog even geheim! Een deel van het terrein zal ook 
beschikbaar zijn als vrijmarkt. Kinderen kunnen hier 
hun “kleedje” neerleggen. En wat je dan verkoopt 
of doet, dat is helemaal aan jezelf: of je nu je speel-
goed verkoopt, of zelfgemaakte cupcakes of dat je 
muziek gaat maken: allemaal prima, leef je uit.

Wij gaan er als Stichting Oranjefeesten Overloon 
vanuit dat het een geweldige dag gaat worden, ho-
pelijk zien we jullie daar allemaal! 
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10e PLUS KLEFFENLOOP
10 April 2022

Overloonse Bridgeclub

Tijdens de 3e zitting van deze ronde de 3 sterkste 
paren in geel:
1 Nellie Basten & Ethel Hilhorst 61.25%
2 Bert & Paul Vloet 58.85%
3 Marijke van den Boom &
Aike van Glabbeek 53.75%

In de groene lijn scoorden de volgende 3 paren het 
hoogst:
1 Miny Verhoeven & Mien Kuenen 65.99%
2 Luus van Son & Thea Peters 57.14%
3 Magriet & Jan Mater 54.89%

Dit keer de 4e zitting. De 3 beste paren in de gele 
lijn:
1 Marijke van den Boom &
Aike van Glabbeek 66.07%
2 Tonny van Ham & Mieke Stappers 59.82%
3 Ria & Kees van Son 57.44%
3 Bart Jans & Gerda Crooijmans 57.44%

In de groene lijn waren de 3 hoogst scorende paren:
1 Nelly & Piet Botden 60.42%
2 Magriet & Jan Mater 59.03%
3 Marianne Jennen & Andre Poels 53.47%
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u kunt bij ons
ook online bestellen

0478-641890
www.bloems-overloon.nl
info@bloems-overloon.nl

PLIEN
Museumlaan 30, 5825 AK Overloon

PLIEN PLANTENHOEK
We gaan binnenkort weer van start.
Van 1 april tot 30 juni, dinsdag t/m zaterdag. 

Na het succes en de leuke reacties afgelopen jaar 
hebben we er weer zin in.

U kunt terecht voor:
* Tuinplanten zowel vast als eenjarig
* Kuipplanten en hangpotten
* Groente- en kruidenplanten
* Potaarde en toebehoren

En natuurlijk van prima kwaliteit en
een goede prijs.

Graag tot dan!
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Agenda

Vrijdag 25 maart Samen Eten en Ontmoeten bij Res-
taurant Museumzicht.
Aanvang 17:30 uur. Aanmelden bij Christine Hen-
driks bij voorkeur per email: hendriksarts@gmail.
com of tel. 06 -13180710.
Donderdag 31 maart Wandeling IVN Oeffelter 
Meent. Vertrek vanaf De Pit om 13:00 uur. 
Woensdag 6 april Kienen in De Pit. Aanvang 14:00 
uur.
Zondag 10 april Gezellige middag met optreden van 
Zanggroep Palet van 14:00 tot 16:00 uur. Gratis toe-
gang.
Maandag 11 april Kijk op Kunst. Aanvang 20:00 uur. 
Thema: COBRA groep.
Woensdag 13 april Koken voor Ouderen in de foyer 
van De Pit. Aanvang 12:00 uur.
Alleen op uitnodiging.
Woensdag 20 april Kienen in De Pit. Aanvang 14:00 
uur.

Houd de website van KBO Overloon goed in de ga-
ten, voor actueel nieuws, maar ook voor mogelijke 
veranderingen, die onverwacht aangebracht moe-
ten worden. 
De website van KBO Overloon vindt u als u in de 
adresbalk bovenin het volgende typt:
http/www.kbo-overloon.nl (vergeet het tussenlig-
gend streepje niet)

Rectifi catie Seniorenwandeling
De wandeling op 31 maart, georganiseerd door KBO 
Overloon en IVN,  gaat niet zoals eerder aangegeven 
naar de Vilt in Oeffelt, maar naar de Oeffelter Meent. 

De wandeling start vanaf de parkeerplaats bij de ten-
nisvelden in Oeffelt (Hogehoek 25). 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.

De Meent, ontstaan na de laatste ijstijd, bestaat tot 
op grote diepte uit zand en grind. Verder naar de 
Maas toe bestaat de Meent uit betere gronden en 
goede weilanden.
Vroeger heette de Meent het Gemeentebroek of het 
Broek. Tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw 
was de Meent een gemeenschappelijke weide waar 
de boeren hun vee tegen betaling in konden scha-
ren. De inwoners van Oeffelt konden gratis zand en 
klei halen voor eigen gebruik. Op 16 mei 1980 is de 
Meent aangewezen als beschermd natuurgebied en 
maakt het onderdeel uit van Natura 2000. Er komen 
veel bijzondere bloemen en planten voor o.a. de 
kruisdistel, liggende klaver, gestreepte klaver, gras-
klokje en nog veel meer.

Heb je interesse of ben je nieuwsgierig geworden 

wandel dan mee.
Datum:  Donderdag 31 maart 2022
Tijd:  13:30 uur: De wandeling start in Oeffelt 

op de parkeerplaats van de tennisvelden.
Vertrek: In Overloon bij de Pit om 13:00 uur.

De wandeling is gratis. Aanmelden is niet nodig.

Inlichtingen: Christien Hendriks KBO 06-13180710 
of Ben Verheijen IVN 0478-642577 of 06-11115514

INLOOP de PITSTOP
Wat een feest, 3 keer in de week, 
zomaar binnen kunnen lopen voor 
even contact een praatje of een 
hobby en gratis kopje koffi e of 
thee. Ja, we zijn weer open:  Maan-
dagmiddag, woensdagochtend en 
vrijdagmiddag.

De Pitstop is voor álle senioren,
ook niet leden zijn welkom.

De belangstelling groeit en loop ook eens binnen. 
Of samen met iemand die je treft onderweg. Dat 
praatje op straat, verleng het eens naar die INLOOP 
en geniet daarbij van een kopje koffi e of thee.

Op de PEDALEN 
De lentezon laat zich meer zien en dan op de fi ets 
is heerlijk. Maar samen maakt een uitgestippeld 
tochtje leuk en interessant. Onderweg een pauze-
plek om uit te rusten en wat te buurten maakt zo'n 
trip extra gezellig.
Iedere dinsdagmiddag staan de begeleiders voor de 
Pit klaar om samen een tochtje te maken.
LET OP:
Komende dinsdag 29 maart is de start weer om 13:30 
uur! (Een half uurtje later, want de klok is dan weer 
verzet).

KBO Arrangement Openluchttheater Overloon
“Een gezellig middagje uit”

Op zondagmiddag 19 juni 
2022 komt de Senior String 
Band naar Overloon! Speci-
aal voor de KBO-Overloon 

leden hebben we een leuk arrangement samenge-
steld, nl. toegang met koffi e/thee en wat lekkers 
erbij!

Dit jaar is er een afwisselend programma in het 
Openluchttheater variërend van familievoorstellin-
gen, muziekvoorstellingen en fi lmavonden. Speciaal 
voor de KBO-leden biedt het openluchttheater een 
leuk arrangement aan: voor € 5,50 ontvangt u naast 
de toegang ook een lekker kopje koffi e of thee met 
iets lekkers erbij. Deze arrangementkaarten kunt u 
kopen vanaf 15 maart tot 1 mei 2022.

Senior String Band
Met een keur van instrumenten brengen deze muzi-
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Collecte 2022

We komen voortaan niet meer bij jullie aan de deur om de enveloppen op te halen. 
We hopen dat jullie dit niet bezwaarlijk vinden en toch willen doneren, zodat we de goede 
doelen met een mooi bedrag kunnen ondersteunen. Ze kunnen het namelijk goed gebruiken!

De gang van zaken is als volgt:

• In de week van maandag 21 maart krijgt u de bijdragelijst in de brievenbus.
• Op de bijdragelijst noteert u achter het goede doel het bedrag dat u wil  geven.
Nadat u alles ingevuld heeft, telt u de bedragen op en zet u de uitkomst in het vak “Totaal”.

• U kunt het geld overmaken op onderstaand bankrekeningnummer of met de QR code. Deze
vindt u op de bijdragelijst.

• Wilt u het geld niet overmaken, dan kunt u het in de envelop doen samen met de
bijdragelijst.

• Wij komen de envelop niet ophalen, maar wij vragen u deze, met de ingevulde bijdragelijst
en eventueel het geld, in de brievenbus op één van onderstaande adressen te doen.

• Indien u geen formulier inlevert en u wel geld overmaakt of in de envelop inlevert,
wordt dat geld evenredig onder alle goede doelen verdeeld.

Er zijn nu dus drie mogelijkheden om geld te doneren:

U kunt het geld overmaken op onderstaand bankrekeningnummer
U maakt het geld over door gebruik te maken van de QR code
U betaalt contant en voegt het geld toe in de envelop samen met het

bijdrageformulier.

Het rekeningnummer is: NL34 RABO 0120 1534 40 t.n.v.: Stichting SSCCGD

Het geld moet uiterlijk 3 april 2022 op de rekening staan.
Wij rekenen op uw welwillende medewerking en zien graag uw donatie tegemoet. 

Marij Hubers Theobaldusweg 33

37
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• Wilt u het geld niet overmaken, dan kunt u het in de envelop doen samen met de
bijdragelijst.

• Wij komen de envelop niet ophalen, maar wij vragen u deze, met de ingevulde bijdragelijst
en eventueel het geld, in de brievenbus op één van onderstaande adressen te doen.

• Indien u geen formulier inlevert en u wel geld overmaakt of in de envelop inlevert,
wordt dat geld evenredig onder alle goede doelen verdeeld.

Er zijn nu dus drie mogelijkheden om geld te doneren:

U kunt het geld overmaken op onderstaand bankrekeningnummer
U maakt het geld over door gebruik te maken van de QR code
U betaalt contant en voegt het geld toe in de envelop samen met het

bijdrageformulier.

Het rekeningnummer is: NL34 RABO 0120 1534 40 t.n.v.: Stichting SSCCGD

Het geld moet uiterlijk 3 april 2022 op de rekening staan.
Wij rekenen op uw welwillende medewerking en zien graag uw donatie tegemoet. 

Marij Hubers Theobaldusweg 33

37
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www.diabetesfonds.nl

FONDS/STICHTING: DOEL: BEDRAG:

TOTAAL BEDRAG: €        ,

€        ,

€        ,

€        ,

€        ,

€        ,

€        ,

€        ,

€        ,

€        ,

€        ,

€        ,

€        ,

€        ,

www.nationaalmsfonds.nl

www.hartstichting.nl

www.prinsesbeatrixspierfonds.nl

www.brandwonden.nl

www.handicap.nl

www.longfonds.nl

www.kwfkankerbestrijding.nl

www.nierstichting.nl

www.vastenaktie.nl

www.mlds.nl

Het Longfonds helpt mensen met ademhalingsproblemen, 
zoals astma en de longziekte COPD.

Handicap.NL is dé organisatie die mensen met een handicap in 
Nederland helpt sterker te staan en zorgt dat zij eerlijke kansen krijgen.

1 miljoen mensen hebben diabetes. Aan de gevolgen overlijden 
jaarlijks 10.000 mensen. Op naar een toekomst zonder diabetes! 

www.cultuurfonds.nl

www.reumanederland.nl

€        ,

Tienduizenden mensen hebben last van aanvallen, een tijdelijke 
functiestoornis in de hersenen. Epilepsiefonds.nl is heel erg blij 
met uw financiële bijdrage voor onderzoek en voorlichting. 

MS is een ongeneeslijke ziekte, die ook jonge mensen treft. 
Het MS-fonds helpt mee om onderzoeken te financieren en begeleidt 
en helpt mensen met MS om zo de kwaliteit van leven te verbeteren.

1 op de 3 Nederlanders overlijdt aan een hart- of vaatziekte. 
Daar moeten we wat aan doen! Help mee!

Het Prinses Beatrix Spier Fonds bestrijdt spierziekten door het 
financieren van wetenschappelijk onderzoek en zet zich in om de 
kwaliteit van leven van patiënten en hun familie te verbeteren. 

De Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het 
leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum beperken.

KWF Kankerbestrijding zet zich in op het gebied 
van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, 
patiëntenondersteuning en fondsenwerving.

De Nier Stichting zet zich in voor een toekomst met 
zo min mogelijk nierziekten en een betere toekomst 
voor nierpatiënten. 

Steun deze stichting in hun strijd tegen ziekten van het 
spijsverteringsstelsel. 2 miljoen mensen in Nederland 
ondervinden dagelijks last van deze aandoeningen.

ReumaNederland werkt keihard aan een beter leven voor ruim 
2 miljoen Nederlanders met reuma.

We zetten ons dit jaar in voor het belang van landrechten 
voor de lokale mensen.

www.epilepsie.nl
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Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl 
Voor computers, aptops, printers, cartridges, 

ifi, onderhoud en reparatie.  



16

Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl 
Voor computers, aptops, printers, cartridges, 

ifi, onderhoud en reparatie.  

17

kale senioren een programma met liedjes, beelden 
en verhalen over de geschiedenis van de Verenig-
de Staten. Ruud, Ralph, Paul en Wim verloochenen 
hun countrywortels niet, maar America in Songs is 
breder van stijl: ook jazz, blues, folk Americana en 
popmuziek komen voorbij. Wij vinden het erg ge-
zellig als u die middag naar het theater komt. Neem 
gerust uw partner, buurman, buurvrouw, vriend of 
vriendin mee. Meezingen is toegestaan!

Voorverkoop
Voorverkoop tot 1 mei 2022 SPECIAAL voor KBO le-
den: toegang slechts € 5,50 inclusief koffi e of thee 
met wat lekkers. Kaartjes zijn in de voorverkoop 
vanaf 15 maart bij Restaurant Museumzicht en PLUS 
Verbeeten te verkrijgen. U kunt uw tickets ook on-
line bestellen via onze website https://openlucht-
theateroverloon.nl/ticketverkoop. 

Het Openluchttheater Overloon ligt in het Museum-
park. De ingang bevindt zich naast Restaurant Mu-
seumzicht. De voorstelling begint om 13:30 uur en 
duurt tot 16:00 uur. Halverwege wordt er een pauze 
ingelast.
Graag tot zondag 19 juni! 

Kienen weer gestart
Iedere 1e en 3e woensdagmiddag van de maand 
kunt u terecht in de foyer van de Pit om te kienen. 
De bijdrage is € 5,- (graag briefje van € 5,- meene-
men) per deelnemer. Hiervoor ontvangt u een kien-
kaart en maakt u kans op een van de vele prijzen. 

Aanvang om 14:00 uur. Eindtijd rond 16:30 uur.

Handen ineen met Zanggroep Palet
Wij hebben als bestuur samen 
onze handen ineengeslagen voor 
het aanbod van een gezellige mid-
dag voor senioren. We laten ons 
graag verwennen maar óók ver-
rassen door deze Zanggroep van 

eigen bodem. Kom genieten en luisteren en voel 
je niet te jong, op zondag 10 april van 14:00 uur – 
16:00 uur. Locatie: De Pit.
Ook niet leden zijn van harte welkom!

Kijk op Kunst op maandag 11 april
Eindelijk kan de al eerder geplande activiteit weer 
doorgaan. De belangstelling voor deze kunstavon-
den is nog steeds groeiende. Clemens Weymans zal 
ons weer op boeiende en enthousiaste wijze het 
een en ander vertellen over de COBRA groep. Het 
woord COBRA is ontstaan door de woonplaatsen 
waar de oprichters van deze kunststroming woon-
den. Zij zochten een naam voor hun fi losofi e, een 
vernieuwende culturele kunststroming. Deze woon-
plaatsen waren Copenhagen; Brussel; Amsterdam, 
samengevoegd COBRA.  Ondanks alle schoonheid 
heeft deze kunststroming ook negatieve invloe-
den op cultuur en de kunst gehad. Kom luisteren 
en graag tot maandag 11 april om 20:00 uur in 
De Pit. Voor vragen kun je terecht bij Wil Philipsen 
06-34992950.

Wist u dat?...

•  Onze zorg ook uw zorg is.
•  Dat er in het Land van Cuijk sprake is van een dub-

bele vergrijzing.
•  Senioren steeds langer zelfstandig thuis wonen en

er steeds minder zorg vanuit professionele organi-
saties beschikbaar is.

•  In Overloon bijna 30% van de inwoners ouder is
dan 60 jaar.

•  Huidige mantelzorgers straks zelf hulp nodig heb-
ben.

•  Uit onderzoek in de voormalige Gemeente Box-
meer is gebleken dat ouderen in geval dat hun
zorgvraag toeneemt eerder een beroep denken/
willen gaan doen op hun buurt/straat dan op hun
kinderen.

•  Vroeger hulp geven vanuit de buurt een vanzelf-
sprekendheid was; men dat toen “goed naober-
schap” noemde; men elkaar zonder discussie hielp
en dienstbaarheid centraal stond.

•  Dat tijdens de afgelopen “coronaperiode” en nu,
in deze roerige tijd, mensen, meer dan de jaren
daarvoor, op zoek zijn naar verbinding en zich af-
vragen, wie kan, in geval dat ik hulp nodig heb,
mij deze hulp straks bieden?

•  Dat de werkgroep WZW daarom op zoek is naar
oplossingen voor de senioren om langer thuis te
kunnen blijven wonen én zelf de regie te kunnen
blijven houden in hun latere levensfase.

•  Dat in de Gemeente Land van Cuijk enkele ke-
tenpartners, waaronder Katholieke Bond van Ou-
deren [KBO], Stichting Welzijn Ouderen [SWO],
Mooiland, Pantein en Sociom de handen ineenge-
slagen hebben in het project “Sleutel tot langer
thuis”.

•  Dat in het kader van dat project mensen informa-
tie krijgen over en ondersteuning krijgen bij het
opzetten van een Voorzorgcirkel.

•  Dat men dan samen gaat bekijken welke prakti-
sche hulp of persoonlijke aandacht aan elkaar ge-
boden kan worden; men samen als het ware “uit
Voorzorg” aan de slag gaat zodat er een sterk so-
ciaal netwerk opgebouwd wordt van waaruit on-
dersteuning geboden kan worden om zolang mo-
gelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

•  Dat de werkgroep WZW Senioren Overloon de ko-
mende tijd in Overloon wil onderzoeken hoe wij
hier aansluiting kunnen gaan vinden bij dit pro-
ject en verder initiatieven kunnen ontplooien.
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Wat kunt u van ons verwachten: 
- Ruim 48 jaar ervaring in de autotechniek
- Groot netwerk van autobedrijven en dealers
- Wij zoeken gericht voor u naar de juiste auto
- Vlotte en heldere communicatie en uitleg
- Mogelijkheid tot aankoopbemiddeling met expertise
- Mogelijkheid tot consignatieverkoop van uw auto 
- Mogelijkheid tot inruil van uw huidige auto   
- Mogelijkheid tot inkoop van uw auto
- Wij verzorgen de tenaamstelling en evt. vrijwaring
- Financierings- en leasemogelijkheden

06 25 55 89 35
info@hwautos.nl
www.hwautos.nl

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte auto 
met de beste service?
Welkom bij HW auto’s!

hniek
dealers

we of gebruikte kk auto 
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uw aututututututoooooo
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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 

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

De weegschaal jouw humeur niet

Een betere balans te vinden;
Te kunnen genieten van een gezond
voedingspatroon;
Zelf de regie te nemen om...

Tijd om...

langer te laten bepalen;

TE KUNNEN STAAN WAAR JIJ EIGENLIJK
ZOU WILLEN STAAN!

Wist je dat...
Je mogelijk in aanmerking komt
voor een vergoeding vanuit de
aanvullende verzekering!

MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN
GRATIS KENNISMAKING!

Anke Philipsen
Voedingconsulent & Mental Coach
anke@rootscarrots.nl
www.rootscarrots.nl
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Seizoenswissel TKO

Op zondag 6 maart was het weer 
tijd voor de seizoenswissel van 
de TKO waarbij tevens de be-

kendmaking was van de winnaar van de ATB-bokaal 
en van de Jan Arts-bokaal.

Na een gezellig rondje op de ATB of op de racefi ets 
was het om 12 uur gezellig samenkomen bij Bos.
Onder het genot van een bakje koffi e en een wor-
stenbroodje konden de leden elkaar weer begroe-
ten en bijpraten over de winterperiode.

De ATB-kampioen was dit jaar Mandy Linders die na 
een mindere periode het fi etsen en met name het 
ATB’en deze winter weer goed heeft opgepakt en 

er weer volop van kan genieten. Waarbij ze weer 
voor gezelligheid en soms voor de inwendige mens 
heeft gezorgd van menige ATBer.

De Jan Arts-bokaal is gewonnen door Gert Jan Na-
buurs die na een lange periode in het bestuur als 
secretaris het stokje aan iemand anders heeft over-
gegeven. Ook is hij regelmatig te bewonderen met 
prachtige verhalen in Ons Eigen Erf over de omge-
ving van Overloon.

Het wegseizoen is weer begonnen, dus is het nu de 
tijd om eens mee te fi etsen bij de TKO. We hebben 
3 snelheidsgroepen zodat je naar eigen kunnen in 
een van de 3 groepen kunt aansluiten. 
De snelheden van de 3 groepen zijn: groep 1 tussen 
31 en 34 km/uur, groep 2 tussen 28 en 31 km/uur en 
groep 3 tussen 26 en 29 km/uur. Mocht je interesse 
hebben om een keer mee te fi etsen meld je dan aan 
via de site van de TKO www.toerklub.nl zodat het 
begeleidingsteam contact met je op kan nemen. Op 
de site staat ook een zeer creatief fi lmpje met de 
onthulling van de nieuwe clubkleding van de TKO.

Vacature Aanwezigheidshulp

Wilt u graag iets betekenen voor een ander?

Hebt u een paar uur per week de tijd om bij iemand 
op bezoek te gaan?

Dan is vrijwilliger worden bij de Aanwezigheidshulp 
van de SWOGB misschien iets voor u. De vragen van 
de mensen, die u kunt ontmoeten lopen uiteen. 
Sommigen houden van een kaartje leggen, anderen 
van een goed gesprek of een wandelingetje. U kunt 
heel veel betekenen door eenmaal per week een 
uurtje bij iemand op bezoek te gaan.

Bij het matchen vinden we het belangrijk dat het 

klikt, zodat het voor beiden prettig is. Bij vragen 
kunt u altijd bij de contactpersoon terecht, zodat u 
er niet alleen voor staat.

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact 
opnemen bij Dette Koenders 06-10430039 of
dettekoenders@sociom.nl
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Carolina Jenniskens
Prof. Asserstraat 3 - 5825 CR Overloon
06  48 49 33 13 - info@saloncarolina.nl

www.saloncarolina.nl
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Bianca Pouw opgenomen in de
Europese Top 100 lijst

Women in Social Enterprise 2022 

Op Internationale Vrouwendag heeft het Euclid 
Network (EN) de “Top 100 Women in Social Enter-
prise 2022” onthuld, een lijst met vrouwelijke on-
dernemers die uitblinken op het gebied van sociaal 
ondernemerschap en sociale innovatie. Bianca Pouw, 
sociaal ondernemer en eigenaar van Impact-Spots 
uit Overloon, met de merken Bijenhotelkopen.nl en 
Impact-Ladies, is één van deze vrouwen. 

Vrouwelijke leiders hebben blijk gegeven van een 
enorme standvastigheid en kracht bij het verwezen-
lijken van maatschappelijke doelstellingen en de 
missies van hun organisaties. Geïnspireerd door hun 
prestaties lanceerde EN het initiatief “The Top 100 
Women in Social Enterprise”. Met dit initiatief wil 

EN vrouwen in de sociale ondernemingssector in het 
zonnetje zetten, door hun impact en prestaties in 
de schijnwerpers te zetten. 

Bianca Pouw is één van deze vrouwen, gepassio-
neerd en resultaatgericht om sociale ondernemers, 
beslissers, netwerken en organisaties te ondersteu-
nen en met elkaar in contact te brengen. Ze is altijd 
op zoek naar mogelijkheden om bewustzijn, kan-
sen, (persoonlijke) groei te vergroten en om sociaal 
en vrouwelijk ondernemerschap aan te jagen om zo 
een betere wereld te creëren. Bianca Pouw is eige-
naar van Impact-Spots, een sociale werkplaats ge-
vestigd in het Impact Huis in Overloon. 

Impact-Spots doorbreekt samen met Armoedefonds
taboe rondom menstruatie-armoede 

“Hygiëne mag geen luxe zijn, het is de basis!”
Stichting Impact-Spots gaat samenwerken met het 
Armoedefonds om aandacht te vragen voor het taboe 
rondom menstruatie-armoede. Voor veel meiden en 
vrouwen is het niet altijd mogelijk om menstruatie-
producten te kopen. Dit probleem speelt niet alleen 
in arme landen, maar ook in onze eigen regio. Im-
pact-Spots opent in Overloon de eerste weggeefkast 
van het Land van Cuijk waar gratis menstruatiepro-
ducten worden uitgegeven, een zogenaamde MUP 
(Menstruatie Uitgifte Punt). Impact-Spots wil 50 
MUP’s in de regio gaan realiseren. 

Uitgiftepunt Het Impact Huis 
In Nederland heeft 1 op de 10 jonge meiden en 
vrouwen niet altijd geld voor maandverband of 
tampons. Het Impact Huis Overloon, de locatie van 
Stichting Impact-Spots, is één van de ruim 500 uit-
giftepunten in Nederland, die vrouwen helpt met 
gratis menstruatieproducten. Bianca Pouw, eige-
naar van Impact-Spots: “Het Impact Huis is een plek 
voor sociale en duurzame initiatieven. 
Toen ik tijdens Internationale Vrou-
wendag van het Armoedefonds hoor-
de over de menstruatie-armoede in 
onze regio was ik zeer verbaasd, dat 
is toch een probleem in Afrika? Maar 
nee, ook hier speelt deze problema-
tiek. We hebben meteen in onze werk-
plaats een weggeefkast gemaakt. Doel 
is om met behulp van sponsoring in alle 
33 kernen van Het Land van Cuijk 1 of 
2 MUP’s te realiseren in samenwerking 
met buurthuizen, middelbare scholen 
en andere sociale initiatieven. We gaan 
voor 50 MUP’s!”.

MUP
De weggeefkasten worden allemaal in de sociale 
werkplaats van Impact-Spots gemaakt door mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met de pro-
ductie van de weggeefkasten worden dus ook werk-
ervaringsplekken gecreëerd. De weggeefkasten zijn 
stevig opgebouwd van Holland hout en hebben een 
bijenhotel-component in het dak. Een win-win-win 
situatie; met de MUP’s creëert Impact-Spots werk-
ervaringsplekken, realiseren zij gratis uitgifte van 
menstruatie-producten en ondersteunen zij de bio-
diversiteit door het bijenhotel. 

Sponsoring
Impact-Spots zoekt sponsoren voor het MUP pro-
ject Land van Cuijk. Het realiseren en opstarten 
van een MUP kost Euro 499, op de website www.
impact-spots.com staat hierover meer informatie en 
is er de mogelijkheid om online te doneren. 
Meer informatie over Impact-Spots is te vinden op 
www.impact-spots.com
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Agenda
2022

25 maart
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
Restaurant Museumzicht, 17:30 uur
26 maart
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
27 maart 
Fanfare, Première compositieop-
dracht

28 maart t/m 3 april
Samen Sterk, collecteweek goede 
doelen
30 maart
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00 
uur
31 maart
KBO, Wandeling IVN Oeffeltse 
Meent, vertrek de Pit, 13:00 uur
1 april
Tennis Padel Loonse Duinen, 60+ 
tennis
6 april
KBO, Kienen

6 april
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00 
uur
9 april
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
9 april
Fanfare, Loën’s got talent
10 april
A.V. Sporting, 10e Kleffenloop, 
start bij de Raaijhal, vanaf 10:00 
uur

Aanleg ruiternetwerk in Maasheggen en Overloon

In De Maasheggen en Overloon is gestart met de 
aanleg van een nieuw netwerk voor ruiters en men-
ners. In beide gebieden worden knooppuntborden 
geplaatst, die vergelijkbaar zijn met de borden van 
de wandel- en fi etsknooppunten. Onlangs zijn de 
eerste markeringen aangebracht. Naar verwachting 
wordt het netwerk later dit voorjaar in gebruik ge-
nomen. Paardenliefhebbers kunnen vervolgens via 

de routeplanner van www.routesinbrabant.nl een 
mooie tocht uitzetten in beide gebieden.

Het nieuwe ruiternetwerk is tot stand gekomen in 
goed overleg met ruiters en met grondeigenaren 
zoals Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en een 
enkele particuliere grondeigenaar.

Een aantal activiteiten van de OVO
heeft alweer plaatsgevonden

Zo zijn twee dames naar Ellen ge-
weest naar haar drukshop in Some-

ren en hebben daar een eigen ontwerp voor een 
sjaal gemaakt. Beide dames waren daarover zéér 
enthousiast. Ze vertelden dat ze een super-middag 
hebben gehad onder leiding van Ellen.

In het kader van internationale vrouwendag heb-
ben een aantal dames een gezellige winterwande-
ling gemaakt op zondagmorgen 6 maart jongst-
leden. Daarna werd in de Raaijhal een uitstekend 
ontbijt geserveerd.

Op 16 maart hebben we gekeken naar een indrin-

gende documentaire van Ruud Lenssen, waarin hij 
zijn vader gefi lmd heeft die de diagnose vasculaire 
dementie had. Maar niet alleen fragmenten uit zijn 
vaders leven, maar zeker ook de impact die dit had 
op zijn moeder, maakte veel indruk. Want dementie 
heb je niet alleen; het zorgt tevens ook voor een 
grote belasting voor de partner/mantelzorger. Na 
afl oop van de fi lm, die ongeveer 55 minuten duur-
de, was er na de pauze gelegenheid om met Ruud in 
gesprek te gaan. Vragen werden gesteld en beant-
woord. De beelden die we gezien hebben, en het 
leed daarachter, zullen we niet gauw vergeten. Het 
waren rauwe, maar ook warme beelden. Eerlijk en 
ontroerend. Indrukwekkend en leerzaam.

Aangezien LOGEKO de 
laatste jaren wegens co-
rona haar jubilarissen niet 
heeft kunnen huldigen wil-

len we dit op een wat uitgebreidere manier doen 
en wel op Paasmaandag 18 april om 14:00 uur in De 
Pit. We doen dit in de vorm van een concert. In to-
taal zijn er 10 jubilarissen en is in de jaarvergadering 
besloten secretaris Tiny v.d. Linden te benoemen tot 
erelid vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap en 30 jaar 
secretariaat. Meer informatie volgt in de volgende 
editie van Ons Eigen Erf, we nodigen u nu al uit om 
deze datum in uw agenda te zetten.
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Omdat elk kind het verdient om     
gelukkig en succesvol te zijn!

www.boostleerondersteuning.nl
marloes@boostleerondersteuning.nl
06-23128124

Voor kinderen die moeite 
hebben met het leren op 

de basisschool.

We beginnen bij de basis 
en zorgen zo voor een 

stevig fundament.

elke 2 weken een ander 4/5 gangen menu
helemaal voorbereid, alleen nog even

opwarmen volgens de instructies!

www.boompjes-restaurant.nl
0478-642227

BOOMPJES VOOR THUIS

Verse sushi op bestelling
gemaakt, om de hele avond

van te genieten!

Do t/m Zo
www.bonsai-sushi.nl

0478-700518
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10 april
KBO en SWOGB, Uit op Zondag met 
Palet, de Pit, 14:00 tot 16:00 uur
11 april
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20:00 
uur
11 t/m 14 april
KBO, Oosterse dagen
13 april
KBO, Koken voor Ouderen
13 april
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00 
uur
14 april
EHBO les partycentrum Bos 29:00 
uur
16 april
Freunde Echo, Paaszaterdag Mu-
ziekavond met Túfaranka, de Pit, 
19:30 uur
18 april
Logeko, concert voor jubilarissen, 
de Pit, 14:00 uur
20 april
KBO, Kienen
21 april
OVO, reisje, vanaf de Pit, 8:00 uur
23 april
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
27 april
Stichting Oranjefeesten, Konings-
dagviering, 
29 april
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
30 april
Zonnegroet, Verwendag
3 mei
OVO, sportief, vanaf de Pit, 19:00 
uur
4 mei
KBO, Kienen
11 mei
KBO, Koken voor Ouderen
14 mei
KBO, Vrijwilligersdag
14 en 15 mei
Militracks, Oorlogsmuseum 
15 mei
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
18 mei
KBO, Kienen
18 mei
OVO, afsluitingsavond, de Pit, 
18:00 uur
21 mei
KBO, Dagreis Maastricht - Dagboek 
van een Herdershond
21 mei
Fanfare, Instrumentendag
27 mei
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
1 juni
KBO, Kienen
3 t/m 5 juni
Fanfare, Concertreis

5 en 6 juni
Openluchttheater, Zaad van de Sa-
tan door Harmonieorkest Auletes 
uit Eindhoven
8 juni
KBO, Koken voor Ouderen
9 juni
KBO, Bedevaart Kevelaer
12 juni
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
13 juni
KBO, Kijk op Kunst
15 juni
KBO, Kienen
16 juni
KBO, Wandeling IVN
19 juni
Jeugdorkest Fanfare, Themacon-
cert, 11:00 uur
19 juni
Openluchttheater, America in 
Songs door Senior String Band, 
13:30 uur
21 t/m 23 juni
Zonnegroet, Rolstoel-3daagse
24 juni
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
30 juni
KBO, Fietspicknick
6 juli
KBO, Kienen
13 juli
KBO, Koken voor Ouderen
16 juli
Fanfare, Avond van de fi lmmuziek, 
Openluchttheater
20 juli
KBO, Kienen
26 t/m 28 juli
Kindervakantieweek
27 juli
Openluchttheater, Familievoorstel-
ling, 14:30 uur
29 juli
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
10 augustus
KBO, Koken voor Ouderen
10 augustus
Openluchttheater, De Tovenaar van 
Os door Toneelvereniging Maria-
hout, 14:30 uur
23 augustus
KBO, Kermislunch voor Ouderen
24 augustus
Openluchttheater, Familievoorstel-
ling, 14:30 uur
26 augustus
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
27 en 28 augustus
Festival Schijt aan de Grens, ’t Hel-
der
3 september
KBO, Jeu de Boules Toernooi
7 september
KBO, Kienen

11 september
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
12 september
KBO, Kijk op Kunst
14 september
KBO, Koken voor Ouderen
18 september
Fanfare, Fanfaredag 
21 september
KBO, Kienen
23 en 24 september
Loën wet ‘t
30 september
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
1 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond
5 oktober
KBO, Kienen
6 oktober
KBO, Dag van de Ouderen
9 oktober
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
12 oktober
KBO, Koken vaar Ouderen
15 en 16 oktober
HOT, Toneeluitvoering
19 oktober
KBO, Kienen
20 oktober
KBO, Wandeling IVN
21, 22 en 23 oktober
Tentfeest
28 oktober
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
29 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, de Pit
2 november
KBO, Kienen
5 november
Gilde Drumshowband, “Out of the 
box”
9 november
KBO, Koken voor Ouderen
13 november
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
14 november
KBO, Kijk op Kunst
16 november
KBO, Kienen
24 november 
KBO, Algemene Ledenvergadering
25 november
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
7 december
KBO, Kienen
11 december
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
14 december
KBO, Koken voor Ouderen
17 en 18 december
Fanfare, Kerstconcert, kerk, 19:30 
uur
21 december
KBO, Kienen
22 december
KBO, Kerstviering
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Puzzelen. Leuk!
Los de puzzel(s) op en stuur de oplossing naar puzzel@onseigenerf.nl of lever de 
oplossing in bij Arnold Willemsplein 5, met vermelding van jouw naam en tele-
foonnummer.

Inleverdatum uiterlijk zondag 27 maart.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door
PLIEN Plantenhoek.

De winnaar van de puzzels in de uitgave van 9-3:  Theo Klaassen (prijs beschikbaar 
gesteld door Margo Beauty & Ismakogiepraktijk)

De woorden zitten horizontaal, verticaal 
en diagonaal in alle richtingen in de puzzel 
verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. 
Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende 
letters vormen achter elkaar gelezen de 
oplossing.
ATLEET
BODE
COACH
DOKTER
EXPERT
GEESTELIJKE
GEHEIM AGENT
GEZEL
GIDS
HELER
KWEKER
LOGOPEDIST

MANICURE
PATER
PERSCHEF
SLEPER
STUURMAN
SURVEILLANT
UITGEVER
ZANGER

E K J I L E T S E E G 
M R E P E L S U A P A 
T N E G A M I E H E G 
E X P E R T D R E R N 
E H N D G O E S R S A 
L E A E K K P R U C M 
T L V T E C O A C H R 
A E E W L S G A I E U 
R R K Z E D O B N F U 
S U R V E I L L A N T 
R I Z A N G E R M S S 

Horizontaal: 1 hakwerktuig 6 rade-
loosheid 12 honingbij 13 lichte bed-
welming 14 pers. vnw. 16 afl oop 18
slotwoord 19 watercloset 20 hoofddek-
sel 22 bloeiwijze 24 recht vaarwater 25
hoofdgroet 27 opdracht 29 olm 30 na-
schrift 31 horizon 33 water in Utrecht 
35 oude lengtemaat 37 grote bijl 38 bin-
nenkort 39 een zekere 40 buisverlicht-
ing 41 hevig 42 gesloten 44 science fi c-
tion 45 wier 47 vetplant 50 bedorven 52
pl. in Gelderland 54 papegaai 56 Grieks 
eiland 58 stoomschip 59 vuurwapen 61
Ned. omroep 64 knokploeg 65 hetzelf-
de 66 melkklier 68 liefhebber 69 soort hond.

Verticaal: 1 brok 2 bolgewas 3 barenspijn 4 vorsten-
titel 5 lidwoord 7 behoeftig 8 middag 9 vrouwel-
ijk dier 10 trekdier 11 ijshockeyschijf 15 plots 17 
mannetjesbij 18 vlaktemaat 19 slagwapen 21 ter 
inzage 23 roofvogel 24 zangnoot 26 kosten kop-

er 27 Griekse letter 28 interest 29 in memoriam 30
schaakterm 32 Europeaan 34 ik 36 onverschrokken-
heid 41 landbouwwerktuig 43 bijwoord 46 Frans lid-
woord 48 brandstof 49 voorzetsel 51 in orde 52 riv. 
in Spanje 53 stof 55 zangstuk 57 tralie 59 mondstuk 
60 kilte 62 sporttrofee 63 heidemeertje 65 domina 
67 Romanum Imperium.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69
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www.doorvandijck.nl 06-30693894 / 0478-642527

vanuit het hart verbinden bij afscheid

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

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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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 2022:  € 15,--

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor

de uitgave van    6 april
aanleveren uiterlijk 30 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!

Belangrijke telefoonnummers:
1   Als elke seconde telt, bij levensgevaar 

of heterdaad bel dan onmiddellijk 112

2  Politie: 0900 8844 

  Wijkagent Cyril van den Bosch, via

 politie.nl (Mijn Buurt)

3 Anoniem bellen: 0800 7000

4 Huisartsenpost Boxmeer

  0900 8880 spoed op ma t/m vr tussen 

17:00 - 08:00 uur.

5 Brandweer: 088 0208208

6 Maasziekenhuis Boxmeer:

 0485 845000

7  Meldingen bij Gemeente Land van 

Cuijk: 0485 854000 

 Sociaal domein: 0485 854444

Centrum Jeugd en gezin: 0485 853333 

 Calamiteitennummer: 0485 854100

Overloonseweg 10a,5821 EE - Vierlingsbeek. 
tel.: 0478 - 562231 - info@martensasperges.nl

www.martensasperges.nl

De winkel is geopend:
van maandag t/m zaterdag van 09.00 - 18.00. 
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00.

Voor al uw verse witte (geschilde) en groen asperges,
ook voor streekproducten!


