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4 mei Nationale Dodenherdenking

Wij herdenken op deze avond 
de slachtoffers van de 2e We-
reldoorlog. Vervolgden, bur-
gers en militairen. Een mo-
ment om stil te staan bij onze 

vrijheid die we vanzelfsprekend vinden, maar die voor 
veel mensen onbereikbaar is. Niet alleen toen, maar 
ook nu nog lijden veel mensen onder oorlogsgeweld 
en onderdrukking. Maar oorlogsgeweld was altijd ver 
weg. Op 2000 km afstand van ons ligt Kiev, de hoofd-
stad van Oekraïne. Een land dat sinds februari vele dui-
zenden doden en gewonden heeft te betreuren. Vele 
miljoenen Oekraïners zijn op de vlucht geslagen voor 
het oorlogsgeweld en hopen in andere landen veilig te 
zijn en onderdak te krijgen. Het is goed om te beden-
ken dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is.  

Graag nodigen wij u uit voor deze herdenking op 
woensdag 4 mei om 19:15 uur in de St. Theobaldus-
kerk. U bent ook van harte welkom om mee te lopen 
in de stille tocht van de Kapel van O.L.V van de Goede 
Duik aan de Venrayseweg naar de kerk. Deze kapel is 
op 8 december 1954 ingezegend en de bouw is volle-
dig betaald door de ruim 200 mensen die in Overloon 
ondergedoken zijn geweest. Mensen die het vege lijf 
probeerden te redden en op zoek waren naar een dak 
boven hun hoofd. De tekst bij het monument luidt: 
“Berg de vluchtelingen en verraad ze niet. Wees voor 
hun een schuilplaats tegenover de  verwoester”.

Het programma is als volgt:

19:00 uur  Verzamelen bij de kapel van OLV van de 
Goede Duik voor het ontsteken van het be-
vrijdingsvuur. 
 Hebt u ook belangstelling hiervoor, dan 
bent u hierbij van harte welkom.

19:05 uur Stille tocht naar de St. Theobalduskerk.
19:15 uur  Herdenkingsdienst in de St.Theobaldus-

kerk. Het thema van deze dienst is:  
Vrijheid in verbondenheid, en wordt mede 
vormgegeven door Palet.

19:45 uur  Vertrek vanuit de kerk naar het Vrijheids-
monument op het 14 Oktoberplein.
 Aansluitend herdenkingsprogramma bij 
het Vrijheidsmonument.

20:00 uur  2 minuten stilte, gevolgd door ontsteken 
van bevrijdingsvuur.

20:04 uur  Fanfare Vriendenkring speelt het Wilhel-
mus.

20:10 uur Einde herdenkingsdienst.

Wij hopen op uw belangstelling.

Stichting Herdenking Slag om Overloon

Foto: Albert Hendriks
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Het mag geen naam hebben
•  Pinnen in de openlucht - nieuwe Overloonse attractie of theaterpraat…?

•  Wat lees ik nou? - de gemeente gaat sneller werken…!

•  Arme ambtenaren - en nu ook nog in vijf minuten douchen…

THEATERPRAAT

In Theaterpraat houden we u op de hoogte van de 
komende voorstellingen in en de ontwikkelingen 
binnen het Openluchttheater.

De aftrap van het theaterseizoen is inmiddels achter 
de rug. Over Tableau Marcial is inmiddels veel ge-
zegd en geschreven. Het mag duidelijk zijn dat we 
er allemaal van hebben genoten en ervan onder de 
indruk waren.

KBO-actie
Bent u KBO lid in Overloon? dan kunt u gebruik 
maken van het arrangement voor de Senior String 
Band op 19 juni 2022. Voor € 5,50 ontvangt u naast 
de toegang ook een lekker kopje koffi e of thee 
met iets lekkers erbij. Kaarten hiervoor kunt u al-
leen nog in de maand april voor deze prijs kopen bij 
PLUS Verbeeten en Restaurant Museumzicht.

Pinnen bij het Openluchttheater
Sinds dit jaar is het mogelijk om zowel bij de munt-
verkoop als de kaartverkoop bij het theater, gebruik 

te maken van een pinapparaat. Tijdens het concert 
Tableau Marcial zijn de pinapparaten voor het eerst 
gebruikt en iedereen was daar zeer enthousiast 
over.

Oproep vrijwilligers
Het Openluchttheater Overloon beschikt over een 
redelijk vaste groep van vrijwilligers en we willen de 
vaste groep graag uitbreiden. Wij zoeken met name 
vrijwilligers voor onderhoud (gebouw, groenvoor-
ziening), horeca, ticketverkoop en muntenkassa en 
voor assistentie bij de opbouw van voorstellingen. 
Dus bent u handig met gereedschap of met koffi e-
schenken? Vindt u het leuk met elkaar de cultuurbe-
leving in Overloon naar een hoger niveau te tillen?, 
of wilt u gewoon gezellig contact met anderen? 
Dan bent u de juiste persoon voor vrijwilliger bij 
Openluchttheater Overloon. Meer informatie kunt 
u opvragen bij onze voorzitter Peter Brouwer, tel.
06 1212 3419. Aanmelden kan via info@openlucht-
theateroverloon.nl of bij Peter Brouwer.

Oekraïners in Overloon

Bij De Vers zijn sinds 
4 april vier bungalows beschikbaar, elk voor maxi-
maal vier Oekraïense vluchtelingen. Het gaat om 
tijdelijke kleinschalige opvang, voor zover bekend 
tot uiterlijk eind mei. Op 5 april kwamen de eerste 
bewoners. Zij werden door het crisisteam van de Ge-
meente ontvangen. En twee dagen later kwam het 
tweede gezin.

Op verzoek van de Gemeente heeft de Dorpsraad 
vrijwilligers gezocht voor het verlenen van hand- en 
spandiensten bij de opvang van de vluchtelingen 
in deze huisjes. Sociom, de welzijnsorganisatie van 
de Gemeente, verzorgt de vrijwilligerscoördinatie. 
Inmiddels zijn we met een clubje van ongeveer vijf-
tien mensen die hierbij ondersteuning verlenen. 
Maar met het oog op verdere opvang op korte ter-
mijn zijn we natuurlijk blij met iedereen die hierbij 

ondersteuning wil verlenen. Dus mocht je interesse 
hebben om incidenteel bij te springen, stuur dan 
even een mailtje naar:
brievenbus@dorpsraadoverloon.nl

Voor materiële ondersteuning is door de Dorps-
raad een Facebook-pagina gemaakt. Die heet Vraag 
en Aanbod voor hulp aan Oekraïners in Overloon. 
Deze is alleen bedoeld voor de huidige kleinschalige 
opvang. Overigens gaat het dan niet alleen om de 
huisjes in De Vers want inmiddels zijn er ook al en-
kele Oekraïense vluchtelingen bij bewoners in het 
dorp opgevangen.

Deze kleinschalige opvang staat helemaal los van 
wat er met het (binnenkort voormalige) AZC gaat 
gebeuren. Hierover is, bij het schrijven van dit arti-
kel, bij de Dorpsraad nog niets defi nitiefs bekend.



2

Het mag geen naam hebben
•  Pinnen in de openlucht - nieuwe Overloonse attractie of theaterpraat…?

•  Wat lees ik nou? - de gemeente gaat sneller werken…!

•  Arme ambtenaren - en nu ook nog in vijf minuten douchen…

THEATERPRAAT

In Theaterpraat houden we u op de hoogte van de 
komende voorstellingen in en de ontwikkelingen 
binnen het Openluchttheater.

De aftrap van het theaterseizoen is inmiddels achter 
de rug. Over Tableau Marcial is inmiddels veel ge-
zegd en geschreven. Het mag duidelijk zijn dat we 
er allemaal van hebben genoten en ervan onder de 
indruk waren.

KBO-actie
Bent u KBO lid in Overloon? dan kunt u gebruik 
maken van het arrangement voor de Senior String 
Band op 19 juni 2022. Voor € 5,50 ontvangt u naast 
de toegang ook een lekker kopje koffi e of thee 
met iets lekkers erbij. Kaarten hiervoor kunt u al-
leen nog in de maand april voor deze prijs kopen bij 
PLUS Verbeeten en Restaurant Museumzicht.

Pinnen bij het Openluchttheater
Sinds dit jaar is het mogelijk om zowel bij de munt-
verkoop als de kaartverkoop bij het theater, gebruik 

te maken van een pinapparaat. Tijdens het concert 
Tableau Marcial zijn de pinapparaten voor het eerst 
gebruikt en iedereen was daar zeer enthousiast 
over.

Oproep vrijwilligers
Het Openluchttheater Overloon beschikt over een 
redelijk vaste groep van vrijwilligers en we willen de 
vaste groep graag uitbreiden. Wij zoeken met name 
vrijwilligers voor onderhoud (gebouw, groenvoor-
ziening), horeca, ticketverkoop en muntenkassa en 
voor assistentie bij de opbouw van voorstellingen. 
Dus bent u handig met gereedschap of met koffi e-
schenken? Vindt u het leuk met elkaar de cultuurbe-
leving in Overloon naar een hoger niveau te tillen?, 
of wilt u gewoon gezellig contact met anderen? 
Dan bent u de juiste persoon voor vrijwilliger bij 
Openluchttheater Overloon. Meer informatie kunt 
u opvragen bij onze voorzitter Peter Brouwer, tel.
06 1212 3419. Aanmelden kan via info@openlucht-
theateroverloon.nl of bij Peter Brouwer.

Oekraïners in Overloon

Bij De Vers zijn sinds 
4 april vier bungalows beschikbaar, elk voor maxi-
maal vier Oekraïense vluchtelingen. Het gaat om 
tijdelijke kleinschalige opvang, voor zover bekend 
tot uiterlijk eind mei. Op 5 april kwamen de eerste 
bewoners. Zij werden door het crisisteam van de Ge-
meente ontvangen. En twee dagen later kwam het 
tweede gezin.

Op verzoek van de Gemeente heeft de Dorpsraad 
vrijwilligers gezocht voor het verlenen van hand- en 
spandiensten bij de opvang van de vluchtelingen 
in deze huisjes. Sociom, de welzijnsorganisatie van 
de Gemeente, verzorgt de vrijwilligerscoördinatie. 
Inmiddels zijn we met een clubje van ongeveer vijf-
tien mensen die hierbij ondersteuning verlenen. 
Maar met het oog op verdere opvang op korte ter-
mijn zijn we natuurlijk blij met iedereen die hierbij 

ondersteuning wil verlenen. Dus mocht je interesse 
hebben om incidenteel bij te springen, stuur dan 
even een mailtje naar:
brievenbus@dorpsraadoverloon.nl

Voor materiële ondersteuning is door de Dorps-
raad een Facebook-pagina gemaakt. Die heet Vraag 
en Aanbod voor hulp aan Oekraïners in Overloon. 
Deze is alleen bedoeld voor de huidige kleinschalige 
opvang. Overigens gaat het dan niet alleen om de 
huisjes in De Vers want inmiddels zijn er ook al en-
kele Oekraïense vluchtelingen bij bewoners in het 
dorp opgevangen.

Deze kleinschalige opvang staat helemaal los van 
wat er met het (binnenkort voormalige) AZC gaat 
gebeuren. Hierover is, bij het schrijven van dit arti-
kel, bij de Dorpsraad nog niets defi nitiefs bekend.

3

Kerkberichten

Vieringen 23 april, 24 april en 1 mei

Zaterdag 23 april 19:00 uur
Gebedsdienst
Gebedsdienstvoorganger
Koor: Palet
Dirigent: Oksana

Zondag 24 april 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor van der Sluis
Acoliet: Jeanne Willems
Theobalduskoor

Misintentie: Martinus van Osch, vanwege zijn ver-
jaardag.

Zondag 1 mei 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan Donders
Acoliet: Ans Abels
Theobalduskoor

Woensdag 4 mei, 19:15 uur
Herdenkingsdienst “Stichting Slag om Overloon”
Om 20:00 uur aansluitend dodenherdenking vóór 
de kerk

Kosterdienst

23 april, alleen tijdens gebedsviering 
Jos van de Pas
Tel.: 0478- 641268

23 april – 1 mei
Tiny Willems
Tel.: 0478 - 641268

1 mei – 8 mei
Jeanne Peeters
Tel.: 0478 - 641835

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van, 8 en 
15 mei 2022 bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf 
vermeld wilt zien wordt u vriendelijk verzocht deze 
uiterlijk voor 27 april op te geven. U hebt daarvoor 
de volgende mogelijkheden: met een envelop in de 

brievenbus naast de voordeur van de pastorie of via 
het e-mailadres van de parochie (info@theobaldus-
parochie.nl). De kosten voor een intentie bedragen 
€ 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
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Uitnodiging parochiebedevaart naar Kevelaer,
zaterdag 7 mei 2022

Zaterdag 7 mei kunt u weer mee met de parochie 
Maria, Moeder van de Kerk op bedevaart naar Keve-
laer. Volgens traditie gaan we op de zaterdag voor 
Moederdag het Mariabedevaartsoord bezoeken. 
Als parochianen uit de verschillende dorpen komen 
we samen om elkaar in dit bijzonder genadeoord te 
treffen. Jong en oud van harte welkom! 

Programma:
13:00 uur  Vertrek vanaf de diverse plaatsen rich-

ting Kevelaer (carpoolen) of recht-
streeks rijden. Parkeren direct achter de 
Mariabasiliek, parking Basilikastraße 2, 
Kevelaer.

13:45 uur  Verzamelen bij de Genadekapelle op de 
Kapellenplatz, Kevelaer.

14:00 uur  Eucharistieviering in de Kaarsenkapel.
15:00 uur   Gezamenlijk koffi edrinken met taart in 

het Priesterhuis, Kapellenplatz 35, Ke-
velaer.

15:45 uur   Kruisweg in het Marienpark of rozen-
kransgebed in de Biechtkapel voor de-

genen die minder mobiel zijn.
17:00 uur  Vertrek huiswaarts.

Kosten: Bijdrage voor Kaffee mit Kuchen € 8,-. Car-
poolen verrekenen met chauffeur ter plaatse. Bent 
u wat minder mobiel en neemt u een rollator of rol-
stoel mee, laat het ons weten.

Aanmelden:  Tot en met 29 april bij het secretariaat 
van de parochie.
E: secretariaat@mmvdk.nl, 
T: 0485 - 47 12 46
Of via pastoraal werkster Jantje Bax 
E: bax@mmvdk.nl 
T: 06 - 30 51 76 29

Covid-19: Bij binnenkomst in Duitsland is een 3G-be-
wijs verplicht. Er moet digitaal of op papier een 

negatief testresultaat kunnen 
worden voorgelegd, een bewijs 
van vaccinatie of een bewijs van 
herstel.

Nieuws vanuit De Pit

De coronaperiode heb-
ben we gelukkig achter ons gelaten en we zien dat 
het aantal reserveringen in De Pit weer toeneemt. 
Vooral de vaste gebruikers hebben al hun activitei-
ten weer opgepakt, maar ook externen weten ons 
gemeenschapshuis te vinden wat natuurlijk goed 
nieuws is. Het is fi jn om elkaar weer te 
kunnen ontmoeten in De Pit!

Als bestuur waren we al geruime tijd op 
zoek naar een nieuwe beheerder, maar 
doordat corona onze plannen dwars-
boomde hadden we de besloten de vaca-
ture ‘on hold’ te zetten. In maart hebben 
we de vacature opnieuw uitgezet in de 
regionale weekbladen en naar aanlei-
ding daarvan zijn we in gesprek gegaan 
met Kim de Bruijni.

Wij zijn dan ook erg blij dat we jullie 
kunnen melden dat we per 1-5-2022 Kim 
als nieuwe beheerder mogen verwelkomen. We 
wensen Kim dan ook veel succes toe als beheerder 
van De Pit.

Kim heeft onderstaande tekst opgesteld om zich 
aan Overloon voor te stellen:

Hallo inwoners van Overloon, 
Graag stel ik mezelf aan jullie voor.
Mijn naam is Kim de Bruijni en ik ben, samen met 
mijn 2 honden, woonachtig in Sint Anthonis. Mijn 

oorspronkelijke roots liggen in Vierlingsbeek, waar 
ik 30 jaar met veel plezier heb gewoond.

Na ruim 19 jaar als leidinggevende bij Kruidvat ge-
werkt te hebben was ik op zoek naar een nieuwe 
uitdaging ‘buiten de winkel’ en zo kwam het dat 

ik twee jaar geleden solliciteerde op 
de functie van Beheerder bij De Pit. 
Helaas gooide corona, voor ieder van 
ons, roet in het eten en kwam alles 
stil te liggen, tot voor kort. Ik werd 
benaderd om toch eens te komen 
praten. En zo geschiedde!

Na een aantal fi jne gesprekken met 
het bestuur zijn we samen overeen-
gekomen dat ik mezelf per 1 mei, vol 
trots, de nieuwe beheerder van De Pit 
mag noemen! De komende tijd zal ik 
me veelal richten op het kennisma-
ken met jullie, de mensen achter alle 

prachtige verenigingen en mooie initiatieven die 
Overloon rijk is, maar natuurlijk en bovenal ook met 
alle meer dan geweldige vrijwilligers van De Pit, 
waardoor alles mede-mogelijk is en wordt gemaakt

Ik hoop jullie in de komende maanden beter te mo-
gen leren kennen én weer te mogen verwelkomen 
in ons prachtige gemeenschapshuis!

Tot dan!
Groet Kim
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Oker is weer volop van start!

Onze leden zijn ge-
lukkig alweer een 
tijdje enthousiast aan 

het repeteren! Eerst zonder pauze en met de nodi-
ge afstand, inmiddels weer compleet met een pau-
zedrankje en een gezellig praatje tussendoor en na 
afl oop!

Op 5 april hielden we onze jaarvergadering en werd 
stilgestaan bij de lockdown. In die periode hebben 
we online nummers ingestudeerd en dat bleek toch 
best zijn nut op te leveren! In het najaar van 2021 
mochten we heel even proeven aan hoe het repe-
teren ook weer was, totdat… alles weer dichtging.

Maar nu mogen we plannen maken, en die zijn er! 
We werken toe naar een optreden in Ontmoetings-
punt ’t Helder na de zomer en ook staat er weer een 
‘Wintersurprise’ in de planning. Uiteraard vergeten 
we het ledenfeestje niet en de plannen voor 2023!

Nog steeds hebben we ieder jaar iets te vieren tij-
dens de jaarvergadering en dit keer was dat het 
25-jarig jubilieum van Gilberte Crooijmans en Stef 
Swachöfer. Beiden zijn zeer enthousiaste Oker-le-
den en actief in diverse commissies! Bedankt Gilber-
te en Stef!

Binnen het bestuur namen we afscheid van Rianne 
Veekens. Zij heeft zich jarenlang ingezet voor het 
bestuur als lid en als voorzitter. Zij heeft zelfs twee-
maal deel uitgemaakt van het Oker-bestuur. We 
gaan haar missen als voorzitter! Bedankt Rianne!

De groepsgrootte van Oker, is mede door lange co-
rona-periode, kleiner geworden en daarom zouden 
we het heel fi jn vinden nieuwe leden te mogen ver-
welkomen. In het bijzonder mannen, maar natuur-
lijk ook dames!

Op dinsdag 24 mei hebben wij een open repeti-
tie-avond in De Pit.

Deze start om 20:00 uur. Binnenkort meer daarover 
in Ons Eigen Erf. Het is gezellig! Neem gerust een 
vriend(in), broer/zus, zoon/dochter of buurman/
vrouw mee! Repeteer mee of volg de repetitie van-
af de zijlijn. Wij staan open voor alle vragen! Leef-
tijd vanaf 16 jaar.

Kijk ook op www.oker-overloon.nl en Facebook!
Tot ziens! Tot Oker!

Stef Swachöfer en Gilberte Crooijmans  Rianne Veekens

Nieuwe uitgave van Fiets & Wandelboekje

Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land 
van Cuijk geeft jaarlijks een Fiets & Wan-
delboekje uit, met een selectie van de 

meest interessante fi ets- en wandelrou-
tes door het Land van Cuijk. In het boek-
je staan ook advertenties van bedrijven 
die vaak aan of in de buurt van de routes 
zijn gelegen. Het boekje is verkrijgbaar bij 
Plien, Museumpark. 
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Puzzelen? Leuk...

Prijs deze keer beschikbaar gesteld door

CLEVERS

Zie pagina achteraan.

Op zaterdag 30 april organiseert “De Zonnegroet Overloon-
Holthees-Smakt” in samenwerking met H en A Mode een:  

Senioren Dames en Heren 

Modeshow & Verkoop 
Velen van u zullen dit herkennen als een activiteit die voorheen jaarlijks 

plaatsvond in het voormalige bejaardenhuis “Huize Loôn”. 

Vrij toegankelijk voor iedereen uit Overloon, Holthees en Smakt. 

Eventueel gekochte kleding kan contant of met pin worden afgerekend. 

De modeshow start om 13:30 uur. Vanaf 14:00 uur desgewenst 
verkoop. 

Zaal open vanaf 13:00 uur, einde middag 16:30 uur. 

Plaats: De Pit 14 oktoberplein 2, in Overloon. 

Meer info zie www.zonnegroet-ohs.nl 

Herinnering 

Op zaterdag 30 april organiseert “De Zonnegroet Overloon-
Holthees-Smakt” in samenwerking met H en A Mode een: 
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Modeshow & Verkoop 
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Vrij toegankelijk voor iedereen uit Overloon, Holthees en Smakt. 

Eventueel gekochte kleding kan contant of met Pin worden afgerekend. 

Speciale rolstoelkleding – kleding kan vermaakt worden. 

De modeshow start om 13:30 uur. Vanaf 14:00 uur desgewenst 
verkoop. 

Zaal open vanaf 13:00 u. inde middag 16:30 u. 

Plaats: De Pit, 14 ktoberplein 2, in Overloon. 

Meer info zie www.zonnegroet-ohs.nl 
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Eindelijk, na twee jaar, gingen de 
Paasspelen door. Een mooi club-
je dames besloot hieraan mee 
te doen. Gewoon een gezellige 
avond, we mogen weer onder de 
mensen komen. En wat hadden 

ze het gezellig gemaakt de dames van de organi-
satie, Els, Ine en Helma. Op de tafels lagen heerlij-
ke eitjes, mooie versieringen en grappige gehaakte 
paashaaskleedjes. Er waren groepen gemaakt van 
zeven dames. Ze hadden een leuke diadeem met 
een ei op het hoofd, zodat de groepjes herkenbaar 
waren. De hele avond waren er leuke spellen. Paas-
hazen liepen rond en begeleidden de spellen. Ook 
brachten ze een heerlijk advocaatje rond. Na de tel-
ling waren er verschillende dames in de prijzen ge-
vallen en mochten daarom iets leuks uitzoeken. Al 
met al hebben we er lang op moeten wachten maar 
het was een zeer geslaagde avond.

Op woensdag 6 april hadden wij een avond over 
pleegkinderen, gepresenteerd door Rubicon jeugd-
zorg, wat per 1 januari 2022 verder is gegaan onder 
de naam Pactum. Deze avond werd helaas niet druk 
bezocht door onze leden, maar het is wel een on-
derwerp dat erg actueel is. Er is een groot tekort aan 
pleegouders. Soms is het voor een jeugdige (tijde-
lijk) niet mogelijk om thuis te wonen. Pactum gaat 
dan op zoek naar een goede oplossing. Een pleeg-

gezin biedt de jeugdige een veilig thuis, aandacht 
en rust. Er is kortdurende pleegzorg, pleegzorg tij-
dens weekend en vakanties, maar ook pleegzorg 
voor een langere tijd. Er is hiervoor een fi nanciële 
tegemoetkoming. Heb je interesse om pleegouder 
te worden, dan kun je een informatiebijeenkomst 
bezoeken.
Zie de website www.rubicon-jeugdzorg.nl.

De jaarvergadering werd dit jaar gehouden op 13 
april. Het was fi jn om na een lange tijd weer een 
groot aantal leden te zien in de Pit. Na het offi ciële 
gedeelte vertelde Natalie Vossenberg uit Boxmeer, 
ondersteund door een powerpointpresentatie, over 
haar beroep: “Professional Organizer voor onder-
nemers en particulieren”. Oftewel: opruimcoach. 
Ze vertelde onder andere over de verschillen tussen 
vroeger en nu wat betreft de structuur in het dage-
lijkse leven (denk aan wasdag, gehaktdag) en over 
de fl inke hoeveelheid spullen in ons huis en in ons 
leven door de toegenomen welvaart. Ze gaf ons tips 
voor een opgeruimd huishouden, maar ook tips om 
je mailbox overzichtelijk te houden. En waarom is 
het soms zo moeilijk om spullen op te ruimen? Voor 
sommigen van ons was het een heel herkenbaar 
verhaal, voor anderen wat minder. Maar zoals Nata-
lie zegt: “Organiseren kun je leren!” Haar website: 
www.foxorganizing. 

Een mooi cadeau voor Christine Hendriks

Na de lange coronaperiode 
weer een 'Uit op Zondag' in 
Overloon. Op het program-

maboekje staat ‘Liedjes en versjes over de liefde’ 
uitgevoerd door zanggroep Palet uit Overloon. 
Tot verbazing en vreugde stroomde de zaal in MFC 
De Pit vol. Meer dan 100 mensen zijn deze middag 
naar deze “Uit op Zondag” gekomen. Gastvrouw 
van deze middag is de voorzitter van KBO Overloon 
mevr. Jacqueline Cremers. Ze verwelkomt alle aan-
wezigen en wenst zanggroep Palet veel succes.

Maar deze middag staat ook in het teken van het 
afscheid van mevr. Christine Hendriks als coördina-
tor van ‘Uit op Zondag’ in Overloon. Het was Chris-
tine die de eerste bijeenkomsten in Overloon orga-
niseerde. In samenwerking met de ‘Uit op Zondag’ 
in de Symfonie Boxmeer en zorgwooncentrum St. 
Anna Boxmeer werden diverse programma’s in el-
kaar gezet en artiesten gearrangeerd. Ook voor de 
extra hulp tijdens deze bijeenkomsten, denk aan 
het schenken van koffi e en thee, werd door Chris-
tine verzorgd.

In de pauze neemt dhr. Jan Jacobs, bestuurslid 
SWOGB het woord. Hij bedankt Christine voor de 
jarenlange inzet voor de ‘Uit op Zondag’ in Over-
loon en overhandigt haar een mooie bos bloemen. 

Maar het mooiste cadeau zijn de aanwezigen deze 
middag. Ze geven blijk van waardering voor Christi-
ne en laten ook zien dat ‘Uit op Zondag’ een plaats 
heeft in de gemeenschap van Overloon.

Christine gaat wel door als gastvrouw en Overloon 
zoekt voor haar een vervanger.
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TE HUUR: BEDRIJFSRUIMTE
In Het Impact Huis op De Oude Molen

is een aparte ruimte op de
1e verdieping te huur. 

• eigen opgang met vaste trap
• grootte 300 m2

• betonnen verdiepingsvloer
• puntdak
• direct beschikbaar

Voor meer info. mail naar
info@impact-spots.com

Dankbetuiging
De vele kaarten, prachtige bloemen,

lieve brieven, mooie woorden en
belangstelling bij het afscheid van

Kees
hebben op ons een diepe indruk gemaakt.

Wij bedanken jullie uit de grond van ons hart 
voor alle steun, vriendschap en liefde.

Familie van der Kroon

Stichting Gemeenschapshuis “de Pit” te Overloon
heeft per direct een vacature voor:

Medewerker Horeca (M/V)

Voor onze mooie locatie “de Pit” in Overloon zijn wij op zoek naar 
een allround medewerker(ster) Horeca. Wij zoeken een enthou-
siaste, fl exibele, energieke medewerker(ster) die van aanpakken 
houdt. Bent je een teamplayer en beschikbaar in weekenden en 

avonden, dan zoeken wij jou!

Kijk voor de volledige vacature op onze website www.depitoverloon.nl 

Doe jij er alles aan om onze gasten in de watten te leggen?

Stuur dan je CV met motivatiebrief
voor 6 mei 2022 naar:

sollicitatie@depitoverloon.nl
o.v.v. vacature medewerker Horeca de Pit,

t.a.v. Bestuur SGO de Pit.
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Na een minder leuke tijd waarin we afscheid moes-
ten nemen van twee mensen van het eerste uur, pak-
ken we de draad weer op en zetten onze schouders 
onder de werkzaamheden die al lang op ons liggen 
te wachten. Het opruimen van het archief waar we 
af en toe even waren en kort bleven, vraagt onze 
aandacht. De bestuurswisselingen die gedaan moes-
ten worden. Het kost allemaal tijd waardoor andere 
werkzaamheden bleven liggen. We gaan ervoor.

Zoals u misschien wel weet geven we ook lezingen 
over het ontstaan van de diverse dorpen, rondlei-
dingen door de dorpen, fi etstocht door het ‘Verbo-

den Gebied’. U bent welkom op de vrijdagmiddag 
in de Bieb om foto’s te laten scannen of voor vragen 
die we dan beantwoorden. Zolang de Oekraïense 
mensen er wonen zitten wij in het troostwinkeltje 
aan de grote tafel.

Hieronder twee foto’s waarvan we niet weten wie 
er opstaan. Weet u het wel? Laat het ons weten dan 
kunnen wij de tekst invullen op onze site.

Veel plezier met onze site  
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl

In memoriam Henk de Wijze
Henk, een van de mensen die vanaf het eerste begin 
van de Oude Schoenendoos aanwezig was. Hij staat 
op de foto die gemaakt is bij de oprichting van de 
stichting (zie website).

Hij was graag bezig met zijn handen en maakte o.a. 
de presentatieborden die nog steeds in gebruik zijn 
om een tentoonstelling mee aan te kleden en foto’s 

op te bevestigen. Hij was meer de technische man 
en keek ernaar uit om weer een tentoonstelling in 
te richten.

Toen de computer en de automatisering kwamen, 
bleef hij op de achtergrond betrokken.

Henk, bedankt voor je inzet.
Wij wensen de familie sterkte bij dit overlijden

A22332C025228

Openingstijden Maasziekenhuis op Koningsdag en Bevrijdingsdag

Op woensdag 27 april (Koningsdag) en donderdag 5 
mei (Bevrijdingsdag) heeft Maasziekenhuis Pantein 
aangepaste openingstijden. Voor spoedzorg is het 
Maasziekenhuis altijd 24 uur per dag bereikbaar.

Op deze dagen zijn de poliklinieken en de röntgen-
afdeling van Maasziekenhuis Pantein gesloten. De 

afdelingen Orthopedie, Reumatologie en Revalida-
tie van de Sint Maartenskliniek locatie Beugen zijn 
eveneens gesloten.

Ook de bloedafnamelocaties van het Maaszieken-
huis in het Land van Cuijk en Noord-Limburg zijn 
gesloten. Kijk op www.maasziekenhuispantein.nl 
voor de actuele informatie over de locaties en ope-
ningstijden.
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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 

2222 aapprriill MMaannnneenncciirrkkeell –– ddoooorr KKooeenn PPooeellss 1199..0000 uuuurr 
2255 aapprriill EEnnggeelleennaavvoonndd mmeett MMaarriieellllee BBeekkss -- vvooll 
44 mmeeii WWoorrkksshhoopp ppaalllleettsscchhiillddeerreenn  1133..3300 uuuurr 
99 mmeeii EEnnggeelleennmmiiddddaagg mmeett MMaarriieellllee BBeekkss 1133..0000 uuuurr 
1144 mmeeii DDaaggwwoorrkksshhoopp bbeeeellddhhoouuwweenn 
1166 mmeeii  WWoorrkksshhoopp ‘‘RRiittee ooff tthhee wwoommbb’’ –– MMaarrjjaann ‘‘tt LLaamm 

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

Ruimte voor úw ideeën!
              Honden lezing 

Hondencommunicatie – Wat bedoelt hij/zij? 
 Donderdagavond 28 april 2022 

 Begeleiding van hond en eigenaar 

Hondencoach Hélène Heijs            Tel. 06 81035777 
     www.hondengedragscoach.com

u kunt bij ons
ook online bestellen

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

       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 

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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(advertorial)

Workshop Veilig online bankieren
Internetcriminelen vallen elke dag mensen lastig met bijvoorbeeld valse e-mails en markt-
plaatsfraude. En dat wordt alleen maar meer. Want steeds meer geldzaken worden online 

geregeld. Wij willen u graag helpen om dit voor te zijn.
Daarom heeft RegioBank een gratis workshop Veilig online bankieren. 

Gratis workshop
Tijdens de gratis workshop leren we u graag hoe u veilig online bankiert.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden leert u bijvoorbeeld:
• Hoe u internetcriminaliteit herkent
• Welke vormen van internetcriminaliteit er zijn
• In welke situaties u uw gegevens niet moet delen
• Wanneer u een website of e-mail kunt vertrouwen

Voor wie is de workshop?
U wilt beginnen met Online Bankieren en bent onzeker over de veiligheid.
U bankiert al online en u wilt weten hoe u dit veilig kunt doen.
U bent ook welkom als u geen klant bent bij RegioBank.

Op 8 of 13 juni ontvangen wij u graag vanaf 19.00 uur in het kantoor
van de Regiobank op de Stevensbeekseweg 2. We starten om 19.30 uur.

Meld u nu aan
Heeft u interesse? Neem dan contact op met Nina Goes van Coppis & Cruijsen

via een mailtje naar nina@coppis-cruijsen.nl of bel met 0478 641301.

Bent u geen klant bij RegioBank? Ook dan bent u van harte welkom.
Loop gerust binnen, bel of stuur een e-mail.
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Bent u geen klant bij RegioBank? Ook dan bent u van harte welkom.
Loop gerust binnen, bel of stuur een e-mail.
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Afscheid schakelklassen Overloon

Binnenkort wordt er een 
bijzondere periode afge-

sloten op de Josefschool te Overloon. Na acht jaar 
zullen de schakelklassen na de meivakantie sluiten. 
In de periode 2014-2022 hebben honderden kinde-
ren die woonachtig waren op AZC Overloon de kans 
gekregen om op de Josefschool kind te zijn en de 
situatie en zorgen van thuis te vergeten. 

Het team dat werkzaam is in de schakelklassen 
heeft inmiddels hun hart verloren aan deze doel-
groep. De eerste vraag die vaak wordt gesteld door 
mensen zonder ervaring met nieuwkomers: ‘Hoe ga 
je om met de taalbarrière?’. Natuurlijk doe je veel 
met handen en voeten, maar je staat voor de klas als 
mens. Het belangrijkste voor deze kinderen is dat je 
er voor hen bent en de veiligheid waarborgt. Dat 
kan ook zonder taal door soms letterlijk een knuf-
fel te geven. Dit hebben veel leerkrachten van de 
Josefschool mogen ervaren. In alle reguliere groe-
pen hebben in de loop der jaren wel kinderen van 
het AZC gezeten. Dit waren kinderen die al onder-
wijservaring hadden op een andere school of in de 
schakelklas. 

De schakelklaskinderen en ouders zijn heel dank-
baar voor het feit dat ze mogen leren. Veel kinderen 
laten in een korte periode een enorme groei zien. 
Daar geniet iedereen van. De leerlingen van de Jo-
sefschool hebben kennis gemaakt met kinderen van 
over de hele wereld. Dit was in het begin nieuw en 
spannend, maar werd uiteindelijk ‘gewoon’. De kin-
deren van het AZC kwamen na schooltijd dan ver-
tellen dat ze gingen afspreken. Voor veel reguliere 
kinderen de normaalste zaak van de wereld, maar 

voor dit kind ging er een nieuwe wereld open. Ze 
straalde van oor tot oor!

Er is veel gelachen met de kinderen, maar er heb-
ben ook tranen gevloeid door de lastige situaties 
waar kinderen in zitten. Kinderen zaten vaak maar 
een paar maanden in de schakelklas. Daarna moest 
er afscheid worden genomen omdat het gezin ver-
huisde naar een ander centrum of woning. Dit was 
ook lastig voor de reguliere leerlingen. Wanneer er 
vriendschappen ontstonden en kinderen van de een 
op andere dag van school gingen. Voor de huidi-
ge schakelklasleerlingen volgt nu weer een periode 
van onzekerheid: waar gaan ze naar toe? Hoe vaak 
moeten ze nog wisselen van woonplek en school? 

Er zullen vele mooie herinneringen gekoesterd wor-
den. De Josefschool is in ieder geval heel dankbaar 
voor deze mooie periode. Hier is bij stil gestaan 
tijdens een afscheidsviering voor alle kinderen en 
ouders op woensdag 13 april. Vaak worden de juf-
fen bedankt door de kinderen en ouders bij het 
afscheid. Wij willen graag alle kinderen en ouders 
bedanken voor de mooie dingen die we samen heb-
ben meegemaakt! We wensen hen alle geluk van 
de wereld.

De Josefschool zal een nieuwkomersvoorziening be-
houden voor nieuwkomerskinderen uit de gemeen-
te Land van Cuijk. Met de expertise die de afgelopen 
jaren is opgebouwd zal onderwijs aan nieuwkomers 
uit de gemeente worden gegeven. Na ongeveer een 
jaar intensief taalonderwijs in de nieuwkomersvoor-
ziening zullen deze leerlingen doorstromen naar 
een reguliere school dichtbij huis.
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Overloon - Mill
0478 - 507171  •  www.vangemertbv.nl

korting op alle  
materialen voor  
tuinberegening!

Actie geldig t/m juni 2022

20%

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

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.
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Gemeente Land van Cuijk
verbetert vergunningverlening

Sinds de start van de nieuwe gemeente Land van 
Cuijk zijn er problemen met vergunningverlening. 
Op dit moment zijn er, door meerdere oorzaken, 
ruim 1.000 aanvragen in behandeling. Om deze ach-
terstand in te kunnen lopen is er een verbeterplan 
opgesteld. 

Wat gaan we doen?
Dit verbeterplan bevat een aantal maatregelen, 
waar je ook als inwoner mee te maken kunt krijgen 
of gebruik van kunt maken:
•  We zetten de conceptaanvragen stop bij WABO 

vergunningverlening. Dit geldt alleen voor nieu-
we conceptaanvragen. De conceptaanvragen die 
al zijn ingediend worden nog gewoon behandeld. 
Hierover wordt de komende tijd contact opgeno-
men met de aanvragers. 

•  We zetten in op het verbeteren van de intake voor 
de vergunningaanvraag. Zo werken we aan de 
voorkant aan snellere besluitvorming op de aan-
vragen. 

•  We gaan werken met fl itsvergunningen waar mo-
gelijk, bij eenvoudige plannen als een dakkapel 
bijvoorbeeld. 

•  We gaan duidelijk aan de voorkant communiceren 
welke bouwplannen vergunningsvrij zijn. Zo weet 

je beter waar je geen aanvraag voor hoeft in te 
dienen, dat scheelt werk bij de aanvrager en bij 
de gemeente. 

•  We gaan een inloopspreekuur voor pré-mantel-
zorgwoningen en mantelzorgwoningen organi-
seren, waarbij wij extra ondersteuning en infor-
matie kunnen bieden aan aanvragers die minder 
digitaal vaardig zijn.

•  We zorgen voor een vergunningverlener in het 
Klant Contact Centrum. Zo kun je de vragen over 
een vergunning meteen aan de vergunningverle-
ner stellen en hoeft er niet te worden doorverbon-
den.  

Meer informatie
De komende tijd gaan we op onze website de nieu-
we maatregelen uitleggen. Ook worden er daar 
waar nodig nieuwe formulieren geplaatst. Via onze 
gemeentepagina en de social mediakanalen gaan 
we hier regelmatig een update over geven.
Met aanvragers van een (concept)aanvraag wordt, 
als dat nodig is, contact opgenomen de komende 
tijd. Mocht u eerder een dringende vraag hebben, 
neem dan contact op met het Klantcontact cen-
trum, bereikbaar op 0485-854000.

Volleybalvereniging Sportivo

Nu we weer volop aan het vol-
leyen zijn kunnen we gelukkig 
aankondigen dat een aantal an-
dere Sportivo-activiteiten ook 
weer gepland is voor dit jaar.

Als eerste is onze traditionele Bloemenactie weer 
aan de beurt. Zaterdag 7 mei, daags voor Moeder-
dag, zullen onze leden weer huis-aan-huis 
langskomen met de mooiste perkplanten. 
Noteer deze datum alvast. Start ook alvast 
met het sparen van (klein) contant geld 
want je kunt niet pinnen bij deze verkoop!

Ook zal het Hemelvaarttoernooi dit jaar 
weer georganiseerd worden. Op donderdag 
26 mei gaan we er weer een gezellig toer-
nooi van maken, hopelijk onder de gebrui-
kelijke goede en zonnige weersomstandig-
heden. Houd de social media in de gaten 
voor meer info.

Ook bestaat onze vereniging dit jaar 40 jaar 
en dit willen we niet zomaar voorbij laten 

gaan. Een werkgroep is druk bezig om de feeste-
lijkheden uit te werken maar wat wel al bekend is 
dat we een feestavond houden voor alle leden en 
vrijwilligers op woensdag 25 mei, daags voor het 
hemelvaarttoernooi en een reünie voor alle (oud)
leden op zaterdag 8 oktober. Ben je lid of oud-lid, 
noteer deze data dan ook alvast.
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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 

’s!

uto

expertise
uw aututututututoooo oo 
o

rijwarararrarinininininggggg
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Sportcafé Raaijhal organiseert 

Wanneer: Voorrondes 21 + 28 mei 2022  

Finale:  4 juni 2022 (Pinksterzaterdag)

Aanvang:          19:30 uur  

Aantal deelnemers:     maximaal 40  

Inschrijfgeld: € 7,50 p.p.  

Voorrondes:  poules van 4 à 5 personen 

Finale:  winnaars en verliezers: 4 personen per poule 

Deelname: alleen als je afkomstig en/of woonachtig bent in 
Overloon

ZIN OM MEE TE DOEN? MELD JE DAN SNEL AAN 

Info en aanmelden t/m 10 mei: www.raaijhal.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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Carolina Jenniskens
Prof. Asserstraat 3 - 5825 CR Overloon
06  48 49 33 13 - info@saloncarolina.nl

www.saloncarolina.nl
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Agenda
2022
20 april
KBO, Kienen, de Pit, 14:00 uur
20 april
SSS’18, Vrienden- en vriendinnen-
dag, Sportpark, 18:15 uur
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
28 april
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
Restaurant Broer en Zus, 17:30 
uur
30 april
Zonnegroet, Modeshow en ver-
koop, de Pit, 13:30 uur
2 mei
Start Lónse Familie/Vrienden Bil-

jarttoernooi, Sportcafé Raaijhal
3 mei
OVO, sportief, vanaf de Pit, 19:00 
uur
4 mei
KBO, Kienen, de Pit, 14:00 uur
4 mei
Herdenking Slag om Overloon, 
Dodenherdenking, vanaf 19:00 
uur
7 mei
Sportivo, Bloemenactie
7 mei
KBO, Vrijwilligersdag
9 mei
SSS’18, Vrienden- en vriendinnen-
dag, Sportpark, 18:15 uur
11 mei
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
14 en 15 mei
Militracks, Oorlogsmuseum 
15 mei
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14:30 uur

18 mei
KBO, Kienen
18 mei
OVO, afsluitingsavond, de Pit, 
18:00 uur
20 en 21 mei
Scouting, 75-jarig jubileum
21 mei
KBO, Dagreis Maastricht - Dag-
boek van een Herdershond
21 mei
Fanfare, Instrumentendag
21 mei 
Voorronde Lónse Dartkampioen-
schappen, Sportcafé Raaijhal, 
19:30 uur
24 mei
Oker, Open repetitie, de Pit, 20:00 
- 22:00 uur
25 mei
Sportivo, Feestavond
26 mei
Sportivo, Hemelvaarttoernooi

Agenda 

Woensdag 20 april Kienen in De Pit. Aanvang 14:00 
uur.
Donderdag 28 april Samen Eten en Ontmoeten bij 
Restaurant Broer en Zus. Aanvang 17:30 uur. 
Woensdag 4 mei Kienen in De Pit. Aanvang 14:00 
uur.
Zaterdag 7 mei Vrijwilligersdag. Onze vrijwilligers 
ontvangen binnenkort nadere informatie.
Woensdag 11 mei Koken voor Ouderen. Alleen op 
uitnodiging. Aanvang 12:00 uur.
Zondag 15 mei Uit op Zondag. In De Pit. Aanvang 
14:30 uur. Programma volgt.
________________________________________________

Bedevaart Kevelaer 
Donderdag 9 juni 2022
De KBO-Overloon gaat, 
voor het eerst na Corona 
weer op bedevaart naar 
Kevelaer. Rond de mei-
maand, Mariamaand, is 
de bedevaart voor onze 
pelgrims een speciale 
tocht, maar ook een aan-
genaam uitje. In gedachten bij Maria en daar een 
kaarsje laten branden en het bijwonen van de mis in 
de Kerzenkapelle doet menigeen goed. Onze werk-
groep bedevaart is weer actief met de voorberei-

ding van programma en inhoud van de viering. Pa-
ter Ruud Willemsen zal onze viering daar voorgaan.

De pelgrims kunnen weer TE VOET, op de FIETS of 
met de AUTO naar Kevelaer en we ontmoeten el-
kaar op het plein bij de Mariakapel. Eind april ont-
vangen onze leden een fl yer met opgavestrook.

Uit op Zondag
Zondag 10 april vond in de Pit een optreden plaats 
van het koor Palet. De opkomst was geweldig. De 
aanwezigen genoten, ondanks het fraaie weer, van 
de mooie klanken van dit koor. Naast de mooie lied-
jes werden passende teksten voorgedragen met als 
thema “Liefde”. Het optreden werd georganiseerd 
door KBO Overloon in samenwerking met SWOGB. 
(Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer). Op 
zondag 15 mei is de eerstvolgende Uit op Zondag 
activiteit. Wij hopen dan ook weer velen van u te 

mogen begroeten. De entree is dan weder-
om gratis.

Samen Eten en Ontmoeten
Op donderdag 28 april kunnen KBO-leden 
aanschuiven bij het Samen Eten en Ontmoe-
ten. Opgave bij Christine Hendriks bij voor-
keur per e-mail: hendriksarts@gmail.com 
(telefoon 06-13180710). Dit keer zijn we te 
gast bij Restaurant Broer en Zus. Deelnemers 
betalen € 17,50 voor het eten, exclusief de 

drankjes. Let op in tegenstelling tot andere keren is 
het deze keer niet op vrijdag, maar op donderdag. 
Aanvang 17:30 uur. 
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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
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27 mei
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
28 mei
Voorronde Lónse Dartkampioen-
schappen, Sportcafé Raaijhal, 
19:30 uur
1 juni
KBO, Kienen
3 t/m 5 juni
Fanfare, Concertreis
4 juni
Finale Lónse Dartkampioenschap-
pen, Sportcafé Raaijhal, 19:30 uur
5 en 6 juni
Openluchttheater, Zaad van de 
Satan door Harmonieorkest Aule-
tes 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
20 t/m 25 juni
Tennis Padel Loonse Duinen, Zo-
mer open toernooi 
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 lmmu-
ziek, Openluchttheater
20 juli
KBO, Kienen
26 t/m 28 juli
Kindervakantieweek
27 juli
Openluchttheater, Familievoor-
stelling Pim en Pom en de Bees-
tenbende door Mario en Saffi ra, 
14:30 uur

29 juli
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
3 augustus
Openluchttheater, Ricciotti’s Fu-
tura-tour door Ricciotti ensemble
10 augustus
KBO, Koken voor Ouderen
10 augustus
Openluchttheater, De Tovenaar 
van Os door Toneelvereniging 
Mariahout, 14:30 uur
16 augustus
Zonnegroet, BBQ
23 augustus
KBO, Kermislunch voor Ouderen
26 augustus
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
27 en 28 augustus
Festival Schijt aan de Grens, ’t 
Helder
31 augustus
Openluchttheater, Op reis met 
Dirk Scheele
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
17 september
Zonnegroet, Verwendag
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
8 oktober
Sportivo, Reünie 
9 oktober
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
10 oktober
Wie wà bewaart, Workshop Lòns 
praote, de Pit, 20:00 uur
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”
7 november
Zonnegroet, Verwendag
9 november
KBO, Koken voor Ouderen
13 november
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
14 november
KBO, Kijk op Kunst
16 november
KBO, Kienen
21 november
Wie wà bewaart, Workshop Lòns 
praote voor de jeugdcarnaval, de 
Pit, 18:30 uur
24 november 
KBO, Algemene leden vergade-
ring
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
30 december
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
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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 24 april.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door CLEVERS.

De winnaar van de puzzels in de uitgave van 6-4: Wilhelmien Verhoeven
(prijs beschikbaar gesteld door RESTARIA LOON.)

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.
BULDERBAAN
ENTER
FAKKELDRAGER
FANFARE
GANGES
GELEERDE
GOKJE
HOUTNERF
INKOMEN
INTREK
KOKEND
KRONKEL
KURAS
LAANTJE

LAARZEN
LEVENSDAGEN
OTTER
RAAKVLAK
RATEL
RAZZIA
SFEER
STATIONSCHEF
STENO
VERSIE
ZAKEN
ZWAAN
ZWAKHEID

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

Horizontaal: 1 vrucht 6 lezing 11
laatstleden 12 wijsje 13 hetzelfde 14
in opdracht 16 laan 18 grote bijl 20
Europese vrouw 22 kuip 23 bedelmon-
nik 25 rondrit 26 een zekere 27 deel 
v.e. boom 28 afslagplaats bij golf 30
jaartelling 31 scherp 33 hengselvat 35
titel 36 oude lengtemaat 38 zaadje 
41 rij 45 Turks bevelhebber 47 steen-
soort 48 tochtje 49 pl. in Gelderland 
51 bevlieging 53 wolplukje 55 land in 
Zuid-Amerika 56 strijdperk 58 wees 
gegroet 59 bloedgever 60 of dergelijke 61 land 
in Azië 63 deel v.h. been 65 trekdier 66 griezel 67
ski-onderdeel.

Verticaal: 1 iedereen 2 verheven stand 3 ontkenning 
4 uitroep van pijn 5 guitig 6 bezoek 7 en dergelij-
ke 8 koordans 9 vlek 10 partij in een geding 11 na-
derhand 15 Russisch gebergte 17 deel v.h. lichaam 

19 kosten koper 21 stuurinrichting 23 ijdeltuit 24
vertrager 27 deel van Oostenrijk 29 muggenlarve 
32 kippenziekte 34 profeet 37 koningstitel 38 over-
levering 39 opschudding 40 door water omgeven 
land 41 Europese taal 42 vordering 43 Europeaan 44
portemonnee 46 keukengerei 50 voorstelling in de 
slaap 52 uniek 54 ultraviolet 55 draskolk 57 vlakte-
maat 59 projectieplaatje 62 slee 64 namelijk.
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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 24 april.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door CLEVERS.

De winnaar van de puzzels in de uitgave van 6-4: Wilhelmien Verhoeven
(prijs beschikbaar gesteld door RESTARIA LOON.)

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.
BULDERBAAN
ENTER
FAKKELDRAGER
FANFARE
GANGES
GELEERDE
GOKJE
HOUTNERF
INKOMEN
INTREK
KOKEND
KRONKEL
KURAS
LAANTJE

LAARZEN
LEVENSDAGEN
OTTER
RAAKVLAK
RATEL
RAZZIA
SFEER
STATIONSCHEF
STENO
VERSIE
ZAKEN
ZWAAN
ZWAKHEID

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

Horizontaal: 1 vrucht 6 lezing 11
laatstleden 12 wijsje 13 hetzelfde 14
in opdracht 16 laan 18 grote bijl 20
Europese vrouw 22 kuip 23 bedelmon-
nik 25 rondrit 26 een zekere 27 deel 
v.e. boom 28 afslagplaats bij golf 30
jaartelling 31 scherp 33 hengselvat 35
titel 36 oude lengtemaat 38 zaadje 
41 rij 45 Turks bevelhebber 47 steen-
soort 48 tochtje 49 pl. in Gelderland 
51 bevlieging 53 wolplukje 55 land in 
Zuid-Amerika 56 strijdperk 58 wees 
gegroet 59 bloedgever 60 of dergelijke 61 land 
in Azië 63 deel v.h. been 65 trekdier 66 griezel 67
ski-onderdeel.

Verticaal: 1 iedereen 2 verheven stand 3 ontkenning 
4 uitroep van pijn 5 guitig 6 bezoek 7 en dergelij-
ke 8 koordans 9 vlek 10 partij in een geding 11 na-
derhand 15 Russisch gebergte 17 deel v.h. lichaam 

19 kosten koper 21 stuurinrichting 23 ijdeltuit 24
vertrager 27 deel van Oostenrijk 29 muggenlarve 
32 kippenziekte 34 profeet 37 koningstitel 38 over-
levering 39 opschudding 40 door water omgeven 
land 41 Europese taal 42 vordering 43 Europeaan 44
portemonnee 46 keukengerei 50 voorstelling in de 
slaap 52 uniek 54 ultraviolet 55 draskolk 57 vlakte-
maat 59 projectieplaatje 62 slee 64 namelijk.
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Leefstijl Coaching (voeding, beweging, ontspanning)
Vitaliteit Coaching (mind-set, stress- en burn-out, werk/privé)

- Plan jouw gesprek via www.rootscarrots.nl -

�����	���

��	��

���
���

Roots & Carrots
verbreedt haar expertise van

voeding richting vitaliteit.

En om dit te vieren, ontvang je in de maand april/mei

t.w.v. € 70,-

Een eenmalig gesprek waarmee jij verder kunt?
of

de ideale start van jouw pad richting gezondheid...

Het is aan jou!

Anke Philipsen - Roots & Carrots
Peter Zuidstraat 14 - Overloon

06-30179165 - anke@rootscarrots.nl

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

ifi, onderhoud en reparatie.  

•
•
•

•
•
•
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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   4 mei
aanleveren uiterlijk 27 april 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!


