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Popcornverkoop tijdens carnaval voor CliniClowns
Hallo, wij zijn Wout
en Wout.
Wij zitten in groep 8 en
doen dit jaar mee aan de
carnaval. Het thema van de jeugdcarnaval is Circus. Tijdens de carnaval zijn wij de popcornverkopers van het
Circus. Wij gaan dan popcorn verkopen voor het goede
doel: de CliniClowns.

Hallo, ik ben Nick.

Wij vinden dit doel goed aansluiten bij het thema van
de carnaval. Maar wij hebben ook voor dit goede doel
gekozen omdat Nick, ons klasgenootje die door zijn
ziekte dit jaar geen carnaval kan vieren, al heel vaak
in het ziekenhuis heeft gelegen. Hij heeft tijdens zijn
ziekenhuisopnames al regelmatig een bezoek gehad
van de CliniClowns. En zoals jullie kunnen lezen, is het
met de CliniClowns, ondanks pijn en verdriet een dolle
boel. De CliniClowns laten ook zieke kinderen weer
even lachen.
Wij hopen na de carnaval namens de hele jeugdcarnaval een mooi bedrag te kunnen doneren aan de CliniClowns.
Dus kom tijdens de carnaval bij ons popcorn kopen.
Of ondersteun dit goede doel door een bijdrage in de
collectebus. De collectebus hebben we altijd bij ons tijdens deze dolle dagen, ook tijdens de optocht. Laat
het voor kinderen die in het ziekenhuis liggen, ook
even een dolle boel zijn.

Ik ken jammer genoeg, veel verschillende CliniClowns.
Elk ziekenhuis heeft zijn eigen CliniClowns. Zo ken ik
Jip en Mimi uit het Maasziekenhuis Boxmeer en o.a. Jopie, Biba en Gigi uit het Radboudziekenhuis in Nijmegen. Elke dinsdag komen ze op de afdeling. Je hoort ze
al van ver aankomen met hun muziek of liedjes. Soms
voel ik me niet lekker en heb ik er eigenlijk geen zin in,
maar ze weten me toch altijd op te vrolijken.
Het aller-leukste was toen Biba en Jopie mijn hele
kamer verbouwd hebben. Ik was met mijn radiografisch bestuurbare auto aan het rijden, maar omdat de
kamertjes zo klein zijn, reed ik steeds tegen van alles
aan. De stoelen stonden behoorlijk in de weg. Nou, dat
hebben Biba en Jopie zo opgelost. De een na de andere stoel werd letterlijk de gang op gegooid en zelfs
de kast moest de gang op. Dat ging natuurlijk niet,
veel te groot en te zwaar, maar zij kregen het bijna
voor elkaar. En dan niet netjes aan de kant in de gang
zetten, nee hoor, midden in het pad en voor de deur.
Hilarisch om te bekijken, want het gaat natuurlijk met
aardig wat gestuntel en gedoe.
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Ook jarig zijn als je in het ziekenhuis ligt, is niet erg
als de CliniClowns langskomen, want zij weten er
een geweldig feest van te maken. Je wilt niet weten
wat ze allemaal in hun tas hebben, de gekste dingen worden eruit tevoorschijn gehaald. Dus toen ik
jarig was, hebben Jip en Mimi mijn kamer versierd.
Waarmee vraag je je af? Nou met een rol schilderstape kun je héél veel doen. Dus kriskas door mijn
kamer, over mijn bed, de lamp, aan de deurklink en
zelfs mama werd onder geplakt, overal hing tape.
Daaraan hingen ze opgeblazen handschoenen,
rietjes, stukjes van papieren bekertjes, lege antibioticaflesjes, mondkapjes. Het was een hele doolhof
geworden. Je moest overal overheen en onderdoor

kruipen. En dan natuurlijk de verpleegkundige bellen, die dus de opdracht krijgt om alles te laten zitten en die dan ook overal overheen moet stappen
en onderdoor moet kruipen.
Het gaat natuurlijk helemaal nergens over en ze zijn
maximaal 10 minuten bij me, maar in die paar minuten heb ik wel heel veel plezier en vergeet ik dat ik
in het ziekenhuis ben. “Het zijn de kleine dingen die
het doen”, zeggen ze wel eens en de CliniClowns
weten precies díe kleine dingen te vinden!!

Helpt u mee om onze Theobalduskerk te behouden en voor de toekomst
veilig te stellen?
Wij vragen u vriendelijk, als u nog niet gereageerd hebt, het inschrijfformulier in te vullen en zo spoedig mogelijk te bezorgen in de brievenbus van de
pastorie naast de voordeur.
De enveloppen worden niet opgehaald.

Nieuws uit de Theobaldusparochie Overloon.

“Wij hopen na de carnaval een mooi bedrag te kunnen doneren aan de CliniClowns, helpt u ons mee?”

Beste ouders/verzorgers,
kinderen.

Help ‘de pit’ naar duurzaam
Ons gemeenschapshuis
‘de pit’ kent, zoals jullie
ondertussen via diverse bronnen hebben vernomen,
een exploitatietekort van 30.000 à 40.000, - euro per
jaar. Het belangrijkste gedeelte wordt veroorzaakt
door de teruglopende horeca-inkomsten. Echter
ook een serieus bedrag vormen de hogere energiekosten. De nieuwbouw heeft door goede isolatie
de gaskosten laten dalen. Echter de uitgebreide klimaatinstallatie, verplicht door diverse regelgeving,
heeft met name de elektrakosten sterk laten stijgen. Vanuit het bestuur is nu een tijdelijke werkgroep gestart welke gaat bezien hoe we ‘de pit’
duurzamer kunnen maken en daarmee de energiekosten kunnen terugbrengen tot onder het niveau
van voor de nieuwbouw.
Dit team bestaat uit Eric Toonen (bestuurslid van
‘de pit’), Stijn Heijs (directeur van Henra) en Antwan
Custers (Van Gemert Installatiegroep). Doelstelling
van het team is de energiekosten met minimaal
10.000, - euro per jaar te verlagen.
De werkgroep zal een aanpak volgen conform de
zogenaamde “trias energetica” driestappenstrategie. Deze drie stappen zijn:
Stap 1: Maximaal energie besparen (wat je niet gebruikt hoef je ook niet te betalen)

Stap 2: Maximaal energie zelf duurzaam opwekken
(zonneboiler en zonnecellen)
Stap 3: Indien nog fossiele brandstoffen nodig zijn
deze zo efficiënt mogelijk gebruiken.
Uiteraard kosten de te nemen maatregelen ook
geld, wat er nauwelijks is vanwege het exploitatietekort. Henra als lokale onderneming zal de projecten financieel ondersteunen en heeft toegezegd
over meerdere jaren minimaal 10.000, - euro te
sponsoren om ‘de pit’ duurzamer te maken.
Inmiddels is een eerste inventarisatie gemaakt en
worden de diverse mogelijkheden verder onderzocht en uitgewerkt. Helder is al wel dat een groot
aantal zonnecellen op het dak één van de maatregelen gaat zijn. Hierbij wordt tevens onderzocht om
dit in een energie- coöperatie te doen, waarbij alle
inwoners in Overloon ook kunnen deelnemen om
voor zichzelf zonnepanelen te realiseren. Momenteel wordt daarvoor een haalbaarheidsonderzoek
uitgevoerd. We hopen daar later meer over te kunnen vertellen.
Mochten jullie nog ideeën of suggesties hebben op
het gebied van energiebesparing of heb je mogelijk
belangstelling om mee te doen in een collectief zonnepanelenproject, dan kun je dat melden bij Stijn
Heijs via een mail aan stijnheijs@outlook.com.

Het mag geen naam hebben
Carneval ien Loën - Mis ’t nie…!
Je meldt je toch niet af voor ’n bieravond..!
De Pit verduurzaamt - karren maar…!

We nodigen jullie allemaal weer uit voor de kinderwoorddienst op zondag 5 maart om 10.30 in de
kerk te Overloon.
Deze zondag is de eerste zondag van de veertigdagentijd.
Het thema van deze zondag is: Blijf trouw aan God
en laat je door niemand op de verkeerde weg brengen.
Heb jij ook wel eens iets in de winkel zien liggen
wat je heel graag wil hebben, maar het is veel en
veel te duur om te kopen. Of zou je graag die reep
chocolade willen hebben in de winkel, maar je hebt
geen geld bij je. Je vriendje zegt: nou, dan neem je

de reep chocolade toch gewoon mee. Er liggen er
zoveel; die missen ze vast niet. Wat doe je dan?
Vandaag maakt Jezus ook zoiets mee. Hij verblijft
40 dagen helemaal alleen in de woestijn.
Samen gaan we hier over in gesprek, luisteren we
naar het verhaal.
Jullie komen toch ook weer?
Tijdens de Kinderwoorddienst wordt aan kinderen
het Bijbelverhaal van die zondag op hun niveau uitgelegd. Daarna is er een verwerking in de vorm van
een gesprek, een quiz, een knutselwerkje of een
puzzelblad. Het is altijd erg gezellig bij de Kinderwoorddienst! Kom jij ook een keertje kijken
Tot dan allemaal,
Groetjes Gerda

Presentatieviering van de communicanten Vierlingsbeek, Overloon
zondag 12 maart om 10.30 in de kerk te Overloon
Tijdens deze viering zullen de communicanten zich
presenteren in de viering.
Zij stellen zich dan voor door o.a. hun naam te noemen aan de mensen in de kerk.
Samen nemen ze actief deel aan de viering door o.a.
te lezen, pastoor te helpen, een lied te zingen.
Kerkberichten

Zij zullen het erg leuk vinden als klasgenootjes, familie, vrienden en kennissen hierbij aanwezig kunnen zijn.
U bent allen van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Voorganger:
Acoliet: Ans Abels

5 maart – 11 maart
Nelly van Gemert tel. 642504

Zondag 5 maart 10.30 uur
Eucharistieviering en Kinderwoorddienst
Voorganger:
Acolieten: Ans Abels en Gerda
Willems
Koor: Dames- en Herenkoor

Vieringen in Huize Loôn
Maandag 27 februari 19.00 uur
Eucharistieviering

Kosterdienst
19 februari – 25 februari
Jan Hendriks, tel. 641753
26 februari – 4 maart
Tiny Willems, tel. 641814

Overleden
2 februari:
Dina Verdijk-Verstraaten, 94 jaar

Vieringen 26 februari – 11 maart
Zondag 26 februari 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acolieten: Gerda Willems en Wim
Nabuurs
Koor Dames- en Herenkoor
Intenties: Annie Megens-Thoonen
Woensdag 1 maart (de aanvang is
nog niet bekend)
Aswoensdag

Maandag 6 maart 19.00 uur
Eucharistieviering

ABORTUS, DE JUISTE KEUZE?
KOM NAAR DE LEZING OP 9 MAART!
In Nederland sterven jaarlijks 30.000 kinderen in de
moederschoot door abortus. Abortus is een groot
kwaad voor zowel de ongeboren kinderen en hun
moeders als voor de gehele maatschappij. Stichting
Stirezo verzorgt een avond bij u in de buurt rondom
het thema abortus. U verneemt waar abortus vandaan komt, wat de huidige situatie in Nederland is
en wat wij eraan kunnen doen.
Met de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur
willen wij u oproepen om ook stem te geven aan
de ongeborenen, die hun stem niet kunnen laten
horen. Laat u informeren en helpt u mee de cultuur
voor het leven op te bouwen!
Stichting Stirezo zet zich met haar activiteiten voor
deze zaak in door het publiek te informeren via
post en mail, facebook en website, via lezingen in

het land, door druk te zetten op de politiek, protestmarsen mede te organiseren, te bidden en informatie over hulporganisaties te verstrekken bij klinieken en met hulp aan zwangere vrouwen. En dat
is hard nodig. Om in ons werk zelf actief te worden
of ons financieel bij te staan kunt u terecht op de
website: www.stirezo.nl
Meer weten over abortus om beter te kunnen kiezen?
Kom naar de lezing op donderdag 9 maart.
Locatie: Lepelstraat 13-A te Sint Anthonis,
Aanvang 20.00 uur.
Sprekers: Hugo Bos en Rutger Schimmel
Aanmeldingen via het Parochiecentrum, tel. 0485471246,
of via info@stirezo.nl of 024-322 14 25.

GELOOFSBIJEENKOMST
In tegenstelling tot eerder bericht zal in maart de bijeenkomst niet op 14 maart maar een week eerder,
op 7 maart, gehouden worden. Het thema zal zijn: hoe laat God zich kennen? En wat voor bezwaren
worden er door niet-gelovigen tegen het bestaan van God ingebracht en hoe deugdelijk zijn die
argumenten? De bijeenkomst begint om 20.00 uur op het Parochieel Centrum in St. Anthonis, en duurt
tot 22.00 uur. U bent van harte welkom.

Aan alle inwoners van Overloon
Het Leefbaarheidsfonds van de dorpsraad heeft geld beschikbaar voor initiatieven tot verbetering van
- de naam zegt het al - de leefbaarheid.

TV-uitzendingen
U kunt via de Omroep Land van Cuijk, voorheen de
BLOS RTV Boxmeer, naar de uitzendingen kijken via
kanaal 40. De uitzendingen zijn alleen te ontvangen voor Ziggo abonnees.
De digitale TV-programma’s zijn, behalve in de gemeente Boxmeer, ook te zien in de gemeenten St.
Anthonis, Mill en St.Hubert, Cuyk, Grave, Uden,
Veghel en Landerd.

Met een envelop in de brievenbus naast de voordeur van de pastorie of
in de pastorie op zondagmorgen na de viering of op
dinsdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur.
De kosten voor een intentie bedragen € 10.

Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur en bij
bijzondere feestdagen wordt de viering uitgezonden vanuit de kerk via het TV kanaal Omroep Land
van Cuijk.
Intenties opgeven
IIndien u uw intentie voor de vieringen van 12 en 19
maart bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld
wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk
dinsdag 28 februari op te geven.
U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden:

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

Iedere dinsdag is er gelegenheid om
binnen te lopen in de pastorie voor
het opgeven van een intentie, een
praatje, samen een kopje koffie drinken, voor een vraag of als u iets te
melden hebt.
De pastorie is hiervoor geopend van
10.00 – 11.30 uur. Wel even aanbellen! Ook de kerk is dan open voor
het opsteken van een kaarsje en een
gebed.

1.
2.

Voor het melden van een overlijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat van de
parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel. 0623887860,
Nadat binnen de parochie een kennisgeving van
overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende
mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden
geluid en zal melding worden gedaan op de parochiesite: www.theobaldusparochie.nl

Binnenlopen in de pastorie
op dinsdagmorgen

Voor het uitkeren van bedragen gelden de volgende criteria:

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Bereikbaarheid Parochie
Maria, Moeder van de Kerk

12.

Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende adres: Lepelstraat 13 A, 5845 BK St. Anthonis,

13.

tel. 0485-471246 en is geopend van maandag t/m woensdag
van 09.00-12.30 uur en op vrijdag van 09.00-12.30 uur
Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te bereiken onder telefoon 06
23 88 78 60.
E-mail:
secretariaat@parochiemariamoedervandekerk
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de Kerk: www.
parochiemariamoedervandekerk.nl

Alleen projecten die de leefbaarheid in Overloon bevorderen en toegankelijk zijn voor de
gehele gemeenschap komen in aanmerking.
Alleen projecten op sociaal cultureel gebied die Overloonbreed worden opgezet, komen
voor subsidie in aanmerking.
Projecten dienen duurzaam, niet commercieel, en voor een breed publiek toegankelijk te
zijn en mogen geen persoonlijk belang dienen voor de aanvrager(s).
Projecten dienen uitgevoerd te worden binnen Overloon en alleen beschikbaar te zijn voor
Overloonse inwoners en/of verenigingen.
Projecten mogen geen winstbelang hebben.
De aanvraag dient tussen 1 januari en 1 april van het lopende kalenderjaar te worden
ingediend bij de dorpsraad.
De aanvraag wordt door middel van een volledig ingevuld aanvraagformulier ingediend bij
de dorpsraad. Het formulier is ook op te vragen via de website van de dorpsraad, zie
contactpagina.
De aanvraag moet worden voorzien van een meerjarenplanoverzicht dat betrekking heeft
op het lange termijn (jaarlijks) onderhoud van aangeschafte objecten.
De dorpsraad neemt vóór 30 april van het lopende kalenderjaar een beslissing over de
toekenning van de subsidieaanvraag.
De projecten moeten in het lopende kalenderjaar worden gerealiseerd.
De werkgroep, bestaande uit 3 leden van de dorpsraad, kan de aanvrager(s) uitnodigen om
hun project(en) nader toe te lichten.
De aanvrager legt uiterlijk 31 december van het lopende kalenderjaar verantwoording af
over de uitgave(n), door middel van het overleggen van facturen en/of een bewijs van
betaling en/of bewijs van aangaan van een verplichting (bijvoorbeeld een contract).
Aan het einde van het lopende kalenderjaar zal de dorpsraad beslissen of in het volgende
kalenderjaar binnen dit fonds bedragen worden uitgekeerd. Deze beslissing wordt op de
website van de dorpsraad bekend gemaakt.

Inschrijvingen kunnen, ondersteund met argumentatie die voldoet aan bovenstaande criteria, gericht
worden aan brievenbus@dorpsraadoverloon.nl. Kijk ook op de website: www.dorpsraadoverloon.nl.
Laat het geld niet liggen, maar zet het in voor de leefbaarheid in Overloon!
De werkgroep Leefbaarheidsfonds van de dorpsraad,
Wilma Nabuurs - Mia Peters – Twan Wilmsen

Huibuukenieuws
Opgave voor de Carnavalsoptocht
nu ook online mogelijk!
Opgeven voor de Carnavalsoptocht
is mogelijk op zaterdag 25 februari
tussen 10.00 en 12.00 uur in de foyer van De Pit.
Tot zover niets nieuws. Nieuw is wel dat opgeven
voor de optocht dit jaar ook online kan. Tot vrijdag
24 februari 22.00 uur kun je terecht op
www.huibuuke.nl/optocht.
In tegenstelling tot wat er in D’n Huiwage staat,
is er dit jaar nog maar één categorie wagens. De
laatste jaren zien we veel goed verzorgde groepen
deelnemen. Dit willen we graag belonen en tegelijkertijd stimuleren. Daarom hebben we besloten om
het prijzengeld voor deze categorie te verhogen!
Ook dit jaar is er de publieksprijs. Tijdens de optocht
zullen er willekeurig een groot aantal stembiljetten
uitgedeeld worden. Hierop kan een van de deelnemende voorstellingen aangekruist worden. Aan het
einde van de optocht worden de stembiljetten weer
ingenomen. Zorg dus dat u een pen op zak heeft en
stem mee voor de publieksprijs!
Heb je nog vragen over de optocht, mail dan naar
optocht@huibuuke.nl.
Receptie Prins Freek I en Prinses Marjon
Op zaterdag 25 februari vindt de traditionele prinsenreceptie weer plaats. Vanaf 20.30 uur zullen
velen die hen dierbaar zijn, Prins Freek en Prinses
Marjon in het zonnetje zetten. Aansluitend, vanaf
ongeveer 22.00 uur zal DJ Ricky Corony de tent op
z’n kop zetten en is er de mogelijkheid om het prinsenpaar persoonlijk te feliciteren. Wij zien u graag
op deze gezellige aftrap van de Lónse Carnaval!
Huibuukvlag
Nog steeds voldoende op voorraad: de originele
Huibuukvlag. Deze vlag is verkrijgbaar bij DA Over-

loon en nog steeds online te bestellen:
www.huibuuke.nl/huibuukvlag.
Leukste Carnavalsfoto
Ook dit jaar gaan we op zoek naar “De Leukste Carnavalsfoto”. Stuur tijdens de Carnavalsdagen al je
selfies en andere leuke foto’s via WhatsApp naar de
Huibuuke. Op Carnavalsdinsdag, voor aanvang van
het Huilalbal, laten we de leukste en origineelste
foto’s voorbij komen en kiezen we één foto van het
jaar. Deze foto krijgt van ons eeuwige roem op social media en onze website.
Sla dus nu alvast het telefoonnummer van De Huibuuke op in je telefoon (06-22139988) en stuur door
die foto’s!
Van Hier nor Daor
Ook dit jaar is het buitenspektakel “Van Hier nor
Daor” op de dinsdagmorgen er weer. Tijdens deze
activiteit zullen zo’n 12 vriendengroepen de strijd
weer met elkaar aangaan. Door middel van een
tiental eenvoudige, hilarische spelletjes wordt gestreden voor de titel “Vriendengroep van het jaar”.
Ook meedingen naar deze titel? Dat kan! Geef je
team, bestaande uit een captain en 4 teamleden, op
via vhnd@huibuuke.nl en maak kans op de hoofdprijs: een fust bier (of de waarde daarvan uitgekeerd in consumptiebonnen)!
Huibuuke bedankt!
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor
de gulle giften en leuke reacties die wij gekregen
hebben bij het rondbrengen van D’n Huiwage.
Mede dankzij uw bijdrage kunnen we ervoor zorgen dat de Lónse Carnaval blijft zoals deze al jaren
is: bomvol activiteiten voor jong en oud, laagdrempelig en één groot feest. Heel hartelijk dank daarvoor.
Bestuur Stichting De Huibuuke

KBO-OVERLOON
(opgericht anno 1955)
AGENDA vanaf 22 februari
VRIJDAG 24 FEBRUARI: Bijeenkomst van Samen Eten
in “Museumzicht”. Aanmelden bij Wilmie Bongers
(0650536544) of mail wilmiebongers@hotmail.com
of Theobaldusweg 71.
DONDERDAG 2 MAART: Bedevaart naar Smakt. De
Heilige Mis – welke om half drie begint – zal opgedragen worden door kapelaan Donders. Iedereen
dient voor eigen vervoer zorg te dragen. Mocht dat
echter toch niet lukken, bel dan - uiterlijk tot en met

27 februari - naar Wim Nabuurs op telefoonnummer 641492.
WOENSDAG 8 MAART: Koken voor ouderen. In de
Pit. Aanvang: 12.00 uur. Diegenen, die op basis van
bereikte leeftijd en verjaardagsdatum aan de beurt
zijn, zullen op tijd ter tafel worden genodigd.
ZONDAG 12 MAART: Uit op zondag. Van half drie
tot rond vier uur. In de Pit. Gratis toegang voor iedere belangstellende van iedere leeftijd. Lid of geen
lid. Het programma zal te zijner tijd bekend worden
gemaakt.

VRIJDAG 31 MAART: Bijeenkomst van Samen Eten
in de Raaijhal. Aanmelden, liefst tot een week tevoren, bij Wilmie Bongers (06/50536544) of wilmie.
bongers@hotmail.com.
Servicebericht: KBO’s belasting-invulservice 2017
komt weer in actie:
Voor het invullen van uw belastingaangifte 2016
zullen de invullers u benaderen om een machtiging
aan te vragen; daarvoor hebben ze nodig: het BSNnummer en geboortedatum van u en uw partner.
De invuller zorgt voor de aanvraag. De machtigingscode wordt naar het adres gestuurd, waarop de
hulpvrager in de Basisadministratie Personen staat
geregistreerd. Met deze code kan de invuller uw

aangifte doen.
Voor wie is de belastinginvuller werkzaam?
Senioren die voldoen aan het inkomens- en leeftijdscriterium. In Noord-Brabant is de Belastingservice bestemd voor senioren die voldoen aan de
leeftijds- en inkomensgrens. De doelgroep bestaat
uit senioren die minimaal de AOW-leeftijd hebben bereikt. Als inkomensgrens voor de doelgroep
geldt: voor een alleenstaande: 35.000 euro en voor
gehuwden/samenwonenden 50.000 euro. De belastingservice ondersteunt alleen bij het doen van een
“eenvoudige”aangifte IB. Voo verdere informatie
of invulhulp kunt u contact opnemen met KBOOverloon, telefoon 0478-640125. r

Beste inwoners van Overloon
Op de hoek Vierlingsbeekseweg/
Venrayseweg in Overloon wordt
binnenkort gestart met de realisatie van een nieuwbouwproject: het woon-zorgcomplex.
Om een duidelijke huisnummering mogelijk te maken dient de openbare ruimte (hofje) naar de ingang
van dit nieuwbouwproject een naam te krijgen.
In de gemeentelijke "Verordening naamgeving en
nummering" is opgenomen dat de Dorpsraad geraadpleegd moet worden met betrekking tot de
naamgeving van een nieuwe straat.
Vriendelijk vragen wij als Dorpsraad daarom aan
de inwoners van Overloon om voorstellen (graag
met motivatie) voor één nieuwe straatnaam bij de
dorpsraad in te dienen. Vervolgens zullen wij alle
voorstellen vóór 1 mei 2017 indienen bij de gemeente Boxmeer, Bedrijfsbureau Ruimte, t.a.v. José van
Uden, Postbus 450, 5830 AL Boxmeer. U kunt natuurlijk ook uw voorstel(len) rechtstreeks bij mevr.
Van Uden neerleggen. Door de jaren heen zijn di-

verse separate verzoeken voor straatnamen bij de
gemeente ingediend.

Openingstijden Maasziekenhuis Pantein
tijdens carnaval
Maandag 27 februari 2017 zijn de poliklinieken, de
röntgenafdeling en de bloedafname van Maasziekenhuis Pantein gesloten. Ook de prikposten van
het Maasziekenhuis in het Land van Cuijk en NoordLimburg zijn gesloten.
De Sint MaartensKinderkliniek en de poliklinieken
Orthopedie, Revalidatiegeneeskunde en Reumatologie van de Sint Maartenskliniek locatie Beugen
zijn eveneens gesloten.
De afdeling Nierdialyse van het Radboudumc locatie
Beugen is wel geopend en de afdeling Radiotherapie van het Radboudumc locatie Beugen is telefonisch bereikbaar.

Dinsdag 28 februari 2017 zijn de prikposten in Cuijk
en Haps nog gesloten, maar de overige prikposten
in de regio zijn dan weer geopend. Ook de poliklinieken, de röntgenafdeling en de bloedafname in
het Maasziekenhuis zijn weer geopend.
De Sint MaartensKinderkliniek en de poliklinieken
Orthopedie, Revalidatiegeneeskunde en Reumatologie van de Sint Maartenskliniek locatie Beugen
zijn eveneens weer geopend.
De afdeling Radiotherapie van het Radboudumc is
deze dag telefonisch bereikbaar.

Wilt u liever uw voorstel (met duidelijke motivatie)
via de dorpsraad indienen, dan vragen wij u dit te
doen via het emailadres: brievenbus@dorpsraadoverloon.nl . Vergeet u daarbij niet uw naam, adres
en woonplaats te vermelden!
Alle ingediende namen/voorstellen worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders, dat het uiteindelijke besluit neemt.
Een situatietekening van de nieuwe "openbare
ruimte aan de Venrayseweg" is bijgevoegd. Het toekomstige hofje is met pijl aangegeven.

Samen op bedevaart
naar de Smakt
Op donderdag 2 maart 2017 om 14.30 uur is in de kapel te Smakt de jaarlijkse
bedevaart van KBO-Overloon, in samenwerking met de Zonnegroet Overloon
Holthees Smakt.
Er wordt gezongen door ’t koor uit Overloon Holthees Smakt. Voorganger is
Kapelaan Donders.
Iedereen gaat in principe op eigen gelegenheid, met de auto, de fiets of
misschien zelfs te voet. Heeft u hulp nodig bij het vervoer, geef dat aan in de
opgavestrook.
Na afloop is er koffie en vlaai in Het Pelgrimshuis
(is voor eigen rekening).
Ingevulde opgavestrook uitknippen of kopiëren en inleveren uiterlijk zondag 26 februari bij:
Wim Nabuurs, Theobaldusweg 89.

Opgave Smakt 2017.
Naam: ………………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………..
Neemt rollator / rolstoel mee
Wil graag met iemand meerijden: JA / NEE

In gesprek met ….. Janine Verberkt
Vandaag
doen
we
eens gek: we steken de
grens over van het Huibuukelând naar het land
van de Keieschieters voor
een gesprek met onze eigen Lónse Janine Verberkt,
dochter van Patrick Verberkt en Linda VerberktKusters. Boven de deur hangt (tot onze verrassing)
een opvallend gekleurd bord met de opdruk ‘Prins
Lei en Prinses Pien’. Prinses Pien? Hhmm, we zijn benieuwd.
De voordeur wordt geopend door Janine, Prinses
van de Keieschieters en hier blijkbaar bekend onder
de schuilnaam Pien. We zijn dus aan het juiste adres.
Prinses in Baek, opgegroeid in Loën, lid van fanfare
Vriendenkring en Nederlands kampioen bugel. En
voor dat laatste moet je een uitzonderlijk talent
hebben.

Op haar 7e jaar begon Janine met blokfluitles via de
fanfare. Voordat je een instrument mocht gaan spelen moest je twee jaar blokfluitles gehad hebben.
‘Dat is wel lang ja, maar gelukkig was het gezellig
en ons mam zat in het bestuur, dus het was eigenlijk
heel logisch dat ik bij de fanfare ging.’ Het liefst was
ze destijds op de saxofoon gaan spelen, maar dat instrument was niet voorhanden. Gitaar leek haar ook
erg leuk, maar dat is geen instrument voor bij de
fanfare. ‘Dus werd het bugel, want dat instrument
was vrij,’ en van deze keuze heeft Janine tot op de
dag van vandaag geen spijt.
Naast bugel speelt ze ook trompet. ‘Dat is wel heel
anders, maar heel goed te combineren.’ Met de trompet maakte Janine twee jaar deel uit van het Nederlands Jeugdorkest. ‘Dat was een superleuke tijd. Met
dit jeugdorkest heb ik opgetreden in Canada, Wenen
en Duitsland,’ kwebbelt Janine er lustig op los. Maar,
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hoe zit het met de repetities bij zo’n orkest vragen
we ons af. ‘Dat waren vaak weekenden, we deden
vier projecten per jaar en daar hingen dan ongeveer
vier repetitieweekenden aan vast. Ons pap bracht mij
dan weg en haalde mij weer op.’ Met haar 20 jaar is
ze inmiddels te oud voor het jeugdorkest en heeft
daar dus afscheid van genomen.
Op de bugel is Janine al sinds haar 15e jaar in het
bezit van diploma D. De meeste muzikanten houden
het bij diploma B voor gezien. Met haar diploma’s
zou een doorstroom naar het conservatorium mogelijk zijn, maar dat is geen ambitie begrijpen we. ‘Het
is voor mij vooral hobby. Ik vind het ontzettend leuk
om te doen, maar er mijn beroep van maken, nee. Je
kunt ook een hele goede muzikant zijn zonder het
diploma van het conservatorium. Ik volg de opleiding
SPH in Nijmegen, sociaal pedagogisch werk op HBOniveau, dus dat is heel wat anders.’
In oktober 2016 werd Janine Nederlands Kampioen op de bugel, in de 2e divisie. Een geweldige prestatie waar ze terecht trots op is. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente
Boxmeer werd ze door de burgemeester in
het zonnetje gezet vanwege deze bijzondere
prestatie. Wat is de volgende stap? Kampioen
in de 1e divisie?
‘Ik heb meegedaan met dit kampioenschap
omdat ik zelf een stuk uit mocht zoeken dat
ik mooi vond en leuk vond om te spelen,’
licht Janine haar deelname toe. ‘Het was, na
een langere periode van afwezigheid, dat ik
weer individueel meedeed aan een officieel
concours. Geert Mooren (ook dirigent van de
fanfare) is mijn leraar en hij heeft mij begeleid. Nee, deelnemen in de 1e divisie is op dit
moment niet aan de orde. Meedoen in de 1e
divisie betekent dat je heel veel met muziek
bezig moet zijn, en daarbij spreken de stukken mij minder aan. Momenteel heb ik het te druk
om zoveel te repeteren en voor mij telt als eerste
dat ik het vooral leuk moet vinden.’
Maar, nu eerst de carnaval, samen met Prins Jordi,
alias Prins Lei. ‘Op zaterdagavond hebben we geen
officieel programma en komen we op de receptie
bij Prins Freek en Prinses Marjon. Ook die komen allebei uit de kweekvijver van fanfare Vriendenkring.
‘Hier hebben we zin in, gelukkig kan ik er bij zijn. En
natuurlijk worden er veel flauwe grappen gemaakt
over het feit dat ik als ‘Lónse der’ bij aartsrivaal Vierlingsbeek de scepter meezwaai, maar hier kan ik gelukkig erg om lachen.’
We hebben gesproken met een spontane en enthousiaste prinses en muzikante.
Uiteraard wensen wij haar een geweldige carnaval
toe en veel succes in haar verdere carrière.
11

Veertien Goede Doelen

Zorgcentra Pantein is op zoek naar mensen die
op zaterdag 11 maart 2017 in haar zorgcentra
de handen uit de mouwen willen steken.
Mensen met groene vingers zijn van harte
welkom om tuinklussen uit te voeren voor
Huize Loôn in Overloon.
Kijk voor meer info en aanmelding op de
website van Zorgcentra Pantein:
www.zorgcentrapantein.nl

Start cursus astrologie door Frank van Overbeek
1, 8, 15 en 22 maart gehele cursus
€ 100,00

10 mrt.

Muzikaal Verteltheater Henk Deters /Frans vd Pas
20.00 uur
€ 9,00 www.passievoorverhalen.nl

11 mrt.

De rite van de baarmoeder – Marjan ’t Lam
www.heel-zijn.nu Aanmelden bij Marjan

13 mrt.

Engelenavond met Marielle Beks 20.00 uur € 12,50

21 mrt.

De Alleengeboren Tweelinghelft 20.00 uur €15,00

27 mrt. Klanken van je Hart

20.00 uur € 12,50

30 maart Workshop Shantala massage

19.30 uur € 17,50

Pieter en Annemie v/d Munckhof, tel. 0478-641404 of
06-27007511 email t-helder@ziggo.nl Helderseweg 31, Overloon

www.helder-overloon.com
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nemen. Zij krijgen hiervoor 50 % van de opbrengst
als subsidie, de andere helft wordt door het Oranje
fonds besteed aan provinciale sociale initiatieven.

Het Oranje fonds sluit zich als 14e goede doel aan
bij onze gezamenlijke collecte.

Heeft u vragen omtrent de collecte of wilt u ons helpen, neem dan contact op met:

De vereniging ‘de
Zonnegroet’
heeft
zich aangemeld bij
het Oranjefonds om
voor hen in Overloon
de collecte via Samen
Sterk voor Goede
Doelen op zich te

Ontmoetingspunt ‘t HELDER
1 mrt.

Dit jaar collecteren we weer
voor 14 goede doelen i.p.v.
13 het afgelopen jaar.

Marij Hubers
mail: hubers.vloet@gmail.com of 0478-642353
Anja Voesten
mail: anjavoesten@ziggo.nl of 0478-641629

Weiland te huur
oppervlakte ca. 80 tot 90 are.
Info bij: Peter v. d. Pasch
Tel. 06-40096470
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Het is goed zo…
Wij danken iedereen voor de
overweldigende belangstelling
die wij mochten ontvangen na het
overlijden van mijn vrouw, onze
(schoon)moeder en oma

Graag willen wij allen bedanken,
die - op welke wijze dan ook belangstelling hebben getoond
na het overlijden van ons mam,
oma en overgrootmoeder

Mies Weerts-van den Heuvel
Fam. Weerts

Laura van Broekhoven-Pijs
Met trots kijken wij als familie terug op
de mooie en waardige afscheidsdienst.
Het is voor ons een fijne en troostrijke
gedachte dat Laura in haar leven
voor velen zoveel heeft betekend.
Harrie
Janne, Stef, Pleun, Puck
Sara, Jos, Lucas, Floor
Overloon, februari 2017

Dankbetuiging
Het gemis blijft, maar het medeleven
en de grote belangstelling van velen
bij het overlijden van mijn Riek,
ons mam en oma

Riek Bloemen-de Hoog
heeft ons heel goed gedaan. Bedankt!

Via deze weg willen wij u hartelijk
danken voor uw steun en medeleven
bij het afscheid van onze vader en opa

Joop de Rouw

Jan
Liesbeth & Hans
Jeroen & Shanna
Dennis & Elles
Thomas

weduwnaar van Sonja de Rouw-Carpreau.

Mariël & Wilbert
Roy
Maxime & Robin

voor een lang en rijk leven in Overloon,

De laatste weken had
onze bibliotheek er mee te maken dat wij niet aan
onze vaste openingstijden konden voldoen. Onze
ruimte in de grote zaal moest af en toe leeggemaakt worden, zelfs van de ruimte aan de voorkant
van de bar konden wij geen gebruik maken. Zo kan
het gebeuren dat wij helemaal even alle kasten
weer moesten verhuizen naar de bergruimte achter in het gebouw. Gelukkig hebben wij een fijne
verhuisploeg van vrijwilligers en zij verschuiven alle
kasten. De laatste keer was het i.v.m. met de “bonte avonden”. Maar soms moeten we ook het veld
ruimen als de gehele ruimte beschikbaar moet zijn
voor andere gelegenheden, zoals een uitvaart en
jaarvergaderingen.

Lónse Bieb heeft nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Biblioplus!
Het bestuur van de Lónse bieb is blij met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Biblioplus
voor de komende 3 jaar. De afgelopen maanden is
er hard gewerkt om de financiën rond te krijgen.
Allereerst zijn er gesprekken gevoerd met wethouder Willy Hendriks voor een extra subsidie en later
is door inzet van de politieke partijen (VDB-LO en
later ook de PK) deze subsidie verhoogd. Uiteindelijk is dit voorstel door alle fracties ondersteund en
is het voorstel unaniem aangenomen. Daar zijn we
uiteraard erg blij mee, zeker nu andere subsidies
zijn weggevallen. We zien het ook als een blijk van
waardering.

‘De pit’ is een gemeenschapshuis voor alle dorpsbewoners. Wij danken ook de dorpsraad voor de sponsoring van de prachtige schermen, want dit geeft
wat meer mogelijkheden voor het open zijn. Op
deze prachtige grote schermen staan schitterende
foto’s van Overloonse activiteiten in de Pit.

Vervolgens hebben we de onderhandelingen met
Biblioplus weer opgepakt en hebben we o.a. het
volgende afgesproken:
• Tijdschriften komen weer voor een groot deel terug.
• Het aantal te vervangen/verversen boeken voor
volwassenen wordt verhoogd.
• Vrijwilligers komen onder Biblioplus te vallen:
Dit houdt in dat er op regelmatige basis scholing
plaatsvindt. Door deze afspraken zijn de vrijwilligers van De Lónse Bieb “gelijkwaardig” aan de
vrijwilligers die in Boxmeer in de Bieb werken.

Zo kunnen wij ons doorgaans de meeste weken
toch aan de vaste openingstijd houden, omdat met
het inschuiven van de kasten en gebruik maken van
de fotoschermen, de zaal dan toch beschikbaar is.
Wanneer de bibliotheek niet op de vaste tijd geopend is, proberen wij dit zo spoedig mogelijk te
vermelden met een poster op de toegangsdeur. Ook
op de website van Biblioplus staan de openingstijden van Servicepunt Overloon vermeld.
Tijdens de carnaval zijn wij gesloten op maandag
maar ook op woensdag.
Openingstijden
Dit zijn de vaste openingstijden en de onze vrijwilligers staan dan weer voor u klaar. Op maandag in
het begin van de middag is De Lónse Bieb open voor
de schoolkinderen. Wij verwelkomen u graag op de
volgende openingstijden:
Maandag
14.30 – 17.00 uur
Woensdag
15.00 – 19.30 uur
Vrijdag
14.30 – 17.00 uur

Hier zijn we natuurlijk superblij mee en dat geeft
ons ook de nodige ruimte voor het in stand houden
van de Lónse Bieb.
Maar ondanks de financiële bijdrage van de gemeente kan de Lónse bieb niet draaien zonder jullie
jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Buiten de kosten van
het abonnement van Biblioplus vraagt De Lónse
Bieb een bijdrage van € 20, - per gezin, ongeacht
het aantal gezinsleden. Kinderen tot 18 jaar hebben
recht op een gratis abonnement.
Denkt u, ik ben/of word geen lid van de bieb, maar
ik wil wel graag deze voorziening in het dorp behouden, dan kunt u ook een donatie doen op NL29
RABO 0138 1818 53, t.a.v. Lónse Bieb.

Wij zijn bedroefd maar dankbaar

dat na 42 jaar helemaal

Jeanette & John
Stan
Daan

hun "thuis" is geworden.
Boxmeer, februari 2017
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De Lónse Bieb: openingstijden

Anneke en Christian, Rémi, Guy, Anne-Marie
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Gek op pony’s?
Kom dan 26 maart naar de
Clubkampioenschappen!

Ɛ͛:ĂĐŬsĞƌŵĞƵůĞŶƵǁƉůĂĂƚƐĞůŝũŬĞĐŽŶƚĂĐƚƉĞƌƐŽŽŶ
ǀŽŽƌ;ƚŝũĚĞůŝũŬͿƉĞƌƐŽŶĞĞů͘
tŝůƚƵŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŽǀĞƌĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶǀĂŶ
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ƉĂǇƌŽůůŝŶŐŶĞĞŵĚĂŶĐŽŶƚĂĐƚŵĞƚŵŝũŽƉ͘
/ŬŬŽŵŐƌĂĂŐďŝũƵůĂŶŐƐŽŵĞĞŶĞŶĂŶĚĞƌƚŽĞƚĞ
ůŝĐŚƚĞŶ͘
dĞů͗ϬϲϭϰϲϱϳϳϵϲKǀĞƌůŽŽŶ
:ĂĐŬ͘ǀĞƌŵĞƵůĞŶΛŚĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘Ŷů
ǁǁǁ͘ŚĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘Ŷů
,ĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘ŶůǀŽŽƌĞĞŶŐŽĞĚĞŵĂƚĐŚ
ƚƵƐƐĞŶǁĞƌŬŐĞǀĞƌĞŶ;ƚŝũĚĞůŝũŬͿƉĞƌƐŽŶĞĞů͘

Altijd al eens een ritje op een pony willen maken?
Of een pony borstelen? Op 26 maart organiseert ponyclub De Bosruiterkes een leuke middag waarbij je
kennis kunt maken met deze mooie sport. Dus houdt
deze datum alvast vrij. In de uitgave van “Ons Eigen
Erf” van 22 maart aanstaande zullen we nog meer
vertellen over het programma van deze middag.
Martin Gaus Hondenschool
Boxmeer -Venray
Jolande Segers geeft op haar trainingslocatie in Overloon
puppy stuifin, basiscursus en diverse vervolgtrainingen.
Voor meer informatie: www.martingausboxmeervenray.nl

Op zondag was de klasse DE/M2 aan de beurt waarvoor Lonneke de Bruijn en Choco zich geselecteerd
hadden. Door het winnen van vier van de vijf selectiewedstrijden mochten ze zich ook al Kringkampioen noemen. Lonneke was heel tevreden over haar
proef en mocht hiervoor de vierde prijs in ontvangst
nemen; tevens heeft ze zich door deze prestatie geselecteerd voor de Nederlandse Kampioenschappen
die op 11 maart zullen plaatsvinden. Daar mag ze
het in Ermelo opnemen tegen 20 andere combinaties.

Fijne Carnaval!
administraties en jaarrekeningen voor het MKB
- belastingaangiften en fiscaal advies voor het MKB
- belastingaangiften en toeslagen voor particulieren
- gespecialiseerd in BTW-advies
Wim Geurts
Federatie Belastingadviseur
Theobaldusweg 23
5825 BH OVERLOON
0478-641155 / 06-18882930
info@geurts-administratie.nl
www.geurts-administratie.nl
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In het weekend van 18 en 19 februari vinden de Brabantse Kampioenschappen springen plaats in OudGastel. Marieke de Bruijn heeft zich hiervoor weten
te plaatsen met haar pony Annabel in de klasse
DE/B. Hopelijk lukt het ze om een mooie prestatie
neer te zetten!

Massage Studio
Voor ‘n fijne massage!
Haptische ontspanningsmassage
Klassieke ontspanningsmassage
Balinese ontspanningsmassage
Sportieve ontspanningsmassage
Kees Huysmans
Irenestraat 6
Overloon
06 389 05 325
www.mcs-InTouch.nl

Vijf leden hadden zich via een vijftal selectiewedstrijden in de kring Noordoost-Brabant hiervoor
weten te selecteren. Madelief Verburg werd op vrijdagavond met Jessie 5e in de klasse DE/L1 en haar
zus Sofie werd de volgende dag met Highway ook
5e in de klasse DE/B. Ook Sarah Heijnert verscheen
zaterdag in de ring met haar pony Pim; ze reed een
mooie proef in de klasse C/B. Ook Sarah werd 5e
maar helaas waren er in deze rubriek maar 4 prijzen
te verdelen. In de klasse B/B reed Miriam Rahel met
haar pony Amadeus. Helaas had Amadeus wat last
van spanning; hij werd erg afgeleid door de mooi
aangeklede entourage waardoor de proef niet zo
goed ging.

*

Of geef ‘n massage cadeau!

De clublessen zijn op dinsdagavond om 18.30 uur en
op zaterdagmiddag om 13.30 uur. De ponysport kan
op vele manieren beleefd worden; sommigen rijden
wedstrijden, maar er zijn ook ruiters en amazones
die geen ambitie in die richting hebben en ook
dan ben je van harte welkom op onze ponyclub.
We doen trouwens ook meer; jaarlijks een gezellig
kamp, BBQ, een avondje zwemmen, enz. Gezelligheid en plezier staan hoog in ons vaandel! Dus kom
de sfeer proeven op 26 maart, graag tot dan!
Brabantse Kampioenschappen: Drie keer prijs en een
ticket voor het NK!
De Brabantse Kampioenschappen dressuur in Schijndel in het weekend van 3 t/m 5 februari zijn voor
De Bosruiterkes zeer goed verlopen. Maar liefst drie
prijzen zijn er mee naar huis genomen.

* intensiviteit
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Wie herinnert zich deze nog?

Het
Zondag
Het
Fleur-team
Fleur-Team
10iedereen
mei
wenst
eenwenst
te gekke
Moederdag.
carnaval
toe.
iedereen
Carnavalsmaandag
een
gezond
Deze
dag
en -dinsdag zijn we
en
Fleurig
bezorgen
gesloten!
2015
we
ook.
Alaaaaaaf!!!
toe.

Overloon -

0478 588 889 - Venray

Keizersveld 54, 5803 AN Venray
www.goemansuitvaartzorg.nl
Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid
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Naar aanleiding van ons artikel in Ons Eigen Erf nr. 1, hebben wij onderstaande foto
ontvangen.
Het gaat hier over een noodlanding in Overloon, mogelijk in november 1944.
Wie weet er meer over deze foto?
Door wie gemaakt? Wanneer en vooral WAAR?
Info naar: Leo Janssen 07-53693528 of e-mail
naar: luchtoorlog@boxmeer4045.nl.

Geweest:
filmavond, winterwandeling en jaarvergadering
41 leden hebben de jaarlijkse filmavond bij Museumzicht bezocht.
En een 50-tal dames hebben deelgenomen aan de
winterwandeling.
Er waren op de jaarvergadering zoals gebruikelijk
veel leden aanwezig. Enkele punten die ter sprake
kwamen:
• De voorzitter sprak lovende woorden over onze
vrijwilligers, die met groot enthousiasme tafels
en stoelen klaarzetten (en na afloop weer opruimen) en koffie, thee en andere drank schenken.
Wij kunnen met z’n allen trots zijn op onze leden,
die vrijwillig de handen uit de mouwen steken om
onze vereniging én ‘de pit’ te helpen!
• De postbezorgers van de O.V.O. en de dames van
de creagroep werden in het zonnetje gezet.
• Myra Martens en Ine Michels waren aftredende en
herkiesbare leden van het bestuur. Zij zijn herkozen voor een periode van weer drie jaar.
• Een belangrijk punt van aandacht betreft het niet
afmelden van een activiteit waarvoor men zich
heeft opgegeven. Als voorbeeld werd de nieuw-

jaarsreceptie genoemd. Van de 100 aangemelde
leden zijn er 33 niet gekomen, waarvan slechts 10
zich hebben afgemeld. Dit was een activiteit waarvoor de leden geen eigen bijdrage hoefden te betalen. De vereniging wel; immers bier en hapjes
moeten wel betaald worden…. Het is jammer dat
er veel te veel hapjes over waren en betaald zijn
voor mensen die niet kwamen. Dit geld hadden
we liever besteed aan een andere avond/activiteit.
Wees dus in de toekomst alert op het (op tijd) afmelden als je niet kunt komen.
Tijdens elke jaarvergadering wordt er gecollecteerd
voor een goed doel. Dit jaar was dat: de CliniClowns.
Mevrouw Peeters vertelde hier iets over. De collecte
heeft het mooie bedrag van € 234,44 opgebracht.
Wij zullen een bedrag van € 250,00 overmaken aan
dit goede doel.
De avond werd afgesloten met twee optredens van
Inge Kamp.
Wat komt: 8 maart Internationale Vrouwendag.
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Hardlopen voor beginners bij
Atletiekvereniging Sporting Boxmeer
Twan Wilmsen | 06 51 252 699 | www.awing.nl
Voor computers, printers, wifi, cartridges,
Routers, onderhoud en reparatie.
Gerrit Arts
Kantoor Overloon
24 uur bereikbaar op:

Te l : 0 4 7 8 - 6 4 0 0 2 6
Mob. 06-51135364
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Homeopathie,
een milde en
effectieve
geneeswijze voor
uiteenlopende
klachten.
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Natuurpraktijk
Vellir
Zoutkamer Overloon
Praktijk voor natuurgeneeskunde:
Halotherapie, acupunctuur,
massage, SCIO biofeedback
Ma t/m Vr op afspraak.
Iris Vella Bamber
Holthesedijk 6, Overloon
06 81 48 05 51 Praktijk
info@natuurpraktijkvellir.nl
www.vellir.nl

Hardlopen kan altijd en overal,
waarom zou je dan als beginner
nog deelnemen aan een hardloopcursus? Een cursus kan om vele redenen nuttig zijn maar bij Atletiekvereniging Sporting Boxmeer vinden we het
belangrijk dat je op een gestructureerde manier
blessurevrij leert hardlopen. In onze cursus komen
de volgende onderwerpen aan bod: warming-up en
cooling-down, hardlooptechniek, het voorkomen
van blessures, voeding, schoenen en kleding. Met
deze goede basis blijft hardlopen ook op de lange
termijn leuk.
Andere goede redenen om je aan te melden voor de
beginnerscursus zijn:
• Samen hardlopen met andere beginners is leuker
dan alleen trainen
• • Deze cursus is een goede ‘stok achter de deur’
om door te zetten
• Train in 12 weken rustig toe naar het lopen van
een afstand van 5 kilometer
• Cursus wordt gegeven door Atletiekunie gecertificeerde looptrainers
• De cursus wordt afgesloten met een 5 kilometer
diplomaloop. Na afloop ontvang je een veiligheidshesje van A.V. Sporting Boxmeer voor nog vele
veilige hardloopkilometers.
Er is een beginnerscursus in Boxmeer en in Overloon.

Boxmeer: de trainingen vinden plaats op maandagavond 19:00 uur. De eerste training start op 6 maart
2017 op het atletiekveld aan de Graafseweg 36. Er is
ruimte voor maximaal 25 hardlopers.
Overloon: de trainingen vinden plaats op zaterdagochtend 09:00 uur. De eerste training start op 11
maart 2017 bij sporthal De Raaijhal, Raaijweg 15-17.
Er is ruimte voor maximaal 25 hardlopers.
Aanmelden: vanwege het beperkte aantal plaatsen
is aanmelden via email noodzakelijk. Geef daarbij
ook even aan of de aanmelding voor Boxmeer of
Overloon is. De belangstelling voor de beginnerscursus is groot en dus gebeurt plaatsing op volgorde van aanmelding. De cursuskosten bedragen 40
Euro. Als je na de cursus besluit lid te worden van
A.V. Sporting Boxmeer, zal dit bedrag in mindering
gebracht worden op de lidmaatschapskosten. Heb
je nog vragen of wil je je aanmelden, stuur dan een
email naar:
beginnerscommissie@avsportingboxmeer.nl
Voor meer informatie over deze beginnerscursus
bezoek: www.avsportingboxmeer.nl of
www.facebook.com/avsportingboxmeer
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9 april AUTOCROSS OVERLOON

Carnaval op je bord!
Een smaakvolle gehaktbal
van kalfsvlees met
paprikablokjes. Een
feestje op je bord!

Gepaneerde schnitzels

4 stuks

695

VLEESWARENKOOPJE

De special
van deze
week!

Centen, keurslager
Irenestraat 3, Overloon
Tel. 0478-64 12 58
www.centen.keurslager.nl

Achterham
150 gram
SPECIAL

Kalfsconfettibal
100 gram

145

2

50

ELKE WOENSDAG

Gemengd of
rundergehakt
2x 500 gram

650

Aanbiedingen zijn geldig van 20 t/m 25 februari 2017.
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KEURSLAGERKOOPJE

Zondag 9 april is er autocross in Overloon. De autocross in Overloon wordt
gehouden aan de Baltussenweg.

De wedstrijden beginnen om 11.00 uur en zullen tot
± 19.00 uur duren.

Het wordt weer een lange, harde, brede zandbaan
met brede bochten waar de snelheden heel hoog
zullen zijn.

De entree is tot 12 jaar gratis.
Van 12 t/m 16 jaar € 2, -.
Vanaf 17 jaar en ouder € 6, -.

De cross wordt verreden onder het kampioenschap
van de ASUZ. Aan de start zullen de volgende klassen verschijnen: Jeugdklasse, Standaardklasse, Toerwagens, Sportklasse Plus (verlaagde Kevers), Sprint
tot 2000 cc, Sprint boven 2000 cc. Het belooft wederom een spannende dag te worden.

Hopelijk tot 9 april in Overloon.
Het bestuur AST Overloon

Overloonse Bridgeclub

Tijdens de carnaval
je bankzaken
regelen?

Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen
www.rabobank.nl/lvcm

Veilig en snel
via Rabobank.nl

Tijdens de 5e zitting waren
de 3 sterkste paren in de gele lijn:
1 Truus Kusters & Bert Vloet
64.29%
2 Corrie Hartong & Math Keulards
58.93%
3 Ton Melis & Paul Vloet
56.55%

In de groene lijn:
1 Jacqueline Hermkens & Peter Basten
2 Annie Hoogenhof Leonie Hendriks
3 Koos Bongers & Jo Kok

54.58%
54.00%
52.08%

In de rode lijn:
1 Annet & Joop Timmer
2 Els Bovee & Wil ten Horn
3 Mia Henckens & Jac van der Voorn

57.29%
56.94%
54.86%

Daarmee is deze ronde voorbij. Het hoogste
gemiddelde in geel:
1 Truus Kusters & Bert Vloet
57.54%
2 Corrie Hartong & Math Keulards
55.69%
3 Ton Melis & Paul Vloet
53.99%

In de groene Lijn:
1 Mieke Hoeijen & Tonnie Polman
2 Harrie de Bruijn & August Janssen
3 Nellie & Huub Camps

61.98%
57.81%
57.50%

Het hoogste gemiddelde in de rode lijn over 3 paren:
1 Els Bovee & Wil ten Horn
58.98%
2 Nellie Basten & Miriam Lemmens
55.49%
3 Gerda & Mathieu Crooijmans
54.03%

Op de laatste zitting waren de 3 beste paren in de
gele lijn:
1 Jac Huijs & Piet Willems
59.82%
2 Truus Kusters & Bert Vloet
55.65%
3 Mia & Sef Lommen
55.06%
3 Ton Melis & Paul Vloet
55.06%
In de rode lijn:
1 Jos van de Pas & Gerrit Weijs
2 Nellie Basten & Miriam Lemmens
3 Els Bovee & Wil ten Horn

Agenda
2017
22 februari
Huibuuke, Bonte Avond Huize
Loôn, 19.00 uur

In de groene lijn de 3 paren met het hoogste gemiddelde:
1 Harrie de Bruijn & August Janssen
53.74%
2 Thea Waterreus & Mien Hegger
53.55%
3 Koos Bongers & Jo Kok
53.34%
Er volgt nu weer een promotie- en degradatieregeling.

59.52%
58.93%
56.85%

♥

25 februari
Huibuuke, stunt, receptie, De Pit,
19.00 uur
26 februari
Carnaval
27 februari
Carnaval

♠

♦

♣

28 februari
Carnaval
2 maart
KBO en Zonnegroet, Bedevaart
naar Smakt
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TIJDENS DE CARNAVAL
ZIJN WIJ GESLOTEN
van 25 t/m 28 februari
We wensen u een fantastische
Carnaval... ALAAF!!
PS. ZORG VOOR EEN GOED SLOT ALS U
UW FIETS BIJ DE KROEG ACHTERLAAT!
Ook te koop bij Maurix Tweewielers!

Vierlingsbeekseweg 7 a | 5825 AS Overloon
* C<fjmnljghmf<<Q<<C ÃA C

8 maart
OVO, Internationale Vrouwendag m.m.v. COA, De Pit, 20.00 uur
9 maart
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
10 en 11 maart
Zonnegroet, NLdoet
11 maart
Zonnegroet, Verwendag, Gildehuis, 10.30 - 16.00 uur
11 maart
Gilde, oud papier ophalen
11 maart
AV Sporting, start beginnerscursus hardlopen, bij De Raaijhal,
9.00 uur
15 maart
OVO, creatieve avond, De Pit,
20.00 uur
18 maart
MSV, Jeugd motorcrosswedstrijden MON, circuit Duivenbos
19 maart
MSV, Nationale motorcrosswedstrijden MON, circuit Duivenbos
20 maart
Dorpsraad, vergadering, De Pit,
20.00 uur
22 maart
OVO, diabetes, De Pit, 20.00 uur
26 maart
MSV, 4x4 rijden door de ANVT,
circuit Duivenbos
26 maart
Bosruiterkes,
Clubkampioenschappen
26 maart
Oorlogsmuseum, Battlefield tour
27 maart t/m 1 april
Samen Sterk voor goede doelen,
Collecteweek
5 april
OVO, creatieve avond, De Pit,
20.00 uur
6 april
OVO, excursie Bronlaak in Oploo,
13.00 uur vanaf 14 Oktoberplein
8 april
Gilde, oud papier ophalen
9 april
AST Overloon, Autocross, Baltussenweg, 11.00 uur
13 april
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
15 april
Freunde Echo, paaszaterdag met
gastkapel
19 april
OVO, interieur, De Pit, 20.00 uur

23 april
Atletiekvereniging, Kleffenloop
Overloon
24 april
Dorpsraad, vergadering, De Pit,
20.00 uur
25 april
OVO, reisje met Rondvaartboot
Filia Mosae, 9 uur vanaf 14 Oktoberplein
27 april
Stichting Oranjefeesten, Activiteiten i.v.m. Koningsdag, Gildeterrein, vanaf 10.00 uur
10 mei
OVO, wensambulance Brabant,
De Pit, 20.00 uur
11 mei
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
13 mei
Gilde, oud papier ophalen
19 t/m 24 mei
Overloonse bedevaart, Lourdesreis
20 en 21 mei
Oorlogsmuseum, Militracks
21 mei
Eerste H. Communie, kerk
22 mei
Dorpsraad, vergadering, De Pit,
20.00 uur
24 mei
OVO, afsluitingsavond - fototocht
door Overloon, 18.00 uur vanaf
14 Oktoberplein
8 juni
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
10 juni
Gilde, oud papier ophalen
19 juni
Dorpsraad, vergadering, De Pit,
20.00 uur
8 juli
Gilde, oud papier ophalen
11, 12 en 13 juli
Zonnegroet, Rolstoeldriedaagse
22 en 23 juli
MSV, Internationaal jeugd motorcrossweekend, circuit Duivenbos
12 augustus
Gilde, oud papier ophalen
19 en 20 augustus
Oorlogsmuseum, Santa Fe Event
2017
26 en 27 augustus
Cultuurfestival “Schijt aan de
Grens”, 2e editie
9 september
Gilde, oud papier ophalen

22 september
Loën wet ‘t, spelavond
23 september
Loën wet ‘t, prijsuitreiking
23 september
Jubileumshow Zang- & theatergroep Oker 1977 - 2017, première
avondvoorstelling, De Pit
24 september
Jubileumshow Zang- & theatergroep Oker 1977 - 2017, middagvoorstelling, De Pit
29 september
Jubileumshow Zang- & theatergroep Oker 1977 - 2017, avondvoorstelling, De Pit
30 september
Jubileumshow Zang- & theatergroep Oker 1977 - 2017, avondvoorstelling, De Pit
7 oktober
Fanfare, Brabantse Humoravond
8 oktober
Oorlogsmuseum, Crossroads
14 oktober
Gilde, oud papier ophalen
15 oktober
Fanfare, Bondsconcours, Oranjerie Roermond
22 oktober
MSV, 4x4 rijden door Land Rover
Club Holland, circuit Duivenbos
28 oktober
Freunde Echo, FEN avond
11 november
Gilde, oud papier ophalen
18 november
HOT, Het geheugen van water, de
Weijer Boxmeer
24 en 25 november
HOT, Het geheugen van water,
De Pit
9 december
Gilde, oud papier ophalen

2018
2 en 3 juni
SSS ’18, Feestweekend 100-jarig
bestaan
8 en 9 juni
SSS ’18, Feestweekend 100-jarig
bestaan

HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS

•

Nieuwe en gebruikte
aanhangwagens en
paardentrailers

•

Reparatie en keuring van
alle merken

VERHUUR
•

Irenestraat 2 Overloon
Tel: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

Onderdelen van alle
merken

ONDERHOUD

Aanhangwagens en
paardentrailers

Reclame: 1 t/m 4 maart
• Cappuccinovlaai
€ 10,35
• 5 assorti harde broodjes € 1,85
• Volkorenbrood
€ 1,85
Reclame: 6 t/m 11 maart
• Stroopwafelvlaai
€ 10,35
• Oer meergranenbrood
€ 2,00
• 4 Mueslibollen + 1 gratis

VERKOOP
•

Warme Bakker Degen

Bezoek onze showroom voor
het hele assortiment of kijk
alvast op onze site:
www.henckensoverloon.nl

De Oude Molen 3
Overloon
tel. 0478-640304

VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open
van 12.00 tot 18.00 uur
WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
dϬϲͳϭϮϵϵϭϵϳϵ

Belangrijke telefoonnummers:
1. Als elke seconde telt, bij
levensgevaar of heterdaad,
bel dan onmiddellijk 112
2. Politie: 0900 8844
Wijkagent janne.blom@politie.nl
3. Anoniem bellen: 0800 7000
4. Huisartsenpost Boxmeer
0900 8880 spoed op ma t/m vr
tussen 17.00 - 08.00 uur, in het
weekend en op feestdagen, voor
dringende medische vragen die
niet kunnen wachten tot het
eerstvolgende spreekuur van uw
eigen huisarts
5. Brandweer: 088 0208208
6. Maasziekenhuis Boxmeer:
0485 845000
7. Gemeente Boxmeer: 0485 585911

Redactie:
redactie@onseigenerf.nl

T 641641

Advertenties en familieberichten:
advertentie@onseigenerf.nl T 06-45025119
Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl T 641304
www.onseigenerf.nl

Abonnement 2017:

€ 13,50

Bankrekening: NL36RABO0141410469
Kopij en/of advertenties voor
de uitgave van
8 maart
aanleveren uiterlijk 1 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!

