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Het mag geen naam hebben

Slagveld wordt Speeltuin - Sta een ogenblik stil bezoeker…!

Als de kinderen later groot zijn, kunnen ze in het museum zien hoe het niet moet in het leven!

Kijkdag Hofdame - wie wil er niet naar ’n Hofdame gaan kijken…?

Zet op Koningsdag je auto binnen, want de kinderen gaan auto schilderen…!

De kippetjes zijn op stok… !

PLUS Kleffenloop 2017
a.s. zondag 23 april

Op zondag 23 april 2017 organiseert A.V. Sporting 
Boxmeer de 7e editie van de PLUS Kleffenloop. 
Met een parcours door de bossen van Overloon is 
dit een prachtig hardloopevenement voor jong en 
oud. Onderweg loop je dwars door het Nationaal 
Oorlogs- en Verzetsmuseum langs een tank en on-
der de Bailey-brug door. Ook loop je langs recrea-
tieplas het Schaartven en de 25 meter hoge uitkijk-
toren midden in de Overloonse bossen. Onderweg 
is er muzikale ondersteuning van joekskapel ‘Vur 
de Joeks’ uit Overloon. Kortom: een van de mooiste 
hardloopwedstrijden in de regio.

De starttijden en afstanden die gelopen kunnen 
worden zijn als volgt: Bambinoloop 250 meter (10.15 
uur), Jeugdloop 1 kilometer (10.05 uur), 5 kilometer 
(10.25 uur), 10- en 15 kilometer (10.00 uur). Voorin-
schrijving is online mogelijk tot 22 april 2017 en is 
voor iedere afstand goedkoper dan na-inschrijving. 
Na-inschrijven is mogelijk tot een half uur vóór de 

start van de wedstrijd. Voor de eerste 100 inschrij-
vers van de 5-, 10- en 15 kilometer is er een hard-
loopshirt beschikbaar. Onder de eerste 20 kinderen 
die online inschrijven, worden leuke prijzen verloot.
De Kleffenloop start bij sporthal De Raaijhal aan de 
Raaijweg 15 in Overloon. Er is voldoende kleed- en 
doucheruimte aanwezig. Voor alle jeugd deelne-
mers is er een leuke herinnering en voor de podi-
umplaatsen een mooie beker.

Ook familie, vrienden en kennissen zijn van harte 
uitgenodigd om de lopers aan te moedigen onder 
het genot van een kopje koffi e. Het sportcafé van 
De Raaijhal is open voor een hapje en een drankje. 
Voor meer informatie bezoek: www.avsportingbox-
meer.nl of www.facebook.com/avsportingboxmeer. 
Of neem contact op met Anja Hermans, telefoon: 
0478-641361, e-mail: wedstrijdsecretariaat@avspor-
tingboxmeer.nl.

Kerkberichten

Vieringen 22 april – 6 mei

Zaterdag 22 april 19.00 uur
Gebedsviering
Koor: Palet
Deze viering wordt eveneens uitge-
zonden via het Tv-kanaal Omroep 
Land van Cuijk

Zondag 23 april 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Ans Abels
Koor: Dames- en Herenkoor

Intenties voor de beide vieringen, 
22 april en 23 april: jaargetijde 

is voor Riky van der Hoff-van de 
Mortel, Jos de Greef; de intenties 
zijn ook voor Martinus van Osch 
vanwege zijn verjaardag.

Zondag 30 april 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acolieten: Gerda Willems en 
Jeanne Willems
Koor: Dames- en Herenkoor

Donderdag 4 mei 19.15 uur
Herdenking van de slachtoffers van 
de Tweede Wereldoorlog

Kosterdienst
16 april – 22 april tot 18.00 uur
Nelly van Gemert, tel. 642504

22 april vanaf 18.00 uur – 29 april
Jan Hendriks, tel. 641753

30 april – 6 mei
Tiny Willems, tel. 641814

7 mei – 13 mei 18.00 uur Nelly van 
Gemert, tel. 642504

Vieringen in Huize Loôn

Maandag 24 april 19.00 uur
Eucharistieviering

Maandag 1 mei 19.00 uur
Eucharistieviering

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 ontvan-
gen voor Ziggo abonnees. 
De digitale TV-programma’s zijn, behalve in de ge-
meente Boxmeer, ook te zien in de gemeenten St. 
Anthonis, Mill en St.Hubert, Cuyk, Grave, Uden, 
Veghel en Landerd. 

Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur en bij 
bijzondere feestdagen wordt de viering uitgezon-
den vanuit de kerk via het TV kanaal Omroep Land 
van Cuijk.

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 7 mei, 
13 mei (gebedsviering met aandacht voor de bede-
vaart naar Lourdes) en 14 mei bij de kerkberichten 
in Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vrien-
delijk verzocht deze uiterlijk dinsdag 25 april op te 
geven.  

U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden:
Met een envelop in de brievenbus naast de voor-
deur 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.

Voor het melden van een overlijden kunt u recht-
streeks 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 paro-
chiesite: www.theobaldusparochie.nl

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: Le-
pelstraat 13 A, 5845 BK St. Anthonis,

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 zieken-
zalving 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

Binnenlopen in de pastorie
op dinsdagmorgen

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



GELOOFSBIJEENKOMST

Op dinsdag 9 mei zullen wij onze reeks bijeenkom-
sten vervolgen aan de hand van de DVD van Father 
Barron over De Drie-Ene God. De onderscheiden 
thema’s die aan bod komen zijn: God een naam ge-
ven; de Schepper die voorziet; en tenslotte het pro-

bleem van het kwaad. Zoals gebruikelijk begint de 
bijeenkomst om 20.00 uur en duurt het tot uiterlijk 
22.00 uur. De plaats is het Parochieel Centrum in St. 
Anthonis. Iedereen is van harte welkom.

UITNODIGING BEDEVAART
NAAR KEVELAER

ZATERDAG 13 MEI 2017

 Op zaterdag 13 mei organiseert onze Parochie Ma-
ria, Moeder van de Kerk een Mariabedevaart naar 
Kevelaer. We doen dat met eigen vervoer (carpoo-
len). 

Alle parochianen, in het bijzonder zij die nog nooit 
in Kevelaer op bedevaart zijn geweest, zijn van har-
te uitgenodigd om deel te nemen. We hopen dat 
velen gehoor zullen geven aan deze uitnodiging.

Programma:
13.00 uur:  Verzamelen in deelparochies St. Anthonis 

op de Brink, Beugen op het kerkplein of 
Vierlingsbeek op het Vrijthof en vertrek 
richting Kevelaer (carpoolen).
Parkeren in Kevelaer kan op de Antwer-
pener Platz en/of Friendenstrasse (€ 3 
contant betalen)

13:45 uur:  Verzamelen op het plein (Kapellenplatz) 
bij de Genadekapelle

14:00 uur:  Eucharistieviering in de Kaarsenkapel 
(Kerzenkapelle)

15:15 uur:  Gezamenlijk Kaffee mit Kuchen in het 
Priesterhuis, Kapellenplatz  35, 47623 Ke-
velaer

16.00 uur:  Kruisweg in het Marienpark of Rozen-
kransgebed in de Sacramentskapel voor 
degenen die minder mobiel zijn

16.45 uur: Vertrek huiswaarts
Kosten: bijdrage carpooling verrekenen met chauf-
feur (€ 5,-) en koffi e (ongeveer € 5,-) 

Aanmelden: vóór 8 mei via contactpersoon van uw 
deelparochie, Gerda Willems (tel. 0478 642213) of 
pastoraal werkster Jantje Bax.

Doorgeven bij aanmelding: 
Geef uw naam, telefoonnummer en e-mailadres 
door plus wat voor u van toepassing is:
•  Wil vertrekken vanuit St. Anthonis, Beugen of

Vierlingsbeek
•  Heb zelf een auto en ben bereid te rijden
•  Aantal personen (excl. chauffeur) dat mee kan rij-

den in de auto …
•  Auto heeft ruimte voor rollator in laadruimte
•  Auto heeft ruimte voor rolstoel in laadruimte
•  Wil graag meerijden
•  Maakt gebruik van rollator/rolstoel

Met vriendelijke groet,
Jantje Bax (pastoraal werkster)
E-mail: bax@parochiemariamoedervandekerk.nl
Telefoon: 06 - 30 51 76 29
Adres: Lepelstraat 13 a | 5845 BK | Sint Anthonis
Website: www.parochiemariamoedervandekerk.nl

“Geloven” in gebedsvieringen
Vanaf 22 april kunnen en mogen we weer geloven 
in gebedsvieringen. 
Onze kerkelijke gemeenschap staat aan het begin 
van een nieuwe episode. 
Voortaan zal er op iedere vierde zaterdag, ’s avonds 
om 19.00 uur een gebedsviering zijn. 
Wij als gebedsdienstgroep gaan samen met zang-
groep Palet deze vieringen samenstellen en hopen 
daarmee veel parochianen in Overloon een moment 
en een plek te geven waar we samen kunnen 
vieren dat Overloon een gemeenschap is die in zich-

zelf en anderen gelooft.  
Bij allerlei andere vieringen en projecten hebben 
wij - samen met zanggroep Palet - gemerkt dat we 
samen tot mooie “dingen” komen die er toe doen. 
We denken bijvoorbeeld aan de 4 Mei viering van 
vorig jaar, waarin we in alle eenvoud hebben her-
dacht dat geloof in vrijheid veel kan betekenen, in 
het verleden, maar ook nu in 2014, ook op het ter-
rein van GELOOF en de manieren hoe daar mee om 
te gaan. 
De standaard is dat Palet de vieringen gaat begelei-

den, maar andere koren, muzikanten, enz. zijn ook 
welkom. 
De 4 Mei viering van dit jaar zal dat ook gaan uit-
dragen. 
Een tweetal nieuwigheden ten opzichte van eer-
dere gebedsvieringen zullen zijn, dat we de men-
sen die in de kerk zijn een moment gunnen om een 
eigen intentie uit te spreken tijdens het ontsteken 
van een lichtje. 

Na de dienst willen we een kort moment inlassen 
om samen even een kopje koffi e te drinken en wel-
licht van gedachten te wisselen. 
Wij hopen dat parochianen van Overloon, maar ui-
teraard ook van buiten onze dorpsgrens, samen met 
ons gaan GELOVEN IN GEBEDSVIERINGEN. 

Namens gebedsdienstgroep Overloon,
Cees van Leeuwen 

Succesvolle start energiecoöperatie
Duurzaam Overloon!

Woensdagavond 12 april vond de eerste voorlich-
tingsavond van de werkgroep “Duurzaam Over-
loon!” plaats met als doel te inventariseren of er in 
Overloon en omgeving interesse is voor het oprich-
ten van een energiecoöperatie. Er waren ongeveer 
120 personen aanwezig.

Na een introductie door Fons van Mil werd tijdens 
een heldere presentatie door Stijn Heijs uiteengezet 
wat de doelstelling van de werkgroep is en was er 
volop gelegenheid om vragen te stellen over de op 
te richten energiecoöperatie die zich (om te starten) 
vooral zal richten op het realiseren van een zonne-
dak. Er was een coöperatieadviseur aanwezig die 
verdiepingsvragen kon beantwoorden. Indien er 
een zonnedak van minimaal 200 panelen gereali-
seerd kan worden, zal de werkgroep doorgaan met 
het oprichten van een coöperatie 
en het initiatief verder ontwikke-
len. Het zonnedak zal dan gereali-
seerd worden op het dak van het 
Oorlogsmuseum Overloon.

Na de presentatie hebben 54 ge-
interesseerden zich gemeld en 
daarmee durft de werkgroep te 
stellen dat de eerste energieco-
operatie van de gemeente Box-
meer binnenkort een feit zal zijn.
Na de paasvakantie gaat de werk-
groep het plan veder uitwerken en 
volgt er meer informatie.

Heeft u de infoavond gemist maar wel interesse om 
mee te doen, kijk dan op www.duurzaamoverloon.
nl  voor meer info. Voorlopig gaat u nog door naar 
de website van De Pit maar binnenkort zal Duur-
zaam Overloon! een eigen website hebben. U kunt 
daar het interesseformulier downloaden. Inleveren 
van het formulier kan in de brievenbus van De Pit 
of door de informatie te mailen naar info@duur-
zaamoverloon.nl. Ook voor vragen kunt u gebruik-
maken van dit mailadres.

Bedankt voor de grote belangstelling! Het geeft ons 
de (duurzame) energie om door te gaan!

Stijn Heijs, Eric Toonen en Antwan Custers

       Bijzonder Lunchconcert

Wilt u even loskomen van alle drukke dagelijkse 
werkzaamheden? En de ziel laven met een uurtje 
cultuur op hoog niveau?  Bezoek dan vrijdag 21 
april om 12.30 uur het lunchconcert  door organist 
Geert Verhallen en Vrouwenkoor Chablis uit Nijme-
gen, onder leiding van Caroline Westgeest.  Op het 
programma staan composities van o.a. Mendels-
sohn, Tormis, Kodaly, en het beroemde Ständchen 

van Franz Schubert uitgevoerd samen met bariton 
Roel Schutgens. Kortom: een aanrader met zo’n 
boeiend programma.

Datum/tijd: vrijdag 21 april 12.30 uur 
Plaats: Theobalduskerk, 14 Oktoberplein 9, 5825 CC, 
Overloon 
Entree: gratis, vrijwillige bijdrage na afl oop 
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Oorlogsmuseum plaatst
ruim 1700 zonnepanelen

Het Oorlogsmuseum Overloon wordt ook op andere 
manier groen. Het gaat zonne-energie opwekken 
op het dak van de grote museumhal. 

In totaal komen er 1728 panelen op het museum 
te liggen. De bouw begint 1 juni a.s. en de instal-
latie wordt in juli in gebruik genomen. Het initia-
tief mocht al op grote bijval rekenen van het hele 
museumbestuur. Maar omdat het museum ook een 
SDE+ subsidie heeft gekregen kon vorige week het 
contract met de leverancier worden getekend.

Met de nieuwe zonnepaneleninstallatie kan het mu-
seum tweederde van zijn stroombehoefte invullen. 
De rest haalt het museum voorlopig nog uit grijze 
stroom. Maar door sloop van het oude documenta-
tiecentrum in 2018 en het geleidelijk overschakelen 

op LED-verlichting gaat het stroomverbruik van het 
museum de komende jaren omlaag.

De grootste voorstander in het museumbestuur was 
secretaris Pepijn Oomen. Oomen zit voor Groen 
Links in de gemeenteraad van Nijmegen. Hij werkte 
ooit als weekendsuppoost in het museum en is sinds 
2009 lid van het museumbestuur. Daarnaast werkte 
de Gemeente Boxmeer mee om deze investering 
mogelijk te maken. 

Overigens blijft ook na de bouw van deze installatie 
nog een groot deel van het dak leeg. Die ruimte is 
beschikbaar voor een energiecollectief in Overloon 
dat particulieren van groene stroom wil gaan voor-
zien.

KBO’S AGENDA 
(sedert 1955)

Vanaf 19 april

DONDERDAG 20 APRIL: Algemene Ledenvergade-
ring. Aanvang: 14.00 uur. In de Pit. Meer informatie 
hierover is al bij de leden d.m.v. de uitnodiging en 
agenda van deze vergadering.
VRIJDAG 28 APRIL: Bijeenkomst van Samen Eten in 
“In de Keulsche Pot”. Aanvang: 17.30 uur.
Aanmelden bij Christine Hendriks-Arts (641719).
WOENSDAG 10 MEI: Koken voor ouderen. Om 12.00 

uur in de Pit (op uitnodiging op basis van verjaar-
dagsdatum en leeftijd).
ZONDAG 14 MEI: Uit op zondag. Nadere informatie 
volgt nog tijdig.
DONDERDAG 18 MEI: Dagreis naar de Veluwe. Uit-
gebreide informatie is in het bezit van de leden.
Belangrijke datum: Bedevaart naar Kevelaer op 6 
juni. Vrijhouden! 

Heeft Vierlingsbeek de gezondste senioren?

Wij lazen in de Boxmeerse re-
giokrant DE BOK van maart 2017: 
“Heeft Vierlingsbeek de gezondste 
senioren?” 
Het Vierlingsbeekse KBO-bestuurs-
lid Jos van Boekel weet het zeker. 
Het aanbod in Vierlingsbeek is het 

grootste in de gemeente Boxmeer …… Blijkbaar 
heeft hij nog nooit gehoord dat er in Overloon al 
jaren, zowel in de winter binnen in de sporthal als 
ook ‘s zomers buiten in de bossen, volop bewogen 
wordt.

Maar er wordt ook gefi etst en aan gymnastiek ge-
daan, Jeu de boules, volksdansen en countrydansen, 
wandelen en zwemmen. Dit heeft allemaal met be-
wegen te maken. 

En als Jos van Boekel dan wil beweren dat de Vier-
lingsbeekse senioren de beste en de meest gezonde 
senioren van de gemeente Boxmeer zijn…. , dan 
willen wij wel eens weten hoe hij daar bij komt! 

Wellicht is wandel-
voetbal een optie 
om te testen wie 
het beste is van 
beide dorpen. Je 
zou dat kunnen 
testen tijdens een 
voorwedstrijd bij de 
derby tussen SSS ’18 
en Volharding! Wie 
weet!



Weet je nog van nostalgisch toen?
We gaan toch niet weer hetzelfde doen?

Het is de tijd die kerk en geloof ontwricht.
Het volk dat niet langer zwicht!

Een nieuwe eeuw zijn wij ingegaan,
En lees, hoe het vroeger is gegaan.
Uit het Rijke Roomsche Leven,
Hoe wij het toen mochten beleven.

De Heilige Theobaldus als kerkpatroon,
Was voor ons maar heel gewoon.
Iedere morgen een heilige mis,
Was voor niemand ergernis.

Een pastoor met een bonnet,
De mis begon met een voetgebed.
Vooral eerbied in Gods Huis,
Leef vroom en zedig, rein en kuis.

Priesters en broeders in het lang,
En Hoogmis met Gregoriaans gezang.
Op feestdagen een drie Herenmis,
En vrijdags geen vleesch, maar visch.

Elke club zijn Geestelijke  Adviseur,
Bij uitvaart geen bloemen, alleen zwarte kleur.
De pastoor die kwam op huisbezoek,
Alle overledenen in het Zielenboek.

Volle afl aat en veertig quadragénen,
Geen korte rokjes en vooral geen blote benen.
De priester aan het altaar met de rug naar het volk,
en heel veel engeltjes op een wolk!

Dood, oordeel, hemel en hel,
Een misdienaar met een altaarbel.
Antoniusbrood, Hubertusbrood,
De kerk met haar moederschoot.

Biechten hoorde er ook bij,
Elke veertien dagen daarvoor in de rij.
De Blasius-zegen werd gegeven,
Twee kaarsjes onder je keeltje geheven.

Wie weet er nog van Gulden Mis,
En wat een Pravit omgang is?
Kloosterlingen moesten van deze aalmoes leven,
En van wat wij hen hadden te geven.

Veel wierook in een wierookvat,
Een zieltje waar een vlek op zat.
Processie met een baldakijn,
En lid van de Heilige Familie zijn.

’s Zondags vroeg al uit de veren,
En vooral je kerkboek niet vergeten.
Voor alles krijg je genaden van staat,
Een schietgebedje kan ook geen kwaad.

Geloof, hoop, liefde en berouw,
Op het priesterkoor vooral geen vrouw.
Een noveen om af te smeken, 
Zondaars die het schuifje kregen.

Een heilige Missie werd gegeven,
Men predikte van vagevuur, hemel en hel.
En soms wel eens heel erg fel,
maar de laatste dag was alles weer vergeven.

Sint Donatus werd vereerd,
Zodat hopelijk bliksem werd afgeweerd.
Eerwaarde, Hoogeerwaarde of Zeereerwaarde,
De Kruisdagen voor de vruchten der aarde.

’s Zondags mocht je beslist niet breien,
En in de vastentijd niet vrijen.
De Vijf Geboden van de Kerk,
Zilverpapier voor het missiewerk.

Af en toe op bedevaart,
Sint Jozef wordt gevierd in maart.
Eerste schaal, tweede schaal, derde schaal,
Met een cent begint het kapitaal.

Missionarissen die zwartjes bekeren,
drie keer daags de Engel des Heren.
Openen met de Christelijke Groet,
Een moeder die de kerkgang doet.

Een zegen met de wijwaterkwast,
Een drietal beelden op de kast.
Pochonkela op Allerzielen,
Op één of twéé knieën knielen.

Engel van God die mij bewaart,
Heeft de duivel wel of niet een staart?
Een retraite voor het volle leven,
Een missiepreek om van te beven.

Van zusters een heel mooi prentje,
De knikengel knikt al voor ’n centje.
Patrones, Sint Cecilia op het koor,
En ga zo maar door, ga zo maar door.

Per omnia saecula saeculorum nn.

Matt Weijmans heeft zijn eigen
Handelsonderneming!

Voor ons zit Matt Weijmans 
achter zijn bureau om met 
ons stil te staan bij alle ont-
wikkelingen, die hij al van 

vroeg af aan in zijn geheugen gegrift had: Ik wil au-
tomonteur worden. Zo ging hij na de lagere school 
naar de LTS in Venray en daar begon zijn leerroute. 
Maar op 15-jarige leeftijd startte hij zijn loopbaan 
als leerling-monteur bij de TOP-garage in Venray. Al 
na 8 jaar werd hij daar werkplaatschef. Twee jaar la-
ter werd TOP-garage overgenomen door Allers Be-
drijfwagens BV. Hij bleef werkplaatschef en leerde 
daar alle kneepjes van het vak. 18 jaar lang!

Matt is zeer enthousiast wanneer hij over zijn hele 
carrière met ons aan de praat raakt. Hij vertelt hon-
derduit en is trots op wat hij allemaal bereikt heeft. 
Hij heeft nog even bij een autoschadebedrijf ge-
werkt als bedrijfsleider. In diezelfde tijd had hij zijn 
eigen bedrijf aan huis.
Hij was inmiddels getrouwd met Wilhelmien en zij 
kregen twee kinderen: Meddy en Roel.
Zijn bedrijf heette Auto Service Overloon en was 
gericht op reparaties en onderhoud aan auto’s en 
autoruitreparaties. Ook begon hij een kleinscha-
lige verkoop. Hij had het daar zo druk mee, dat 
hij besloot volledig voor zichzelf verder te gaan 
met Auto Service Overloon. Wij schrijven dan 1992. 
Door de enorme klantengroei moest hij twee jaar 
later alweer op zoek gaan naar een nieuwe loca-
tie. De mensen wisten hem blijkbaar te vinden en 
de klanten hielden daar een goed gevoel aan over. 
Daar streefde Matt ook naar en in 1994 kreeg hij 
aan de Oploseweg een nieuwe bedrijfsruimte, ge-
volgd door het BOVAG certifi caat in 1995. In 1999 

sloot hij zich aan bij de Stichting Vakgarage. De visie 
hierachter vormden ‘onafhankelijkheid en een full 
service garageformule’ en de naam van het bedrijf 
veranderde in Vakgarage Weijmans v.o.f., waarmee 
niet alleen de uitstraling veranderde maar tevens de 
klant nog meer verzekerd werd van gewaarborgde 
service en kwaliteit!

22 jaar later, Matt was inmiddels 59 jaar geworden 
en zijn harde werken liet toch links en rechts wat 
sporen achter, kon Matt in 2015 zijn bedrijf verko-
pen en die kans heeft hij aangegrepen. “Het was 
een moeilijke, maar wel een goed overwogen be-
slissing,” vertelt Matt en het moeilijke was even te 
zien in zijn gezicht.

Maar Matt zou Matt niet zijn als hij niet iets in het 
vooruitzicht had. Hij begon met Handelsonderne-
ming Weijmans (HW) en hij richtte zich volop op de 
in- en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s, be-
middeling bij aan- en verkoop, import van auto’s en 
op zoekopdrachten, waarbij de oldtimers voor hem 
niet mochten ontbreken.
Hij heeft zijn onderneming ondergebracht op indu-
strieterrein de Oude Molen 3.
Hij is er de hele week mee bezig en zijn bedrijf is 
geopend op dinsdag en zaterdag van 9.00-17.00 uur 
en de overige dagen (ook op zondag) op afspraak 
(van 09.00-21.00 uur bereikbaar via 06 25558935).
Ook kan men hem bezoeken op: www.handelson-
dernemingweijmans.nl.

Wij wensen Matt nog heel plezierige en succesvolle 
jaren toe en bedanken hem voor dit gesprek!
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BIOGRAFIEËN IN DE “LÓNSE BIEB”

Op 27 april wordt 
onze koning Willem-

Alexander 50 jaar.
Misschien aanleiding u eens te verdiepen in ons ko-
ninklijk huis.

Bij de Lónse Bieb vindt u verschillende biografi eën 
over o.a. Maxima, Beatrix en Bernhard.
Ook bij Biblioplus zijn nog veel boeken over dit on-
derwerp te vinden en deze kunt u reserveren op de 
website van Biblioplus met behulp van uw biebpas. 
Mocht dat niet lukken, dan helpen wij (vrijwilligers 
bij De Lónse Bieb) u graag.

Over tal van andere personen zijn ook biografi eën 
verkrijgbaar, van bv. sporters, wetenschappers, ac-
teurs, enz. Vraag er naar. Wij zoeken het graag voor 
u op.

Een bijzondere vorm van biografi eën zijn de waar-
gebeurde verhalen, vaak aangrijpende, emotionele 
gebeurtenissen uit het leven van gewone mensen. 
Deze boeken zijn te herkennen aan de zwarte eti-
ketjes op de rug van het boek met het woordje 
“waar”.

Tot voor kort stonden deze boeken in een aparte 
kast, maar ze zullen binnenkort tussen de andere 
romans te vinden zijn.

Loop gerust eens binnen in “de Pit” op maandag en 
vrijdag van 14.30 – 17.00 uur en op woensdag van 
15.00 – 19.30 uur voor informatie over boeken, om 
te snuffelen tussen de boeken of zomaar voor een 
praatje. 
Tot ziens bij “De Lónse Bieb”.

Ruim 600 Overloonse kinderen keken
naar de Grenadiers en Jagers

Op dinsdag 11 april was het een drukte van jewelste 
bij de Pit. Alle kinderen uit groep 1 t/m 8 van de ba-
sisschool waren hier namelijk uitgenodigd voor een 
bijzonder optreden; de grenadiers en jagers brach-
ten een bezoek aan ons dorp!

De Regimentsfanfare “Garde Grenadiers en Jagers” 
(RFGGJ) is een groot koperensemble met slagwerk. 
De grootste taak van deze regimentsfanfare is het 
begeleiden van militair ceremonieel, zoals comman-
do-overdrachten. Maar daarnaast hebben zij als be-
langrijke taak om een brug te slaan tussen de bur-
gers en militairen en juist vanuit dat oogpunt lieten 
zij in Overloon van zich horen. 

Tijdens de voorstelling “Held?!” maakten de Over-
loonse schoolkinderen uit groep 1-4 kennis met 
deze regimentsfanfare en de voorstelling “Geeft 
acht!” was er voor de kinderen uit groep 5-8. 
Die middag waren alle stoelen in de grote zaal ge-
vuld. Dat betekende ruim 600 kinderen in totaal!

Ze zaten regelmatig op het puntje van hun stoel om 
maar niets van dit bijzondere spektakel te missen. 
Ongetwijfeld hebben ouders en andere familie en 
vrienden er thuis spannende verhalen over gehoord.

We vinden het als Fanfare Vriendenkring dan ook 
ontzettend leuk dat we met dit project de Over-
loonse jeugd weer wat meer kennis hebben kunnen 
laten met samen muziek maken én dat de kinderen 
wat meer te weten zijn gekomen over het leven als 
militair. 

Bedankt dat jullie er allemaal waren! 
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WIJ ZIJN GESLOTEN VAN 
24 T/M 28 APRIL  
EN OP 25/26 MEI (Hemelvaart)

Waarneming is gebaseerd op de eerste letter 
van uw achternaam: 
Letters A – J: Dokter Mosch, 
Merletgaarde 32a, Vierlingsbeek, tel. 631315. 
Letters K – Z: Dokter Mooij,  
Baansestraat 6a, Overloon, tel. 640840. 

BESTEL UW MEDICIJNEN S.V.P. TIJDIG 

Van maandag tot en met vrijdag tussen  
17.00-08.00 uur en in het weekend kunt u 
voor spoedeisende huisartsenhulp terecht via 
tel. 0900-8880. Info: www.huisartsoverloon.nl 
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't Vörjaor zit ien de lòcht!

't Wert wer gruûn 
buute, de bloesem 
stöt án de buëm, 

de zòn schient en de merlinge fl uite zó'n beist. We 
kenne allemól de uutdrukking 'ien mei legge alle 
vuggelkes 'n ei' en dè is nie alliën beej vogels 't ge-
val. Ien Loën kunde de afgeloëpe mónde spraeke 
van 'n ware geboortegolf. 't Thema van dizze kier 
is dan ok: 'd'r kumt 'n kiendje', geschreve dör Peter 
Loonen. 't Is wá lang uutgevalle, mar umdet ge beej 
't laeze tegeliekertied kunt luustere nor Peter mòt 
dè gen probleem zien.

Vör ònze rubriek Is 't wel of nie Lóns, wie wet 't? 
hebbe weej wer 'n par neeje woorde en 'n uutdruk-
king gehuurd. 

schroët
bellebömke
de slup vol hebbe

As iemes wet wát 't betaekent, lót 't òns dan efkes 
wiëte via de mail of 't gasteboek. 

Weej wardiere 't biëstig det 'r nog steeds minse zien 
die òns vörziên van neeje woorde en weej wille òl-
lie uutnuëdige um dè te bliêve doên. Klaene tip, 
huurde iets, schriêft 't òp of zet 't ien òw tillefoon 
en stuurt 't dör via 't gasteboek of de mail, anders 
vergette 't en dè zeuj zund zien.

Kiek mar 's òp de site, veul laes- en kiêkplezier!
Wies wer 's!

Overloons Open podium
Het lijkt nog erg ver weg, maar 
op 29 oktober 2017 organiseert 
Fanfare Vriendenkring samen met 
het Sint Theobaldusgilde weer het 
Overloons Open Podium in de Pit.

Tijdens dit Open podium willen we iedereen op het 
gebied van muziek, dans, theater en kleinkunst een 
podium bieden om zich te presenteren.

Omdat de regio van Overloon van oudsher een plek 
is waar creativiteit in alle vormen aanwezig is, lever-
de dat de afgelopen jaren een prachtig gevarieerd 
Open podium op! Een groot aantal artiesten en ze-
ker ook beginnend artiesten gebruikten het Open 
podium om ervaring op te doen om voor publiek te 
spelen en dat werd een fantastische ervaring.

Ook dit jaar gaan we er weer 
een mooi feest van maken 
en daarvoor nodigen we (be-
ginnend) artiesten dan ook van harte uit. 
Kom spelen, zingen, dansen of andere vormen van 
kleinkunst presenteren op ons Open podium en 
geef je op! 

Aanmeldingen, vragen en of ideeën ontvangen we 
graag via mail:
openpodium@fanfarevriendenkring.nl. 
Maar natuurlijk mag je ook altijd een van de leden 
van onze werkgroep aanschieten.

Willeke Boom Bert Bardoel 
Paul Arts Léon van Reijmersdal
Jan Melssen

Openbare online-veiling van:
Horeca-apparatuur, 
horecameubilair, 
horecaporselein, 
glaswerk, woonac-

cessoires en snoepautomaten.
Bestaande uit: een complete tapinstallatie, kof-
fi emachines, gasfornuizen, werkbanken, koelap-
paratuur, au bain-marie-apparatuur, GN-bakken, 
buffetkasten, meubilair zoals stackchairs, tafels, ter-
rasmeubilair en diverse kasten, diverse soorten ho-
recaporselein zoals borden, kop-en-schotels, schalen 
en dienbladen, van merken als Jos ten Berg, Nobel, 
Nobel Fine China, Nobel Extra, Durable en Austra-
lian Fine China, glaswerk als dubbelwandige (thee)
glazen, (Jupiler) bierglazen, likeurglazen van mer-
ken als Isoglas, Royal Leerdam, Arcoroc en Durobor, 
zilverwerk als boterklokjes, kandelaren en diverse 
accessoires van Edzard en diverse schalen, schenk- 

en koffi ekannen van Mikasa, woonaccessoires zoals 
vazen, verlichting, lantaarns, kunstplanten, gordij-
nen, lichtreclame en diverse popcornautomaten.

Kijkdag: zaterdag 22 april van 11.00 uur tot 15.00 
uur bij “De Hofdame” Overloon aan de Museum-
laan 33.

De online veiling geschiedt via
www.bva-auctions.nl.
De veiling is te volgen via de website. Men kan ge-
makkelijk en kosteloos een account aanmaken om 
te bieden op één of meerdere kavels. 

De veiling is geopend op 17 april 2017
De veiling sluit ’s avonds op 25 april 2017
Ophaaldag: 2 mei 2017
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Te Koop 

Nieuwe Scootmobiel   

8 km op de teller 
Merk Tiger 4, Metallic Zilver  

4 wiels 

Voor meer info 
06-48493313

 

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

www.helder-overloon.com

Ontmoetingspunt ‘t HELDER 
Ruimte voor úw ideeén! 

 
24 april  Klanken van je Hart door Yvonne van

Oostrum  20.00-22.00 uur  € 12,50 
 
 
28 mei  Zondagochtendconcert  
  door Freunde Echo    

11.00 uur – 13.00 uur         entree gratis
 

Meer informatie vindt u op de website!

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

Natuurpraktijk Vellir
Zoutkamer Overloon
Natuurpraktijk VellirN
Zoutkamer Overloon
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Buitenspeeltuin vindt defi nitieve plek
in het Museumpark in Overloon

Eindelijk is er een einde gekomen aan de zoektocht 
naar een geschikte locatie voor de toekomstige speel-
tuin in de gemeente Boxmeer. De realisatiefase is in 
zicht. De Stichting Recreatie en Meer, een burgerini-
tiatief bestaande uit een grote groep enthousiaste 
vrijwilligers, zet zich al bijna twee jaar belangeloos in 
om een unieke grote “groene” speeltuin te realiseren 
die een trekpleister voor de gemeente Boxmeer zal 
zijn. Deze speeltuin zal niet alleen een aanwinst zijn 
voor de inwoners van de gemeente Boxmeer maar 
zal zeer zeker het toerisme en de saamhorigheid hier 
in de regio versterken.

Het wordt een speeltuin die voor iedereen gratis 
toegankelijk zal zijn en die ook voor minder valide 
mensen goed begaanbaar zal zijn. Het plan omvat 
niet alleen de realisatie van een speeltuin. Het re-
creatiepark zal een plek worden die symbool staat 
voor een nieuwe participatiesamenleving, waar 
verbondenheid, saamhorigheid, zorg voor elkaar, 
duurzaam contact en gezondheid de belangrijkste 
sleutelwoorden zijn.

Gefaseerd
Het totale plan bestaat uit drie fases. Fase één heeft 
betrekking op de realisatiefase van de speeltuin, in 
de tweede fase zullen er dagbestedingplaatsen wor-
den gecreëerd en in de laatste derde fase zal een kin-
derboerderij bij het gehele project worden betrok-
ken. Er zijn diverse locaties bekeken, geanalyseerd 
en aan een quickscan onderworpen. In eerste instan-
tie ging de voorkeur uit naar een locatie binnen de 
kern van Boxmeer. Helaas hebben we van de kern af 
moeten wijken omdat geen enkele aangewezen lo-
catie binnen de kern van Boxmeer geschikt genoeg 
was om het totale project in de drie bovengenoemde 
fases tot stand te brengen en moesten we uitwijken 
naar een kerkdorp binnen de gemeente Boxmeer.
De Stichting wil niet alleen een speeltuin realiseren 
maar een ontmoetingsplek voor de gehele samen-
leving (validen/invaliden, jongeren/ouderen) waar 
uiteindelijk arbeidsplaatsen worden gecreëerd voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Uiteindelijk heeft de Stichting wegens fi nanciële 
onhaalbaarheid als gevolg van diverse noodzakelij-
ke infrastructurele aanpassingen de vorige beoogde 
locatie - gelegen naast restaurant de OverBeek te 
Vierlingsbeek - vaarwel moeten zeggen. Daarom is 
de stichting dan ook erg enthousiast om te vertellen 
dat er op het laatste moment toch nog een defi ni-
tieve locatie gevonden is.

Museumpark
De toekomstige speeltuin zal gevestigd worden in 
het museumpark van het Oorlogsmuseum, gren-
zend aan de oude entree (kassa) van het park. Het 
bestuur staat te popelen om die schop eindelijk in 

de grond te krijgen, want (bijna) niets houdt ze nog 
tegen. Het bestemmingsplan hoeft niet gewijzigd 
te worden, een quickscan hoeft niet uitgevoerd te 
worden, het bruikleencontract is opgesteld en ligt 
voor goedkeuring bij de jurist. Alle lichten staan 
op groen om met de sponsorgesprekken te begin-
nen en de fondsen en subsidies aan te vragen om 
ruim twee ton bijeen te krijgen om de speeltuin ook 
daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. Daarbij hoopt 
de stichting natuurlijk ook op een mooi bedrag als 
startersubsidie vanuit de Gemeente Boxmeer.

Onthulling
Woensdag 19 april om 16.00 uur zal de kinderraad 
van de speeltuin de naam van de speeltuin onthul-
len op de locatie in het Museumpark. De kinderraad 
is een groep enthousiaste kinderen die vanaf het 
begin af aan mee heeft gedacht hoe de speeltuin 
er uit moet komen te zien en die met verschillende 
acties geld heeft ingezameld om de speeltuin te 
kunnen fi nancieren. Bijna een jaar geleden is er aan 
de inwoners uit de gemeente gevraagd om mee te 
denken over een unieke en passende naam voor de 
speeltuin. Uit de meer dan 100 inzendingen heeft 
de kinderraad de mooiste naam gekozen. Naast de 
onthulling van de naam, zal de winnaar een prijsje 
uitgereikt krijgen. De stichting rekent op veel be-
langstelling en hoopt dat veel kinderen naar de lo-
catie Museumpark komen om te horen welke naam 
de speeltuin gaat krijgen.
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Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

Overloon   -   0478 588 889   -   Venray
Keizersveld 54, 5803 AN Venray
www.goemansuitvaartzorg.nl

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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Logeko en
Rabobank
Clubkas
Campagne

Van 2 tot 22 mei vindt de jaarlijkse Rabobank Club-
kas Campagne plaats. Ook Logeko heeft zich hier 
voor aangemeld onder Zangvereniging LOGEKO 
Overloon. Wij zouden het leuk vinden om zoveel 
mogelijk stemmen bij elkaar te krijgen, …dus doen 
we een oproep aan u allen: “Stem op LOGEKO”.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw stem.
PR LOGEKO

GEWEEST: OVO op bezoek bij Bronlaak

Donderdag 6 april jl. vertrokken 
ruim 40 dames naar Oploo. Dhr. 
Adri Boot ontving de groep in het 
Pinksterhuis, waar hij globaal het 

ontstaan van Bronlaak toelichtte. Daarna werden er 
2 groepen gemaakt en kregen we tijdens de excur-
sie op het terrein ruime informatie over het reilen 
en zeilen van Bronlaak. En dat bleek heel bijzon-
der te zijn. Ongeloofl ijk dat de meesten eigenlijk 
amper weet hadden van wat er op enkele kilome-
ters afstand zich allemaal afspeelt. Naast uiteraard 
de professionele zorgverleners is het ook zeker de 
moeite waard te vermelden dat er wel 200 vrijwil-
ligers werken.

Woonwerkgemeenschap Bronlaak werd op 23 ok-
tober 1948 geopend en is een unieke dorpsgemeen-
schap waar mensen met beperkingen én talenten 
met een geïndiceerde zorg- of hulpvraag, het dage-
lijks leven delen. Op Bronlaak wordt vanuit de an-
troposofi sche (levensbeschouwelijke) inspiratie ge-
werkt (en dat betekent dat er wordt uitgegaan van 
de gezonde kant van het individu) en wordt er ge-
keken naar ieders mogelijkheden, talenten en wen-
sen. Er zijn veel verschillende werkgebieden, zowel 
in de agrarische en de dienstverlenende sector als in 

de kunstnijverheid. Zo zijn er bijvoorbeeld een pot-
tenbakkerij, een kaarsenmakerij, een weverij en een 
houtwerkplaats. Er zijn ook een boerderij, een tuin-
derij en een kwekerij. Het bos en de siertuinen wor-
den verzorgd en onderhouden. Voel je meer voor 
dienstverlening, dan zijn er weer andere mogelijk-
heden. Bewoners en medewerkers ontwikkelen zich 
door elkaar te ontmoeten in het samen wonen, het 
samen werken en het samen ontspannen in de vrije 
tijd. Elke dag komt iedereen die hiertoe in staat is 
naar het Pinksterhuis voor de Ochtendspreuk om 
aan een nieuwe dag te beginnen.

Bronlaak is vrij toegankelijk voor een wandeling 
op het prachtige terrein met ook nog enkele histo-
rische gebouwen. Tevens is er een winkeltje waar 
men zelfgeteelde producten kan kopen en waar 
ook de zelfgemaakte producten verkocht worden 
van de dagbestedingen. Om maar eens wat te noe-
men; kaarsen, knuffels, sjaals, schilderijtjes, beeld-
jes, schaaltjes, te veel om op te noemen.

Al met al een zeer interessante excursie met dank 
aan Bronlaak voor de mogelijkheid dat de OVO hier 
aanwezig mocht zijn.

4 mei 2017: Dodenherdenking 

aanvang 19.15 uur in de Theobalduskerk 

Nadere info in volgende editie van Ons Eigen Erf.�

�
Weiland te huur 

oppervlakte ca. 80 tot 90 are. 

Info bij: Peter v. d. Pasch 

Tel. 06-40096470 
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U i t v a a r t v e r z o r g i n gU i t v a a r t v e r z o r g i n g

Gerr i t  Ar ts

Kantoor  Over loon
24 uur  bereikbaar  op: 
Tel :  0478-640026
Mob.  06-51135364

www.br iensveld .n l

Homeopathie,  
een milde en 

effectieve 
geneeswijze voor 
uiteenlopende 

klachten. Twan Wilmsen | 06 51 252 699 | www.awing.nl 
Voor computers, printers, wifi, cartridges, 
Routers, onderhoud en reparatie. 
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Nieuws van de Verjaardagenactie
De Verjaardagenactie kwam onlangs 
in vergadering bijeen. De kleine zaal 
in De Pit was bijna te klein om alle 
vrijwilligers te herbergen.

Als eerste stond een presentatie van Scouting Over-
loon - die jaarlijks een bijdrage van de Verjaarda-
genactie ontvangt - op het programma. De scouts 
wisten met hun verhaal, dat ondersteund werd met 
PowerPoint-beelden en zelfs bewegende beelden, 
de aanwezigen uitstekend te boeien. De vrijwilli-
gers waren enthousiast over wat scouting haar le-
den allemaal te bieden heeft.

Vervolgens kwam de verdeling van de opbrengst 
van 2016 aan de orde. Deze werd als volgt verdeeld 
onder de Overloonse jeugdorganisaties: De diverse 
jeugdonderdelen van Scouting € 1.000,00, Oranje 
comité € 500,00, Schoolverlaters € 500,00, Jeugd-

carnaval € 500,00, St. Nicolaascomité € 500,00, SJIL 
€ 500,00, Kindervakantiewerk € 500,00 en Jeugd-
kamp SSS ’18 en jeugdkamp Fanfare elk € 300,00. 
De organisaties hebben deze bedragen inmiddels 
van ons ontvangen.

Ter afsluiting werden de collectanten voor hun goe-
de werk getrakteerd op een “rondje van de zaak”. 

De Overloonse jarigen zijn goed bezig, mogen we 
wel stellen. De opbrengst van maart was maar liefst
€ 534,25. Namens de kinderen onze hartelijke dank 
daarvoor.

Volgende keer meer nieuws van…

Stichting Verjaardagenactie Overloon

Nieuwkomers / Neejkòmmers

Als je de Bossenhoek opgaat en het eerste 
bospad links neemt, dan zie je na 500 me-
ter rechts een donker bos met forse naald-
bomen: Douglas! Deze bomen zijn geplant 
in de jaren vijftig, in het door de oorlog 
verwoeste bos. Na de oorlog was er weer(!) 
een houttekort in Europa, en er moest ge-
produceerd worden. Dat werd gedaan door 
nieuwe soorten aan te planten die op de 
zandgrond goed zouden groeien. De Doug-
las-spar was uitermate geschikt.

De Douglas komt oorspronkelijk uit het wes-
ten van de Verenigde Staten. Daar werd hij 
door de botanist Sir David Douglas als eer-
ste beschreven in 1791. De boom haalt daar hoog-
tes tot 110 meter en een respectabele leeftijd van 
maximaal 1000 jaar. De Native Americans hadden de 

boom al duizenden jaren in gebruik voor tientallen 
producten.

In Nederland zijn de eerste Douglassen in 1860 op 
Paleis ’t Loo aangeplant. Daar zijn ze inmiddels al 
50 meter hoog. Het Nederlandse bosbeheer heeft 
altijd een haat-liefde verhouding gehad met deze 
soort. Liefde vanwege de goede groei en het mooie 
zaaghout, haat omdat het een exoot is die hier van 
nature niet thuishoort. Tot het midden van de ja-
ren tachtig was hij nog heel populair vanwege de 
houtproductie. Dat veranderde snel in de jaren 
negentig toen het bosbeheer een natuurbescher-
mingsrichting insloeg. De Douglas werd plots ge-
zien als exoot en moest verwijderd worden. In de 
huidige tijd verandert dit weer. De bio-economie 
vraagt om hernieuwbare grondstoffen en deze 
goed groeiende soort is plots weer in de gratie.
Zo zie je maar, integratie van nieuwkomers valt niet 
mee. Maar uiteindelijke integreren ze allemaal.

Gert-Jan Nabuurs 
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Banyawit Bressers 2e plaats
Limburgse Kampioenschappen Turnen

Banyawit Bressers (lid van Gymnastiekvereniging 
Sint Christoffel te Venray) is zondag 2 april jl. 2e 
geworden tijdens de Limburgse Kampioenschappen 
Turnen in Oirsbeek. De Limburgse Kampioenschap-
pen bestaan uit 2 wedstrijden, waarbij aan het eind 
de punten van de twee wedstrijden bij elkaar wor-
den opgeteld.

Op 19 maart jl. was de eerste wedstrijd in Budel 
voor de jongens 3e divisie pupil niveau 9. Tijdens 
deze wedstrijd behaalde Banyawit het podium met 
een mooie 2e plaats met 96.60 punten. 

Zondag 2 april werd de 2e wedstrijd geturnd in 
Oirsbeek. De jongens hebben in de tussenliggende 
2 weken keihard getraind en wederom mooie re-
sultaten behaald. Banyawit heeft in deze wedstrijd 
laten zien dat hij de beste was en werd tijdens deze 
wedstrijd 1e met 94.65 punten.

Beide resultaten bij elkaar opgeteld betekende dit 
dat hij de 2e van Limburg is.

Zaterdag 8 april jl. turnde hij de 1/4e fi nale tijdens 
de landelijke wedstrijden in Leusden.

Een tweede plaats in het eindklassement



VRIJDAG, ZATERDAG  
en ZONDAG open  

van 12.00 tot 18.00 uur

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON

Martin Gaus Hondenschool 
Boxmeer -Venray

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

Voor meer informatie: www.martingausboxmeervenray.nl
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KEURSLAGERKOOPJE

VLEESWARENKOOPJE

SPECIAL

Cordon bleus   

100 gram Zeeuws spek 
+ 100 gram selleriesalade

Roll on    

100 gram 195
Centen, keurslager
Irenestraat 3, Overloon
Tel. 0478-64 12 58
www.centen.keurslager.nl

ELKE WOENSDAG
Gemengd of 
rundergehakt

2x 500 gram  650

3 stuks  695

samen 250

Roll on

Dat is een feestje op het bord! Twee medaillons van 
kalfsgehakt met lente-ui, pecannoten, kaas en 
Gandaham. Mooi bruin bakken aan beide kanten, 
2 x 4 minuten. Ze mogen van binnen nog iets rosé zijn.

De special 
van deze 

week!

Onze winkel is geopend:
van ma t/m/ za van 09.00 - 18.00. 

Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00.

In samenwerking met martensasperges.nl

De OverBeek - Overloonseweg 10a,
5821 EE - Vierlingsbeek. Tel.: 0478 - 642252

Overloonse Bridgeclub

Op deze 6e zitting waren de 3 sterkste paren in geel:
1 Truus Kusters & Bert Vloet 63.69%
2 Ton Melis & Paul Vloet 54.76%
3 Jac Huijs & Piet Willems 54.17%

In de rode lijn:
1 Mia & Sef Lommen 61.04%
2 Thera & Jan van Gaal  60.51%
3 Jos van de Pas & Gerrit Weijs 57.92%

In de groene lijn:
1 Nelly & Piet Botden 58.75%
2 Sef Huijbers & Fons van Sundert 57.29%
3 Irma Huijs & Adele van Leuken 56.25%

Daardoor einde ronde. De 3 paren met het hoogste
gemiddelde:
1 Corrie Hartong & Math Keulards 59.79%
2 Truus Kusters & Bert Vloet 58.32%
3 Tonny van Ham &Mieke Stappers 55.01%

In de rode lijn het hoogst gemiddelde:
1 Mia & Sef Lommen 57.10%
2 Luus & Wim van Son 54.68%
3 Thera & Jan van Gaal  54.34%

In de groene lijn de drie paren met het hoogste
gemiddelde:
1 Irma Huijs & Adele van Leuken 55.18%
2 Annet & Joop Timmer 53.65%
3 Nelly & Piet Botden 52.96%

In de daaropvolgende week hadden we een vrije
paasbridgeavond. In lijn A waren de 3 sterkste par-
en:
1Mia & Sef Lommen 62.78%
2 Thea & Lex Biessels 59.38%
3 Miny & Wiel Verhoeven 55.90%

In lijn B:
1 Luus & Wim van Son 62.50%
2 Vera & Fred Jägers 60.00%
3 Riet & Harry Willems 55.00%

In lijn C:
1 Nelly & Piet Botden 65.00%
2 Door van Tarwijk & Leo van Grootel 64.58%
3 Annet & Joop Timmer 62.92%

♠ ♣♥ ♦

Agenda
2017
19 april
OVO, Tips over interieur, De Pit, 
20.00 uur
20 april
KBO, Alg. Ledenvergadering, De 
Pit, 14.00 uur
21 april
Vrouwenkoor Chablis uit Nijme-
gen, lunchconcert, Kerk, 12.30 
uur
22 april
Fanfare, Toeter- en Trommeldag, 
De Pit, 16.30 - 18.00 uur
23 april
A.V. Sporting, Kleffenloop, start
bij de Raaijhal, vanaf 10.00 uur

24 april
Dorpsraad, vergadering, De Pit, 
20.00 uur
25 april
OVO, reisje met Rondvaartboot 
Filia Mosae, 9 uur vanaf 14 Okto-
berplein
26 maart
Bosruiterkes en Rijvereniging, 
Clubkampioenschappen
27 april
Stichting Oranjefeesten, Activi-
teiten i.v.m. Koningsdag, Gilde-
terrein, vanaf 10.00 uur
28 april
KBO, Samen Eten 
4 mei 
Dodenherdenking, Kerk, 19.15 
uur

7 mei
De Vlotter, korte rit, Partycen-
trum Bos, start 10.30 uur
7 mei
Fanfare, concert, De Pit
7 mei
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
De Pit, 14.30 -16.00 uur
10 mei
OVO, wensambulance Brabant, 
De Pit, 20.00 uur
11 mei
EHBO, herhalingsles, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
13 mei
Gilde, oud papier ophalen
14 mei
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
De Pit, 14.30 - 16.00 uur

Openingstijden Maasziekenhuis met Koningsdag en Bevrijdingsdag

Donderdag 27 april en vrijdag 5 mei 2017 zijn de poliklinieken, de röntgenafdeling en de 
bloedafname van Maasziekenhuis Pantein gesloten. 

Ook de prikposten in het Land van Cuijk en Noord-Limburg zijn gesloten. 

De afdelingen Orthopedie, Reumatologie en Revalidatie van de Sint Maartenskliniek 

locatie Beugen zijn eveneens gesloten. 

De Nierdialyse van het Radboudumc locatie Beugen is deze dagen wel geopend.�
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Samen aanpakken. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen.

www.rabobank.nl/lvcm

Vertrouwd en
eenvoudig over je

geld beschikken
Veilig en snel
via internet

18 mei
KBO, Dagreis naar de Veluwe
19 t/m 24 mei
Overloonse bedevaart, Lourdes-
reis
20 en 21 mei
Oorlogsmuseum, Militracks
21 mei
Eerste H. Communie, kerk
21 mei
Slagwerkers Fanfare, optreden, 
De Pit 
21 mei
Oker, Sneakpreview jubileum-
show “Het Pentagram Mysterie”, 
De Weijer Boxmeer, 14.30 uur 
22 mei
Dorpsraad, vergadering, De Pit, 
20.00 uur
24 mei
OVO, afsluitingsavond - fototocht 
door Overloon, 18.00 uur vanaf 
14 Oktoberplein
26 mei
KBO, Samen Eten
4 juni
De Vlotter, korte rit, Partycen-
trum Bos, start 10.30 uur
6 juni
KBO, Bedevaart naar Kevelaer
8 juni
EHBO, herhalingsles, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
10 juni
Gilde, oud papier ophalen
11 juni
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
De Pit, 14.30 -16.00 uur
19 juni 
Dorpsraad, vergadering, De Pit, 
20.00 uur
30 juni
KBO, Samen Eten
2 juli
Cabrio- en Oldtimerrit, Partycen-
trum Bos, start 10.00 uur
2 juli
De Vlotter, korte rit, Partycen-
trum Bos, start 10.30 uur
2 juli
Fanfare, Concert op locatie
8 juli
Gilde, oud papier ophalen
11, 12 en 13 juli
Zonnegroet, Rolstoeldriedaagse
16 juli
De Vlotter, lange rit, Partycen-
trum Bos, start 09.00 uur
18, 19 en 20 juli
Kindervakantieweek

22 en 23 juli
MSV, Internationaal jeugd motor-
crossweekend, circuit Duivenbos
28 juli
KBO, Samen Eten
30 juli
De Vlotter, deelname aan oldti-
merrrit Venray, Partycentrum Bos, 
verzamelen 09.30 uur
6 augustus
De Vlotter, korte rit, Partycen-
trum Bos, start 10.30 uur
12 augustus
Gilde, oud papier ophalen
19 en 20 augustus
Oorlogsmuseum, Santa Fe Event 
2017
19 t/m 23 augustus
Kermis
25 augustus
KBO, Samen Eten
26 en 27 augustus
Cultuurfestival “Schijt aan de 
Grens”, 2e editie
3 september
De Vlotter, korte rit, Partycen-
trum Bos, start 10.30 uur
9 september
Gilde, oud papier ophalen
10 september
Stichting Tante Lenie, Goede Be-
nen Tour, start bij IJssalon Clevers
14 september
KBO, IVN-wandeling
22 september
Loën wet ‘t, spelavond
23 september
Loën wet ‘t, prijsuitreiking
23 september
Jubileumshow Zang & theater-
groep Oker 1977 - 2017, première 
avondvoorstelling, De Pit
24 september
Jubileumshow Zang & theater-
groep Oker 1977 - 2017, middag-
voorstelling, De Pit
29 september
KBO, Samen Eten
29 september
Jubileumshow Zang & theater-
groep Oker 1977 - 2017, avond-
voorstelling, De Pit
30 september
Jubileumshow Zang & theater-
groep Oker 1977 - 2017, avond-
voorstelling, De Pit
1 oktober
De Vlotter, korte rit, Partycen-
trum Bos, start 10.30 uur
7 oktober
Fanfare, Brabantse Humoravond

8 oktober
Oorlogsmuseum, Crossroads
14 oktober
Gilde, oud papier ophalen
15 oktober
Fanfare, Beoordelingsconcert, 
Oranjerie Roermond
20 t/m 22 oktober 
Tentfeest
22 oktober
MSV, 4x4 rijden door Land Rover 
Club Holland, circuit Duivenbos
27 oktober
KBO, Samen Eten
28 oktober
Freunde Echo, FEN avond
29 oktober
Allerzielenviering met zang van 
Logeko, Kerk, 14.30 uur
29 oktober
Fanfare en Gilde, Overloons Open 
podium
5 november
H. Mis met zang van Logeko,
Kerk 10.30 uur met aansluitend
concert Logeko, De Pit, 12.00 uur
11 november
Gilde, oud papier ophalen
16 november
KBO, IVN-wandeling
18 november
HOT, Het geheugen van water, de
Weijer Boxmeer
24 november
KBO, Samen Eten
25 en 26 november
HOT, Het geheugen van water,
De Pit
9 december
Gilde, oud papier ophalen
17 december
Fanfare, Kerstconcert
29 december
KBO, Samen Eten

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

• Onderdelen van alle
merken

• Reparatie en keuring
van alle merken

• Aanhangwagens en
aardentrailers 

De Oude Molen 3, 5825 KA Overloon  |  T 0478-640304  |  henckensoverloon.nl

VERKOOP ONDERHOUD

VERHUUR

Bezoek onze showroom voor het hele 
assortiment of kijk alvast op onze site:

henckensoverloon.nl

Het
Fleur-Team

wenst
iedereen

een gezond
en Fleurig

2015
toe.

Zondag
10 mei

Moederdag.

Deze dag
bezorgen
we ook.

Stel je eigen 
veldboeket 

samen.

Bij
Berly-Fleur

vazen vol met 
bloemen:
een ware 
pluktuin.

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  

Of geef ‘n massage cadeau! 

* intensiviteit

Warme Bakker Degen 

Reclame: 24 t/m 29 april 
• Koningsvlaai  € 10,40 
• Oranjesoes  €   1,75 
• Extra/dubbeldonker  €   2,35 

Koningsdag 27 april gesloten.  

Reclame: 1 t/m 6 mei 
• Limoncellovlaai  € 10,35 
• Tarwebrood  €   1,90 
• Pistoletje  €   0,25 

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

Praktische en leuke  ‘omgaan met geld’  
tips voor alle leeftijden vindt u op 
www.regiobank.nl bij Jongwijs-tips.

Coppis & Cruijsen Assurantie Adviseurs V.O.F.
Stevensbeekseweg 2
5825 JC OVERLOON
T (0478) 64 13 01
E info@coppis-cruijsen.nl
I www.coppis-cruijsen.nl

Jong geleerd
is oud gedaan

Open nu

het JongWijs
pakket

Leer uw kind stap voor
stap met geld omgaan



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   3 mei
aanleveren uiterlijk 26 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!

�
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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


