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Wij herdenken op deze avond 
de slachtoffers van de Twee-
de Wereldoorlog. Militairen, 
burgers en vervolgden. Een 

moment om stil te staan bij onze vrijheid die we nu 
vanzelfsprekend vinden, maar die voor veel mensen 
onbereikbaar is. Niet alleen toen, maar ook nu nog lij-
den veel mensen onder oorlogsgeweld en onderdruk-
king. Het is goed om te bedenken dat vrijheid niet van-
zelfsprekend is. 

Graag nodigen wij u voor de herdenking op donder-
dag 4 mei om 19.15 uur in de St. Theobalduskerk. U 
bent allen van harte welkom.

Programma

18:35 uur
Vertrek van af museumplein, leden van de stichting en 
genodigden, naar de Chapelle Ardente voor het ont-
steken van het bevrijdingsvuur. Graag nodigen wij u 
uit om hierbij aan te sluiten.
18:55 uur
Stille tocht naar de St. Theobalduskerk.
19:15 uur
Herdenkingsdienst in de St. Theobalduskerk.
19:50 uur
Vertrek vanuit de kerk naar het Vrijheidsmonument 
op het 14 Oktoberplein. Aansluitend herdenkingspro-
gramma bij dit monument.
20:00 uur
2 Minuten stilte, gevolgd door ontsteken bevrijdings-
vuur.
20:10 uur
Einde herdenkingsdienst.

Wij hopen op uw belangstelling.

Stichting Herdenking Slag om Overloon

Donderdag 4 mei Nationale Dodenherdenking



Het mag geen naam hebben

Hospitality - ons moeder in optima forma…!

De nieuwe Buitenspeeltuin gaat gewoon “Gewoon Buiten” heten. Héél bijzonder…!

Bert fl ikt ’t ‘m weer - de laatste dagen van de maand het weer voorspeld…!

Wéér geen lintje…! Koning bedankt…!

� HET WEER
April iets te koud, maar wel ruim-
schoots te droog

Na de warmste maart ooit, begon 
deze 2e meteorologische lentemaand ook met bo-
vennormale temperaturen. Het was vrij rustig en 
daarom kwam nog geregeld mist voor. De luchtdruk 
was altijd erg hoog, maar omdat de luchtdruksyste-
men voor ons wat verkeerd lagen, hadden we ook 
met vele wolken te maken. Toch bleef het de eerste 
2 weken zo goed als droog. Op zondag 9 april be-
leefden we een zeer fraaie voorjaarsdag. Het was 
kraakhelder en de temperatuur liep op naar 23 gra-
den. De hoogste waarde van de hele maand. Later in 
de maand - en wel op de 20e - bleef het ook helder. 
Toen hadden we een noordelijke stroming en bleef 
het kwik steken op 12.7 graden. De dagen daarvoor 
was de bovenlucht fl ink afgekoeld en werd het ook 
wat onstabieler en een stuk kouder. Vooral op 2e 
paasdag regende het nog van betekenis. Er viel 
die dag ruim 12 mm, maar dat was inmiddels hard 
nodig. Door de schrale noordoosten wind was het 
fl ink op gedroogd. Na de paasdagen bleef het veel 
te koud voor de tijd van het jaar.
Steeds waren hogedrukgebieden aan zet, maar 
omdat die steeds ten noordwesten van ons lagen, 
werd er uit het hoge noorden erg koude lucht aan-
gevoerd. Tot aan het eind van deze grasmaand was 
het ruimschoots te koud en op enkele dagen haal-
den we de dubbele cijfers van 10 graden niet eens.

Ook was er op een paar dagen nog vorst voorge-
komen. De laagste waarde kon ik op donderdag 20 
april noteren. De meetbuis gaf -3.9 graden aan. Aan 
de grond, op 10 cm boven het maaiveld, werd het 
nog een stuk kouder. Voor de fruittelers was het 
dus minder prettig. Door de bloesem te beregenen, 
bleef de schade toch nog enigszins beperkt. Ook tij-
dens de laatste week veranderde er nog niet zoveel. 
De zon scheen geregeld, maar de koude noordelijke 
wind hield ook toen de tempraturen aan de lage 
kant. Toch werd het op het eind van de maand wat 
beter en liepen de waarden wat op.
Het temperatuurgemiddelde over de hele maand 
lag ruim een halve graad beneden het langjarig ge-
middelde. Normaal voor april is 9.3 graden.
Door het droge karakter bleef de neerslag beperkt 
tot ruim 25 mm en dat is 20 mm beneden normaal. 
Het aantal zonuren kunnen we als normaal betite-
len. De warmtebron scheen bijna 170 uren.
Inmiddels zijn we aan de laatste lentemaand begon-
nen. Het is allemaal wat groeizamer en wat aange-
namer geworden.
Hoe het verder gaat, kun je vernemen als je luistert 
naar mijn dagelijkse weerpraatje. Op alle werkda-
gen ben ik te horen via radio MAASLAND FM 89.6 
en wel om 12.30,13.30 en 17.15 uur.
Ook via radio VENRAY FM 90.2, zowel in de och-
tend- als in de avonduren.

Weerman Bert Vloet

Vrijdag 19 mei 2017 
gaat de Overloonse 
Bedevaartgroep naar 
Lourdes. Voorafgaand 
aan de bedevaart is er 
een gebedsdienst op:

•  Zaterdag 13 mei
•  Om 19.00 uur
•  Kerk van Overloon
•  Voorganger Wim Muijsers met medewerking van

de Lourdesgroep
•  Dames/herenkoor zal de viering muzikaal opluis-

teren

Na de viering is er gelegenheid voor een kopje kof-
fi e in de kerk, waarvoor we u allen van harte uitno-

digen. 
Zoals al vele jaren gebruikelijk staat ook nu weer 
de Lourdesbus achter in de kerk voor opgave mis-
intentie en kaars bij de grot. Graag de misintentie 
en het kaarsengeld in een envelop met vermelding 
voor wie en € 10, -. 
Lukt dit niet, dan kunt u tot maandag 15 mei de en-
velop deponeren in de brievenbus bij Riet van Raaij, 
14 Oktoberplein 3.

Stg. Overloonse Bedevaart, Jeannette Cremers 
(641230) en Riet van Raaij (580181).

Afsluiting Lourdesviering zaterdag 22 juli om 19.00 
uur in de kerk van Overloon.

Beste ouders/verzorgers.
Bij deze wil ik u allen laten weten 
dat de kinderwoorddienst van 
zondag 7 mei a.s. komt te verval-
len. Helaas ben ik zelf nu deze 
dag verhinderd en heb ik geen 
vervanging kunnen regelen. Toen 
de nieuwsbrief op school de deur 
uitging, was dit bij mij nog niet 
bekend. Excuus voor het onge-
mak.
De eerstvolgende kinderwoord-
dienst is op zondag 4 juni eerste 
Pinksterdag.

Met vriendelijke groeten verblijf 
ik: Gerda Willems pastoraal assi-
stente

Kerkberichten

Vieringen 4 mei – 20 mei

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

Zondag 7 mei 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Ans Abels
Koor: Dames- en Herenkoor

Intenties: Jan Peeters

Zaterdag 13 mei 19.00 uur
Gebedsviering
Met bijzondere aandacht voor de 
bedevaart naar Lourdes
Koor: Dames- en Herenkoor

Zondag 14 mei 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pater Berndsen
Acolieten: Gerda Willems en Frans 
Kersten
Koor: Dames- en Herenkoor

Intenties voor de beide vieringen 
van 13 en 14 mei: jaargetijde is 
voor Net Bardoel-Droesen; de 
zeswekendienst is voor Jac Philip-

sen; de intenties zijn ook voor Cor 
Weijmans, Harry en Marie Bardoel-
van Duijnhoven, Jo Albers en haar 
overleden familie, een bijzondere 
intentie.

Overleden

23 april Piet Verstappen 88 jaar

Kosterdienst
30 april – 6 mei
Tiny Willems, tel. 641814

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

13 mei vanaf 18.00 uur – 20 mei
Jan Hendriks, tel. 641753

20 mei – 27 mei tot 18.00 uur
Tiny Willems, tel. 641814

Vieringen in Huize Loôn

Maandag 8 mei 19.00 uur
Eucharistieviering

Maandag 15 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 21 mei, 
27 mei (gebedsviering) en 28 mei bij de kerkbe-
richten in Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt 
u vriendelijk verzocht deze uiterlijk dinsdag 16 mei 
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.

Zondag 7 mei is er in gemeenschapshuis de Pit in 
Overloon een informatiegelegenheid over deze reis 
van 14.00 uur tot 15.30 uur. Gerda Willems zal er 
namens Maria Moeder van de kerk aanwezig zijn 
en Jeannette Cremers als contactpersoon van Over-
loon.

Bisschop De Korte nodigt u uit deel te nemen aan 
een diocesane bedevaart naar Lourdes. Samen wil-
len we op deze bijzondere plaats ons geloof beves-
tigen en vieren. 
Deze pelgrimage houden we aan de vooravond van 
de 160ste verjaardag van de eerste verschijning op 
11 februari 1858. Met Bernadette gaan ook wij naar 
de Grot om te ervaren dat de Heer ook vandaag 
grote dingen aan ons doet. 

Ontmoeting is een belangrijk element in de bede-
vaarten die het bisdom van 's-Hertogenbosch orga-
niseert. Ook in 2017 staat ontmoeting centraal in 
Lourdes: in dit geval de ontmoeting met Maria en 
via haar de ontmoeting met de Levende Heer. Maar 
ook voor de onderlinge ontmoeting is volop gele-

genheid. 
Deze 8-daagse bedevaart van 14 t/m 21 oktober met 
het Gemeentelijk Lourdesfonds Sint Anthonis is in 
samenwerking met Parochie Maria Moeder van de 
Kerk.

Ook dit jaar gaan we weer een bedevaart naar 
Lourdes maken en nemen we de uitnodiging van 
bisschop De Korte aan om samen met het bisdom 
van onze parochie op reis te gaan. Daarom organi-
seren we deze reis in samenwerking met parochie 
Maria Moeder van de Kerk. 

Vele mensen putten troost en bemoediging uit een 
bezoek aan Lourdes en doen er kracht op om ver-
der te gaan. Dit geldt niet alleen voor zieken en 
ouderen, maar voor iedereen. Door samen op reis 
te gaan, komt de onderlinge verbondenheid tot ui-
ting. Zo vindt iedereen daar op zijn eigen manier 
troost en bemoediging voor het gewone leven van 
iedere dag. Lourdes geeft je steun of je nu ziek, ge-
zond, jong of oud bent.

Bedevaart naar Lourdes met het Bisdom van 's-Hertogenbosch 
van 14 - 21 oktober 2017

Bedevaartprogramma 
Tijdens uw reis bezoekt u het Heiligdom, kunt u 
deelnemen aan diverse plechtigheden, zoals de Sa-
craments- en de Lichtprocessie, een Welkomst- en 
Zendingsviering, een boeteviering, een viering met 
de handoplegging en uiteraard een viering aan de 
Grot van de Verschijningen. 

Pastores die de bedevaart begeleiden, gaan voor in 
eigen Nederlandstalige eucharistievieringen. Daar-
naast is er voldoende ruimte voor ontspanning. Tij-
dens de bedevaart wordt u, onder leiding van uw 

hotelleider, de mogelijkheid geboden om verschil-
lende bezienswaardigheden in het stadje Lourdes 
te bezoeken en een excursie naar de schitterende 
Pyreneeën te maken. 

Heeft u al eerder vragen of wenst u een contactper-
soon te spreken? Dat kan. 
Contactpersoon voor Overloon: Jeannette Cremers  
0478-641230 
Voor andere contactpersonen: zie www.theobaldus-
parochie (link Stichting Overloonse Bedevaart).

In je element,
lokale duurzaamheidsinitiatieven

voor de gemeente Boxmeer

Duurzaamheid is geen modeverschijnsel meer. We 
moeten hard aan de slag om de problemen van ver-
vuiling, verspilling en klimaatsverandering aan te 
pakken. En dit is geen ver-van-mijn-bed show. Ook 
op lokaal niveau zijn er veel successen te boeken.

Daarom organiseert de PK Boxmeer op woensdag 
17 mei de avond:

In je element: lokale duurzaamheidsinitiatieven voor 
de gemeente Boxmeer

Sprekers van binnen en buiten de gemeente vertel-
len over hun duurzaamheidsinitiatieven. Welke ac-
tiviteiten gaan wij oppakken in de gemeente Box-
meer? Hoe duurzaam maken wij onze gemeente 
tussen nu en 10 jaar? 

Onze sprekers:
•  Erwin Kerkhof van Waterschap Aa en Maas vertelt

over zijn ervaring met de maatregelen die mo-
gelijk zijn tegen wateroverlast en verdroging op
woonwijk- en dorpsniveau.

•  Stijn Heijs van de Pit Overloon is één van de initia-
tiefnemers van de oprichting van een energiecoö-
peratie in Overloon. Het doel: lagere energiekos-
ten voor de Pit én groene energie. Wie volgt?

•  De gemeente Venray heeft zich het doel gesteld
om in 2030 35% minder energie te verbruiken en
30% op het eigen grondgebied op te wekken.
Wethouder Martijn van der Putten en raadslid/
duurzaamheidsondernemer Richard de la Roy la-
ten zien hoe de gemeente tot deze doelstellingen
zijn gekomen en met welke partijen zij samenwer-
ken om deze targets te bereiken.

Programma: 
20.00-20.10 uur: Opening
20.10-20.20 uur: Water: welke maatregelen zijn 
er mogelijk vanwege klimaatsverandering (water-
schap Aa en Maas)?

20.25-20.35 uur: Energie: Lokale initiatieven voor 
groene energieopwekking (energiecoöperatie 
Overloon).
20.40-21.00 uur: het Venrayse voorbeeld: hoe is 
Venray tot duurzaam energiebeleid gekomen?
21.00-21.30 uur: Interactieve brainstorm: waar wil 
Boxmeer staan in 2022 en 2030?
21.30-21.45 uur: Vaststellen van de doelen en afron-
ding.
21.45 uur-: borrel.

Laat je inspireren door onze sprekers en deel je 
ideeën over energiebesparing, minder verdroging, 
meer zonne-energie, meer groen, minder CO2,…..

Woensdag 17 mei van 20.00-21.45 uur, aansluitend 
borrel, in de Pit in Overloon. 

Met vriendelijke groet, namens PK Boxmeer, 
Han Welbers

  Dorpsraad en verenigingen 
  zoeken verkeersregelaars  

   Heb je zin om het Overloonse verenigingsleven 
   te ondersteunen door je in te zetten als 
   verkeersregelaar m/v bij evenementen?  
   Of misschien ken je iemand die dit wil doen? 
   Geef dat dan door via een mailtje naar:  
   brievenbus@dorpsraadoverloon.nl. 
   Dan nemen wij contact op! 
   Of bel: 06-51 252 699. 

   Dorpsraad Overloon 



Burger Participatie Raad
gemeente Boxmeer zoekt

onafhankelijk voorzitter (m/v)

De Burger Participatie Raad (BPR) is een onafhan-
kelijk adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd 
advies geeft aan het college van burgemeester en 
wethouders over het gemeentelijk beleid binnen 
het Sociaal Domein en de uitvoering van dit be-
leid. De Jeugdwet, de WMO-wet en de Participa-
tiewet zijn een onderdeel van het Sociaal Domein. 
De werkzaamheden van de BPR hebben betrekking 
op nieuw te formuleren beleid, de praktische uit-
voering, eventuele knelpunten in de uitvoering en 
nieuwe ontwikkelingen binnen het Sociaal domein.

De BPR Boxmeer bestaat uit drie kennisgroepen te 
weten: Jeugdwet, WMO-wet en Participatiewet. Ie-
dere kennisgroep bestaat uit maximaal acht perso-
nen. De leden van de BPR komen uit alle dorpen 
van de gemeente Boxmeer en uit alle lagen van de 
bevolking.

Van de nieuwe onafhankelijk voorzitter verwachten 
wij dat hij/zij:
•  woonachtig is de gemeente Boxmeer;

•  niet politiek en/of ambtelijk actief is in de ge-
meente Boxmeer;

•  geen (leidinggevende) positie heeft binnen de so-
ciale organisaties die subsidieafhankelijk zijn.

•  de vergaderingen van de totale BPR en het dage-
lijks bestuur van de BPR leidt;

•  beleidsstukken, ingewikkelde processen en con-
ceptadviezen kan beoordelen en tot de essentie
weet terug te brengen;

•  belangstelling heeft voor het totale beleidsgebied
Sociaal Domein;

•  samen met de leden van de BPR met plezier en
enthousiasme de belangen van de inwoners van
de gemeente Boxmeer behartigt.

Heeft u belangstelling voor deze functie, stuur dan 
uw brief met cv en motivatie (vóór zaterdag 01 juni 
2017) aan BPR Boxmeer, t.a.v. Secretariaat BPR, Adri-
aen van Ostadestraat 10, 5831 BS Boxmeer. U kunt 
uw reactie ook per mail sturen naar: BPRBoxmeer@
gmail.com. 

Koffi econcert in ’t Helder

Op zondag 28 mei geeft blaaskapel Freunde Echo 
een koffi e-/theeconcert in ontmoetingscentrum ’t 
Helder. Freunde Echo wil graag de blaasmuziek toe-
gankelijk houden en maken voor iedereen. Het is 
mede daarom dat je gratis het concert kan bezoe-
ken. Voor de mensen die nog nooit Freunde Echo 
hebben horen spelen of zelfs nog nooit van Freunde 
Echo gehoord hebben een mooie kans om kennis te 
maken met de prachtige Moravische blaasmuziek.

Moravië een parel in midden Europa waar volksmu-
ziek, cultuur, klederdrachten nog dagelijks te zien 
en te horen zijn. Prachtige cimbaalmu-
ziek, dansende jongeren in klederdracht 
waarbij ook heel veel gezongen wordt. 
In het kloppend hart van Tsjechië met die 
vriendelijke inwoners, waar wijn en bier 
rijkelijk vloeien. Het is daarom ook dat 
veel liedjes gaan over de prachtige streek 
Moravië met de vele wijnranken en de 
af en toe pittoresk geschilderde huisjes. 
Hoe kan het anders dan dat je daar niet 
verliefd op wordt. Alles komt terug in de 
teksten van de volksmuziek met haar ver-
halen over de dagelijkse dingen. Folklore 
staat hoog in het vaandel en het is vaak 

prachtig om te zien hoe de feesten in elk dorp een 
geheel eigen karakter hebben. Freunde Echo is dus 
gevallen voor dit mooi Moravië met haar geweldig 
mooie liederen.

Je kunt hier van komen genieten bij het concert op 
zondag 28 mei in ’t Helder. Aanvang optreden is om 
11.00 uur en het duurt tot 13.00 uur.

En nogmaals, voor de kosten hoef je het niet te la-
ten, het is gratis!
Graag tot ziens

�

EK van korte duur, maar dat maakt Verhofstad niks uit
Bron: de Gelderlander 22-04-2017

Turner Bram Verhofstad voelt zich op zijn eerste Eu-
ropees Kampioenschap senioren als een kind in een 
snoepwinkel. Zijn eigen wedstrijd duurde slechts 1 
minuut en 10 seconden. Toch was dat voldoende 
voor een onvergetelijke ervaring.

Ook al werd Verhofstad op woensdag uitgescha-
keld, de turner uit Overloon ging de afgelopen da-
gen niet de toerist uithangen in het Roemeense Cluj-
Napoca.- ,,Ik ben hier hard blijven trainen”, zegt de 
turner, die tegenwoordig in Den Bosch woont waar 
hij traint bij Flik-Flak. ,,Ik heb op alle andere toestel-
len getraind. ’s Ochtends voor de kwalifi catie heb ik 
nog de rekstok en brug gedaan. Dat doe ik normaal 
in Den Bosch ook. Dus hier ook. Ik ben druk bezig 
geweest en heb ook veel zin om naar de fi nales van 
dit weekeinde te gaan.”
Daar zit Verhofstad dan wel als toeschouwer, want 
zijn eigen EK-debuut was van korte duur. ,,Wel 

apart: ik ben twee weken hier en deed maar 1 mi-
nuut en 10 seconden mijn trucje. Toch is die minuut 
me heel goed bevallen. Ik had het naar mijn zin. De 
vloer stuiterde lekker, ik stuiterde lekker.”

Met 13.966 punten zette de 22-jarige Verhofstad de 
18de score neer en bleef hij 0.367 verwijderd van de 
toestelfi nale waar hij stiekem op gehoopt had. ,,Dat 
zat wel in mijn achterhoofd. Dan had ik een per-
fecte oefening moeten neerzetten. Nu hadden de 
grote jongens allemaal stuk voor stuk een perfecte 
oefening. Dan wordt het lastig om ertussen te ko-
men. Tijdens het eerste EK na de Olympische Spelen 
verwacht je dat er een paar de mist in gaan, maar op 
vloer was dat niet het geval.”
Als nieuwkomer heeft de schroevenspecialist nog 
geen krediet opgebouwd bij de jury. ,,Ik had hier en 
daar wat hupjes. Ze zullen lang nagedacht hebben 
of ze daar 0.1 of 0.3 voor af moesten trekken, denk 
ik.”

Verhofstad was ook ingeschreven voor sprong, 
maar liet dat onderdeel toch aan zich voorbijgaan. 
,,Het was bedoeld als een soort kennismaking met 
de zaal. Om alvast wat spanning te proeven. Uit-
eindelijk hebben we ervoor gekozen om het niet 
te doen. Het was het allemaal niet waard, omdat ik 
dan eerder in de hal had moeten zijn en twee keer 
had moeten opwarmen. En wie weet, blesseer je iets 
op sprong. Dat zou heel zuur zijn.”

Bram Verhofstad in actie tijdens het EK. Met een
totaalscore op vloer van 13.966 eindigde hij als 18e.
Een prima prestatie voor zijn eerste EK.

OVERZICHT EVENEMENTEN/ACTIVITEITEN
vanaf 3 mei

ZONDAG 7 MEI: Uit op zon-
dag (vervroegd vanwege Moederdag, welke dag dit 
jaar op de tweede zondag van de maand valt). Pro-
gramma: twee koren komen uw oren verwennen 
met welluidende klanken. Gratis en voor iedereen 
toegankelijk. Van half drie tot vier. Zie voor verdere 
info elders in dit blad.
WOENSDAG 10 MEI: Koken voor ouderen. Om 12.00 
uur in de Pit (uitnodiging op basis van verjaardags-
datum en 80- of 80-plus leeftijd).
DONDERDAG 18 MEI: Dagreis naar de Veluwe. Uit-
gebreide informatie/aanmeldingsformulier is in het 
bezit der leden. Let op de aanmeldingsdatum!
VRIJDAG 26 MEI: Bijeenkomst van “Samen Eten”. 
Om half zes staan de tafels gedekt bij Partycentrum 
Bos aan de Irenestraat. Aanmelden bij Christine 
Hendriks-Arts (641719).
DINSDAG 6 JUNI: Bedevaart naar Kevelaer. Leden 
ontvangen deze week de folder met informatie en 

aanmeldstrook. Een evenement dat zowel ziel als 
lijf goed doet. Keuze uit voet-, fi ets- en autoreis!  
Verdere belangrijke evenementen: dinsdag 4 juli: 
Fietspicknick; zaterdag 8 juli: Jeu de boulestoernooi.

N.B. Clubkas-actie van de Rabobank: 
Van 2 t/m 22 mei mag je als lid van 
Rabobank Land van Cuijk & Maas-
duinen stemmen op je favoriete 
vereniging. KBO-Overloon heeft 
zich ook aangemeld. Wij zouden 
het mooi vinden om zoveel moge-
lijk stemmen te krijgen. Elke stem 
die je uitbrengt is geld waard en 
hiermee kun je de KBO-Overloon een steun in de 
rug geven. Iedereen die vóór 1 april 2017 lid is ge-
worden van de Rabobank ontvangt begin mei een 
briefkaart met daarop een persoonlijke stemcode. 
In totaal kun je vijf stemmen uitbrengen op je favo-
riete club(s). Draag je ons een warm hart toe, breng 
dan je stem uit op KBO-Overloon.



Hospitality-training
voor vrijwilligers van ‘de pit’

Recentelijk heeft Barry van Opbergen een hospitali-
ty-training verzorgd voor de (deels) nieuwe vrijwil-
ligers van gemeenschapshuis ‘de pit’.

Termen als:
•  Hospitality is niets meer dan Gastvrijheid
•  Gastvrijheid creëer je door: Hostmanship
•  Hostmanship = het gevoel dat je welkom bent als

gast
werden vakkundig door Barry uitgelegd en vertaald 
naar het vrijwilligerswerk en de dienstbaarheid in 
‘de pit’.

Na de pauze ging de groep aan de slag om voor-
stellen te bedenken om de service van ‘de pit’ te 
vergroten en te vertalen naar de praktijk van alle 
dag. Er waren zeer veel en creatieve ideeën die de 
komende tijd verder uitgewerkt zullen worden.
De vrijwilligers waren enthousiast over de training 

die zeker voor herhaling vatbaar is.

De pit is nog steeds op zoek naar enthousiaste vrij-
willigers!!

Om het groeiende team vrijwilligers uit te breiden 
en om op meerdere momenten activiteiten te ver-
zorgen, zijn we nog steeds op zoek naar mensen 
die, op vrijwillige basis, werkzaamheden voor ‘de 
pit’ willen doen. De werkzaamheden kunnen op 
allerlei vlak liggen, zoals bv. gastvrouw-/gastheer-
schap en klussen. Heb je interesse, of wil je eens een 
keer meedraaien met een activiteit, meld je dan bij:
Marian Jacobs, beheerster ‘de pit’, info@depitover-
loon.nl, telefoon 06-15303706

Chrit Joosten, bestuurslid ‘de pit’,
chm.joosten@ziggo.nl, telefoon 06-39013581

Inschrijven Kindervakantieweek 2017

In de week na de mei-
vakantie ontvangen alle 
kinderen van groep 3 tot 
en met 8 op school het 

inschrijfformulier voor kindervakantieweek 2017. 
Op dit formulier staat de eerste informatie en alles 
wat van belang is voor de inschrijving.

De inschrijfkosten bedragen € 20, - per deelne-
mend kind. Inschrijven is mogelijk door het inge-
vulde formulier in te leveren op woensdag 10 mei 
of donderdag 11 mei tussen 19.00 en 20.00 uur op 

Snejerspad 24. U dient dan tevens de betaling te vol-
doen.

Zit uw kind op een andere school of heeft u het in-
schrijfformulier niet ontvangen?

Stuur dan een mail naar kvwoverloon@hotmail.com. 
U ontvangt dan het inschrijfformulier per e-mail.

Met sportieve groet, 

Werkgroep kindervakantieweek 

sjiloverloon.nl/kindervakantieweek 

kvwoverloon@hotmail.com 

facebook.com/KindervakantieweekOverloon 

7 mei, concert Fanfare Vriendenkring

Zoals u al eerder heeft 
kunnen lezen, neemt het 
fanfareorkest van Fanfare 

Vriendenkring dit najaar deel aan het concours. Dit 
is een beoordelingsconcert waarbij een vakjury het 
optreden zal beoordelen. Overloon komt uit in de 
eerste divisie en één keer in de 4 jaar zijn we ver-
plicht om te ‘toetsen’ of we daar nog steeds thuis-
horen. Best wel een spannend en belangrijk optre-
den dus.

Al weken zijn de muzikanten dan ook al bezig met 
het instuderen van de (verplichte) muziekstukken. 
Wij zijn van mening dat deze al aardig goed in de 
‘grondverf’ staan en dat willen we graag aan een 
publiek laten horen!

Daarom organiseren we op zondag 7 mei om 11.00 
uur een concert in de Pit. Iedereen is van harte wel-
kom.

Naast de concourswerken spelen we nog enkele 
lichtere werken en swingende nummers, bijvoor-
beeld “Deep Purple Medley”. Dit is een fl itsende 
medley van drie hits van de rockband Deep Purple, 
die eind jaren zestig werd opgericht. De jaren ze-
ventig vormden de hoogtijdagen voor de groep, 
maar ze bestaan nog steeds! De nummers die zon-
dag 7 mei voorbij zullen komen zijn:  Burn, Highway 
Star en Smoke on the Water. Zeker weten dat velen 
van jullie ze kennen! 

Graag tot ziens op zondag 7 mei, 11.00 uur in de Pit!

“Welk instrument zal ik eens kiezen?” 
Sommige kinderen weten het zeker. Die willen 
drummer worden of trompet spelen. Maar er zijn 
er ook die wel ‘iets met muziek’ willen doen, maar 
geen idee hebben welk instrument ze leuk zouden 
vinden. En juist voor die kinderen organiseerde Fan-
fare Vriendenkring een heuse instrumentenmarkt. 
Van de kleine sopraansaxofoon tot de enorme 
baritonsaxofoon, van een bugel tot een trompet 
en een hoorn… vrijwel alle instrumenten van het 
grote fanfareorkest waren vertegenwoordigd tij-
dens deze middag. Natuurlijk vergezeld door de 
muzikanten die er vaak al jaren muziek op maken. 
Ook voor ouders bleek het een nuttige kennisma-
king, want weet u bijvoorbeeld het verschil tussen 
een trompet en een cornet? 

Vindt uw kind het leuk om eens te komen kijken bij 
onze jeugdige muzikanten en vooral om zelf eens 
mee te doen? Via de jeugdwerkgroep@fanfare-
vriendenkring.nl krijgt u alle benodigde informatie. 
Wie weet tot snel!
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Een gezellige PLUS Kleffenloop 2017!

Met 364 deelnemers en veel pu-
bliek bij de start en fi nish is de 7e 
editie van de Plus Kleffenloop op 
zondag 23 april 2017 een gezel-
lige editie geweest. Maar liefst 84 

jeugddeelnemers hebben meegelopen op de 250 
meter en 1 kilometer. Voor alle jeugd was er een 
mooie medaille en voor de top 3 van iedere leef-
tijdscategorie zelfs een mooie beker. Alle uitslagen 
zijn nog na te lezen op www.uitslagen.nl.

In de hieronder opgenomen uitslagen is te zien 
dat de Overloonse bambino’s, junioren en senioren 
goed vertegenwoordigd waren. Met fl ink wat podi-
umplaatsen is er goed gelopen door de Overloonse 
hardlopers. Gefeliciteerd allemaal!

Door dit jaar met de 10- en de 15 kilometer wedstrij-
den te starten is het programma van de Kleffenloop 
een stuk compacter geweest. Iets wat veel deelne-
mers en publiek goed hebben kunnen waarderen. 
Ook het parcours door het bos en langs de diverse 
bezienswaardigheden (het Oorlogs- en verzetsmu-
seum, Recreatieplas het Schaartven en de 25 meter 
hoge uitkijktoren in de Overloonse bossen) werd 
net als in vorige edities erg gewaardeerd.

De Plus Kleffenloop kan niet 
worden georganiseerd zonder 
de inzet van vele vrijwilligers. 
Ook dit jaar hebben zowel le-
den als niet-leden (75!) van Atletiekvereniging Spor-
ting Boxmeer zich ingezet als vrijwilliger. Denk hier-
bij aan: verkeersregelaars om alles in goede banen 
te leiden, de joekskapel ‘Vur de Joeks’ uit Overloon 
die de lopers op de 10- en de 15 kilometer muzikaal 
ondersteunde, Frank Hoogers die de loop keurig 
presenteerde en de lopers bij naam verwelkomde 
op de fi nish. Maar natuurlijk ook de DJ’s die voor 
opzwepende muziek zorgden en de vele andere vrij-
willigers die nodig zijn om deze loop tot een succes 
te maken, namens de organisatie heel erg bedankt!

Diverse fotografen hebben mooie foto’s gemaakt 
langs het parcous. Op de Facebook pagina van A.V. 
Sporting Boxmeer: www.facebook.com/avsporting-
boxmeer, die ook te bereiken is via de club website: 
www.avsportingboxmeer.nl, staan veel foto’s. Op de 
website: www.tunnis.nl zijn de foto’s van Gerrit van 
Kempen en Ans Abels te vinden en op: www.fotoal-
bertoverloon.nl staan de foto’s van Albert Hendriks. 
De foto’s geven een mooi beeld van start en fi nish 

en er zijn mooie sfeerbeelden op di-
verse plekken van de lopers onder-
weg.

A.V. Sporting Boxmeer heeft ge-
noten van de PLUS Kleffenloop, de
organiserende commissie kijkt terug
op een heel geslaagd evenement en
wij hopen dat iedereen in Overloon
ook heeft genoten van de PLUS Klef-
fenloop.

Heel graag tot ziens bij de PLUS Klef-
fenloop 2018!

Uitslagenlijst deelnemers Overloon
M-5, 250 METER
Plts Naam GJ Bruto Netto
1 Jante van Son 2012 1:22 1:21
2 Saar Hendriks 2011 1:24 1:23
3 Sofi e Verduin 2011 1:26 1:24
4 Faiza Hendriks 2013 1:51 1:49
6 Lyne

van Ooijen 2013 2:09 2:07

J-5, 250 METER
Plts Naam GJ Bruto Netto
1 Wout Fransen 2011 1:20 1:20
3 Dirk Nabuurs 2012 1:23 1:21
4 Daan Vissers 2011 1:32 1:30
6 Luuk Vissers 2011 1:36 1:34

8 Yaro Kuenen 2012 1:38 1:37
10 Rev Kuenen 2013 1:43 1:41
16 Tim Litjens 2013 2:02 2:01

J6-8, 1 KILOMETER
Plts Naam GJ Bruto Netto
1 Teun

Klein Ovink 2008 3:52 3:51
4 Willem

Teunissen 2008 4:28 4:26
5 Thijs de Haas 2010 4:31 4:30
9 Jaap Fransen 2009 5:04 5:03
11 Luuk Barghs 2010 5:26 5:24
13 Tjez Kuenen 2009 5:37 5:34
16 Bram Nabuurs 2010 5:46 5:42
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J9-12, 1 KILOMETER
Plts Naam GJ Bruto Netto
2 Sep Vloet 2004 3:50 3:49
4 Ruurd Ermens 2008 3:52 3:51
8 Bas Graat 2007 4:16 4:14
9 Daan

Klein Ovink 2005 4:19 4:17
11 Tim Graat 2004 4:25 4:25
12 Wietse Ermens 2005 4:27 4:25
16 Bjorn Claassen 2006 4:39 4:38
18 Gijs Fransen 2007 5:13 5:10

M6-8, 1 KILOMETER
Plts Naam GJ Bruto Netto
1 Jip Vloet 2008 4:28 4:26
9 Mila Kuenen 2010 5:56 5:53
10 Roos Gieselaar 2009 6:06 6:02
11 Mila Praals 2009 6:06 6:03

M9-12, 1 KILOMETER
Plts Naam  GJ Bruto Netto
6 Senna

Jenniskens 2007 4:51 4:48

MSE-5,1 KILOMETER
Plts Naam GJ Bruto Netto
8 Gijs Jakobs 1999 20:42 20:41
13 Jolan Knol 1991 23:19 23:15

M40-5,1 KILOMETER
Plts Naam GJ Bruto Netto
10 Pieter Eland 1968 32:27 32:24

M50-5,1KILOMETER

Plts Naam GJ Bruto Netto
20 Stefan Reekers 1955 33:18 33:06
21 Egbert Knol 1957 34:50 34:41

V45-5,1  KILOMETER
Plts Naam GJ Bruto Netto
4 Natasja

Marcellis 1969 25:32 25:31

MSE, 10 KILOMETER
Plts Naam GJ Bruto Netto
12 Bart Bloemen 1987 53:52 53:36
14 Twan Bloemen 1993 57:44 57:29

M40, 10 KILOMETER
Plts Naam GJ Bruto Netto
10 Bas Jacobs 1971 54:40 54:11

VSE, 10 KILOMETER
Plts Naam GJ Bruto Netto
6 Ilse

v. d. Winkel 1975 59:41 59:11

V45, 10 KILOMETER
Plts Naam GJ Bruto Netto
4 Rian Hebben 1965 50:30 50:23

M50, 15 KILOMETER
Plts Naam GJ Bruto Netto
30 Cliff van Hoek 1961 1:27:39 1:27:28

VSE, 15 KILOMETER
Plts Naam GJ Bruto Netto
8 Suzan

Noordman 1974 1:28:16 1:27:46

Tuintreffen in de boomgaard
Je leest en hoort het overal. 
Het Nederlands cultureel erf-
goed heeft het niet breed… 

dat geldt ook voor Fanfare Vriendenkring. Daarom 
zijn we maar wat blij met de leden van de Club van 
100. Een groep die ons elk jaar met 100 gulden on-
dersteunt. Ja, u leest het goed. Bij ons is de gulden
geen euro geworden, maar 100 guldens zijn ge-
woon zo’n € 45, - geworden en gebleven

Het helpt ons enorm om onze instrumenten te 
onderhouden, te kunnen blijven investeren in de 
jeugd én simpelweg het feit dat in ons mooie dorp 
bij bijzondere gelegenheden Fanfare Vriendenkring 
dan weer swingende en dan weer passende muziek 
laat horen.

Regelmatig zorgen we ook voor een ‘dank je wel’ 
aan de leden van onze Club van 100 en daarom no-
digden we alle leden uit voor het 1,5-jaarlijkse Tuin-
treffen op 23 april. Zij waren welkom in een wel-
iswaar frisse, maar prachtig bloeiende boomgaard 
van de familie van Welie in Stevensbeek.

Er werden rondleidingen verzorgd in de boom-
gaard, maar ook in de destilleerderij waar heerlijke 
drankjes op basis van appel, peer en kers gemaakt 
worden.

Maar natuurlijk konden de leden ook genieten van 
‘hun club’. In een prachtig aangeklede fruitloods, 
onder het genot van een kopje koffi e mét door de 
leden gebakken appeltaart, genieten van fanfare-
muziek van het jeugdorkest en het fanfareorkest. 
Deze middag was tevens de start van ons 110-jarig 
bestaan. Op de komende andere activiteiten komen 
we binnenkort nog terug.

Het werd, met de speciaal voor deze gelegenheid 
uitgenodigde liedjeszanger Henk Deters, een zon-
dag om in een lijstje te stoppen. En dat zowel voor 
Fanfare Vriendenkring zelf als voor de gasten die er 
deze middag waren. En daarvoor: dank je wel!

Mocht u ook geïnteresseerd zijn om lid te worden 
van onze Club van 100, neem dan contact op met 
het secretariaat van de Club van 100: Els Jansen – 
Cruijsen 0478 – 64 23 95.
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GEWEEST: avond over interieur

Clasien van Dueren den Hollan-
der is interieurstyliste en –ont-
werper. Zij heeft veel ervaring 
met het opknappen van (oude) 
meubelen, waardoor zij ons heel 

veel kon vertellen over de materialen en technieken 
hiervan. Zij benoemde bijvoorbeeld het grote be-
lang van de ondergrond van het hout; is het fi neer? 
Zit er een waslaag op of een olielaag? Of zit er een 
vernislaag op? Hoe zit het met de voorbereiding 
(schuren, ontvetten, eventuele houtwormgaatjes 
bestrijden en dichtmaken)? Ze vertelde ons over 
verschillende soorten verf, verfkwasten en rollers. 
En ook over enkele decoratieve technieken, zoals 
whitewash, doorschuren, greywash en patineren.

Nienke Fokkens, interieurstyliste, vertelde over di-
verse trendy woonstijlen van nu: industrieel, lande-
lijk, Scandinavisch en modern. Wat kun je doen als 
je een allegaartje hebt van meubels en accessoires 
zonder nieuwe meubels te kopen? Laat de meubels 
bij elkaar passen door bijvoorbeeld dezelfde kleur. 

Haal eens allemaal je accessoires weg en begin weer 
rustig met enkele spulletjes terug te zetten. Vaak 
staat er teveel.

Tijdens de lange pauze konden de aanwezigen een 
moodboard maken.

Na deze pauze vertelde Liny Nellissen ons nog het 
een en ander over bloemen en planten in huis. Zij 
had een aantal bijzondere en mooie exemplaren 
op het toneel en daarvoor neergezet op houten ko-
lommen. Het zag er allemaal bijzonder mooi, warm 
en speciaal uit. Het bracht een geweldige sfeer in de 
zaal. Zoals het natuurlijk ook doet in je huiskamer! 
Liny bracht nog onder de aandacht hoe belangrijk 
een goede standplaats is en een goede verzorging. 
Liny’s tip: het is zeer belangrijk dat je bloemen 
schuin aansnijdt en dat je altijd zorgt voor schoon 
water. Zij gaf ons nog een tip om voor inspiratie te 
kijken naar het tv-programma “Binnenste buiten” 
en op de site www.pinterest.com 

Lezing en boekpresentatie
vliegtuigcrashes WO2 in gemeente Boxmeer

Het afgelopen anderhalf jaar is 
een werkgroep ijverig aan het 
werk gegaan om alle vliegtuig-
crashes en noodlandingen tij-
dens de Tweede Wereldoorlog 

in de huidige gemeente Boxmeer in kaart te bren-
gen. In total zijn er 27 crashes en of noodlandingen 
onderzocht en Ruud Wildekamp van de werkgroep 
heeft dit in een 140 pagina’s  dik boek beschreven.

Er wordt een lezing gegeven over het project door 
Joop Hendrix en aansluitend zal het boek worden 
gepresenteerd. Joop is een ex-luchtmachtpiloot en 
maakt deel uit van de werkgroep. De werkgroep 
heeft veel van deze crashes weten te bevestigen. De 
lezing geeft de deelnemer een goed beeld hoe het 

onderzoek is uitgevoerd, zowel op de grond als in 
de archieven.

De lezing alsmede boekpresentatie vinden plaats 
op maandagavond 22 mei 2017 om 20.00 uur in Ho-
tel Riche aan de Steenstraat in Boxmeer. De avond 
wordt gepresenteerd door Guido Siebers en bur-
gemeester Karel van Soest introduceert de lezing. 
Deze avond is het boek voor € 15, - te koop.

Vanaf 23 mei tot 4 juni 2017 is er een tentoonstel-
ling aan Vrijthof 16 in Vierlingsbeek waar de bezoe-
ker de verschillende gevonden onderdelen van de 
neergestorte vliegtuigen kan bezichtigen. 
Meer informatie en verkooplocaties van het boek 
staan op de site HTTP://luchtoorlog.boxmeer4045.nl.
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DV de Bekse Klinkertjes
op eigen toernooi in Overloon!

De afgelopen weken hebben in 
het thema van dans gestaan bij 
DV de Bekse Klinkertjes. Nou is 

dat eigenlijk altijd wel het geval, maar de afgelopen 
weken zijn we bezig geweest met het organiseren 
van ons eigen toernooi. Daarnaast hebben we deel-
genomen aan de Nederlandse kampioenschappen 
in Oss.

Om te beginnen hebben we op 2 april 2017 ons ei-
gen toernooi gehouden in de Pit in Overloon. Dit 
was een erg geslaagde dag met veel verschillende 
dansen. We begonnen de dag om kwart voor 10 en 
sloten de dag rond 7 uur af. Dit was een dag met 
erg mooie resultaten en natuurlijk erg veel plezier. 

Als opening hebben onze danseressen de fl ashmop 
gedanst. Na de fl ashmop was het al snel de beurt 
aan Joyce. Joyce heeft geknald met haar dans en 
haalde 248 punten en een 1e plaats op deze mooie 
dag. Deze mooie dag werd voor Joyce nog mooier, 
want met deze punten is Joyce gepromoveerd naar 
de sportklasse. 

Daarna was het de beurt aan aan de Jumping stars, 
de meiden hadden al lang niet meer op het podium 
gestaan, maar op ons eigen toernooi gingen ze er 
weer vol voor. De meiden haalde 205 punten. Hier-
na was de groep Annie aan de beurt: Annie nam 
met hun 230 punten een 1e plaats mee naar huis.

In het middag programma waren de meiden van de 
Dancing stars aan de beurt. De meiden behaalden 
235 punten en een mooie 2e plaats. Motivation was 
na de Dancing stars aan de beurt en behaalde 251 
punten.

X-tension behaalde met 263 punten een 2e plaats.
X-citing behaalde in het middagprogramma nette
punten, namelijk 273. De kers op de taart was het
duo van Lisanne en Willemien, ze behaalden met
271 punten een 1e plaats en hiermee mogen ze
naar de Europese kampioenschappen op 5,6 en 7
mei in België. Al met al was het een geslaagde dag.

www.bekseklinkertjes.nl

EEN VERSJE VOOR MOEDERDAG

Weet u het nog; ou-
ders en grootouders van nu.
Enkele weken voor Moederdag, nog vóór het com-
putertijdperk en het digitale schoolbord, schreef 
de leerkracht op de lagere school een versje op het 
zwarte schoolbord.
Dat moest zorgvuldig en zonder inktvlekken nage-
schreven worden; je versierde het met bloemetjes, 
het werd opgerold in een mooi papier en met een 
strik er omheen was je cadeautje voor Moederdag 
compleet.
2 weken lang werd het versje er klassikaal inge-
stampt.
Op de dag zelf ging je zenuwachtig voor je moeder 
staan om het op te zeggen. Later op de dag ging je 
naar oma om voor haar je versje parmantig voor te 
dragen. En iedereen was trots op jou.
Nu krijgen de moeders een leuke tekening en ont-
bijt op bed, en dat wordt ook zeer gewaardeerd.
De Lónse Bieb wil graag alle moeders van Overloon 
een versje aanbieden:

Lieve mama,
Elke dag ben je voor ons in de weer,
en dat is iets,
wat ik erg waardeer.

Maar vandaag worden de rollen eens omgedraaid,
je hoeft niets te doen,
dat is waar Moederdag om gaat.

Dit cadeautje is speciaal voor jou,
voor je goede zorgen,
en omdat ik heel veel van je hou!

Vandaag ben je even helemaal vrij,
en je krijgt nu,
een hele dikke zoen van mij!

Voor moeders die van gedichten houden is het wel-
licht een idee om een gedichtenbundel te lenen of 
te reserveren bij De Lónse Bieb. Misschien een van 
Ester Naomi Perquin, die sinds januari Dichter des 
Vaderlands is. Of van haar voorgangers: Anne Veg-
ter, Ramsey Nasser, Driek van de Wissen, Simon Vin-
kenoog en Gerrit Komrij.

Niet alleen de moeders, iedereen is welkom in De 
Lónse Bieb in De Pit op maandag en vrijdag van 
14.30 – 17.00 uur en op woensdag van 15.00 – 19.30 
uur.
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Rabo Clubkascampagne: stem op SSS ’18!

Van 2 t/m 22 mei mag je als lid 
van Rabobank Land van Cuijk 
stemmen op je favoriete ver-
eniging. Elke stem die je uit-
brengt is geld waard en hier-

mee kun je je club een steun in de rug geven.

Iedereen die vóór 1 april 2017 lid is geworden van de 
Rabobank ontvangt begin mei een briefkaart met 

daarop een persoonlijke stemcode. In totaal kun je 
vijf stemmen uitbrengen op je favoriete club(s).

Draag je ons een warm hart 
toe, breng dan je stem uit op 
SSS ’18!

KUNSTROUTE op de grens van….Holthees-Smakt

Kunst op de grens van Brabant en Limburg!
In de dorpen Holthees en Smakt vindt dit jaar voor 
de 8e keer weer de tweejaarlijkse" Kunstroute op 
de grens van….” plaats. Ruim 40 kunstenaars expo-
seren van 25 t/m 28 mei (hemelvaartweekend) hun 
werk op 30 locaties in de twee dorpen. Mooie tui-
nen en diverse ruimte worden daarvoor ingericht en 
opengesteld. 
De voorgaande edities waren een groot succes.

Vanuit de Mariakapel in Holthees, waar een over-
zichtstentoonstelling van iedere deelnemende 
kunstenaar te zien is, en vanuit het Pelgrimshuis in 
Smakt kunt u een wandel- of fi etstocht door Hol-
thees en Smakt maken met op meer dan 30 plekken 
verrassende mini-exposities van een of meer kun-
stenaars. Met de routeomschrijving zijn de diverse 
locaties gemakkelijk te vinden. Deze zijn verkrijg-
baar bij de startpunten. Voor een versnapering kunt 
u terecht op het terras bij de kapel of bij een van de 
horecagelegenheden die u onderweg zult passeren.

Donderdag 25 mei 
11.00 uur offi ciële opening bij de Mariakapel, expo-
sitie open tot 17.00 uur.

Vrijdag 26 mei
Expositie open van 14.00 uur tot 20.00 uur.

Zaterdag en zondag, 27, 28 mei
expositie open van 11.00 uur tot 17.00 uur

zondag 28 mei is om 17.00 uur de afsluiting, met 
een borrel bij de Mariakapel en prijsuitreiking van 

de kunstpuzzel. 

Meer informatie over de kunstroute is te vinden op 
de website van de Mariakapel Holthees en/of de Fa-
cebookpagina Kunstroute Holthees-Smakt.

We nodigen u uit deze dagen een bezoek te bren-
gen aan Holthees en Smakt om kunst, landschappen 
en tuinen te komen zien en beleven, met “Iemands-
land" als thema.
Het belooft weer een verrassende en inspirerende 
route te worden.
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Samen over de Maas

Helaas viel vorig jaar onze geplande 
boottocht ter gelegenheid van het 
8-jarig jubileum van Zorgboerderij Sa-
men - vanwege de hoge waterstand
- letterlijk in het water. Maar we heb-
ben het op 28 april dubbel en dwars
ingehaald. De voorpret was al weken
aan de gang, maar afgelopen vrijdag
was het eindelijk zover. De weergoden
waren ons redelijk gunstig gezind en
begeleid door een fris windje maar

wel met een stralend zonnetje vertrokken we om 
12.00 uur richting Well voor een boottocht met de 
Filia Mosae. Met een groep van 24 personen, die 
bestond uit onze bezoekers en het voltallige team 
scheepten we om 13.00 uur in. Niet iedereen had 
zeebenen en gelukkig was dat ook niet nodig:de 
Maas was kalm en het schip stabiel.

De schipper vertelde onderweg voluit over het ge-
bied, de Maas en de scheepvaart, maar er was ook 
voldoende tijd om lekker rustig van het uitzicht te 
genieten. Uiteraard was er ook voldoende te eten 
en drinken zoals je op een ‘cruise’ mag verwachten.

Om 15.30 uur gingen we moe maar voldaan weer 
op weg naar huis. We hadden weliswaar een jaar op 
onze boottocht moeten wachten, maar het plezier 
was er niet minder om, een belevenis om nog lang 
van na te genieten!

Bezoekers en team Zorgboerderij
Samen

Wie verdient dit jaar de Dr. Peelen?
Ook dit jaar worden de Dr. Peelen Cultuurprijs en 
de Stimuleringsprijs voor bijzondere culturele pres-
taties in onze gemeente uitgereikt. Tot 10 juni kunt 
u personen of organisaties voordragen op www.dr-
peelen.nl. 

Wie en wat?
Iedereen kan een persoon, vereniging of instelling 
voordragen die zich door een of meerdere in het 
oog springende culturele activiteiten of initiatieven 
in de gemeente Boxmeer heeft onderscheiden. 

Het college van B&W wil met de Dr. Peelen Cultuur-
prijs haar waardering tonen voor degenen die zich 
inzetten op cultureel gebied. Hiermee wil ze ook 
anderen stimuleren dit ook te doen om zo het aan-
bod en de deelname aan cultuur in de gemeente 
Boxmeer te bevorderen. De winnaar krijgt een 
bronzen beeldje van dr. Peelen, vervaardigd 
door kunstenaar Sias Fanoembi en een geldbe-
drag van € 750, -.
De Stimuleringsprijs is in 2015 ingesteld. Deze is 
een stimulans voor vernieuwend jong initiatief 
op het gebied van cultuur en kunst in de breed-
ste zin van het woord. De winnaar ontvangt 
naast een donderend applaus op de dag van de 
uitreiking een geldbedrag van 150 euro.

Eerdere winnaars
Sinds in 2005 de eerste ‘Dr.Peelen’ werd uitgereikt, 
zijn er op heel diverse gebieden winnaars geweest. 
Vorig jaar was ‘Museum van Postzegel tot Tank’ uit 
Groeningen van Tonnie Ebben de grote winnaar. De 
Dr. Peelen Stimuleringsprijs is gewonnen door het 
initiatief P.R.A.K. van kunstenares Irene van den Bes-
selaar uit Rijkevoort. Alle winnaars zijn op drpeelen.
nl te vinden.

De prijs is vernoemd naar dr. Peelen (1601-1667) die 
op vele gebieden, met name op sociaal-cultureel ge-
bied, actief was in Boxmeer.

Nomineer uw favoriet op drpeelen.nl. De uitreiking 
is zaterdag 9 september bij De Weijer tijdens festival 
Lekker UIT.
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WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
info@detapasproeverij.nl

MOEDERDAG & TAPAS
lunch, brunch of diner

COMMUNI FEESTJE & TAPAS

ZOMER & TAPASBARBECUE
 

 
sausjes en salades, maar dan net even anders. 

  proeverij bij Café de Klokkenluider 

eten.

 ‘open’ workshop.
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Herbalife al 12 jaar verkrijgbaar in Overloon

Wat is Herbalife?
In 1980 is Herbalife wereldwijd op 
de markt gekomen als een afslank-

middel. Zo zien althans veel mensen de producten 
van Herbalife. Maar niets is minder waar. Herbalife 
staat voor heerlijke en voedzame producten om 
een evenwichtig en actief leven te ondersteunen. 
Dat dat soms ook leidt tot een slank lichaam is mooi 
meegenomen. In Nederland zijn de producten ver-
krijgbaar sinds 1993. Ook Overloon heeft zijn eigen 
Herbalife-consulentes. 

In 2006 was Carolien Loenen de eerste consulente 
van Herbalife in Overloon. Snel daarna volgden 
dochter Silke Loenen, Maria Stroecken en Ine Goe-
mans. Alle dames zijn zelfstandig consulente, wo-
nen in Overloon en dienen hetzelfde doel: meer 
gezonde inwoners in ons dorp! Ze zien elkaar niet 
als concurrent. Ze werken intensief samen, volgen 
samen trainingen, wisselen informatie uit en leren 
van elkaar. Ze noemen zich welzijnscoach. Hun fo-
cus ligt op het aanpassen van de levensstijl, een 
combinatie van bewegen, voeding en eventueel 
voedingssupplementen. Om het bewegen te stimu-
leren is er elke woensdagochtend een bewegings-
uurtje onder leiding van een van de consulentes. Er 
is een wandelgroep en een hardloopgroep. Ze star-
ten om 09.00 uur bij de blokhut, iedereen is welkom 
en het is gratis. 

Wat heeft Herbalife nou extra te bieden?
De hoeveelheid voedingsstoffen in het voedsel 
dat wij dagelijks eten neemt steeds verder af. Dit 
betekent dat je wel de aanbevolen hoeveelheid 
groenten en fruit kunt eten, maar dat de hoeveel-
heid voedingsstoffen die je hiermee binnenkrijgt 
steeds vaker onvoldoende is. Dit 
heeft te maken met de wijze van 
telen. Lang niet alle groenten en 
fruit komen uit de volle grond. 
Er wordt gefocust op snelle groei 
en vaak wordt er al geoogst voor-
dat het goed gerijpt is. Met het 
gebruik van Herbalife producten 
worden deze tekorten aangevuld. 
Dit kan positieve voordelen heb-
ben voor een optimale vitaliteit 
en een beter en sneller herstel na 
inspanningen. 

Voor wie is Herbalife geschikt?
De producten van Herbalife zijn 
geschikt voor iedereen. Wil je af-
vallen? Moet je aankomen? Heb 
je een futloos gevoel? Wil je een 
gemakkelijk ontbijt? Sport je veel? 
Last van krampen? Of wil je ge-
woon gezonder gaan leven? Het 

kunnen allemaal redenen zijn om sa-
men met de consulente te kijken naar een invulling. 
Tijdens een eerste intakegesprek wordt goed geïn-
ventariseerd wat de huidige levensstijl is en vervol-
gens waar die verbeterd kan worden. Dit betekent 
overigens niet dat klakkeloos Herbalife producten 
‘geadviseerd’ worden. Soms kan een gezonde le-
vensstijl al bereikt worden door bijvoorbeeld meer 
water te drinken of meer te gaan bewegen. 
Als voor Herbalife producten wordt gekozen dan is 
dat nooit de hoofdvoeding, maar het beperkt zich 
tot een aanvulling op de voeding die iemand da-
gelijks tot zich neemt. Sport iemand veel dan is er 
een speciale sportvoedingslijn, die overigens goed-
gekeurd is door de dopingautoriteit. Topvoetballer 
Cristiano Ronaldo is tegenwoordig het boegbeeld 
van Herbalife. 

Nieuwe Coaches zijn welkom!
Herbalife leidt nieuwe coaches op. Mensen die in-
teresse hebben in een gezonde levensstijl, voeding 
en/of sport zijn altijd welkom! Het is een mooie bij-
verdienste en bovendien kan het uitgroeien tot een 
fulltime job. Neem voor informatie contact op met 
een van de consulentes.

Wil je meer weten over Herbalife?
Wil je weten wat Herbalife voor je kan beteke-
nen? Neem dan contact op met Ine Goemans 
(06-43586250), Maria Stroecken (06-30322229), 
Carolien Loenen (06-48764812) of Silke Loenen (06-
50957586). Een gesprek is vrijblijvend en bovendien 
gratis.

V.l.n.r.: Ine Goemans, Maria Stroecken, Carolien Loenen.
Silke Loenen ontbreekt op de foto.
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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
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Centen, keurslager
Irenestraat 3, Overloon
Tel. 0478-64 12 58
www.centen.keurslager.nl

Ben jij klantvriendelijk en enthousiast? Neem dan contact met ons op!
Bel onderstaand nummer of loop gewoon even binnen!

Word jij onze nieuwe collega?
Wij zijn een vol ambachtelijke Keurslagerij in Overloon waarbij vakmanschap, service en kwaliteit hoog
in het vaandel staan. Wij kunnen voor de zaterdag nog extra handjes gebruiken en  oek  :

ENTHOUSIASTE VERKOOPMEDEWERK(ST)ER  
(voor de zaterdag)
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15 jaar Overloonse Bridge Club

Op 30 april werd het 15-ja-
rig jubileum van de  Over-

loonse Bridge Club in de Raaijhal gevierd.

De initiatiefnemers voor deze club waren Jeannette 
en Piet Cremers en Gerda en Mathieu Crooijmans. 
Reeds in 2001 werden hier de eerste stappen voor 
gezet. De oprichting van de bridgeclub vond plaats 
op dinsdag 9 april 2002 in restaurant Museumzicht 
te Overloon.

Wij mogen zeer tevreden terugzien op deze zeer 
geslaagde jubileumviering. Alle vrijwilligers van 
het afgelopen jaar werden in het zonnetje gezet. 
Extra aandacht ging echter uit naar de VRIJWILLI-
GER van de Overloonse Bridge Club, zijnde Gerda 
Crooijmans. Ook bij de verkiezing van de vrijwilliger 

van de Gemeente Boxmeer in 2016 scoorde zij hoge 
ogen en werd zij uiteindelijk vierde.

Vanaf de oprichting tot heden heeft zij altijd een 
bestuursfunctie vervuld en haar bereidheid om alle 
voorkomende taken tot in de puntjes te regelen, 
wordt door de leden zeer gewaardeerd en stimu-
leert de overige leden om ook de handen uit de 
mouwen te steken.

Dit alles gezegd hebbende, is er ook een compli-
ment op zijn plaats voor de uitbater van de Raaijhal, 
zijnde Harold Goemans.

Tijdens het uitstekend verzorgde buffet  werd een 
mooie diashow gepresenteerd, waarbij de afgelo-
pen 15 jaar nogmaals aan ons voorbij gingen.



Twan Wilmsen | 06 51 252 699 | www.awing.nl 
Voor computers, printers, wifi, cartridges, 
Routers, onderhoud en reparatie. 
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Overloonse Bridgeclub

Inmiddels zijn we aan de laddercompetitie begon-
nen.
De 3 sterkste paren in lijn 1 waren:
1 Jac Huijs & Piet Willems 68.40%
2 Thea & Lex Biessels 59.72% 
3 Mien Kuenen & Bert Vloet 59.38%

In lijn 2:
1 Thera & Jan van Gaal  58.68%
2 Riet & Harry Willems  57.64%
3 Ricky Henckens & Leny Jansen 55.21%

In lijn 3:
1 Nelly & Piet Botden 57.29%
2 Annemie Huibers & Riny van Sundert 55.73%
3 Tonny Polman & Door van Tarwijk 55.21%

Op zondag 30 april vierden wij ons 3e lustrum.
Tijdens de vrije bridgedrive waren de 3 beste paren
in de gele lijn:
1 Annie Visser & Jan den Hoedt 58.91%
2 Jac Huijs & Piet Willems 58.10%
3 Thea & Lex Biessels 56.37%

In de rode lijn:
1 Jos van de Pas & Gerrit Weijs 60.19%
2 Mien & Jac Spreeuwenberg 59.49%
3 Miny & Wiel Verhoeven 59.26%

In de groene lijn:
1 Nelly & Piet Botden 61.26%
2 Nellie Jeuken & Marthy van Pelt 59.26%
3 Nelly Vloet & Thea Peters 56.11%

Wilt u gratis uw verkeerskennis opfrissen?

Bent u inwoner van de gemeente Boxmeer, 50-plus-
ser en wilt u graag uw verkeerskennis bijspijkeren. 
Veilig Verkeer Nederland organiseert in opdracht 
van de gemeente Boxmeer een gratis opfriscursus 
verkeersregels. In 3 bijeenkomsten van 2 uur wordt 
u onder leiding van een gecertifi ceerde voorlichter 
bijgepraat over alle verkeersregels die in de loop 
der jaren veranderd zijn en over het thema “Alert 
en Clean in het Verkeer”. 

Voor deelnemers is er aansluitend op deze cursus de 

mogelijkheid om zich aan te melden voor een indi-
viduele praktijkrit (vrijblijvend). Onder begeleiding 
van een gecertifi ceerde rijinstructeur maakt u in uw 
eigen auto een praktijkrit om uw rijgedrag onder 
de loep te nemen. Verdere informatie hierover ont-
vangt u tijdens de cursus. 

Dinsdag 6, 13 en 20 juni tijdstip 9.30 – 11.30 in Boxmeer

Aanmelden kan tot 10 dagen voor de start van de 
cursus o.v.v. opfriscursus gemeente Boxmeer bij: 
Veilig Verkeer Nederland 
Beekstraat 54
6001 GJ Weert
steunpuntzuid@vvn.nl
088-5248850
Er is een beperkt aantal plaatsen en vol is vol.

Wij hebben de volgende gegevens van u nodig: 
man/vrouw, voorletters, achternaam, adres, post-
code, plaats, geboortedatum en telefoonnummer. 

U ontvangt 1 week voor de start van de cursus een 
bevestigingsbrief/mail met de locatiegegevens.

♠♣ ♥♦



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

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

 

 
13 mei Familie- en systeemopstelling – Karin Derks
 10.00 – 13.00 uur   
 
28 mei Zondagochtendconcert door Freunde Echo
 11.00 uur – 13.00 uur         entree gratis 
 
12 juni Engelenavond met Marielle Beks  20.00 uur
 
13 juni Kruidenwandeling met Petroesjka Splint

 
Meer informatie vindt u op de website!

 
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! 

Agenda

2017
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, 11.00 uur
7 mei
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
Ensemble Per Caso en Zanggroep 
GZN, 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
17 mei
PK Boxmeer, duurzaamheidsiniti-
atieven, De Pit, 20.00 uur
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
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28 mei
Freunde Echo, Zondagochtend-
concert, ’t Helder, 11.00 - 13.00 
uur
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
4 juli
KBO, Fietspicknick
8 juli
Gilde, oud papier ophalen
8 juli
KBO, Jeu de boulestoernooi
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
19 juli
Openluchttheater, Rapunzel, 
14.30 uur
22 en 23 juli
MSV, Internationaal jeugd motor-
crossweekend, circuit Duivenbos
26 juli
Openluchttheater, Pip en Pelle-
show 2017, 14.30 uur
27 juli
Bourgondische Brabantse Brade-
rie
28 juli
KBO, Samen Eten
30 juli
De Vlotter, deelname aan oldti-
merrrit Venray, Partycentrum Bos, 
verzamelen 09.30 uur

2 augustus
Openluchttheater, Loet Moet, 
14.30 uur
6 augustus
De Vlotter, korte rit, Partycen-
trum Bos, start 10.30 uur
12 augustus
Gilde, oud papier ophalen
12 augustus
Openluchttheater, Dirk Scheele, 
14.30 uur
16 augustus
Openluchttheater, Koekepeer 
Theater, 14.30 uur
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
Kindermarkt, tweedehands kle-
ding en speelgoedbeurs, De Pit, 
11 - 13.30 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
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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

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

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

Homeopathie,  
een milde en 

effectieve 
geneeswijze voor 
uiteenlopende 

klachten. 
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Beste klanten, 
hartelijk dank voor jullie waardering.

Warme Bakker Degen 

Reclame: 8 t/m 13 mei 
• Moederdagvlaai  € 11,95 
• Waldkornbrood  €   2,35 
• 4 Croissants + 1 gratis

Reclame: 15 t/m 20 mei 
• Ananasvlaai  € 10,35 
• Spelt donker meergranen  €   1,90
• Appelflap  €   1,10 

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



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   17 mei
aanleveren uiterlijk 10 mei 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


