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20 en 21 mei: Militracks 2017
Het begon in 2010 met
het idee om eenmalig een
evenement te organiseren. Een keertje wat anders: geen groene (geallieerde) militaire voertuigen, maar het meer zeldzame
Duitse materieel. Dat was op zich wel een uitdaging,
want het museum had zelf helemaal geen rijdend
Duits materieel. Bovendien hadden we voor zo’n evenement ook geen draaiboek.
Maar er waren wat contacten en natuurlijk heel veel
goede bedoelingen. Zo gingen we van start. Het museumpark werd omgetoverd tot parcours, er werd reclame gemaakt en toen kwamen er zomaar een paar
duizend bezoekers op af… Daarmee was de geest uit
de fles en het was voor iedereen duidelijk dat er een
vervolg op zou moeten komen.
Nu, zeven jaar later, staat de achtste editie op het programma. Militracks is, voor ons compleet onverwacht,
een groot succes geworden, met bezoekers uit Nederland en ver daarbuiten. Zo komen er veel mensen uit
Duitsland, waar dit soort materieel om begrijpelijke
redenen nog veel gevoeliger ligt dan bij ons. Maar ook
uit andere Europese landen, uit de VS, Japan en uit
Australië. Daar moesten we trouwens wel even aan
wennen, want de gedachte dat mensen op het vliegtuig stappen en een dag vliegen om naar Overloon te
komen is nogal grotesk. Maar hoe het ook zij, we staan
weer op de kaart!

Bij de groei van het evenement zijn we ons ook toenemend bewust geworden van de risico’s. Want waar
veel bezoekers en veel voertuigen samenkomen moet
je die als organisatie ook in goede banen zien te leiden. Zowel letterlijk als figuurlijk. Daarmee is veiligheid veruit het belangrijkste thema geworden bij dit
evenement. In goed overleg met Gemeente, politie,
brandweer, GHOR en andere professionele hulpverleners zijn risico’s in beeld gebracht en meteen ook zoveel mogelijk ingekapseld. Wat een verschil met acht
jaar geleden: want toen was het alleen een formuliertje insturen voor een evenementenvergunning en een
kwestie van “Hup, we organiseren het even… “.
Voor de liefhebbers en geïnteresseerden in dit soort
materieel biedt Militracks 2017 een geweldig programma. Er komen ongeveer negentig motorvoertuigen,
overwegend uit het buitenland. Diepladers brengen
zwaar materieel uit o.a. Tsjechië, Denemarken, Engeland en Noorwegen deze kant op. En ook is er, nadat
er al eerder Russische deelnemers waren, nu voor het
eerst een Amerikaans (Duits) voertuig bij. Die zijn overigens niet allemaal van particuliere eigenaren, maar
onder andere ook van enkele toonaangevende musea
uit Polen en Frankrijk.
Moet Militracks dan “groot, groter, grootst” worden?
Nee, dat is zeker niet onze bedoeling. Dit jaar zijn de
reclame-uitgaven ook bewust iets teruggeschroefd.
Op die manier zou het aantal bezoekers, bij redelijke
weersomstandigheden, ergens tussen de 12.000 en
15.000 bezoekers moeten kunnen uitkomen, gespreid
over twee dagen. Zulke aantallen zijn
in het museumpark goed te ontvangen
en ook de parkeervoorziening is daarop
voorzien. Bovendien is het museum bij
dat soort bezoekcijfers uit de kosten,
wat een prettige bijkomstigheid is.
Hoe het werkelijk gaat lopen is natuurlijk afwachten. Maar we gaan hoe dan
ook een bijzonder weekend tegemoet.
En we hopen dat we zondagavond kunnen zeggen dat het goed en veilig is verlopen. Pas dan is het moment daar om
(eventjes) tevreden achterover te leunen.
Erik van den Dungen
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Sociom, altijd in de buurt
Mijn naam is Samantha
Regeer en ik ben sociaal
werker bij Sociom. Mijn
werkzaamheden als sociaal werker zijn gericht op
het buurtwerk en vrijwilligers. Graag wil ik jullie via deze weg iets vertellen
over onze organisatie.
Sociom bevindt zich momenteel in een participatiemaatschappij. Een maatschappij waarin het
collectieve weer belangrijk wordt. Waarin wordt
verwacht dat mensen betrokken zijn bij elkaar en
aandacht hebben voor hun omgeving. Als Sociom
zien wij het als onze missie om mensen hierbij te
ondersteunen. Daarom maken wij ons sterk voor
een prettige leefomgeving. Een omgeving waarin
mensen aandacht hebben voor elkaar. Dit doen we
door mensen samen te brengen. Wij geloven namelijk dat je samen meer mogelijk kun maken! Daarom
zijn wij een organisatie dat samen wil doen, samen
wil denken, samen wil beslissen en samen wil werken mét de burgers.
We proberen mensen in hun kracht te zetten, talenten te herkennen en deze vervolgens in beweging
te brengen. We geven aandacht en advies en bieden
ondersteuning bij problemen. We werken resultaatgericht, ondersteunen initiatieven die mensen bij
elkaar brengen en we zoeken met elkaar naar verrassende oplossingen. Binnen ons gebiedsteam in
Boxmeer kunnen mijn collega’s en ik dit met gepaste expertise doen dankzij de verschillende werkgebieden. Zo vind je binnen ons team maatschappelijk
werkers, ouderenwerkers, vluchtelingenwerkers,
buurtbemiddelaars, coördinatoren op het gebied
van Wonen, Welzijn & Zorg, buurtwerkers, sociaal
raadslieden en natuurlijk vrijwilligers.
Wij willen niet praten, maar doen! Niet overnemen,
maar samenwerken. Je vindt ons in het Land van
Cuijk, maar ook op andere plaatsen in de Noordelijke Maasvallei en in de gemeente West Maas & Waal.
Ook in jouw dorp, buurt of wijk. Daarom is Sociom
altijd dichtbij.

Heb je een vraag, een
goed idee voor jouw
wijk, dorp of buurt of
heb je ergens anders
ondersteuning bij nodig? Je kunt ons altijd
mailen en bellen, of
neem een kijkje op
onze website
http://www.sociom.nl/.
Actieradius
Naast mijn werkzaamheden in het buurtwerk ben
ik ook coördinator van Actieradius in Boxmeer. Actieradius is hét steunpunt voor vrijwilligerswerk in
het Land van Cuijk en is een onderdeel van Sociom.
Wij zijn er voor organisaties die op zoek zijn naar
vrijwilligers, maar ook voor mensen die op zoek zijn
naar vrijwilligerswerk. Actieradius helpt graag met
informatie, advies, ondersteuning en bemiddeling.
We zijn actief in de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert. In elke gemeente bevindt zich
een lokaal vrijwilligerssteunpunt waar u gewoon
binnen kunt lopen.
De vier steunpunten worden vanuit één centraal
punt aangestuurd door medewerkers van Actieradius (Sociom). Deze professionals bieden ook ondersteuning aan organisaties op het brede terrein
van vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld bij het opstellen
en uitvoeren van een goed vrijwilligersbeleid. Daarnaast organiseren we ook regelmatig workshops
en informatiebijeenkomsten. Door het jaar heen
worden er verschillende workshops met uiteenlopende thema´s georganiseerd waarvoor u zich kunt
inschrijven. Uiteraard kunnen wij ook workshops op
vraag verzorgen.
Voor vragen kunt u contact met ons opnemen door
een mail te sturen naar: info@actieradius.nu of
neem een kijkje op onze website http://www.actieradius.nu/.

Het mag geen naam hebben
Club van Lelijke Kinderen? In Overloon.…?
15 jaar bridge, 50 jaar zang en 110 jaar muziek: een driewerf “hoera”… !

Kerkberichten

Kersten
Koor: Dames- en Herenkoor

Vieringen 21 mei – 3 juni
Zondag 21 mei 10.30 uur
Feest van de Eerste Heilige Communie
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor
van der Sluis
Acolieten: Gerda Willems en Jeanne Willems
Beste mensen,
Eindelijk is het dan zover, na
maanden voorbereiden zullen
wij, de communicanten uit Vierlingsbeek, Overloon op 21 mei
om 10.30 uur in de H. Theobalduskerk te Overloon van Pastoor
Van der Sluis onze Eerste Heilige
Communie ontvangen. Wij mogen voor het eerst deelnemen
aan de maaltijd van Jezus.
Ons thema van de viering is: Geef
mij je hand.
Wij nodigen iedereen van harte
uit om samen met ons dit grote
feest mee te vieren.
Wij hebben ook uw handen nodig zodat wij de weg van Jezus
kunnen blijven volgen in ons verdere leven.

Intenties: de overleden
familie Cleutjens-Linders, een bijzondere intentie
Donderdag 25 mei 10.30 uur
Hemelvaartsdag
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Gerda Willems en
Jeanne Willems

Intenties voor de beide vieringen
van 27 en 28 mei: Bert Derks, de
overleden familie VerstappenFranssen, de overleden familie
Vogelsangs-Daverveld, Jos de Greef
en zijn schoonzusje José.
Kosterdienst
13 mei vanaf 18.00 uur – 20 mei
Jan Hendriks, tel. 641753
20 mei – 27 mei tot 18.00 uur
Tiny Willems, tel. 641814
27 mei vanaf 18.00 uur – 3 juni
Nelly van Gemert tel. 642504
4 juni – 10 juni
Jan Hendriks, tel. 641753
Vieringen in Huize Loôn

Zaterdag 27 mei 19.00 uur
Gebedsviering
Koor: Palet
Deze viering wordt uitgezonden
via de Omroep Land van Cuijk,
kanaal 40

Maandag 22 mei 19.00 uur
Eucharistieviering
Maandag 29 mei 19.00 uur
Eucharistieviering

Zondag 28 mei 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Ans Abels en Frans

‘Ik geloof wel dat er iets is, maar ik heb het nooit gezien’
Tijdens de gebedsviering op zaterdag 22 april heeft
Karin Derks haar eigen, indrukwekkende, overweging uitgesproken. Zij wil deze graag delen met u,
als lezer.
‘Ik geloof wel dat er iets is, maar ik heb het nooit
gezien’
In de voorbereiding op deze viering kwam deze zin
boven naar aanleiding van het evangelie van vandaag. De apostel Thomas is in de gelovige volksmond ‘de ongelovige’ geworden, bijna in de verwijtende sfeer: waarom zou Thomas niet geloven dat
Jezus er is geweest?
In onze tijd zou Thomas niet opvallen. Onze maatschappij is ingesteld op wetenschappelijk bewezen
inzichten.
We nemen voor waarheid aan wat we met eigen
ogen gezien hebben:

gecheckt, dubbel gecheckt, ‘gefact checkt’.
We nemen voor waarheid aan wat statistisch bewezen is, waar ingewikkelde berekeningen overheen
gegaan zijn. Mensen worden afgerekend op deze
statistische berekeningen.
Maar de kwaliteit van ons leven hangt niet af van
wat we met onze ogen kunnen zien of wat statistisch bewezen is. Er is veel wat in mensen en tussen
mensen speelt, wat niet zichtbaar is met het blote
oog, maar wat iedereen herkent. De ontroering bij
een prachtig muziekstuk is niet te zien in het notenbeeld dat de muzikanten op schrift hebben staan.
Die is voelbaar in de zaal als het stuk wordt uitgevoerd en wordt gevoed door de eigen ervaringen
van mensen, door de tijdsgeest en door het verleden dat we met elkaar delen.
Ik zag ooit een registratie van een muziekstuk van

John Cage, 4’33 genaamd. Je ziet met je ogen een
symfonie orkest en het publiek dat naar de uitvoering komt. Prachtige zaal, groot publiek. Dat is wat
je ziet. Echter: het stuk bestaat uit 3 delen… in volledige stilte. Je ziet de dirigent zijn stokje heffen...
en er gebeurt niets. Tenminste, er gebeurt van alles... maar niet in geluid. Je ziet dat de muzikanten hun partituur omslaan naar de volgende delen,
maar er gebeurt niets in geluid… Er gebeurt echter
van alles in de zaal en in het orkest. Wat zouden de
orkestleden voor het eerst gevoeld hebben toen ze
het stuk repeteerden? Je ziet mensen ongemakkelijk worden, schuiven op stoelen. Worden ze ongeduldig of onrustig in het hoofd? Wat doet het met
je als je verwacht een muziekstuk te horen en een
orkest te zien spelen… en je krijgt in plaats daarvan
de stilte? Als het lijkt alsof er niets gebeurt… maar
er tegelijkertijd heel veel gebeurt? En wat gebeurt
er tussen mensen onderling, als zoveel mensen tegelijkertijd a.h.w. ‘in deze ervaring gezet’ worden?
Niet zichtbaar, niets wetenschappelijks of statistisch
aan. Maar o zo essentieel in het contact. Het is niet
zichtbaar, niet hoorbaar. Is het er dan niet?
In de muziek van ons eigen Passiespel Een Weg laat
de piano horen dat het hart van Jezus langzaam stil
gaat staan- ding-ding-ding… En is de stilte erna oorverdovend. Iedereen kan via zijn eigen hart voelen
wat het met hem of haar doet. Dat hart zien we
niet, maar speelt een belangrijke rol in het contact
tussen mensen. En over wetenschappelijk bewijs gesproken: het is bewezen dat zich in ons hart vele cellen bevinden die je rechtstreeks kunt kwalificeren
als ‘hersencellen’! Het hart is van liefde, en liefde
TV-uitzendingen
U kunt via de Omroep Land van Cuijk, voorheen de
BLOS RTV Boxmeer, naar de uitzendingen kijken via
kanaal 40. De uitzendingen zijn alleen te ontvangen
voor Ziggo abonnees. De digitale TV-programma’s
zijn, behalve in de gemeente Boxmeer, ook te zien
in de gemeenten St. Anthonis, Mill en St. Hubert,
Cuyk, Grave, Uden, Veghel en Landerd.
Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bijzondere feestdagen en op de vierde zaterdag van
de maand tussen 19.00 – 20.00 uur worden de vieringen uitgezonden vanuit de kerk via het TV kanaal Omroep Land van Cuijk.
Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 4 en 11
juni bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld
wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk
dinsdag 30 mei op te geven.
U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden:
Met een envelop in de brievenbus naast de voordeur van de pastorie of
in de pastorie op zondagmorgen na de viering of op
dinsdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur.
De kosten voor een intentie bedragen € 10.

alleen. Niemand is ongevoelig voor deze signalen
van het hart… al kun je ze niet zien.
Geloven zonder dat je het ziet… betekent dat dan
dat je simpelweg moet aannemen wat je verteld
wordt? Zoals men vroeger moest geloven wat de
pastoor over Jezus en het katholieke geloof vertelde? Letterlijk moet geloven dat Jezus over water
liep? Of dat Hij binnenkwam terwijl de deur dicht
was? Dat je het moet aannemen omdat de pastoor
ervoor gestudeerd heeft?
Ik ben zo vrij om te vinden van niet. Ik heb van pastoor Tolboom geleerd om de verhalen over Jezus
symbolisch te nemen en toe te passen op je eigen
dagelijks leven. 2000 jaar later zijn we nu immers.
En als ik terugdenk aan Thomas, dan probeer ik me
zo voor te stellen dat de apostelen in hun samenzijn
met zoveel liefde aan Jezus terugdachten, dat ze
letterlijk het gevoel hadden dat Jezus er was. En dat
daarmee een gevoel heel groot kon worden… ook
zonder dat Jezus er persoonlijk was.
Tot slot een kort experimentje, gaat u er gerust voor
zitten. U kunt uw ogen sluiten als dat fijn is. Iedereen kent wel iemand waar hij met aandacht, vriendelijkheid en liefde aan kan denken, toch? Denkt u
op deze manier aan diegene. Stelt u zich voor dat
wij dat gevoel van liefde en vriendelijkheid vanuit
ons hart groot maken.
... lukt het? Kijk uw buurman of buurvrouw vriendelijk aan… en stuur de
liefde daarmee de wereld in!
Immers: liefde is er... al heeft u het nooit gezien!
Karin Derks

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

GELOOFSBIJEENKOMST
Op dinsdag 13 juni,
twee weken voor het
feest van Petrus en
Paulus (29 juni) willen wij aan deze twee getuigen van Jezus Christus aandacht besteden. Zij zijn
bij uitstek degenen die staan voor de verspreiding
van het geloof in Jezus Christus. Van een beperkt
groepje groeide de kerk uit tot een gemeenschap
die de gehele wereld omvat, met mensen uit alle

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 koffie drinken, voor een vraag of als u iets te
melden hebt.
De pastorie is hiervoor geopend van
10.00 – 11.30 uur. Wel even aanbellen! Ook de kerk is dan open voor
het opsteken van een kaarsje en een
gebed.

volkeren, talen en culturen. Zij hebben de opdracht
om te getuigen goed begrepen. En dat terwijl één
van hen, Paulus, eerst zelfs een vervolger van christenen was! We zullen over hen spreken aan de hand
van de DVD uit de serie “Catholicisme” van de Amerikaanse priester Barron. Begin: 20.00 uur. Einde:
22.00 uur. Plaats: Parochieel Centrum in St. Anthonis. U bent van harte welkom.

Bereikbaarheid Parochie
Maria, Moeder van de Kerk
Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende adres: Lepelstraat 13 A, 5845 BK St. Anthonis,
tel. 0485-471246 en is geopend van maandag t/m woensdag
van 09.00-12.30 uur en op vrijdag van 09.00-12.30 uur
Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te bereiken onder telefoon 06
23 88 78 60.
E-mail:
secretariaat@parochiemariamoedervandekerk
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de Kerk: www.
parochiemariamoedervandekerk.nl

Energiecoöperatie Duurzaam Overloon!
Infobulletin 1 mei 2017
Beste mogelijke deelnemer
of toekomstig lid van DO!
Middels dit infobulletin
wensen we u te informeren
over de oprichting van een duurzame energiecooperatie in Overloon. U ontvangt dit infobulletin
omdat u zich op de informatieavond van 12 april
(of later) hebt ingeschreven via een interesseformulier als mogelijke belangstellende in een mogelijke
deelname aan een collectief zonnedak in Overloon.

Communicatie
De voorbereidingen ter oprichting zijn in volle
gang. Als eerste stap is er het kunnen communiceren met belangstellenden. We hebben de afgelopen
weken een eigen website gebouwd: Zie www.duurzaamoverloon.nl waar we volop informatie zullen
geven en ook een ‘vraag en antwoord pagina’ zit.
Tevens zullen we regelmatig de ingeschrevenen
voorzien van de actuele status middels dit infobulletin.

Bij deze de status waar we nu staan:
De belangstelling op de avond was groot en we
hadden op 12 april reeds 42 inschrijvingen. De weken erna zijn er nog volop belangstellenden bijgekomen. De actuele stand op 8 mei is 65 mogelijke
deelnemers. Nog niet alle inschrijvers hebben aangegeven met hoeveel panelen ze meedoen, echter
als we die meetellen op het gemiddelde van de overige deelnemers dan staat de teller op ruim 850 panelen voor de deelnemers. Dit is veel meer dan we
hadden gehoopt. Het minimum waarop we zouden
starten was 200 panelen en ons doel was 300 panelen. Van de 65 mogelijke deelnemers wonen er 63
in Overloon.
Conclusie: De energiecoöperatie Duurzaam Overloon
gaat er komen.

Uitbreiding team
Het Duurzaam Overloon team is uitgebreid met Dennis Gieselaar uit Overloon. Dennis heeft jarenlang
ervaring opgedaan in ontwikkeling en productie
van zonne-energiepanelen. Met de deskundigheid
van Dennis garanderen we in DO! een uitstekende
technische zonne-installatie. Dennis, welkom! We
zijn blij met je aanhaken!
We bereiken maximale capaciteit
Door de veel grotere belangstelling dan verwacht,
hebben we de afgelopen weken in kaart moeten
brengen wat eigenlijk de maximale capaciteit is die
we op het dakoppervlakte kunnen realiseren: Met
850 panelen voor deelnemers en 300 voor ‘de Pit’
komt de teller op 1150 panelen. En er komen wekelijks nog belangstellenden bij. Kortom: zeer waar-

schijnlijk gaan we de maximale capaciteit van het
dak overschrijden. Uit het legplan van panelen van
Dennis blijkt, dat we op het dak van het oorlogsmuseum maximaal 1200 panelen kunnen leggen. Dus
voor de coöperatie zijn er maximaal 900 panelen die
mee kunnen doen. Mochten er dus nog belangstellenden zijn die nog niet ingeschreven hebben, doe
het snel want de kans dat we vol raken is zeer reëel.
Tevens zullen we de inschrijvers die nog geen aantal panelen of kWh hebben opgegeven individueel
benaderen met deze informatie, zodat we het beeld
compleet krijgen.
Meedoen met nieuwbouw
Via de gemeente hebben we uitgezocht of meedoen
met nieuwbouw ook mogelijk is i.v.m. de minimale
EPC-eisen voor verlening van de bouwvergunning.
De huidige regeling biedt daartoe in algemene zin
in principe mogelijkheden. Per situatie dient dit wel
bekeken te worden en de juiste procedure gevolgd
te worden. Mocht je daar in jouw geval vragen over
hebben, dan kun je contact opnemen met de verantwoordelijke ambtenaar bij de gemeente te weten dhr. Ralph ten Wolde. Hij is bereikbaar via email
R.tenWolde@boxmeer.nl of telefonisch: 0485 - 58 59
11.
Panelen van ‘de Pit’ sponseren
We hebben enkele vragen gehad van mensen die
niet mee willen doen met het project, maar wel ‘de

Pit’ willen ondersteunen met hun panelen. Dat is
uiteraard ook mogelijk en zelfs van harte welkom.
Wens je ‘de Pit’ te sponsoren met een paneel, dan
kun je dat aangeven bij de organisatie: info@duurzaamoverloon.nl.
Vervolgstappen
We werken momenteel aan de volgende vervolgstappen:
• Nieuwe technische uitvoering en offerte i.v.m. veel
grotere omvang. Dit kan mogelijk leiden tot een
lagere instapprijs dan 350 euro per paneel.
• Statuten en oprichting van de coöperatie Duurzaam Overloon.
• Concept ledenovereenkomst, paneeldelenreglement en huishoudelijk reglement opstellen.
• Nieuwe kosten-baten-berekening i.v.m. nieuwe
omvang van het project.
• Voorbereidingen voor een vervolgbijeenkomst
in juni waarin we aanvullende informatie zullen
verschaffen en bespreken. Deze staat voorlopig
gepland op woensdagavond 14 juni. Reserveer de
datum alvast. Nadere details volgen.

Nu al Carnaval? Ja, waarom niet!!
Weet u het nog? In een overvolle Kultuurbunker
werden de jongens van ‘Omda ’t Kan’ op 8 januari uitgeroepen tot winnaars van de Liedjesmiddag. Hun gave nummer “Lónse Jong!” hebben we
tijdens de Carnaval nog vaak door de luidsprekers
horen knallen.
Lijkt jou dat ook wel wat, meedoen aan de liedjesmiddag? Dan is dit je kans!!

Jullie grote belangstelling motiveert ons sterk, we
houden jullie op de hoogte.

Carnavalsvereniging De Huibuuke en Fanfare Vriendenkring organiseren ook het komend jaar weer de
traditionele Liedjesmiddag, de 42ste keer alweer. De
werkgroep is inmiddels begonnen met het opzetten
van de liedjesmiddag 2018, die op zondag 7 januari
2018 wordt gehouden. Het lijkt nog ver weg, maar
we willen op tijd beginnen in verband met de repetitieplanning, het arrangeren van de liedjes, het
instuderen, het opnemen van de cd, enz. enz.

Het Duurzaam Overloon-team: Stijn, Eric, Antwan
en Dennis

Meedoen is écht leuk! Alleen, samen met je buurman, vrienden of een club uit je vereniging. Beleef

de carnaval eens van een andere kant en kom, onder begeleiding van een live orkest, zingen voor een
enthousiaste zaal vol carnavalsvierders! Eng? Nee
joh, daar krijg je een kick van!
Solisten, duo’s en groepen (tot maximaal 8 personen van 16 jaar of ouder) kunnen zich aanmelden
tot 1 juli aanstaande. Het is niet nodig om het hele
liedje al klaar te hebben, als je ons maar laat weten
dat je mee doet, dan volgt de rest vanzelf.
Aarzel niet en geef je op! Voor vragen of opgave
kun je terecht bij onderstaande personen. Reageer
snel, want hebben maar plek voor 11 liedjes!
Pascal Arts, tel.: 06-23197074 of via email:
pascalarts@ziggo.nl
Freek Arts, tel.: 06-48463348 of via email:
freek@loszand.eu

KBO-OVERLOON
(*1955)

Flessenactie 2017
Bewaar uw statiegeldflessen en geef ze ons mee op
donderdag 22 juni a.s.

Mocht u niet thuis zijn. Geen probleem! U mag de
flessen gerust aan de voordeur klaar zetten, dan nemen wij ze toch mee.

Ook dit jaar komen we weer met onze jeugdleden
bij u aan de deur voor het ophalen van statiegeldflessen.
En wel op donderdag 22 juni aanstaande tussen 18.00 en 20.00 uur.

Wij leveren ze dan voor u in en ontvangen het statiegeld.
Hiermee steunt u onze club, in het bijzonder onze
jeugdleden en wij doen op deze wijze wat voor u
terug.

U kunt - zolang het maar Nederlandse statiegeldflessen zijn - alle
merken, maten, kratten, melkflessen, etc. aan ons meegeven.

Namens de Jeugd van Badmintonvereniging de
Raaymeppers,
Bij voorbaat dank voor uw steun en medewerking.

DONDERDAG 18 MEI: Dagreis naar de Veluwe. Uitgebreid informatie/aanmeldingsformulier is in het
bezit van de leden. Aanmelding gesloten, maar wie
nog wil meereizen, die belt Wim Nabuurs (641492).
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. De folder met informatie en aanmeldstrook is in het bezit van de leden. Een evenement dat bijdraagt tot
beter welbevinden, zowel lichamelijk als geestelijk.
Keuze uit voet-, fiets- en autoreis!
ZONDAG 11 JUNI: Uit op zondag. In de Pit. Van half
drie tot rond vier uur. Gratis voor iedere belangstellende van elke leeftijd. Het programma wordt binnenkort bekendgemaakt.
• Belangrijke evenementen in de niet zeer nabije
toekomst: o.a. dinsdag 4 juli: Fietspicknick en zaterdag 8 juli: Jeu de boulestoernooi. Uitvoerige infor-

matie over beide evenementen ontvangen KBO-ers
samen met het maandblad Ons in de week van 12
juni. In de maand juli zal de Ons niet verschijnen!
• N.B. Clubkas-actie van de Rabobank nog t/m komende maandag 22 mei:
Nog vijf dagen kunt u (als u lid bent van de bank,
wat iets anders is dan er alleen maar een rekening
e.d. hebben lopen) uw stemmen uitbrengen in het
kader van de Clubkasactie van de Rabobank. Raadpleeg de website en breng uw stem(men) uit op uw
favoriete vereniging. Wij hopen dat ook de KBO tot
uw favorieten behoort en u één of twee (van de vijf
stemmen) aan ons wilt geven. Wij garanderen dat
de inkomsten uit de actie zonder strijkstok geheel
besteed zullen worden aan KBO-Overloon. Dat betekent dat de volle 100% ten goede komt aan de
leden! Dat wist u natuurlijk al heel lang. Voor uw
stem(men) zeggen wij u bij voorbaat dank!

GEWEEST: 25 april reisje op de Maas
SAMEN op reis, ergens en nergens naar toe. Gewoon je laten meevoeren op het water.
Warmte voelen aan je lijf en in

je hart. Frisse wind in je gezicht en door je haar. Fijn
om met een groep samen te zijn. De zon maakt alles even een beetje mooier en witte wolken zien er
prachtig uit in een hemelsblauwe lucht…. !

Gezellig en lekker: samen eten.

WAT KOMT: 24 mei afsluitingsavond.
Om 18.00 uur wordt iedereen die zich hiervoor
heeft opgegeven verwacht in de Pit. Na de opening
van de avond zal een klein hapje worden gegeten

Dit is genieten…!

In vertrouwde handen.

Koningsspelen 2017 in Overloon
Op 21 april 2017 werden
de Koningsspelen voor
alle kinderen uit de groepen 5/6 uit Holthees, Vortum-Mullem, Maashees, Vierlingsbeek en Overloon
(SKOV, stichting katholiek onderwijs Vierlingsbeek)
in Overloon gehouden.

En langs de oever…!

En dit is ook genieten…!

Samen plezier maken.
Binnen lekker warm… buiten lekker uitwaaien…

(het eerste van in totaal drie). Na een korte uitleg
van de fotospeurtocht zullen de groepen wandelend door Overloon op zoek gaan naar diverse locaties en de bijbehorende opdrachten maken.

Hierbij kregen we hulp van de tennisclub TC Loonse
Duinen, voetbalclub SSS ’18 en korfbalvereniging
DES (Vierlingsbeek). We mochten gebruik maken
van het prachtige sportpark met al zijn mogelijkheden. Het was voor ons als werkgroep een bijzonder
groot genoegen om met deze verenigingen samen
te mogen werken, daar zij ons een hele berg werk
uit handen hebben genomen. De kinderen hebben
zodoende kunnen genieten van en ruiken aan drie
soorten sport waarin ze eventueel verder zouden
willen groeien. De oudervereniging zorgde voor
een versnapering en de lunch was kant en klaar
voor alle kinderen en hun begeleiders. Namens de

werkgroep, maar ook alle kinderen willen wij de initiatiefnemers van deze verenigingen heel hartelijk bedanken voor hun grote
inzet. Het was top!
Werkgroep Koningsspelen

Achtste Mijling Open

Open Overloonse Golfkampioenschappen

Op zaterdag 17 juni a.s.
organiseert de Overloonse
Bridge Club “de 8ste Mijling Open Bridge Drive”.
De drive vindt plaats vanaf 14.00 uur in ‘Sportcentrum Raaijhal’, Raaijweg 15-17, 5825 AL, te Overloon.
Voor de winnaars schenkt Mijling Optiek twee zonnebrillen op sterkte t.w. van € 99, - per stuk. Verdere
sponsoren zijn: DA drogisterij/Toys en PLUS Verbeeten. Ook zijn er div. andere prijzen te winnen.

Gelieve tevens onderstaande opgavestrook volledig in
te vullen en te sturen naar:
Gerda Crooijmans, Ringoven 24, 5825 CX Overloon
of crooijmans-driessen@ziggo.nl

Dagindeling:
14:00 Koffie/thee met cake
14:30 Start middagdrive (24 spellen topintegraal)
17:30 Koud/warm buffet, uitslag middagdrive
19:00 Start avonddrive (18 spellen topintegraal)
21:30 Bekendmaking uitslag en prijsuitreiking

Speler 1:

dat alle deelnemers op de finale dag een prijs in
ontvangst mogen nemen. Er was zelfs kans op een
auto, gesponsord door Autobedrijf Kusters, als er iemand een hole in one op hole 18 zou slaan! Helaas
is deze niet gevallen, maar we hopen dat die kans er
volgend jaar ook weer komt!

Eerst kun je deelnemen aan 1 van de 3 voorrondes,
verdeeld over drie dagen. De beste spelers gaan
door naar de Finaledag. Op de Finaledag zijn er 40
deelnemers die mee mogen spelen. Voor de deelnemers zijn het zeer mooie dagen. Ze beginnen de
dag met koffie en vlaai. Tijdens de wedstrijd krijgen
ze een heerlijke warme lunch en drankjes. En na de
wedstrijd is het nog gezellig buurten onder het genot van een drankje en wat hapjes.

De weergoden waren ons dit jaar ook weer goed
gezind, wat het geheel natuurlijk compleet maakt!
De algemene kampioenen waren dit jaar: Nellie
Basten (re) en Peter Price (li)!

Voor verdere info: bel Gerda, telefoon 0478-641265

✁

Naam en voornaam voluit.

Speler 2:
Contactadres:
Postcode en woonplaats:

Het inschrijfgeld bedraagt € 50, - per paar incl. buffet. De inschrijving sluit op 13 juni.
Dit bedrag kunt u overmaken op banknummer NL28RABO 010.30.262.58 t.n.v. de Overloonse Bridge
Club onder vermelding van uw en uw partners
naam.

Jaarlijks worden op Golfbaan Overloon de “Open
Overloonse Golfkampioenschappen” georganiseerd. Dit is een heel gezellig
toernooi waar golfers uit Overloon, maar ook buiten Overloon aan mee mogen doen.

Telefoonnummer:

De wedstrijd is extra leuk, omdat er diverse plaatselijke sponsoren zijn die mede voor de prijzen zorgen
(Autobedrijf Kusters, Bakkerij Degen, Slagerij Centen, Café-Partycentrum Bos, PLUS Verbeeten).

Mobiel:
Dankzij alle sponsoren hebben we kunnen zorgen

Hierbij nogmaals dank aan alle deelnemers en sponsoren, en hopelijk kunnen we volgend jaar weer op
jullie rekenen!
Golfbaan Overloon
Golfbaan Overloon, Kuluutweg 8,
5825 BC Overloon
Tel. 0478-641373 / Tel. 0478-852370 / Mob. 0629444018 / 06-53267545
info@golfbaanoverloon.nl
www.golfbaanoverloon.nl

E-mail:

Martin Gaus Hondenschool
Boxmeer -Venray
Jolande Segers geeft op haar trainingslocatie in Overloon
puppy stuifin, basiscursus en diverse vervolgtrainingen.
Voor meer informatie: www.martingausboxmeervenray.nl

Gerrit Arts

Ontmoetingspunt ‘t HELDER
Ruimte voor úw ideeén!

Kantoor Overloon
24 uur bereikbaar op:

Te l : 0 4 7 8 - 6 4 0 0 2 6
Mob. 06-51135364
w w w. b r i e n s v e l d . n l

28 mei Zondagochtendconcert Freunde Echo
entree gratis
11.00 uur – 13.00 uur

U ii tt vv aa aa rr tt vv ee rr zz oo rr gg ii n
n gg
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12 juni Engelenavond met Marielle Beks
20.00 uur
13 juni Kruidenwandeling met Petroesjka Splint
avond
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
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Twan Wilmsen | 06 51 252 699 | www.awing.nl
Voor computers, printers, wifi, cartridges,
Routers, onderhoud en reparatie.
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Hugo van Santen bevrijd uit Fort Boyard

N
Natuurpraktijk
Vellir
Zoutkamer Overloon
Praktijk voor natuurgeneeskunde:
Halotherapie, acupunctuur,
massage, SCIO biofeedback
Ma t/m Vr op afspraak.
Iris Vella Bamber
Holthesedijk 6, Overloon
06 81 48 05 51 Praktijk
info@natuurpraktijkvellir.nl
www.vellir.nl

voor uw

TUINMACHINES
Onderhoud & reparatie in Overloon

TUINMACHINE TOON
RRNVOóSHQHQRQGHUKRXGDDQ

tuingereedschap

Voor info of afspraak graag even bellen.

Tuinmachine Toon
Overloon, 06 4105 7244

Zaterdag 22 april jl. stonden de
Welpen van Scouting Overloon
klaar om op kamp te gaan
toen er door de postbode een
brief gebracht werd voor de
Welpen.

Dus even paniek. Gelukkig hoefde het niet gehecht
te worden. Later zijn we begonnen met het maken
van lantaarns. Want die had je daar wel nodig. En
de clown kwam ook nog even langs.
Daarna hebben we lekker relaxed naar een film gekeken, zodat we goed uit konden rusten.

De brief was afkomstig van Elizabeth van Santen.
Zij wilde de hulp inroepen van onze Welpen. Haar
vader Hugo zat al 30 jaar lang opgesloten op Fort
Boyard. Ze wilde hem graag bevrijden, maar kon
dat niet alleen. Daarom riep ze de hulp in van de
Welpen.
Natuurlijk wilden die graag helpen om Hugo te bevrijden. Vlug werd alles ingeladen en kon het avontuur beginnen.
Bij aankomst op Fort Boyard (blokhut St. Anthonis)
stonden er 2 maffe bewakers: Boef en Dwaas. Ze
zijn erg streng. De Welpen en ouders werden dan
ook aan een strenge controle onderworpen voor ze
naar binnen mochten.
Eenmaal binnengekomen zien ze een man aan een
ketting vastzitten en opgesloten in een kooi. Hij is
erg blij om ons te zien maar waarschuwt wel voor
de twee bewakers.

De volgende morgen werd iedereen al vroeg uit zijn
nest getrommeld door Captain Jack. Hij vraagt of
wij sleutels willen verdienen. Natuurlijk wilden we
dat. Daarom moesten we goed fit zijn. De Welpen
werden flink gedrild door Captain Jack, maar iedereen hield het vol.
Ook had hij nog wat opdrachten bij zich waarmee
we nog meer sleutels konden verdienen.
Daarna werd er weer flink gebouwd. De fantasie
begon steeds harder te werken en de houtstapel
slonk snel.
Na de middag gingen we toch maar snel even de
opdrachten uitvoeren door middel van spellen.
Maar helaas was er hierna geen sleutel te vinden.
Na weer een dag flink gewerkt te hebben, gingen
we aan de barbecue en hebben we heerlijk gegeten.
Tijdens de BBQ vonden we weer een brief waarin
stond dat Captain Jack de sleutel onder de mat had
gelegd, omdat we er niet meer waren. Dus gauw
gaan kijken. Maar helaas lag er geen sleutel… ! Verdwenen... !
Later op de avond komen Boef en Dwaas langs gewandeld en iemand ziet dat ze een sleutel bij zich
hebben. Ze hebben onze sleutel gestolen. Snel pakken we de sleutel af en leggen hem bij de rest.
Daarna hebben we nog een speurtocht door het
bos gemaakt met onze zelfgemaakte lantaarns.

Wanneer we rustig wat zitten te drinken, komt er
een clown aangelopen met een envelop. Hij vertelt dat daarin opdrachten zitten die de Welpen
uit moeten voeren en waarmee ze sleutels kunnen
verdienen. De opdrachten worden uitgevoerd en de
eerste verdiende sleutel is binnen.
Opeens komt er ook nog een snoepverkoper aanlopen. Die deelt allemaal muntjes uit waarmee de
kinderen een snoepje kunnen kopen in de snoepwinkel.
‘s Avonds worden er buidels gemaakt waar alle gekregen munten en andere spullen in kunnen.
De volgende dag wordt er een begin gemaakt met
het bouwen van ons eigen fort. Er werd flink gesjouwd met oude pallets en vele spijkers verdwenen
in het hout. Tijdens het bouwen werd er een brief
gevonden. Hierin zat een rebus. We denken dat het
weer een nieuwe opdracht is om een sleutel te verdienen. We lossen de rebus op en deze wijst op een
plek in de blokhut. Snel gaan we daar kijken en vinden daar weer een brief in jungletaal. Deze wordt
met veel moeite ook weer opgelost en vertelt dat
we naar de klimtoren moeten gaan.
De opdracht is: probeer de 10 meter hoge klimwand
te bedwingen en vindt de sleutel.
Er zijn die middag heel wat sleutels verdiend. Want
veel van onze stoere Welpen klommen helemaal
naar boven. Ook mochten we daarna nog abseilen
vanaf 10 meter hoogte.
Na het avondeten werd er nog flink getimmerd. Per
ongeluk landde er ook een hamer op de lip van Tom.
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De volgende dag vinden we weer ergens een envelop met een opdracht. Ieder kind moet een schatkaart maken. Wanneer we bijna klaar zijn, komt er
een piraat aanlopen. Hij vraagt of onze schatkaarten al klaar zijn want hij wil op zoek naar de schat.
We willen de schatkaarten wel afgeven in ruil voor 1
of 2 sleutels. Natuurlijk moeten we flink onderhandelen, maar uiteindelijk geeft de piraat ons 2 sleutels en zegt dat als we goed opletten, we vandaag
misschien nóg wel een sleutel kunnen verdienen.
Dan gaat de piraat weg en neemt al onze schatkaarten mee.
‘s Middags vinden we ergens een schatkaart. Het is
er geen die we zelf gemaakt hebben. Daarom denken we dat dit misschien wel een echte is. We gaan
op zoek naar de schat.
Na een tijdje vindt Jorn de schat en maakt deze
open. Helaas zitten er alleen maar onze eigengemaakte schatkaarten in. Maar onderin zitten ook
nog een sleutel en enkele munten. We kunnen weer
een snoepje kopen.
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Dan horen we opeens Hugo heel hard schreeuwen.
Alle sleutels zijn gestolen. Met zijn allen gingen we
de dieven achterna. Bij de kerk hadden we ze te
pakken: het waren Boef en Dwaas. Ze wilden niet
dat Hugo bevrijd werd, want ze waren in al die jaren toch ook wel een beetje bevriend geworden.
We pakten de sleutels weer af. Op de goede afloop
mochten we nog een ijsje gaan eten.

ũ

Op woensdag hadden we een afspraak staan bij de
brandweer van St. Anthonis. We kregen daar een
leuke rondleiding en er werd vanalles uitgeprobeerd. Het was een leuke en leerzame ochtend. En
het spannendste was natuurlijk om in de brandweerwagen te mogen zitten.
Na de boterhammen moest er nog naar de goede
schatkist gezocht worden waarin de sleutel van de
boeien van Hugo zat. Al snel werd die gevonden en

geopend. Maar nog geen sleutel gevonden. De kist
zat vol verrassingen. Toen die uitgedeeld waren,
vonden we helemaal onder in de kist de sleutel. Snel
werd Hugo bevrijd.
Ook moest er nog de verjaardag van Esmée gevierd
worden. Want die werd 10 jaar. We hebben lekker
gegeten van de traktatie.
Toen werd het tijd om om 16.00 uur de ouders te
verwelkomen. Na een spectaculaire dansact werd
het tijd om weer naar huis te gaan.
We kunnen weer terugkijken op een geweldig
kamp. Welpen bedankt en ook de hulpouders die
ons geholpen hebben tijdens het kamp. Kei bedankt, Marieke, Jan-Willem, Sandra en Anki.
En om af te sluiten: Wie ligt er eerder in bed, een
konijn of.......... ?

Brengt u weer in beweging!
ũ
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PERCUSSIEBENDE
Heb jij altijd al eens achter
het drumstel willen zitten?
Lijkt het je cool om eens op
een Djembé te slaan? Je helemaal uitleven en die
vette solo te geven! Vind je het gewoon onwijs
gezellig om samen met anderen een swingende
samba te spelen?! Of heb je wellicht al ooit muziek
gemaakt, ben je gestopt maar zou je tóch nog eens
willen voelen hoe leuk dat ook alweer was... ? Het
kan allemaal! Op zondag 21 mei bij de Pit in Over-

loon is vanaf 13.30uur de
kick-off van een splinternieuw event: PERCUSSIEBENDE.
Deze middag kun je percussieworkshops volgen, genieten van een percussieconcertje en de verschillende percussie zelf uitproberen. Wij delen graag onze
passie voor percussie met jullie!
Voor de deelnemers aan de workshops is er na afloop limonade en een pannenkoek.
Jong of oud, ervaren of beginner: iedereen is van
harte welkom!! Bovendien is dit alles geheel GRATIS!!
Durf jij het aan?! Laat je verrassen door een georganiseerde swingende PERCUSSIEBENDE.
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Homeopathie,
een milde en
effectieve
geneeswijze voor
uiteenlopende
klachten.
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Probeer – Ervaar – Geniet – Plezier – Creatief –
Gezellig – Veelzijdig – Uitdagend – Energie

Nieuws van de Verjaardagenactie
Dat het de welpen zonder hulp van
de Verjaardagenactie niet was gelukt
om Hugo van Santen te bevrijden uit
Fort Boyard, gaat misschien te ver. Maar zonder onze
onbaatzuchtige ondersteuning zou het in elk geval
moeilijker geweest zijn om een kamp op te zetten
in St. Anthonis. Én… eerlijk is eerlijk… wie zijn wij
als de jarige Overloners niet zo royaal doneerden
voor het Overloonse Kinder- en Jeugdwerk!

In april brachten zij maar liefst € 485,78 bijeen. Namens de kinderen onze hartelijke dank daarvoor.
We voegen het toe aan onze reservering voor volgend jaar t.b.v. alle Overloonse jeugdorganisaties.
Volgende keer meer nieuws van…
Stichting Verjaardagenactie Overloon

Beperking zonder grenzen
De Stichting Beperking
zonder grenzen is op zoek naar een enthousiaste
voorzitter.
“Gewoon Buiten” de grote groene buitenspeeltuin in het Museumpark wordt gerealiseerd door
de Stichting Recreatie en Meer maar wordt ondersteund door de Stichting Beperking zonder Grenzen
Land van Cuijk. Deze Stichting heeft een ANBI-status waardoor het voor ondernemers aantrekkelijk
wordt om speeltoestellen te adopteren/geld te doneren. Deze stichting richt zich niet alleen op de
speeltuin “Gewoon Buiten”. De doelstelling is het
werven van fondsen ten behoeve van het toegankelijk maken van recreatie mogelijkheden zoals
speeltuinen, parken, recreatiegebouwen en -gebieden voor mensen met een geestelijke, lichamelijke,
visuele beperking of andere beperking in het Land
van Cuijk.
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In eerste instantie zullen de middelen uit de Stichting Grenzen zonder Beperking LvC worden gebruikt om de speeltuin “Gewoon Buiten” toegankelijk te maken voor de doelgroep met een beperking.
Zoals het rolstoel toegankelijk maken van wegen en
paden, het voorzien van minder valide voorzieningen zoals toiletten en het aanschaffen van specifieke speeltoestellen voor deze doelgroep.
Ben jij die enthousiaste persoonlijkheid die affiniteit heeft met de doelgroep “mensen met een beperking”? En vind je het leuk om samen met ons
aan een gezamenlijk doel te werken; zo snel mogelijk een speeltuin te realiseren die ook voor minder
validen een unieke ontmoetingsplaats zal zijn?
Stuur een mail naar astrid.schut@hotmail.com of
pleeg een telefoontje naar: 06-23039906.
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Koffie-/theeconcert in ’t Helder Overloon
Op zondagmorgen 28 mei kunt u gratis een koffie-/
theeconcert bezoeken dat blaaskapel Freunde Echo
organiseert bij Ontmoetingspunt ’t Helder Overloon.
Het is hopelijk op deze zondag prachtig weer, zodat
we wederom een gezellig binnenplaatsconcert kunnen geven. De prachtige Moravische volksmuziek
zal een belangrijk aandeel hebben bij dit optreden
van Freunde Echo, ondertussen een specialiteit van
de kapel. U kunt luisteren naar nummers van o.a.
Jan Slabak (Moravanka) en Bohumir Kamenik (oudkapelleider van Tufaranka). Beide componisten zijn
ook kapelleider of altijd geweest. Voor beiden geldt
ook dat de stijl van zowel Slabak als ook van Kamenik heel herkenbaar is voor de kenner van Moravische blaasmuziek. Beiden hebben ook al eens voor
de kapel Freunde Echo gestaan en beiden hebben
ook al eens een workshop gegeven aan Freunde
Echo. Na oktober dit jaar zijn beiden ook al een of
meerdere keren te gast geweest in Overloon. Vorig
jaar was Bohumir Kamenik nog te gast tijdens de
jaarlijkse FEN- avond van Freunde Echo. Vorig jaar
was Freunde Echo te gast bij Moravanka o.l.v. Jan
Slabak in Brno. Een paar jaar eerder gaf Jan Slabak
de muzikanten van Freunde Echo nog een workshop. U ziet dat de contacten nog steeds levendig
zijn tussen beide maestro’s en Freunde Echo. Van
beide componisten kun je zeggen dat ze prachtig in
het gehoor liggende melodische nummers geschreven hebben, die erg gewaardeerd worden bij zowel
het Tsjechische als het West-Europese publiek.

Gespecialiseerd in:
* elektrisch ontharen
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de diabetische voet
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de reumatische voet
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* microdermabrasiebehandelingen
* nu IPL-ontharing
Belt u gerust voor informatie
of een afspraak!

Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
T 0478 642368
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Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u graag komen luisteren, dan bent u van harte welkom op 28
mei in ’t Helder.
De aanvang van het “buiten”optreden is om 11.00
uur en het duurt tot 13.00 uur.

De zangeressen van Freunde Echo: Majka Weites
en Sanneke Thijssen.

Het koffieconcert is het 2e optreden dit jaar van
Freunde Echo in Overloon.
Op zondagmiddag 17 september staat een 3e optreden gepland en wel in het Openluchttheater Overloon. Dit wordt speciaal georganiseerd voor alle
liefhebbers van volksmuziek en is tevens onze jaarlijkse FEN-dag. Iedereen is dan van harte welkom.
Aanvang 13.00 uur.
Op zaterdag 28 oktober komt Moravanka met
Jan Slabak naar Overloon. Hier wordt aanbevolen om vooraf kaarten te reserveren à € 15,00 via
onze website www.blaaskapel.nl of telefonisch
te reserveren bij Ton Keizers, tel. 0478-642399.
Gezien de grote belangstelling uit heel Nederland
voor dit unieke concert, graag tijdig reserveren om
teleurstellingen te voorkomen.

Musical “De Club van Lelijke Kinderen”
in de Pit!
Alle lelijke kinderen moeten Nederland uit! Althans,
dat wil de nieuwe president…maar of dit zo’n goed
idee is?
Paul is een jongen met grote oren, flaporen zelfs.
Maar andere kinderen hebben een bril, sproeten,
rood haar of grote tanden. En daar moet volgens
President Isimo iets aan worden gedaan.
Hij laat alle lelijke kinderen naar een geheime plek
brengen maar Paul weet te ontkomen en zal proberen om iedereen te laten ontsnappen... !
Een grote groep kinderen uit Overloon en omgeving zullen deze hele musical zelf(!) zingen, acteren
en dansen!
Nieuwsgierig geworden… dan kun je vanaf nu de
kaarten kopen voor deze spectaculaire show voor
jong en oud. De voorstelling vindt plaats in de Pit in
Overloon! De show is op zondag 9 juli om 15.00 uur.

Kaarten zijn nu te koop bij Salon Toine. Dit jaar kunt
u ook voor het eerst per mail bestellen.
Mail naar: info@desdemonadance.nl.
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Belle Hélène
Pepersteaks

De special
van deze
week!

3 stuks

Een mooie, én bijzonder lekkere specialiteit!
Varkensschnitzel met de zoete smaak van peer en
Monchou kaas. Bruin bakken in 8 – 12 minuten.
Lekker met gebakken aardappeltjes en koolsalade.

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

750

VLEESWARENKOOPJE

100 gram boterhamworst
+ 100 gram runderrookvlees

samen

SPECIAL

ELKE WOENSDAG

Belle Hélène
100 gram

450

180

Gemengd of
rundergehakt
2x 500 gram

650

Aanbiedingen zijn geldig van 15 t/m 20 mei 2017

KEURSLAGERKOOPJE

Voor de 11de keer organiseert de Zonnegroet van Overloon-Holthees-Smakt
de Rolstoel-3daagse (11, 12, 13 juli 2017).
Zaterdag 27 mei om 14.30 uur is iedereen van harte welkom
in de recreatiezaal van Huize Loôn.
De film van de rolstoel-3daagse 2016 zal worden gedraaid
onder het genot van een kopje koffie/thee.
Informatie over de Rolstoel-3daagse 2017 zal worden verstrekt.
Tevens is er mogelijkheid tot invullen van het opgaveformulier.
De vrijwilligers van de Zonnegroet helpen u hiermee.
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Iedereen uit Overloon, Holthees en Smakt is van harte welkom.
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Overloonse Bridgeclub
Op woensdag 1mei was de 2e
zitting van de laddercompetitie.
De 3 sterkste paren in de gele lijn waren:
1 Mia & Sef Lommen
63.19%
2 Jac Huijs & Piet Willems
59.38%
3 Nelly Vloet & Ethel Hilhorst
57.29%
In de rode lijn:
1 Harrie de Bruijn & August Janssen
2 Koos Bongers & Jo Kok
3 Jos van de Pas & Gerrit Weijs
In de groene lijn:
1 Corrie & Hans Visscher
2 Tonny van Ham & Mieke Stappers`
3 Marijke van den Boom &
Aike v. Glabbeek

67.50%
57.50%
55.42%
70.63%
63.02%

Tijdens de 3e zitting waren de 3 beste paren in de
gele lijn:
1 Thera & Jan van Gaal
70.49%
2 Corrie Hartong & Math Keulards
60.76%
3 Mia & Sef Lommen
57.99%
In de rode lijn:
1 Ria & Kees van Son
2 Truus Kusters & Bert Vloet
3 Gerda & Mathieu Crooijmans

63.89%
62.15%
58.29%

In de groene lijn:
1 Thea Waterreus & Mien Hegger
2 Els Bovee & Wil ten Horn
3 José Clevers & Jo Kok

63.33%
60.83%
57.92%

60.00%

Zang & theatergroep OKER viert haar 50-jarig jubileumjaar,
Dus stemmen bij de Rabobank Clubkas Campagne dan maar!
Op OKER-ja op OKER dus, wij zijn u heel dankbaar!
Voor u allemaal zingen wij in De Pit dit najaar!!
Alvast onze hartelijke dank

voor uw stem!

Agenda
2017
17 mei
PK Boxmeer, duurzaamheidsinitiatieven, De Pit, 20.00 uur
18 mei
KBO, Dagreis naar de Veluwe
19 t/m 24 mei
Overloonse bedevaart, Lourdesreis
20 en 21 mei
Oorlogsmuseum, Militracks

21 mei
Eerste H. Communie, kerk
21 mei
Slagwerkers Fanfare, Percussiebende, De Pit, 13.30 uur
21 mei
Oker, Sneakpreview jubileumshow “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, De Pit, 18.00 uur

26 mei
KBO, Samen Eten
27 mei
Zonnegroet, Film Rolstoeldriedaagse 2016 en info 2017, Recreatiezaal Huize Loôn, 14.30 uur
28 mei
Freunde Echo, Zondagochtendconcert, ’t Helder, 11.00 - 13.00
uur
4 juni
De Vlotter, korte rit, Partycentrum Bos, start 10.30 uur
6 juni
KBO, Bedevaart naar Kevelaer

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
HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS

VERKOOP
•

Nieuwe en gebruikte
aanhangwagens en
paardentrailers

•

Onderdelen van alle
merken

ONDERHOUD
•

Reparatie en keuring
van alle merken

VERHUUR
•

Aanhangwagens en
Qaardentrailers

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

De Oude Molen 3, 5825 KA Overloon | T0478-640304 | henckensoverloon.nl

8 juni
EHBO, herhalingsles, Partycentrum 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
17 juni
Bridge Club, Mijling Open Bridge
Drive, Raaijhal, 14.00 uur
19 juni
Dorpsraad, vergadering, De Pit,
20.00 uur
22 juni
Raaijmeppers, Flessenactie, 18.00
- 20.00 uur
30 juni
KBO, Samen Eten
2 juli
Cabrio- en Oldtimerrit, Partycentrum Bos, start 10.00 uur
2 juli
De Vlotter, korte rit, Partycentrum 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
9 juli
Desdemona Dance, Musical “De
Club van Lelijke kinderen”, De
Pit, 15.00 uur
11, 12 en 13 juli
Zonnegroet, Rolstoeldriedaagse
16 juli
De Vlotter, lange rit, Partycentrum 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 motorcrossweekend, circuit Duivenbos
26 juli
Openluchttheater, Pip en Pelleshow 2017, 14.30 uur
27 juli
Bourgondische Brabantse Braderie
28 juli
KBO, Samen Eten
30 juli
De Vlotter, deelname aan oldtimerrrit Venray, Partycentrum Bos,
verzamelen 09.30 uur

2 augustus
Openluchttheater, Loet Moet,
14.30 uur
6 augustus
De Vlotter, korte rit, Partycentrum 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, Partycentrum Bos, start 10.30 uur
9 september
Gilde, oud papier ophalen
10 september
Stichting Tante Lenie, Goede Benen Tour, start bij IJssalon Clevers
14 september
KBO, IVN-wandeling
17 september
Freunde Echo, FEN middag,
Openlucht Theater, 13.00 uur
22 september
Loën wet ‘t, spelavond
23 september
Loën wet ‘t, prijsuitreiking
23 september
Jubileumshow Zang & theatergroep Oker 1977 - 2017, première
avondvoorstelling, De Pit
24 september
Jubileumshow Zang & theatergroep Oker 1977 - 2017, middagvoorstelling, De Pit
29 september
KBO, Samen Eten
29 september
Jubileumshow Zang & theatergroep Oker 1977 - 2017, avondvoorstelling, De Pit
30 september
Jubileumshow Zang & theatergroep Oker 1977 - 2017, avondvoorstelling, De Pit
1 oktober
De Vlotter, korte rit, Partycentrum Bos, start 10.30 uur

7 oktober
Fanfare, Brabantse Humoravond
8 oktober
Oorlogsmuseum, Crossroads
14 oktober
Gilde, oud papier ophalen
Toerklub, Djeenz ATB avond toertocht
15 oktober
Toerklub, Djeenz ATB toertocht
15 oktober
Fanfare, Concours
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, Moravanka o.l.v.
Jan Slabak, De Pit
29 oktober
Allerzielenviering met zang van
Logeko, Kerk, 14.30 uur
29 oktober
Fanfare en Gilde, Overloons Open
podium
5 november
Kindermarkt, tweedehands kleding 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

Warme Bakker Degen

Verjaardagcenten
en zakgeld op jouw
spaarrekening

Reclame: 22 t/m 27 mei
• Appelvlaai
• Zonnebrood
• Meergranen croissant

Spelenderwijs
omgaan met geld

Hemelvaartsdag 25 mei zijn wij gesloten
Reclame: 29 mei t/m 3 juni
• Abrikozenvlaai
€ 7,30
• Volkorenbrood
€ 1,90
• Frikandel/kroketbroodje € 1,25

Overloon -

Samen aanpakken. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen.

0478 588 889 - Venray
Irenestraat 2 Overloon
Tel: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

Keizersveld 54, 5803 AN Venray
www.goemansuitvaartzorg.nl

www.rabobank.nl/lvcm

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

Massage Studio

Het
Zondag
De
Fleur-Team
10 mei
wenst
Pioenweken
Moederdag.
iedereen
komen
een
gezond
Deze
dag
er
weer
en
Fleurig
bezorgen
2015
we
ook.
aan……
toe.

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

€ 7,30
€ 2,35
€ 0,80

VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open
van 12.00 tot 18.00 uur
WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
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Kom
gerust
langs!

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

Redactie:
redactie@onseigenerf.nl

T 641641

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

Abonnement 2017:

€ 13,50

Bankrekening: NL36RABO0141410469
Kopij en/of advertenties voor
de uitgave van
31 mei
aanleveren uiterlijk 23 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!

