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In gesprek met …. de kookclub van de KBO
De regen komt met bakken uit 
de hemel. In de foyer van de Pit 
stoort niemand zich hieraan. 
Een groepje KBO-leden zit ont-
spannen nog wat te keuvelen. 
Twaalf dames en heren, allemaal 
80 plus hebben zojuist genoten 
van hun maaltijd. Het blijkt een 

maandelijks terugkerend ritueel in de Pit en nieuws-
gierig naar de achtergrondinformatie schuiven we aan 
bij de initiatiefnemers.

Gastvrouwen Christine Hendriks en Adrie Verschuuren 
gaan er eens voor zitten en genieten tegelijkertijd van 
het toetje dat ‘over was’. ‘Nee, wij eten in principe niet 
mee, maar als er wat overschiet, dan eten we dat lek-
ker op’, lijken de dames zich te moeten verontschul-
digen. ‘Het is heerlijk, en zien eten, doet eten, toch?’ 
Lege schalen en borden getuigen van de juistheid van 
die uitspraak. Samen eten is bij uitstek een sociaal ge-
beuren zoals ook hier weer blijkt. Gezellig nakeuvelen 
en uitbuiken totdat het tijd is om naar huis te gaan. 
Christine en Adrie zijn de drijvende krachten achter 
de organisatie van deze diners. Mits men lid is van de 
KBO en daarbij 80 jaar of ouder, wordt men jaarlijks 
in de maand dat hij of zij jarig is, uitgenodigd. Van de 
meer dan 700 leden die de KBO telt komen er zo’n 150 
leden in aanmerking. Elke maand een stuk of twaalf 
dus. De beide dames, Christine en Adrie, gaan de men-
sen allemaal persoonlijk uitnodigen. ‘Hier trekken we 

wel wat tijd voor uit, want je wordt overal zo gastvrij 
ontvangen’. Tijdens die bezoekjes worden ook diëten 
of andere wensen geïnventariseerd. Maar, de groep is 
makkelijk begrijpen we wel. Weinig diëten, af en toe 
eens iemand die bijvoorbeeld geen vis lust. Christine 
staat snel op, helpt een dame in haar jas en brengt ze 
even naar huis. Ja, zelfs het vervoer wordt verzorgd als 
dat nodig is. 

Vijf dames en een heer steken hun hoofd om de hoek 
van de keuken en schuiven na gedane arbeid gezellig 
aan. “Hoe is deze club vrijwilligers ontstaan?” vragen 
wij ons af is. ‘In eerste instantie heeft er een oproep 
gestaan in Ons Eigen Erf’, licht Marij Hubers toe. ‘Ik 
dacht meteen, dat is iets voor mij!’ Toen Christine mij 
hierover aansprak, heb ik meteen ‘ja’, gezegd. Zo kwa-
men ook Hetty Coppis en Monique Ponjee het team 
versterken. Maria Jeuken en Leo Peeters reageerden 
op de advertentie en Ans Hovens werd benaderd door 
Adrie. Jan Peeters is vandaag van de reservelijst ge-
plukt om zijn broer Leo te vervangen. ‘Als er iemand 
verhinderd is, dan mag ik komen, en ik heb er heel veel 
lol in.’ zegt Jan. Steeds zijn er zes koks aanwezig om de 
zes verschillende gerechten van het viergangendiner 
te verzorgen. Op toerbeurt zorgen twee leden van de 
kookclub voor de receptuur en de benodigde ingre-
diënten. Sponsoring van PLUS Verbeeten beperkt de 
eigen bijdrage van de eters tot € 8, - per persoon. De 
gerechten worden mooi uitgeserveerd. ‘De presentatie 
is belangrijk’ volgens Ans Hovens. ‘Het moet er wel an-

Foto rechtsonder v.l.n.r.: Christine Hendriks, Ans Hovens, Maria Jeuken, Hett y Coppis, Monique Ponjee, Marij Hubers, 
Jan Peeters, Adrie Verschuuren. Leo Peeters ontbreekt op de foto.



Het mag geen naam hebben
Wat is erger: 7600 stemmen verloren of 7600 toeristen minder?

De gemeente heeft zich zonder inspanning weer fl ink “op de (politieke) kaart laten zetten”!

Emile Roemer en Eric Ronnes gaan ongetwijfeld pittige ‘Kamervragen’ stellen!

Als ze maar geen nieuwe Tweede Kamer-verkiezingen eisen, nadat Rutte net een nieuwe regering ge-
vormd heeft!

Tellen 7600 stemmen van kiezers uit Boxmeer en omstreken niet meer mee?

Hoe en waarop ze stemmen lijkt niet zo belangrijk te zijn, volgens Den Bosch.

En al die CDA stemmers? Een volgzame groepering! Ook deze keer?

Maar hoe zal dat zijn bij de volgende verkiezingen?

En ……. andere partijen: Wees op uw hoede! U kunt het volgende slachtoffer zijn!

Of is dit het begin van een nieuwe, door Den Bosch ontwikkelde stemmingtellerij?

�

ders uitzien dan thuis, de mensen moeten echt het 
uit-eten-gevoel krijgen’. ‘En voor ieder is er een heel 
mooi menukaartje, en ook dat maken ze allemaal 
zelf’, zegt Christine trots. De KBO-leden hebben van-
daag in ieder geval genoten van een heerlijke maal-
tijd aan een grote tafel, en net als vroeger, met een 
groot gezelschap! Ze genieten van het eten, maar 

ook zeker van de gesprekken die ze met elkaar heb-
ben. En de keuken van de Pit is geen locatie, waar 
je de hond likkebaardend in de pot zult vinden. De 
borden van de gasten komen ook vandaag leeg en 
schoongeschraapt terug in de keuken. En zo hoort 
het ook volgens de leden van de kookclub.

HET WEER
Zowel mei als de hele lente warm en 
droog

Het weerbeeld van de twee laatste 
aprilweken en ook de eerst decade 

van deze meimaand pasten helemaal niet in het 
beeld van mei en ook niet in dat van het hele voor-
jaar. Toen hadden we nog altijd veel te lage tempe-
raturen en was het niet verwonderlijk dat er nog 
regelmatig vorst en grondvorst voorkwam.
Uitgerekend vanaf de ‘ijsheiligen’ werd het allemaal 
een stuk aangenamer, met een warme en later ook 
nog een tropische dag. Dat was het geval op de 17e, 
toen de meetbuis 30.5 graden aanwees.
De eerste week was het behalve te koud, ook nog 
wat wisselvallig, al viel het met de neerslaghoeveel-
heid mee. Nadien was het zo goed als droog en was 
er aardig wat zon.
Rond de 20e hadden we even een dip en viel de 
temperatuur terug naar 16 tot 18 graden. Tevens 
heb ik op de 19e de hoogste dagsom aan neerslag 
kunnen noteren. Ook dat stelde met amper 6 mm 
niet veel voor. Ook in de laatste periode van deze 
bloeimaand bleef de neerslag beperkt. Alleen op de 
28e en de 29e trokken er nog een paar onweersbui-
en over, maar ook toen was de hoeveelheid neer-
slag met totaal 4 mm niet noemenswaardig.
Inmiddels was het hoogzomer geworden, met ex-
treem veel zon en ook zeer hoge temperaturen. Er 
sneuvelden nog enkele dagrecords. Op vijf dagen 
had ik in de meimaand niet zulke hoge minimale 
waarden gehaald. Topper was de 29e. Het werd die 
nacht niet kouder dan 17 graden. Maar dat ging 
ook gepaard met extreem hoge maximale tempe-

raturen. Zowel de 27e en de 29e werden niet alleen 
dagrecords, maar op de laatstgenoemde dag werd 
ook de hoogste maximumtemperatuur ooit in mei 
gemeten. Het werd bijna 33 graden! De luchtsoort 
was kurkdroog en daardoor kon ik ook nog een 
paar heldere dagen noteren.
Deze laatste meidecade is nog nooit zo warm ge-
weest als nu. Het record van 2012 werd met 0.4 gra-
den verbeterd. Het mei-totaalgemiddelde bedraagt 
15.9 graden. Dat betekent plaats 2 in de top 10.
Op 1 blijft 2008 met 16.1 graden. Normaal is 13.6 
graden.
De neerslag op mijn station was 29 mm, tegen 62 
normaal.
Het aantal zonuren bedroeg 233 uren. Een over-
schot van 30 uren!
Over het hele voorjaar komt het aantal zonuren uit 
op 581en dit valt daarmee net buiten de top 10.
Wel in de top 10 komt het temperatuurgemiddelde. 
En wel op plaats 5 met 11.1 graden.
Het totaal aan neerslag bedraagt 110 mm, terwijl 
173 mm normaal is voor de drie voorjaarsmaanden.
Inmiddels zijn we aan de meteorologische zomer 
begonnen. Juni begon ook met zomerse tempera-
turen. Rond de pinksterdagen en de dagen daarna 
was er een kleine terugval.
Hoe het verder gaat, kun je vernemen als je afstemt 
op radio MAASLAND FM 89.6 en wel om 12.30 uur, 
13.30 uur en later op de dag om 17.15 uur.
Ook via radio VENRAY FM 90.2 kun je mij op alle 
werkdagen horen.

Weerman Bert Vloet

Kerkberichten

Vieringen 18 juni – 1 juli

Zondag 18 juni 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Ans Abels en Gerda 
Willems (ov)
Koor: Dames- en Herenkoor

Intenties: Nellie Hendriks-Rongen, 
de overleden ouders Arts-Philipsen, 
zoon Jos, schoonzoon Lard en 
kleinzoon Ivo

Zaterdag 24 juni 19.00 uur
Gebedsviering met medewerking 
van Palet

Thema: “Wees niet bang, ik ben 
bij je”

Intenties: Miet Deriet-Janssen, 
Geert van Dijck vanwege zijn ver-
jaardag

Zondag 25 juni 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Ans Abels en Gerda 
Willems
Koor: Dames- en Herenkoor

Intenties: Miet Deriet-Janssen, 
Geert van Dijck vanwege zijn ver-
jaardag

Kosterdienst

11 juni – 17 juni
Tiny Willems, tel. 641814

18 juni – 24 juni tot 18.00 uur
Nelly van Gemert, tel. 642504

24 juni vanaf 18.00 uur – 1 juli
Jan Hendriks, tel. 641753

2 juli – 8 juli 
Tiny Willems, tel. 641814

Vieringen in Huize Loôn

Maandag 19 juni 19.00 uur
Eucharistieviering

Maandag 26 juni 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 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 24 juni, de vierde za-
terdag van de maand juni, 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 2 en 9 
juli bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld 
wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk 
dinsdag 27 juni 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

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.



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 berei-
ken onder telefoon 06 23 88 78 60.

E-mail:
secretariaat@parochiemariamoedervandekerk
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de 
Kerk: www.parochiemariamoedervandekerk.nl

Duurzaam Overloon! 
Hierbij een update van de stand 
van zaken m.b.t. het te realise-
ren zonnedak voor ‘de pit’ en de 
energie coöperatie Duurzaam 
Overloon!

Het aantal belangstellenden voor deelname is ge-
stegen naar 69 deelnemers, vanwie 66 uit Overloon, 

2 in Vierlingsbeek en 1 in de Smakt. In totaal be-
reiken we langzaam de maximale dakcapaciteit van 
1200 panelen. Dus mocht je nog aan willen haken, 
wees er dan snel bij, want vol is vol. 
We hebben een voorlopige projectplanning ge-
maakt welke hieronder is weergegeven:

Inmiddels zijn we gestart met de oprichting van de 
Coöperatie en verwachten we in de loop van juni de 
akte te laten passeren bij de notaris.
Op 14 juni organiseren we een vervolgbijeenkomst 
alwaar we de vervolgstappen zullen toelichten.
19:30 herhaling initiële presentatie aan al diegenen 
die de presentatie op de 1ste avond gemist hebben. 
Hiermee wensen we eenieder die niet aanwezig kon 
zijn, op gelijke hoogte te brengen qua informatie.
20:30 presentatie over de vervolgstappen. Hierin 

zullen we de planning toelichten en tevens de le-
denovereenkomst als wel het paneeldeelreglement 
bespreken. Alsmede praktische vragen beantwoor-
den m.b.t.

We houden jullie op de hoogte en tot 14 juni!

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

7.600 stemmen in gemeente Boxmeer
niet meegenomen in uitslag verkiezingen 

Tweede Kamer!

Door een fout zijn 7.600 stemmen (!) niet meege-
teld in de uitslag van de Tweede Kamerverkiezin-
gen. Het hoofdstembureau in Den Bosch had per 
ongeluk alleen de stemmen op VVD, PvdA, PVV en 
SP uit de gemeente Boxmeer ingevoerd in het sy-
steem.
Volgens minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Za-
ken) is de fout niet meer te herstellen. De uitslag 
van de verkiezingen is al onherroepelijk. De Kies-
raad heeft gekeken of de einduitslag anders zou 
zijn geweest als de stemmen wel waren meegeteld, 
maar dat was niet het geval.

De gemeente Boxmeer noemt het in een korte re-
actie vervelend en pijnlijk dat er zoveel stemmen 
verloren zijn gegaan. De gemeente is opgelucht dat 
de fout geen gevolgen heeft gehad voor de uitslag. 
Voor burgemeester Karel van Soest is het een extra 
argument om te pleiten voor herinvoering van de 
stemcomputer, liet hij via een woordvoerster weten.

Fouten 
De precieze oorzaak van de fout is volgens het 
hoofdstembureau in Den Bosch niet meer te ach-
terhalen. Er wordt gesuggereerd dat er een storing 
was in het hulpprogramma Ondersteunende Soft-

ware Verkiezingen (OSV), mogelijk in combinatie 
met een ‘menselijke fout’ bij de invoer.
Het hoofdstembureau heeft ook geconstateerd dat 
de handmatige controletelling niet is uitgevoerd. 
Bovendien is de regel dat er altijd twee mensen 
moeten meekijken niet goed toegepast. Minister 
Plasterk had die controlemechanismen wel uitdruk-
kelijk voorgeschreven.

Vrees voor hackers
Het gebruik van OSV werd in aanloop naar de ver-
kiezingen aanvankelijk door Plasterk verboden uit 
vrees voor manipulatie door hackers. Uiteindelijk 
mocht het toch worden gebruikt voor het optellen 
van de uitslagen, mits de computer met het pro-
gramma niet verbonden was met internet.

Debat in Tweede Kamer
Het CDA wil een debat in de Tweede Kamer over de 
kwestie. ,,Een fout als deze mag niet voorkomen’’, 
aldus Kamerlid Hanke Bruins Slot. ,,Een correcte en 
nauwkeurige uitvoering van het verkiezingsproces 
is essentieel voor het vertrouwen van de kiezer in 
het verkiezingsproces.’’
Uit: De Gelderlander

Reactie burgemeester Karel van Soest
op 7600 verloren gegane stemmen

Geachte stemgerechtigden van de gemeente Box-
meer,

Ons stemrecht is een groot goed en een van onze 
belangrijkste rechten. Als gemeente zijn we dan 
ook altijd trots op ons goede opkomstpercentage 
bij verkiezingen. Het is zeer pijnlijk dat door een 
fout in een systeem en door een menselijke fout 
het zo mis is gegaan met 7600 stemmen uit onze 
gemeente tijdens de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer in maart jl.

Ondanks dat vanuit gemeente Boxmeer alles keu-
rig was aangeleverd, is op het hoofdstembureau in 
Den Bosch een fout gemaakt. Hierdoor is een groot 
deel van de stemmen uit onze gemeente verloren 
gegaan, omdat alleen de stemmen op VVD, PvdA, 
PVV en SP uit de gemeente Boxmeer zijn ingevoerd 
in het systeem. 

Het is een geluk bij een ongeluk dat er zonder deze 
fout geen andere zetelverdeling was geweest in de 
Tweede Kamer. Blijft van kracht dat dit nooit had 
mogen gebeuren omdat in onze democratie elke 



stem telt en we ervan op aan moeten kunnen dat 
deze ook daadwerkelijk wordt geteld.

Ik betreur het dan ook ten zeerste dat voor een deel 
van u, uw vaak weloverwogen stem, verloren is ge-
gaan. U mag van mij aannemen dat alles in het werk 
wordt gesteld om in de toekomst zulke fouten te 
voorkomen. Burgemeester Rombouts van Den Bosch 
heeft mij zijn welgemeende excuses aangeboden en 

bij deze breng ik deze graag over aan alle inwoners 
van wie de stem niet is geteld. 

Ik hoop van harte dat u zich ondanks deze grote 
misser, niet laat ontmoedigen en ook in de toekomst 
gebruik blijft maken van uw stemrecht. 

Burgemeester Karel van Soest

Lourdes 2017 van 19 t/m 24 mei

Met 30 pelgrims vertrok-
ken wij vanaf airport 

Maastricht, 6 dagen Lourdes. 
Samen bidden, zingen, een lach en een traan wis-
selden elkaar af. 

Bijzonder dat we dit allemaal met elkaar mochten 
delen. Lieve begeleiders, dank jullie wel voor de 
deelname aan deze reis. Zonder de inbreng van een-
ieder is zo’n reis niet mogelijk. We sluiten de bede-
vaart af met een tekst uit ons boekje.

Lourdes de plek waar hemel en aarde 
elkaar raken.

Ook dit jaar is er in Lourdes een kaars 
aangestoken voor de Overloonse ge-
meenschap.

Stg. Overloonse Bedevaart
Riet van Raaij en Jeannette Cremers
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Zomerprogramma Openluchttheater

De zomervakantie is in zicht… 
en dat betekent dat je weer 
kunt genieten van ontzettend 

leuke kindervoorstellingen in het Openluchttheater. 
In de komende uitgaven van Ons Eigen Erf zullen we 
het programma toelichten. 

Wist je verder dat: 
•  het theater helemaal draait op de enthousiaste in-

zet van onze vrijwilligers?
•  bij slecht weer de voorstellingen altijd doorgaan,

maar dan in De Pit?
•  kaarten voor de voorstellingen al verkrijgbaar zijn

bij PLUS Verbeeten Overloon, bij restaurant Muse-
umzicht en via de website: www.openluchtthea-
teroverloon.nl?

•  je kaarten kunt winnen via onze acties op Face-
book: www.facebook.com/openluchttheaterover-
loon?

We zien je graag deze zomer!

Koningschieten 2017

Op zondag 2 juli is het weer zover: 
Ons jaarlijks Koningschieten staat 
weer op de agenda.
Kan Willeke Boom haar koningsti-
tel prolongeren of zal zij haar Ko-

ningstitel af moeten staan aan een ander. We gaan 
het allemaal beleven op deze dag.

’s Morgens om 8.00 uur zullen de trompettisten 
weer het dorp rond gaan om de Reveille op veel 
plaatsen te laten klinken.
Daarna hebben wij, traditiegetrouw een H. Mis met 
gilde-eer in onze Theobalduskerk.
De mis begint om 10.30 uur en iedereen is natuurlijk 
van harte welkom.

Na de mis is iedereen, die wil, van harte welkom bij 
ons in ‘ut Gildehuus’ voor een lekkere kop koffi e 
met ’n heerlijk stukje vlaai.

Ook dit jaar kan er weer door het publiek geschoten 
worden om de titel: “Dorpskoning” van Overloon. 
Iedereen die een keer mee wil schieten, is van harte 
welkom.
Deelname vanaf 16 jaar.

Voor de jeugd t/m 15 jaar hebben we dit jaar ook weer 
een vogel beschikbaar en dus kan deze doelgroep 
ook weer strijden om de titel “Jeugdkoning(in)” 
van 2017.

Inschrijven voor het schieten kan vanaf 13.30 uur. 
De aanvang is om 14.00 uur. Deelname is gratis.

Programma in het kort:

08.00 uur: Reveille door het dorp
10.30 uur: H. Mis in de Theobalduskerk
11.30 uur: Koffi e met vlaai in ut Gildehuus voor ie-
dereen die interesse heeft
13.30 uur: Inschrijven schieten
14.00 uur: Aanvang schieten
Rond 16.30 uur: Nieuwe Koning(in) bekend
17.30 uur Installeren nieuwe Koning(in)

Tot zondag 2 juli

Het Sint Theobaldusgilde
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Nieuws van de Verjaardagenactie

Volgens weerman Bert heeft het in 
mei minder geregend dan in andere 
meien. Ook bij de Verjaardagenactie 

waren het geen stortregens deze keer. Toch waren 
we erg blij met de  € 349,82 die deze mei opleverde. 
Kunnen we het kinder- en jeugdwerk in Overloon 

toch weer mooi mee ondersteunen. Hartelijk dank 
aan alle jarigen voor hun bijdrage.
Volgende keer meer nieuws van…

Stichting Verjaardagenactie Overloon 
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Fanfare Vriendenkring: op naar Meijel

Aanstaande  zondag is het 
zover. Het Fanfareorkest van 

Fanfare Vriendenkring repeteert al maanden om 
een drietal prachtige muziekstukken zo goed mo-
gelijk te kunnen spelen. Maar nu is het tijd om te 
laten horen wat dat repeteren heeft opgeleverd! 
Fanfare Vriendenkring doet mee met het Peeltoer-
nooi dat al jarenlang in het Limburgse Meijel wordt 
gehouden. Tijdens het Peeltoernooi beoordeelt een 
jury ons met punten.

Een hele goede ‘tussenmeting’ voordat we in okto-
ber op concours gaan, waarover we u in een later 
‘Ons Eigen Erf’ meer zullen vertellen. 

Voor nu kunnen we zeggen: we hebben er zin in 
zondag!Dat komt omdat we tijdens deze zondag-
avond prachtige muziek gaan maken, maar ook met 
z’n allen verhalen gaan vertellen. En juist dat laat-
ste; dát vraagt oefening. Door de muziek goed, met 
gevoel en vooral samen te spelen, nemen we u als 
luisteraar mee in het verhaal van de componist. En 
we zijn heel benieuwd of ons dat tijdens het Peel-
toernooi gaat lukken!

De enige manier waarop we dat kunnen testen is als 
we u als publiek kunnen verwelkomen! Graag laten 
we u kennismaken met het schitterende ‘Rubicon’ 
en het emotionele ‘New life’. We laten nog even in 
het midden waar deze stukken over gaan, maar ho-
pen dat u dat tijdens het Peeltoernooi zult horen als 

wij het u ‘vertellen’. 

Tijdens het Peeltournooi zijn we het slotstuk van een 
muzikale middag die al om 14.00 uur begint. Maar 
liefst 9 orkesten zitten in hetzelfde schuitje als Fan-
fare Vriendenkring en laten deze middag prachtige 
concourswerken aan de jury én het publiek horen.
fanfare uit Broekhuizen zal het spits afbijten, maar 
ook Leunen-Veulen-Heide en Kronenberg-Everts-
oord zijn deze middag onder andere te beluisteren. 
We hopen u te begroeten op zondag 18 juni in 
Meijel.

Fanfare Vriendenkring begint om 21.00 uur.

Tot dan

Blokfl uiters verrassen met Golden Ticket
-Eerste “Loën got talent” groot succes!-

Het voor de eerste keer door de Jeugdwerkgroep 
van Fanfare Vriendenkring georganiseerde “Loën 
Got Talent” was een daverend succes. Met een groot 
aantal deelnemers werden publiek en jury verrast 
met een vol programma met fantastische optre-
dens. Het begon om 16.00 uur met het voorstellen 
van de jury. Speciaal voor deze gelegenheid waren 
‘Chantal’, ‘Angela’, ‘Patricia’ en ‘Frans’ gevraagd om 
te komen jureren. De jury had veel lovende kritiek 
over het optreden van de verschillende deelnemers. 
Slagwerk werd afgewisseld met blokfl uit, blaasin-
strumenten en marimba.

Zoals bij de échte Talentenjacht, waren ook in Loon 
3 Golden Tickets te verdienen. De winnaars van 
deze tickets mogen op zondag 2 juli tijdens het 
jaarlijkse “Concert op locatie” optreden met ‘de 
grote fanfare’. De jongste groep leerlingen, allen 
op blokfl uit, ging er met het eerste Golden Ticket 
vandoor. Lize, Fien, Vera, Jans en Fenne (inmiddels 
bekend als de “Li-fi -ve-ja-fen Band”) zullen 2 juli 
nogmaals laten horen waarom ze gewonnen heb-
ben. De overige Tickets waren voor Mikko en Stan 

op drums en voor Thijn, die verraste op marimba.

De prachtige middag, met verrassend veel jong ta-
lent, werd door de voorzitter van de Club van 100 
afgesloten met het uitreiken van de certifi caten 
voor het deelnemen aan deze middag. De Club van 
100 beloofde ook de jeugd te blijven sponsoren, zo-
dat dit soort activiteiten jaarlijks terug kunnen ke-
ren om de jeugd te blijven stimuleren om muziek te 
maken. Dankjewel daarvoor! 
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In de rubriek ‘Vaste adverteerders’ deze keer:
Salon Toine

Salon Toine, een begrip in de regio en al meer dan 
33 jaar actief in Overloon. In 1984 is Toine Teunissen 
begonnen aan de Vierlingsbeekseweg in het oude 
woonhuis van Van Gemert. Vervolgens verhuisd naar 
een groter pand aan de Stevensbeekseweg, waar na 

een paar jaar ook de bovenverdieping bij de zaak 
betrokken werd, en daarna naar de Bergkampweg. 
Inmiddels is de oude Rabobank al weer twaalf jaar 
het domein van Salon Toine, een eigentijdse en mo-
derne kapsalon.

Telkens groeide de salon uit zijn jasje, maar nu is 
wat Toine betreft de grens wel bereikt. Het team 
van Salon Toine bestaat inmiddels uit 14 personen, 
inclusief de stagiaires. Binnen dit team heeft ieder 
zijn/haar eigen taak in het runnen van het bedrijf. 
De een is verantwoordelijk voor de bestellingen, de 
ander voor het vakantierooster, een derde voor de 
ziekmeldingen enz. enz. Eigenlijk alles waar een 
manager over het algemeen zijn dagen mee vult is 
verdeeld over het team. Het grote voordeel hiervan 
is dat Toine tijd blijft houden om zijn vak uit te oe-
fenen, want dat is wat hij het liefste doet.

Groter worden is niet meer de opzet, maar wel bre-
der. En daarmee bedoelt hij niet zijn postuur maar 
de deskundigheid van hemzelf en zijn team. Dat is 
het streven van Toine: medewerkers die op de hoog-
te zijn van de laatste ontwikkelingen op hun vak-
gebied, blijven vernieuwen en specialiseren, waar-
door je meer kan bieden dan een gemiddelde salon. 
Daarom volgen zijn medewerkers op hun specifi eke 
aandachtsgebied jaarlijks diverse trainingen o.a. op 
het gebied van kniptechnieken, visagie, haarkleu-
ringen, haarwerken en permanente make-up. Uiter-
aard wordt dit ook weer gedeeld met de rest van 
het team, het train de trainer-principe, waardoor 
het totale niveau omhoog gaat.

Daarnaast is Toine zelf lid van ‘Dare to Create’. Een 
groep van twintig collega-kappers uit het hele land, 
waarmee hij op ondernemersniveau kan sparren, 

die op bijeenkomsten de beste trainers inhuren en 
die elkaar een kijkje gunnen in de keuken van hun 
eigen bedrijf. Uiteraard blijf je dan ook van de laat-
ste nieuwtjes op de hoogte. Zo vertelt Toine dat er 
in Amsterdam al föhn-bars zijn. ’s Morgens vóór het 
werk, onder het genot van een ontbijtje, je haren 
laten föhnen zodat je altijd verzorgd op kantoor 
verschijnt. Voor Overloon toch nog wel een beetje 
de ver van mijn bed show, hoewel, je weet maar 
nooit.

Een andere nieuwe ontwikkeling in de kapperswe-
reld is de personalisatie. Het betekent dat niet al-
leen het kapsel van belang is, maar dat bij het be-
palen van het kapsel dat het beste bij je past, er ook 
gekeken wordt naar de persoon an sich. Wie zit er 
in die stoel, wat voor type mens is het, wat doet hij 
of zij in de vrije tijd of welk werk? Iets dat nu be-
wust gehanteerd wordt, maar eigenlijk al eeuwen-
oud is, want waar praat het gemakkelijker dan in de 
stoel van de kapper?

Toine’s klanten komen van heinde en verre en dat is 
dus niet voor niks, concluderen we na het gesprek. 
Onlangs is hij door Barberbooking met een 9.2 ge-
waardeerd en dat is een waardering door zijn klan-
ten! Volop reden om nog eens 33 jaar door te gaan!

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, 
volg Salon Toine dan op facebook, instagram en via 
de website www.salontoine.nl!
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5 Kilometer diplomaloop A.V. Sporting Boxmeer

Onder warme omstandigheden 
hebben op donderdag 1 juni 2017 
maar liefst 18 deelnemers van de 
beginnercursus van A.V. Sporting 
Boxmeer deze cursus succesvol af-

gerond met een 5 kilometer diplomaloop.

In 12 weken tijd hebben de begin-
nende hardlopers onder deskun-
dige begeleiding getraind om 5 ki-
lometer te lopen. De diplomaloop 
is uitgezet over een mooi parcours 
door de bossen rondom het Oor-
logsmuseum in Overloon. Na een 
warming up met de trainers, viel 
rond 19.15 uur het startschot voor 
de beginners. Aan de start ver-
schenen, ter ondersteuning van de 
beginners, ook diverse jeugd- en 
volwassen clubleden van de atle-
tiekvereniging. Aangemoedigd 
door enthousiaste supporters heb-
ben alle 18 beginnende hardlopers 
de 5 kilometer heel goed uitgelo-
pen. Een knappe prestatie van alle 
deelnemers.

Hoewel de beginnerscursus slechts eenmaal per jaar 
georganiseerd wordt door A.V. Sporting Boxmeer, 
is het altijd mogelijk om als beginnend loper aan 
te sluiten bij de reguliere trainingen in Boxmeer 
en Overloon. Kijk voor de trainingsdata op www.
avsportingboxmeer.nl.

1

sjiloverloon.nl/kindervakantieweek 

kvwoverloon@hotmail.com 

facebook.com/KindervakantieweekOverloon 

Gezocht: groepsleiding Kindervakantieweek

Wij zijn nog op zoek naar 
mensen die het leuk vin-
den om een groepje kinde-
ren te begeleiden tijdens 

Kindervakantieweek Overloon. Ben jij:
• 18 jaar of ouder
• Beschikbaar op 18, 19 en/of 20 juli 2017
En vind je het leuk om een groep basisschoolkin-
deren een paar leuke dagen te bezorgen? Mail ons
dan op onderstaand e-mailadres!

Wij leggen je graag uit wat we gaan doen en wat je 
kunt verwachten.
Met sportieve groet, 
Werkgroep kindervakantieweek

Bron: Joost Ariaans/website De Gelderlander (www.dg.nl)

OM cancelt zaak bonnenregen op ‘50’-weg
in Vierlingsbeek na 3,5 jaar

De zaak van de Vierlingsbeekse bonnenregen is na 
3,5 jaar dan toch echt ten einde. Een inwoner van 
het dorp, die eigenlijk nog voor de rechtbank moest 
verschijnen, kan thuisblijven. De hoger beroepszaak 
is door het Openbaar Ministerie gecanceld. 
In december 2013 werden 1.700 mensen, veelal in-
woners van Vierlingsbeek en Overloon, op de Over-
loonseweg bij het dorp bekeurd. Er mocht (en mag) 
50 gereden worden, maar omdat de weg er uitziet 
als een weg waar 80 gereden mag worden, werd die 
maximumsnelheid massaal overtreden. Dat gebeur-
de altijd al, maar nooit eerder werd gecontroleerd. 
Totdat een ex-wethouder zijn woning waarschijn-
lijk graag binnen de bebouwde kom zag liggen en 
daartoe wellicht het plaatsnaambord liet verplaat-
sen (red.).

Protest
Veel mensen betaalden de boete, maar er waren er 
ook bij die protest aantekenden. Ze moesten voor-
komen, waarna de kantonrechter bepaalde dat ze 
een punt hadden: een weg waar je 50 mag, moet 

er ook uitzien als een 50-kilometerweg. Een bord 
alleen is niet genoeg. Ze kregen het geld van hun al 
betaalde boete terug. 
Het Openbaar Ministerie ging echter in beroep in 
één zaak - als een soort proefproces - en pikte ook 
één inwoner uit de grote stapel. Die heeft nu te ho-
ren gekregen dat de zaak niet verder wordt behan-
deld. 

Drempels
De bal ligt volgens de advocaat van de hardrijders 
nu bij de gemeente. Volgens haar moet de gemeen-
te Boxmeer, met in het achterhoofd de uitspraak 
van de kantonrechter, de Overloonseweg aanpas-
sen. Met bijvoorbeeld wegversmallingen of drem-
pels moet bestuurders duidelijk worden gemaakt 
dat je echt niet harder dan 50 mag. 
De gemeente Boxmeer onderzoekt de gevolgen van 
de beslissing en gaat – na eventuele aanpassingen 
aan de weg - waarschijnlijk vaker controleren en 
handhavend optreden. 

De Overloonseweg in Vierlingsbeek heeft teveel weg van een 80-kilometerweg.
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Homeopathie,  
een milde en 

effectieve 
geneeswijze voor 
uiteenlopende 

klachten. 

Martin Gaus Hondenschool 
Boxmeer -Venray

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

Voor meer informatie: www.martingausboxmeervenray.nl
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Graag willen wij iedereen bedanken voor de felicitaties en 
belangstelling tijdens de opening. 

Voor behandelingen kunt u vanaf nu bij ons terecht op 
 De Bergkamp 32. 
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Meedoen is veel leuker!!!

Hou je ook van Carnaval en van Muziek? Wil je ook 
eens een keer op een van de leukste podia van ons 
dorp staan? Dan komt hier nu je kans.

Je kent vast de liedjesmiddag al. Een van de leukste 
en muzikaalste carnavalsactiviteiten van Overloon. 
Een zaal vol toeschouwers, een live band op het po-
dium en allemaal Lónse deelnemers die een liedje 
zingen. Lijkt je dat ook wat? Grijp dan nu je kans. 

Op zondag 7 januari 2018 organiseren Fanfare 
Vriendenkring en Carnavalsvereniging De Huibuuke 
voor de 42ste keer de Liedjesmiddag. Hiervoor zijn 
we op zoek naar enthousiaste zangers en zange-
ressen; solisten, duo’s of groepen, alles is mogelijk. 
Naast het optreden op de liedjesmiddag wordt je 
nummer ook nog op een professionele wijze op een 
cd vereeuwigd en bestaat de mogelijkheid dat je bij 
een andere carnavalsactiviteit je nummer nog eens 
mag zingen.

Lijkt het je wat of wil je meer informatie, kijk dan 
op de site van fanfare Vriendenkring of op die van 
de Huibuuke. Of neem contact op met een van de 
onderstaande personen. Afgelopen jaar wonnen de 
jongens van Omda ‘t kan met hun kraker “Lónse 
jòng”. 
Word jij de volgende winnaar?? Geef je nu op, dit 
kan tot 15 juli a.s. 
Aarzel niet te lang, want we hebben maar plek voor 
11 liedjes.

Aanmelden voor de liedjesmiddag 2018 bij en meer 
info:
Pascal Arts, tel.: 06-23197074 of via email:
pascalarts@ziggo.nl
Freek Arts, tel.: 06-48463348 of via email:
freek@loszand.eu 

Werkgroep Liedjesmiddag
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KBO

(anno 1955)

Kalender van activiteiten vanaf 14 juni

WOENSDAG 14 JUNI: Koken voor ouderen. De  - op 
basis van leeftijd (80 of 80+) en verjaardagsdatum  
(mei/juni) -  in aanmerking komende leden hebben 
hun uitnodiging inmiddels ontvangen.
Om 12.00 uur in de Pit.
VRIJDAG 30 JUNI: Bijeenkomst van Samen Eten in 
de Raaijhal, waar om half zes de tafels gedekt staan 
voor de deelnemers die van smakelijke spijzen en 
dranken èn gezelligheid willen komen genieten. 
Aanmelden bij Christine Hendriks-Arts (telefoon 
641719).
DINSDAG 4 JULI: Fietspicknick. Samen met kwartaal-
blad Info en de Ons zullen leden de uitvoerige infor-
matiefolder ontvangen, welke voorzien zal zijn van 

een aanmeldstrook. Omdat de Ons pas in deze week  
zal verschijnen, zal deze folder een dezer dagen in 
de bus belanden. In de maand juli zal de Ons niet 
verschijnen! 
WOENSDAG 12 JULI: Koken voor ouderen. Om 12 
uur in de foyer van de Pit.
VRIJDAG 28 JULI: Bijeenkomst van Samen Eten. Aan-
vang 17.30 uur. Aanmelden bij Christine Hendriks- 
Arts (641719). 
N.B.: niet op 8 JULI, maar op ZATERDAG 2 SEPTEM-
BER vindt het Jeu de boules-toernooi plaats. Vorig
jaar was het jeu de boulestoernooi een monumen-
taal succes met veel sporters en nog veel meer deel-
nemers aan de “derde helft”: de barbecue. De in-
formatiefolder met aanmeldingsformulier zal begin
augustus verspreid worden, samen met de Ons.

��
&HAOOAJ=?PEA�&HAOOAJ=?PEA�&HAOOAJ=?PEA�&HAOOAJ=?PEA������������������

�
"AS==N"AS==N"AS==N"AS==NP�QP�QP�QP�Q����QS�OP=PEACAHQS�OP=PEACAHQS�OP=PEACAHQS�OP=PEACAH@BHAOOAJ�AJ�CAAB@BHAOOAJ�AJ�CAAB@BHAOOAJ�AJ�CAAB@BHAOOAJ�AJ�CAABPPPP����Q�Q�Q�Q�VA�VA�VA�VA�==J�==J�==J�==J�KJO�IAA�KL�KJO�IAA�KL�KJO�IAA�KL�KJO�IAA�KL�@@@@KJ@AN@=C�KJ@AN@=C�KJ@AN@=C�KJ@AN@=C�������������FQJE�=FQJE�=FQJE�=FQJE�=����O�O�O�O�����PPPPQOOAJ�������AJQOOAJ�������AJQOOAJ�������AJQOOAJ�������AJ����������QQN������QQN������QQN������QQN    ����

�
5�GQJP���VKH=JC�DAP�.A@ANH=J@OA�OP=PEACAH@BHAOOAJ�VEFJ���=HHA�IANGAJ��I=PAJ��GN=PPAJ��IAHGBHAOOAJ��AP?��==J�KJO�IAACARAJ��

�

-K?DP�Q�JEAP�PDQEO�VEFJ��'AAJ�LNK>HAAI��5�I=C�@A�BHAOOAJ�CANQOP�==J�@A�RKKN@AQN�GH==N�VAPPAJ��@=J�JAIAJ�SEF�VA�PK?D�IAA��
�

.=IAJO�@A�*AQC@�R=J�"=@IEJPKJRANAJECEJC�@A�2==UIALLANO�@=JG�RKKN�QS�OPAQJ�AJ�IA@ASANGEJC��
�



1

�
�

�

DE CLUB VAN LELIJKE KINDEREN! DE MUSICAL 

9 JULI…. 15 UUR…. DE PIT! KAARTEN NU TE KOOP 

BIJ SALON TOINE! 

�
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Hallo kinderen en ouders uit Overloon

De Stichting Recreatie en 
Meer, die druk doende is 

de speeltuin “Gewoon Buiten” te realiseren in het 
museumpark, zou graag zien dat kinderen uit Over-
loon de kinderraad komen versterken.

De kinderraad heeft o.a. een grote inbreng hoe de 
speeltuin er uit komt te zien. Welke speeltoestellen 
mogen bijvoorbeeld absoluut niet ontbreken 
in de toekomstige speeltuin?

Daarnaast is de kinderraad erg actief met di-
verse activiteiten om het totaalbedrag bij el-
kaar te krijgen waarmee de diverse speeltoe-
stellen aangeschaft kunnen worden.

Ook papa’s en mama’s uit Overloon zijn van 
harte welkom om de kinderraad te onder-
steunen of de stichting.

Vele handen maken licht werk!

Vind jij het leuk om alleen of met je vriendjes 
of met je mama of papa een actieve bijdrage 

te leveren om de speeltuin “Gewoon Buiten” dit 
jaar nog gerealiseerd te krijgen? Geef je dan snel op 
via de mail à info@speeltuinboxmeer.nl. Wij hopen 
je snel te ontmoeten!

Speelse groet,

Het bestuur van de Stichting Recreatie en Meer

Het bestuur van de Stichting Recreatie en Meer 
heeft maandag 15 mei jl. samen met Erik van den 
Dungen, directeur van de Stichting Nederlands Na-
tionaal Oorlogs- en verzetmuseum, het contract 
m.b.t. de erfpacht van de speeltuin “Gewoon Bui-
ten” getekend. “Naar dit moment heb ik twee jaar
toegeleefd” vertelt Renuka van Gaal trots. “Fondsen 
en subsidies zijn inmiddels aangeschreven, nu
kunnen we gaan starten met de gesprekken
met de ondernemers om in een sneltreinvaart
het beoogde bedrag binnen te halen om de
speeltoestellen aan te schaffen! Misschien dat
ik dat nog wel het leukste aan het hele tra-
ject vind. Ik zie met de week het draagvlak en
mijn netwerk groeien”.

Dat het project in de ogen van de Stichting 
door de inwoners en de ondernemers uit de 
gemeente Boxmeer een warm hart toegedra-
gen wordt, blijkt wel uit het feit dat alle spe-
cialisten en vakmensen die nodig zijn geweest 
om tot deze mijlpaal te komen hun kennis en 
vaardigheden non profi t met de Stichting 
hebben gedeeld. 

De Stichting wil het advocatenkantoor uit 
Boxmeer bedanken voor de vele werkzaam-
heden rondom de vaststelling van het erf-
pachtcontract om het waterdicht te krijgen 
voor beide partijen. Daarnaast was de Stich-

ting afgelopen week erg blij met de werkzaamhe-
den van een landmeetkundig bureau uit Boxmeer. 
Zij hebben het perceel vakkundig opgemeten waar-
bij alle bomen die op het perceel staan op de juiste 
plek ingetekend zijn, zodat een landschapsarchitect 
verder kan met het ontwerp van de speeltuin. 

Handtekeningen “Gewoon Buiten” zijn gezet!
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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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Zomerdrive 2017

In de weken vanaf 28 
juni tot en met 23 augus-

tus wordt er door de Overloonse BridgeClub elke 
woensdagavond in Sportcentrum Raaijhal, aan de 
Raaijweg te Overloon, een zomeravondcompetitie 
georganiseerd.

Van 19.30 uur tot 22.30 uur.

Kosten: leden € 1.00, en niet-leden € 1,50 per per-
soon.

Aanmelden: per paar vanaf 19.00 uur, indeling is op 
volgorde van binnenkomst. 

Het is een gezellige happening met leuke prijsjes.

Er is volop parkeergelegenheid aanwezig.

Info: Gerda Crooijmans ( 0478-641265.

www.bridgeoverloon.nl

Nieuwe
contactgegevens
Sint Theobaldusgilde:

Secretariaat:
Cindy Scholten
Snejerspad 22
5825 CM Overloon
Tel. nr.: 06-41197847
Email: secretariaat@sinttheobaldusgilde.nl

Voorzitter/Hoofdman + contactpersoon DSB (muziek):
Willeke Boom
Lange Akker 14 
5825 GA Overloon
Tel. nr.: 06-11477434
Email: Hoofdman@sinttheobaldusgilde.nl

Penningmeester:
Stefan Meijer
Zandstraat 2
5825 HC Overloon
Tel. nr.: 06-15939842
Email: penningmeester@sinttheobaldusgilde.nl

Contactpersoon Kruisboog:
Geert Arts
Tel. nr.: 06-13354388

Contactpersoon Kruisboogschieten gezelligheids-
groepen:
Herman Kroef
Tel. nr.: 0478-642057

Contactpersoon Oud-ijzer:
Mat Arts
Tel. nr.: 06-13300034
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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
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GEWEEST: 24 mei afsluitingsavond seizoen 2016-2017
met een fotospeurtocht door Overloon

Na de opening door 
onze voorzitter werd 
eerst de inwendige 
mens versterkt door 
het heerlijke buffet 
dat geheel verzorgd 
was door Hay Bos. 

Gewapend met een 
zak vol opdrach-
ten, pennen, drank 
en goed humeur, 
gingen de dames 
van de tien ta-
felgroepen hun route lopen. Het weer was 
voortreffelijk en de sfeer zat er goed in.
De dames van de winnende groep zouden een klein 
prijsje winnen: een cadeaubon van ijssalon Clevers. 
Maar…. daar ging het niet om: samen met plezier 
een rondje lopen in dat prachtige weer door ons 
prachtige Overloon; daar ging het om! En uit de re-

acties na afl oop kon je wel opmaken dat de dames 
genoten hebben van deze buitenactiviteit.

Bij binnenkomst leverden de groepen hun gemaak-
te opdrachten in, waarna deze werden nagekeken 
door drie bestuursleden. De winnende groep werd 
bekend gemaakt nadat we genoten hadden van 
drie verschillende soorten overheerlijke bavarois. 
Wilt u meer weten over onze vereniging, bijvoor-
beeld over het afgelopen jaarprogramma, foto’s en 
weetjes, kijk dan eens op onze site: www.ovoover-
loon.nl.

HET NIEUWE SEIZOEN 2017-2018 start op woens-
dagavond 20 september aanstaande.

Wij hopen u dan allemaal weer te zien! 



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
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KEURSLAGERKOOPJE

VLEESWARENKOOPJE

SPECIAL

Malse kogelbiefstukken     

Stukje grillworst 
+ stukje leverworst

Pork belly mustard 

100 gram 150

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

ELKE DINSDAG
Gepaneerde 
schnitzels

4 stuks   650

3 stuks  750

samen 295

Pork belly mustard

Niet gewoon een stukje buikspek, maar een 
mals gegaard en lekker krokant stukje buikspek. 
Onze nieuwe special is een ware smaaksensatie. 
Je gaart ‘m in de oven op 120 graden in ongeveer 
60 minuten. Ook lekker op de barbecue! 

De special 
van deze 

week!

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

Overloonse Bridgeclub

Ditmaal een vrije as-
pergedrive. De drie beste

paren in lijn A:
1 Thea & Lex Biessels 66.67%
2 Corrie Hartong & Math Keulards 60.42%
3 José Clevers & Jac Huijs 57.50%

In lijn B:
1 Mia & Sef Lommen 62.08%
2 Luus & Wim van Son  61.25%
3 Mien & Jac Spreeuwenberg 54.17%

In lijn C:
1 Annie Visser & Jan den Hoedt 64.58%
2 Mia Henckens & Mien Hegger 55.56%
3 Nellie & Huub Camps  52.78%

In de daaropvolgende week was de slotdag van
de laddercompetitie:
De drie sterkste paren in de gele lijn waren:
1 Corrie Hartong & Math Keulards 61.25%
2 Thea & Lex Biessels 59.58%
3 Mia & Sef Lommen 58.75%

In de rode lijn:
1 Luus & Wim van Son 61.67%
2 Jeanne van Haren & Ethel Hilhorst 59.72%
3 Nelly & Piet Botden 56.94%

In de groene lijn:
1 Tonny van Ham &Mieke Stappers 67.97%
2 Ton Melis & Paul Vloet 57.55%
3 Annie Visser & Jan den Hoedt 53.99%
3 Thea Waterreus & Mien Hegger 53.99%

Agenda

2017
1 t/m 15 juni
Sam’s kledinginzameling, t/o 
Vierlingsbeekseweg 50
14 juni
Duurzaam Overloon !, vervolgbij-
eenkomst in De Pit, 19.30 uur
16, 17 en 18 juni
Zomerproef, Schaartven
17 juni
Bridge Club, Mijling Open Bridge 
Drive, Raaijhal, 14.00 uur 

18 juni
Fanfare, Peeltoernooi, Gemeen-
schapscentrum D’n Binger in Me-
ijel, 21.00 uur
19 juni 
Dorpsraad, het College van B&W 
bezoekt de 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, 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
2 juli
Sint Theobaldusgilde, Konings-
schieten
4 juli
KBO, Fietspicknick
8 juli
Gilde, oud papier ophalen
8 juli
KBO, Jeu de boulestoernooi

Voortgang glasvezel Land van Cuijk

In maart van dit jaar heeft LVCnet 
bekend gemaakt dat de vijf ge-
meentes intensief onderhandelen 
met de netwerkexploitant die het 
glasvezelnetwerk in het Land van 

Cuijk wil aanleggen. Toen ging het vooral over hoe 
diep en waar de glasvezels in de grond moeten 
komen te liggen en waar de wijkcentrales mogen 
staan. Ook over hoe het toezicht op de werkzaam-
heden wordt geregeld etcetera. Allemaal techni-
sche zaken.

Op dit moment gaat het meer over de kosten die 
de vijf gemeentes voorgefi nancierd hebben en hoe 
deze terugbetaald moeten worden. Vooral fi nanci-
ele zaken dus. Inmiddels zijn er al de nodige voor-
stellen over de onderhandelingstafel gegaan en het 
eind komt in zicht. De exploitant en de vijf gemeen-
tes verwachten deze maand de deal rond te heb-
ben.

'Een broedende kip moet je niet storen', zegt voor-
zitter Hugo Bens van LVCnet betekenisvol. 'Naar 
verwachting zal de netwerkexploitant de voorberei-
dingen voor de aanleg in juli afronden zodat ze in 
september 2017 kan starten met de aanleg.'

Achter de schermen wordt met man en macht ge-
werkt om eind 2018 het glasvelnetwerk up en run-
ning te hebben. De exploitant overweegt om met 
twee aannemers te gaan werken. Eén begint in het 
noorden van het Land van Cuijk en de ander in het 
zuiden. De uitrol duurt dan niet twee maar één jaar. 
De tijd die nu gebruikt wordt voor onderhandelin-
gen wordt zo door de snelle uitrol goedgemaakt.

Binnenkort hopen we u te melden dat er groen licht 
is.



Het
Fleur-Team

wenst
iedereen

een gezond
en Fleurig

2015
toe.

Zondag
10 mei

Moederdag.

Deze dag
bezorgen
we ook.

Geslaagd!
Geslaagd!

Gefeliciteerd!
Gefeliciteerd!

Bloemetje!
Bloemetje!

Massage Studio 
Voor ‘n fijne massage! 

Haptische ontspanningsmassage ,* 
Klassieke ontspanningsmassage ,,�
Balinese ontspanningsmassage ,,, 
Sportieve ontspanningsmassage ,,,, 

Kees Huysmans 
Irenestraat 6 
Overloon 
06 389 05 325 
www.mcs-InTouch.nl  

Of geef ‘n massage cadeau! 

* intensiviteit
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Beter in je vel op een natuurlijke manier

Praktijk voor natuurgeneeskunde, 
acupunctuur, massages, voeding, 
kruiden, supplementen

Nu ook elektrofysiologische meting en 
behandeling met de SCIO-Biofeedback

Iris Vella Bamber
Natuurgeneeskundige

Holthesedijk 6
5825JG Overloon
Tel: 06-81-480-551
Email: info@natuurpraktijkvellir.nl
Web: www.natuurpraktijkvellir.nl

Consulten op afspraak; maandag, 
woensdag, vrijdag en zaterdag

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, 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
4 september
Dorpsraad, vergadering, De Pit, 
20.00 uur
9 september
Gilde, oud papier ophalen

10 september
Stichting Tante Lenie, Goede Be-
nen Tour, start bij IJssalon Clevers
10 september
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
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- & 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
2 oktober
Dorpsraad, vergadering, De Pit, 
20.00 uur
7 oktober
Fanfare, Brabantse Humoravond
8 oktober
Logeko, H. Mis en aansluitend 
Koffi econcert t.g.v. 50-jarig jubi-
leum Koos v.d. Hoff, Kerk 10.30 
u., De Pit 12.00 u.
8 oktober
Oorlogsmuseum, Crossroads
8 oktober
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
14 oktober
Gilde, oud papier ophalen
Toerklub, Djeenz ATB avond toer-
tocht
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 kle-
ding en speelgoedbeurs, De Pit, 
11 - 13.30 uur
6 november
Dorpsraad, vergadering, De Pit, 
20.00 uur
11 november
Gilde, oud papier ophalen
12 november
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
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
4 december
Dorpsraad, vergadering, De Pit, 
20.00 uur
9 december
Gilde, oud papier ophalen
10 december
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
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



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!

Warme Bakker Degen 

Reclame: 19 t/m 24 juni 
• Bananenvlaai  € 10,35 
• Vezelbrood  €   2,35 
• 5 Assorti harde broodjes  €   1,85

Reclame: 26 juni t/m 1 juli 
• Zomervlaai  € 10,35 
• Grof volkorenbrood  €   1,95 
• 4 Kwarkbolletjes + 1 gratis

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

Atelier

patchwork & quilten

Oploseweg 18a, 5825 HN Overloon, Tel . 0478 - 64 15 19
E-mai l : welkom@qui l t-it . n l, open di-vr 10 .00-17.00 uur

www.quilt-it.nl

Open Dag1 juli
Cursusprogramma patchwork en quil ten.

Koffie, thee en taart staat klaar. Kom eens kijken !
Zaterdag 1 juli 2017 van 10.00-17.00 uur

n

nn

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

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

Wilma Jacobs is medisch pedicure in Overloon en 
Hetty Cornelissen werkt bij Medicura. Begin dit 
jaar werd bekend dat hun aanmelding uitgekozen 
is als goed doel tijdens de jubileumactie van Van 
Gemert Installatiegroep. Voor elk verkocht zonne-
paneel gaat er een bedrag naar dit doel. 

Foto: Hetty en Wilma 

“Ik stond gewoon te
shaken en kon het bijna

niet geloven!”
Al een tijdje had Wilma het idee om voor de ou-
deren en mindervalide inwoners van Overloon en 
omgeving een duofi ets beschikbaar te krijgen. 
“Passie voor ouderen en minder validen zit echt 
in mijn hart” vertelt Wilma. “Deze mensen kun-
nen op de duofi ets net iets verder weg en andere 
mensen of locaties bezoeken. Zelf een duofi ets 
aanschaffen is een dure aangelegenheid en een 
publiekelijk toegankelijke duofi ets is dan een heel 
goed alternatief.” vertelt ze. Wilma kwam Hetty 
tegen in de supermarkt en al snel waren ze het 
er over eens dat de fi ets er moest komen. Tijdens 
het boodschappen doen, brainstormden ze over 

acties om geld in te zamelen voor de aanschaf…. 
en toen kwam de oproep van Van Gemert Instal-
latiegroep voorbij. Hetty: “We dachten: niet ge-
schoten, is altijd mis en stuurden ons goede doel 
op.” Wilma vervolgt: “Ik stond gewoon te shaken 
toen ik gebeld werd met het goede nieuws. Na-
tuurlijk hoop je er op, maar ik kon het bijna niet 
geloven!”

Stichting De Zonnegroet 
Inmiddels zijn Hetty en Wilma vrijwilliger gewor-
den bij Stichting De Zonnegroet (Overloon-Smakt-
Holthees) en is er een werkgroep in oprichting die 
de aanschaf en andere zaken gaat regelen. De 
fi ets moet in elk geval elektrische ondersteuning 
hebben en de stoel moet draaibaar zijn. De fi ets 
kan straks per dagdeel van 3 uur gehuurd wor-
den (kan ook meerdere dagdelen achter elkaar). 
“We vragen een minimaal bedrag aan huur om de 
kosten van o.a. onderhoud te kunnen betalen. Er 
wordt niets verdiend aan de verhuur.” zegt Hetty.

Jubileumactie 
Hetty en Wilma hopen dat de fi ets aangeschaft 
kan worden met de bijdrage van Van Gemert In-
stallatiegroep. “Dat ligt aan het aantal zonnepa-
nelen wat er verkocht wordt in het jubileumjaar, 
dus iedereen  zonnepanelen kopen!” lachen Hetty 
en Wilma. Wilma: “Wij zijn heel blij dat we weer 
een stap dichterbij de aanschaf van de duofi ets 
zijn. Vooral voor mensen die graag een rondje wil-
len fi etsen, maar dat fysiek niet meer kunnen. Zij 
kunnen dan samen met familie, vrienden, kennis-
sen of vrijwilligers van de stichting blijven genie-
ten van onze prachtige omgeving”.

www.vangemertbv.nl/elektra/zonnepanelen 



Redactie:
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Kopij en/of advertenties voor 

de uitgave van   28 juni
aanleveren uiterlijk 21 juni 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
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