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Tentfeest Overloon Dorpsbrunch – 22 oktober 2017
Na vijf succesvolle edities van 
Tentfeest voor Kids is het tijd 
voor een evenement voor 
jong tot oud!! Op zondag 

22 oktober zal er voor de eerste keer een dorpsbrunch 
worden gehouden in Overloon en wel bij de Tentfees-
ten! In samenwerking met de lokale partners zal er een 
brunch worden georganiseerd welke overloopt in een 
gezellige middag met muziek en gelegenheid om een 
dansje te wagen.

Middels een stempelkaart is er de keuze uit diverse 
producten gepresenteerd in houten, sfeervolle kraam-
pjes. Er is dus de gelegenheid om zelf te bepalen wat 
je wanneer wilt eten.

Deze dorpsbrunch staat in het teken van gezellig sa-
men zijn, bijpraten met familie, vrienden, bekenden, 
buurtgenoten en uiteraard nieuwe dorpsgenoten 
leren kennen. Tijdens de dorpsbrunch zal “De Bups” 
troubadourmuziek verzorgen aan tafel!

Aansluitend aan de Dorpsbrunch zal “Duo Uniek” de 
verdere muzikale omlijsting verzorgen van deze dag, 
er een feestje van gaan maken en Tentfeest Overloon 
2017 op een passende wijze afsluiten.

Er is tijdens de dorpsbrunch plaats voor een beperkt 
aantal eters, aansluitend aan de brunch is er gratis toe-
gang. Opgeven kan vanaf 1 augustus via www.tent-
feestoverloon.nl.

Lokale partners zijn: Partycentrum Bos, Restaurant 
Boer & Zus, Bakkerij Degen, Cafetaria Plaza Overloon, 
Keurslager Roland Centen, Cafetaria Happy Corner, 
IJssalon Clevers, Restaurant De Heeren van Overloon, 
Grieks Eetcafé Cyprus, Tapas Proeverij, Catering Hu-
bers, PLUS Verbeeten en Grandcafé effe. 

Brunch zal plaats vinden van 11.00 tot 13.30 uur. Duo 
Uniek start om 13.30 uur, einde middag rond 19.00 uur. 
Entreeprijs brunch: € 9,50. Entreeprijs zonder brunch: 
€ 0,-.

Dus......trommel je buren, teamgenoten, vrienden, ken-
nissen en/of familie op en kom proeven bij Tentfeest 
Overloon!!

Nieuwe aanwas organisatie Tentfeest Overloon

De Dorpsbrunch en natuurlijk de vrijdag- en zaterdag-
avond worden dit jaar mede georganiseerd door de 
jonge aanwas in de organisatie! Vorig jaar hebben Pim 
Voesten, Roy Kuenen en Cas Rutten al meegedraaid en 

daaropvolgend besloten vast bij de or-
ganisatie te komen. Marco Nouwens zal 
vanaf deze editie ook mee draaien.

Graag stellen wij jullie voor aan deze 
vier jonge, enthousiaste gasten:

Pim Voesten: 23 jaar, woont in Overloon. 
Studeert Facility Management aan de 
HAN in Nijmegen. Grote hobby is voet-
bal, in de zaal (zvv Bos) en bij het 2de 
van SSS ‘18. Verder is hij trainer/leider 
van JO13-1 (D1). Heeft al wat ervaring 
met organiseren, bij de Voetbaldagen 
in Overloon en de Kindervakantieweek. 

Roy Kuenen: 21 jaar, woont in Overloon. 
Studeert Bedrijfskunde en Agribusiness 
aan de HAS Hogeschool Venlo. Voetbalt 
in het 3e van SSS ’18, traint de D2 en is 
leider op het jaarlijkse jeugdkamp.
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Het mag geen naam hebben

Overloon gaat weer Bourgondisch - even weer alle remmen los en de diëten vergeten.

Nieuwe website: “Werk in uitvoering” - bij de gemeente?

Maar liefst drie Rondemissen - geen renner wilde die missen missen?

Prettige vakantie, maar maak ‘t niet al te Bourgondisch!

Cas Rutten: 20 jaar. Ook geboren en getogen in 
Overloon. Pas geleden begonnen op de HAN in Nij-
megen met de opleiding Commerciële Economie. In 
zijn vrije tijd is hij graag bij zijn vrienden en vrien-
din. Zijn grootste hobby is voetbal en hij speelt dan 
ook bij SSS ’18 Heren 1. 

Marco Nouwens: 22 jaar en woonachtig in Overloon. 
Werkzaam als leerling monteur bij Emons transport 
in Milsbeek, en is hier bezig aan het laatste jaar van 

de opleiding tot eerste bedrijfsautotechnicus. Zijn 
grootste hobby is muziek maken in de coverband 
“kofferbent” en hij is altijd in voor een feestje of 
festival.

Een mooie aanvulling voor het team van Tentfeest 
Overloon dat met Friso Pingen, Marijn Muijsers, Paul 
Joosten en Hans Janssen al de nodige ervaring herbergt.
Hopelijk is dit een mooie mix van kwaliteiten om 
ook editie 8 tot een goed einde te brengen ;)! 

Cas, Roy en Pim: vorig jaar meegelopen en vanaf dit 
jaar vast bij het Tentfeest team.

Marco loopt dit jaar mee met Tentfeest team.

De redactie van “Ons Eigen Erf” wenst alle lezers een 

prettige en zonrijke vakantie toe!  

Als u al terugbent van vakantie of voordat u  

op vakantie gaat, hopen we u te treffen op de: 

 op 27 juli tussen 15.00 en 21.00 uur, de

jaarmarkt in het centrum van Overloon! 
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Kerkberichten

Vieringen 30 juli – 26 augustus

Zondag 30 juli 10.30 uur
Eucharistieviering 
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Ans Abels
Koor: Dames- en Herenkoor

Intenties: jaargetijde is voor Toos 
Bloemen-Brienen; de intenties 
zijn ook voor Jo Albers en haar 
overleden familieleden

Zondag 6 augustus 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acolieten: Jeanne Willems 
Koor: Dames- en Herenkoor

Intenties: jaargetijde is voor Han-
neke Vogelsangs-Koenen, tevens 
voor Harrie Vogelsangs.

Zondag 13 augustus 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acolieten: Gerda Willems en Joep 
Smeets
Koor: Dames- en Herenkoor

Zondag 20 augustus 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Ans Abels en Frans Ker-
sten
Koor: Dames- en Herenkoor

Zaterdag 26 augustus 19.00 uur
Gebedsviering

Overleden
13 juli  Mia Visser-Oymans, 91 

jaar
14 juli Bert Weerts, 61 jaar

Kosterdienst
22 juli vanaf 18.00 uur – 29 juli
Tiny Willems, tel. 641814

      30 juli – 5 augustus
Nelly van Gemert, tel. 642504

6 augustus – 12 augustus
Tiny Willems, tel. 641814

13 augustus – 19 augustus
Jan Hendriks, tel. 641753

Vieringen in Huize Loôn

Maandag 31 juli 19.00 uur
Eucharistieviering

Maandag 7 augustus 19.00 uur
Eucharistieviering

Maandag 14 augustus 19.00 uur
Eucharistieviering

Maandag 21 augustus 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 bij-
zondere feestdagen en op 26 augustus, de vierde 
zaterdag van de maand, worden de vieringen uit-
gezonden vanuit de kerk via het Tv-kanaal Omroep 
Land van Cuijk. 

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 26 en 
27 augustus en 3 september bij de kerkberichten in 

Bericht over het uitzenden vanuit de H. Theobalduskerk van de H. Mis
op zondagmorgen en van de gebedsviering op de vierde zaterdag van de maand

Opnieuw zijn er, helaas, reeds enige tijd technische 
problemen met het uitzenden vanuit de H. Theobal-
duskerk van de H. Mis op zondagmorgen en van de 
gebedsviering op de vierde zaterdag van de maand 
via de Omroep Land van Cuijk. 

Onze vrijwilligers, de “cameramensen”, doen hun 
uiterste best om elke zondagmorgen en elke 4e za-
terdag van de maand de vieringen uit te zenden, 
zodat u deze thuis kunt ontvangen op uw televisie. 
En daardoor verbonden bent met onze H. Theobal-
duskerk in Overloon. Zij doen dit al meer dan 25 jaar 
met veel plezier.

Het blijkt dat de techniek, die hiervoor nodig is, ech-
ter zo complex is, dat er regelmatig geen beeld en/
of geluid ontvangen wordt in de huiskamers. Tech-
niek die nodig is voor het opnemen van de vierin-
gen, maar zeker ook de techniek die het versprei-

den via de Omroep Land van Cuijk mogelijk moet 
maken. De cameramensen vinden dit heel spijtig 
voor allen, die afstemmen op kanaal 40 van de Om-
roep Land van Cuijk.

De leden van het camerateam hopen van harte, 
dat op zeer korte termijn een oplossing wordt ge-
vonden voor de storingen, een oplossing in samen-
spraak met de Omroep Land van Cuijk en Ziggo.

Zodat zij ‘s zondags en de vierde zaterdag van de 
maand weer met plezier kunnen uitzenden en u 
weer met plezier de vieringen kunt meebeleven.

Ton Meijer
Marcel Janssen
Marcel van Lanen
Corné Weijmans
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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 woens-
dag van 09.00-12.30 uur en op vrijdag van 09.00-12.30 uur 

Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken zoals zie-
kenzalving en uitvaart een priester te bereiken onder tele-
foon 06 23 88 78 60.

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

Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriende-
lijk verzocht deze uiterlijk dinsdag 16 augustus 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 ken-

nisgeving van overlijden is ontvangen, zullen bij de 
eerstvolgende mogelijkheid om 18.00 uur de kerk-
klokken worden geluid en zal melding worden ge-
daan 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 emailadres:
info@theobaldusparochie.nl. 

Binnenlopen in de pastorie
op dinsdagmorgen

Iedere dinsdag is er gelegenheid om bin-
nen te lopen in de pastorie voor het opge-
ven van een intentie, een praatje, samen 
een kopje koffi e 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.

GELOOFSBIJEENKOMSTEN

Ook na de zomervakan-
tie willen wij iedereen de 

mogelijkheid bieden om met elkaar het geloof te 
delen en te verdiepen. Dit doen wij tijdens bijeen-
komsten die in beginsel op de tweede dinsdag van 
de maand plaats vinden in het Parochieel Centrum 
in Sint Anthonis van 20.00 tot 22.00 uur. Aan het 
einde van elke bijeenkomst wordt zoveel mogelijk 

onderling besproken welk onderwerp de keer erop 
aan de orde komt. Elke bijeenkomst staat verder op 
zichzelf, en is toegankelijk voor iedereen.
In het najaar zijn de data: 12 september, 10 oktober, 
14 november en 12 december. In het voorjaar zij de 
data voorlopig vastgesteld op 9 januari, 13 februari, 
13 maart, 10 april, 8 mei en 12 juni. U bent van harte 
welkom!

Beste parochianen,

Zaterdag 22 juli sluiten wij Lourdes 2017 af met een 
gebedsdienst.

•  Om 19.00 uur in de kerk van Overloon
•  Voorgangers: Dorien van Dijck en Jeannette Cre-

mers met medewerking van de Lourdesgroep.
•  ‘Palet’ met dirigent Geert Verhallen zal de viering

muzikaal opluisteren.

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

Foto’s van Lourdes zijn te zien via de link op de pa-
rochiesite. Bij de link van Stg. Overloonse Bedevaart 
staat ook een link Lourdes-tv. Hier kan men dage-
lijks alles volgen wat er rondom het heiligdom in 
Lourdes gebeurt. Zo ook de vieringen.

Stg. Overloonse Bedevaart
Wilmie Bongers 641837, Jeannette Cremers 641230 
en Riet van Raaij 580181.

�
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Energiecoöperatie Duurzaam Overloon!

Beste mogelijke deelnemer of 
toekomstig lid van DO!
Coöperatie Duurzaam Over-

loon! is opgericht.
Afgelopen woensdagmorgen 5 juli was er een eer-
ste belangrijke mijlpaal voor Duurzaam Overloon.
DO! Is formeel opgericht middels het passeren van 
de oprichtingsakte bij de notaris.

Dit belangrijke moment is op de gevoelige plaat 
vastgelegd. Van links naar rechts zien we Eric 
Toonen als secretaris van DO!, Dennis Gieselaar be-
stuurslid van DO! Stijn Heijs als voorzitter van DO! 
bezig met de akteondertekening en Sharon Rieff 
notaris te Vierlingsbeek.
Voor de oprichting willen we zowel de notaris als 
de gemeente Boxmeer hartelijk bedanken. Beiden 
wensten de start van de coöperatie een warm hart 
toe. De notaris middels een scherpe prijsstelling en 
zeer snelle service. De gemeente Boxmeer voor het 
betalen van deze oprichtingskosten.

De status waar we nu staan
De vervolginformatieavond op 14 juni was weer 
goed bezocht. De teller staat nu op 71 belangstel-
lenden en we zitten momenteel boven 900 panelen 
qua inschrijvingen.
Als alle belangstellenden ook daadwerkelijk deel 
gaan nemen, zullen we dus een zonnedak van 1200 
panelen realiseren: 300 voor “de pit” en 900 voor de 
Coöperatie. Al deze 1200 zullen worden geplaatst 
op het dak van het oorlogsmuseum.
Conclusie: De maximale capaciteit van 1200 panelen 
gaat er komen!
Ondanks dat we de maximale capaciteit bereikt lij-
ken te hebben, kunnen belangstellenden zich nog 
steeds inschrijven. Tenslotte is niet zeker dat ieder-
een ook daadwerkelijk meedoet. Daarnaast; mocht 
er voldoende belangstelling zijn, dan zullen we de 
mogelijkheden van een tweede dak onderzoeken.

Inschrijfprijs waarschijnlijk onder de 300 euro
Indien daadwerkelijk de 900 voorinschrijvers ook 
allemaal de ledenovereenkomst tekenen, heeft dat 
een substantiële consequentie in positieve zin. De 
eerder vermelde inschrijfprijs van 350 euro per pa-
neel kan veel lager!
Op basis van de huidige inschattingen zal die tussen 
de 275 en 300 Euro komen te liggen.

Het exacte bedrag weten we pas als alle 
inschrijvers zeker zijn en als ook de exac-
te investeringsbedragen bekend zijn. 

Financieel rendement naar boven de 7%
Door de veel grotere belangstelling dan 
verwacht, zal het fi nancieel rendement 
veel beter zijn dan het eerder vermelde 
rendement van 4-5%. Op basis van de 
huidige inschattingen zal dit tussen de 
7-8% per jaar liggen. Dit omdat de inleg
per paneel veel lager zal zijn. Tevens zijn
diverse jaarlijkse coöperatiekosten een
vast bedrag. Hierdoor zullen deze per
paneel per jaar dus lager worden. Deze
lagere aanschaf met lagere kosten leidt
tot een veel beter rendement.

Vervolgstappen
We werken momenteel aan de volgende vervolg-
stappen:
Nu de coöperatie bestaat, kunnen we ook de for-
mele ledenovereenkomsten defi nitief maken. We 
verwachten rond 24 juli deze naar alle belangstel-
lenden toe te sturen
Formele stappen, inschrijving Kamer van Koophan-
del, openen bankrekening en werven en selecteren 
van een penningmeester.
Opstellen technische specifi catie en aanvraag offer-
tes voor het zonnedak.
Formeel contracteren van het dak van het oorlogs-
museum.

Kortom binnen 2 weken verwachten we te starten 
met de formele inschrijving via de ledenovereen-
komsten.
We hebben besloten de uiterste inschrijfdatum te 
verlengen van 31 augustus naar 15 september i.v.m. 
de vakantieperiode.

We houden jullie op de hoogte.

Het Duurzaam Overloon team: Stijn, Eric, Antwan 
en Dennis
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 Zomerprogramma Openluchttheater

De eerste voorstellingen in 
het openluchttheater zit-
ten er alweer op… Maar we 

hebben nog drie leuke voorstellingen te gaan. Ge-
schikt voor het hele gezin. Kom je ook? 

Peter en de wolf
Woensdag 2 augustus, 14.30 uur / 4+ / € 7,-
N.B.: De aanvankelijk geplande voorstelling Loet Moet 
kan wegens omstandigheden helaas niet doorgaan.
‘Peter en de wolf’ is hiervoor in de plaats gekomen.
De voorstelling ‘Peter en de wolf’ is een eigentijdse
versie van het bekende muzikale sprookje van Ser-

gej Prokofjev, geschikt voor kinderen van 4 tot 11 
jaar. Prachtige muziek, humor en mooie momen-
ten wisselen elkaar af. Er wordt gespeeld met in-
strumenten variërend van piano en accordeon tot 
mandoline, ukelele, gitaar en banjo. Het verhaal: 
Peter woont met zijn opa aan de rand van het bos. 
Van zijn opa mag Peter niet buiten het hek spelen. 
Er zijn gevaarlijke dieren in het bos. Maar Peter is 
eigenwijs en helemaal niet bang. Op een mooie dag 
speelt hij, ondanks opa’s waarschuwingen, met zijn 
dierenvriendjes buiten het tuinhek. Dan verschijnt 
er een grote wolf die achter ze aankomt…

Dirk Scheele
Zaterdag 12 augustus, 14.30 uur 
/ 2+ / € 8,-
Ieder kind heeft wel zijn eigen fa-
voriete Dirkliedje. In ‘Z’n leukste 
liedjes’ speelt  Dirk Scheele daar 
knap en vrolijk op in. Per voor-
stelling varieert het repertoire 
en wordt al naar gelang de situ-
atie en sfeer afgestemd op het 
jonge publiek. Natuurlijk is er 
volop ruimte voor verzoeknum-
mertjes. Diverse genres als rock 
& roll, blues, pop en wereldmu-
ziek passeren de revue in een ei-
gen herkenbare stijl, die Scheele 
vertaalt naar het niveau van de 

kinderen. De liedjes zijn afwisselend, ingetogen 
en opzwepend, kunnen gemakkelijk meegezon-
gen worden en nodigen uit om actief mee te doen.
Dirk Scheele toont zich een ware meester in het 
mee laten doen van zowel een groot als een klein 
kinderpubliek; succes is dan ook verzekerd.

Super Willem
Woensdag 16 augustus, 14.30 uur / 5+ / € 7,-
Koekepeer Theater speelt de voorstelling Super 
Willem. Super Wil-
lem kan alles. Als 
er ergens een ramp 
uitbreekt - een 
huis dat in brand 
staat, een trein die 
ontspoort, een tij-
ger die ontsnapt - 
wordt Super Willem 
ingeschakeld. Super 
Willem stopt auto’s 
met zijn pink, redt 
katten uit bomen 
en vangt honderd 
boeven tegelijk. 
Super Willem is 
nergens bang voor. 
Alle jongens willen 
net zo stoer en sterk zijn als hij en alle meisjes gillen 
als hij voorbij komt. Maar daar trekt Super Willem 
zich niks van aan. Hij heeft maar een doel: de we-
reld redden. Iedereen rekent op hem en niemand is 
bang, want Super Willem staat altijd paraat! Maar 
dan gebeurt er iets verschrikkelijks. Super Willem 
raakt zijn Super kwijt….  

Kaartverkoop
Kaarten voor de voorstellingen zijn al verkrijgbaar 
bij PLUS Verbeeten Overloon, bij restaurant Muse-
umzicht en via de website www.openluchttheater-
overloon.nl. Mocht het weer tegenzitten, dan gaan 

de voorstellingen gewoon door in ‘de 
Pit’.
Tot slot nog een tip: like ons op Face-
book, www.facebook.com/openlucht-
theateroverloon. Regelmatig zijn er ac-
ties waarmee je kaartjes kunt winnen! 
Daarnaast blijf je zo op de hoogte van 
het laatste nieuws en kun je foto’s en 
fi lmpjes bekijken. 
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Na 20 jaar!
Hallo oud-leerlingen en hun ouders van de 
Josefschool,
1 september 1997 was mijn 
eerste werkdag op de Josef-
school. 31 augustus 2017 
wordt mijn laatste werk-
dag. Na ex act 20 jaar neem ik afscheid van 
de Josefschool in Overloon.

Een mooie tijd, waarin ik met  veel plezier 
heb gewerkt. Er is een tijd van komen en 
een tijd van gaan. De tijd van gaan is ge-
komen. In de verschillende fases  van het  
leven leg je de prioriteiten op een andere 
plaats.

Via deze weg wil ik alle (ruim 500) 
oud-leerlingen bedanken voor de fi jne tijd, 

die ik met  jullie gehad 
heb in de verschillende 
groepen. Ik heb genot en 
van alle dingen, die we 
samen meegemaakt heb-
ben. Hard gewerkt, maar ook op zijn tijd de 
hoognodige pret . Ik zal het  miss en.

Ook alle ouders wil ik bedanken voor de 
fi jne contacten en de pret -
tige manier waarop ik met  
jullie heb mogen samen-
werken. Dit geeft  je plezier 
in je werk.

Ik kan terugkijken op 20 prachtige jaren. 

Groet jes , Maria Gloudemans

Logeko heeft vakantie

Na een mooi optreden in de sporthal voor de Zon-
negroet Rolstoel 3daagse zijn wij als LOGEKO aan 
de zomervakantie begonnen.

Op 29 augustus beginnen we weer met Oksana die 
na een zwangerschapsverlof en de geboorte van 
een gezonde zoon Alexander haar taak weer over-
neemt van Marco Mariën die zich in die maanden 
prima heeft ingezet voor ons.

LOGEKO wil alle Rabo Clubactie-stemmers nog be-
danken voor hun stem.

Fijne vakantie allemaal.
Daarna gaan we ons inzetten om op 8 oktober de H. 
Mis en het Koffi econcert uit te voeren.
PR  LOGEKO

Loën wet ’t op de Bourgondische Brabantse Braderie

Het team van Loën wet ‘t maakt 
Overloon warm voor het dorps-
spel op de Bourgondische Bra-
bantse Braderie, donderdag 27 
juli van 14.00-21.00 uur in het 
centrum van Overloon. Voor vra-
gen, meer informatie of spon-

soring: kom vooral even langs. En Loën wet ’t zou 
Loën wet ’t niet zijn als we niet voor extra vermaak 
zorgen. We dagen je uit… 

De braderie vormt ook dit jaar weer de offi ciële 
kick-off van de inschrijfperiode. Dus vraag je vrien-
dengroep, je collega’s, familie, clubgenoten of bu-
ren, verzin een passende teamnaam en schrijf je in 
voor Loën wet ’t via www.loenwetut.nl. 

Schrijf je je vervolgens als team in vóór 1 augustus 
2017? Dan wordt dit team voorafgaand aan het spel 
beloond met een gouden tip (en hier zul je geen 
spijt van krijgen!).
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Gezellig AMOZ-toernooi tennisclub Loonse Duinen

Na de succesvolle jubileumedi-
tie van vorig jaar organiseert 
TC Loonse Duinen ook dit jaar 
weer het Alles Mag Op Zater-

dag toernooi. We willen er net als afgelopen jaar 
weer een groot feest van maken voor jong en 
oud, leden en niet-leden. Op zaterdag 16 septem-
ber staan zowel tennis als niet-tennisgerelateerde 
spellen weer voor u klaar. Maak kennis met Padel, 
neem het op tegen het ballenkanon, of geniet van 
een drankje op het gezellig aangeklede terras.
Zoals de naam al aangeeft: alles kan en alles mag! 
Van gekke kleding tot onverwachte teamsamenstel-
lingen, alles mag.

Aansluitend aan het toernooi vindt er dit jaar een 
BBQ plaats waar de gezelligheid na het toernooi ge-
woon doorgaat. 

Opgeven kan in teamverband (minimaal 6 spelers 
per team) door middel van een mailtje te sturen 
naar allesmagopzaterdag@hotmail.com onder ver-
melding van teamnaam, contactpersoon, e-mail-
adres en telefoonnummer. Opgeven kan t/m 1 sep-
tember. Lid zijn van de tennisclub is geen vereiste!

Wij hopen u allen te mogen verwelkomen op het 
gezelligste toernooi van het jaar!

ALLES MAG OP ZATERDAG!
1 6  S E P T E M B E R  2 0 1 7

V E R Z A M E L E N  0 9 . 3 0  U U R   |   A A N V A N G  1 0 . 0 0  U U R  
 A A N M E L D E N  I N  T E A M S  V A N  6  V I A  

A L L E S M A G O P Z A T E R D A G @ H O T M A I L . C O M  D . M . V .

E E N  M A I L T J E  O . V . V .  T E A M N A A M ,  C O N T A C T P E R -

S O O N  M E T  E -M A I L A D R E S  E N  T E L E F O O N N U M M E R

S P O R T PA R K  D E  R A A I J   |   R A A I J W E G  1 3  O V E R L O O N   |   W W W.T C L O O N S E D U I N E N . N L



8

Gezellig AMOZ-toernooi tennisclub Loonse Duinen

Na de succesvolle jubileumedi-
tie van vorig jaar organiseert 
TC Loonse Duinen ook dit jaar 
weer het Alles Mag Op Zater-

dag toernooi. We willen er net als afgelopen jaar 
weer een groot feest van maken voor jong en 
oud, leden en niet-leden. Op zaterdag 16 septem-
ber staan zowel tennis als niet-tennisgerelateerde 
spellen weer voor u klaar. Maak kennis met Padel, 
neem het op tegen het ballenkanon, of geniet van 
een drankje op het gezellig aangeklede terras.
Zoals de naam al aangeeft: alles kan en alles mag! 
Van gekke kleding tot onverwachte teamsamenstel-
lingen, alles mag.

Aansluitend aan het toernooi vindt er dit jaar een 
BBQ plaats waar de gezelligheid na het toernooi ge-
woon doorgaat. 

Opgeven kan in teamverband (minimaal 6 spelers 
per team) door middel van een mailtje te sturen 
naar allesmagopzaterdag@hotmail.com onder ver-
melding van teamnaam, contactpersoon, e-mail-
adres en telefoonnummer. Opgeven kan t/m 1 sep-
tember. Lid zijn van de tennisclub is geen vereiste!

Wij hopen u allen te mogen verwelkomen op het 
gezelligste toernooi van het jaar!

ALLES MAG OP ZATERDAG!
1 6  S E P T E M B E R  2 0 1 7

V E R Z A M E L E N  0 9 . 3 0  U U R   |   A A N V A N G  1 0 . 0 0  U U R  
 A A N M E L D E N  I N  T E A M S  V A N  6  V I A  

A L L E S M A G O P Z A T E R D A G @ H O T M A I L . C O M  D . M . V .

E E N  M A I L T J E  O . V . V .  T E A M N A A M ,  C O N T A C T P E R -

S O O N  M E T  E -M A I L A D R E S  E N  T E L E F O O N N U M M E R

S P O R T PA R K  D E  R A A I J   |   R A A I J W E G  1 3  O V E R L O O N   |   W W W.T C L O O N S E D U I N E N . N L

9

KBO
(opgericht anno 1955)

kalender van activiteiten 
vanaf 26 juli

VRIJDAG 28 JULI: Bijeenkomst van Samen Eten. Aan-
vang 17.30 uur. Eetadres is Effe. Aanmelden bij 
Christine Hendriks-Arts (641719). 
VRIJDAG 25 AUGUSTUS: Bijeenkomst van Samen 
Eten. Aanvang om 17.30 uur.Waar? In brasserie 
de Kuluut; aanmelden bij Christine Hendriks-Arts 
(641719). 
ZATERDAG 2 SEPTEMBER vindt het Jeu de bou-
les-toernooi plaats. Vorig jaar was dit een monu-
mentaal succes met veel jeu de boulers en nóg  meer 
deelnemers aan de aansluitende barbecue. De in-
formatiefolder met aanmeldingsformulier zal rond 
9 augustus verspreid worden, samen met nummer 8 
van de Ons en de Nieuwsbrief. 
ZONDAG 10 SEPTEMBER: Uit op zondag. Van half 
drie tot vier uur in de Pit. Toegang vrij voor iedere 
belangstellende. Programma volgt.
MAANDAG 11 SEPTEMBER: Inleiding en praktijk van 
het wipschieten. Aanvang om 19.00 uur. Leden ont-
vangen meer informatie samen met de Ons in de 
week van 7 augustus.
WOENSDAG 13 SEPTEMBER: Koken voor Ouderen. 

In de foyer van de Pit. Aanvang om 12 uur. Diege-
nen, die op basis van leeftijd en verjaardagsdatum 
in aanmerking komen, die zullen tijdig worden  uit-
genodigd.
WOENSDAG 13 SEPTEMBER: Inleiding en praktijk 
van het wipschieten. Aanvang: 14.00 uur. Verdere 
inlichtingen zullen leden in de week van 7 augustus 
in de brievenbus ontvangen, samen met de Ons.
WOENSDAG 20 SEPTEMBER: Sociaal Culturele Dag 
in Wanroy. Aanvang: 10 uur. In het programma 
o.a.: Veilig Verkeer Nederland houdt een presen-
tatie en er wordt opgetreden door een Brabantse
troubadour.
Meer informatie en aanmeldingsformulier ontvan-
gen leden in de weekvan 7 augustus, samen met de
Ons en de Nieuwsbrief.
Verdere agenda: er is een commissie bezig met het
organiseren van een fi etsexcursie in de maand sep-
tember. Op zaterdag 28 oktober (voorlopige datum)
excursie naar de bruinkoolmijnen in Bergheim/Gar-
zweiler (in de voormiddag) en Aken (’s middags).
In september verschijnt hierover de folder met in-
schrijfstrook.
N.B. In augustus vervalt Koken voor Ouderen.
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Als ik straks dood ben 
en schijnbaar ga, 
weet dan dat ik 
vlak naast je sta. 

Verdrietig, maar dankbaar voor al haar liefde en zorg 
gedurende een lang leven, delen wij u mede dat 

van ons is heengegaan ons mam, lieve oma 
en trotse overgrootmoeder 

Mia Visser-Oymans 
echtgenote van  

Cor Visser † 
Zij overleed in de leeftijd van 91 jaar. 

Bertie en Vincent 

Paula en Heinz † 

Klein- en achterkleinkinderen 

13 juli 2017 
Derpshei 32 
5825 CJ  Overloon 

De crematie heeft in besloten kring plaats gevonden. 

(advertentie) 

Geslaagd! 

Maria Stroecken-van Melis heeft vanaf september 2016 een MBO4-opleiding  
Medisch Pedicure gevolgd met als specialisatie ‘de oncologische voet’. Op 24  
juni jl. heeft zij hier examen voor gedaan en is geslaagd. Maria is sinds 2009  
pedicure met als specialisaties ‘de diabeet’ en de ‘reumatische voet’. Voortaan  
mag ze ook de voeten van mensen met de ziekte kanker verzorgen. Ze krijgt  
vaak de vraag wat er dan zo anders is aan de voeten van mensen met kanker.  
Net als diabeet en reuma is de oncologische voet een risicovoet. Door de ziekte  
of behandeling van kanker kunnen mensen veel bijwerkingen ervaren die zich  
ook aan de huid en voeten kunnen openbaren. Het is belangrijk dat je als  
oncologisch voetverzorger weet wanneer je wel of niet mag behandelen en  
welke materialen je wel of niet mag gebruiken. Het constateren van verdachte 

plekjes op de huid zodat snel naar de huisarts doorverwezen kan worden was een belangrijk item 
tijdens de opleiding. Verder is goede communicatie met de patiënt, maar ook met andere 
hulpverleners van belang. Tijdens de opleiding heeft Maria ook geleerd om een ontspanningsmassage 
aan de voeten te geven. 
Voor de opleiding heeft Maria stage gelopen in het ziekenhuis in Boxmeer, in een hospice 
(Zoetermeer) en inloophuis (Venlo). Deze stages waren verplicht en twee stages mochten zelf gekozen 
worden. Daarvoor is Maria bij een oncologisch fysiotherapeut geweest (Buitenlust Venray) en bij een 
oedeemtherapeute, werkzaam bij Fysiotherapiepraktijk Van der Vliet. Door de stages heeft Maria een 
goed beeld gekregen van wat de ziekte kanker teweeg kan brengen, niet alleen bij de patiënt, maar 
ook bij de naasten. Zij weet nu ook waar mensen terecht kunnen voor ondersteuning tijdens en na de 
ziekte. Door al deze factoren is Maria in staat mensen nog beter te adviseren.  
Na het behalen van dit diploma kan Maria de voetzorg toepassen volgens de richtlijnen bij mensen 
met kanker. De praktijk is gevestigd op Kuluutsheuvel 29 Overloon en Maria is te bereiken op 
telefoonnummer 06-30322229. 

�

Zoveel kaarten, zoveel bloemen, 

Zoveel bezoek, zoveel warme woorden, 

Zoveel belangstelling en troost 

Ik wil iedereen bedanken voor de 
hartverwarmende belangstelling die we 
hebben mogen ontvangen tijdens het 

korte ziekbed en overlijden van 

Bert Weerts 
De leegte blijft nog moeilijk te 

aanvaarden, maar zoveel 
betrokkenheid verzacht het verdriet en 

vergroot 
de moed om verder te gaan

Jolanda 

en familie�
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Twee kringkampioenen en elf starts op
Brabantse Kampioenschappen 2017

Dit outdoorseizoen is voor de 
Bosruiterkes nu al succesvol 

te noemen! Na een zestal selectiewedstrijden in de 
kring noordoost Brabant kon deze mooie eindstand 
opgemaakt worden.
Siem Jansen en Lonneke de Bruijn werden beide 
Kringkampioen. Siem met Stayerhof’s Nobel Esprit 
in de klasse C/B dressuur en Lonneke met Menphis 
Choco in de klasse DE/Z1. Het was tijdens de laatste 
wedstrijd in Volkel nog spannend tussen de broers 
Siem en Florus; beiden konden nog bovenaan eindi-
gen. Met het winnen van deze laatste wedstrijd ein-
digde Siem bovenaan en werd Florus knap tweede 
in deze rubriek met zijn pony Ten Ankers Maurimka.
Het werd een drukke dag voor Florus; hij mocht 
ook meedoen aan de rubriek C/B springen met 
Maurimka tijdens de Kampioenschappen. Ook 
zus Eefje mocht starten; zij deed met Kantje’s 
Tobitho mee aan de klasse DE/L springen. 
Verder waren er vele tweede plaatsen in de se-
lectie behaald. O.a. door Sarah Heynert die met 
Pim zowel in de klasse C/L1 dressuur als in de 
klasse C/B springen tweede werd in de selectie-
stand.
Ook Marieke de Bruijn behaalde twee keer een 
tweede plaats; met Annabel de L ‘Eguille in de 
klasse DE/L springen en met Dreamland Pep 
in de klasse DE/M springen. Behalve bovenge-
noemde is ook Madelief Verburg afgevaardigd 
met haar pony Jessie in de klasse DE/M1. 

Olga Graat werd met Don Driaan derde in de selec-
tie in de klasse B bij de paarden. Een mooie pres-
tatie die beloond werd met een startticket voor de 
Kampioenschappen.
We hopen op mooie resultaten tijdens de Kampi-
oenschappen die zullen plaatsvinden op 29 en 30 
juli in Dongen. Iedereen veel succes en plezier!
Voor Niki Graat is de overstap naar de klasse L2 met 
Manno van den Hout heel succesvol gebleken. Na 
een derde plaats op het concours in Volkel volgden 
er nog een mooie eerste en tweede plaats bij de 
voorselectie voor de Welsh Cup in Sevenum. Hier-
mee heeft ze zich geplaatst voor de fi nale die op 19 
augustus in Kootwijk verreden zal worden. 

Marieke de Bruijn met pony Annabel.

�

Fanfare Vriendenkring wenst alle lezers 
van Ons Eigen Erf een heerlijke 

zomervakantie toe! 

De leden van het fanfareorkest vieren ook even 
vakantie, maar gaan daarna weer verder met 

het vertellen van muzikale verhalen in 
voorbereiding op Concours Fantastique! 

24 september: Beoordelingsconcert Heythuysen 
(11.00 uur) 

8 oktober: Concert in Sint Anthonis 

15 oktober: Concours Fantastique – i.s.m. het 
Venray’s Mannenkoor in de schouwburg 

van Venray 

Kaarten kunt u al bestellen via: 
www.schouwburgvenray.nl�

Geslaagden
Raayland College Venray

Praktijkonderwijs:
Sietse Bongers, Overloon
Lisan Peters, Overloon

Vavo:
Rob Peeters, Overloon
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         Elke dag geopend! 
Maandag, dinsdag en donderdag 

ook ‘s avonds         

Afspraak maken kan zonder verwijsbrief van uw (huis)arts 
- Algemene fysiotherapie De Bergkamp 32 
- Manuele therapie 5825 AG Overloon 
- Dryneedling Tel: 0487 – 640 520 
- Medische trainingstherapie Mobiel: 06 – 2500 5743 
- Revalidatie bij heup- en knieprotheses Email: info@fysioteunissen.nl 
- Medical taping Concept (Kinesio tape) Internet: www.fysioteunissen.nl 
- Therapie aan huis en instelling

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging 

 

 
Pieter en Annemie  v/d Munckhof, tel. 0478-641404 of 

06-27007511 email t-helder@ziggo.nl Helderseweg 31, Overloon 
www.helder-overloon.com

Ontmoetingspunt ‘t HELDER 
Ruimte voor úw ideeén! 

1 aug. Workshop Vilten 13.00 – 17.00 uur 
  € 27,00 incl. materialen 
 
2 aug. Wichelroedelopen met Wiel Moest
 19.30 uur - € 12,50 
 
12 aug. Dagworkshop beeldhouwen € 37,50 incl. lunch 
 
26/27 aug. Schijt aan de Grens 

 www.schijtaandegrens.nl 
 
2 sept. Workshop palletschilderen 13.30 -17.00 uur 
 € 25,00 excl. pallet (€ 10,00) 

Meer informatie vindt u op de website!

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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Grote verrassing
voor ouderen en minder-

validen in Overloon

Het begon met een inzending van Wilma Jacobs 
en Hetty Cornelissen. En donderdag 13 juli was het 
zover: Overloon en omgeving is een duofi ets rijker! 
Namens Van Gemert Installatiegroep verraste Mar-
tijn van Gemert alle deelnemers aan de jaarlijkse 
rolstoel-3daagse in Overloon 

Van Gemert Installatiegroep bestaat 50 jaar en viert 
deze mijlpaal met een speciale jubileumactie. Van 
elk verkocht zonnepaneel wordt een bedrag gedo-
neerd aan een maatschappelijk goed doel uit de 
regio. Uit alle inzendingen werd in maart de inzen-
ding van Wilma en Hetty gekozen. Bedoeling was 
om aan het eind van 2017 te gaan kijken of de duo-
fi ets kon worden aangeschaft. “De actie is zo’n suc-
ces dat we de duofi ets al hebben kunnen schaffen!” 
vertelt Martijn trots. “Ik heb al heel veel positieve 
reacties gehad en ik hoop dan ook dat er veel men-
sen gebruik gaan maken van deze mooie fi ets!.”

Wilma en Hetty zijn inmiddels vrijwilliger bij stich-
ting De Zonnegroet. Deze stichting regelt de ver-
huur van de fi ets, het onderhoud en de stalling. 
Wilma: “Vanaf vandaag kan men de duofi ets huren 
om samen met familie, vrienden, kennissen of vrij-
willigers van de stichting te fi etsen door onze prach-
tige omgeving.”

Alle informatie staat op de website van de stichting: 
http://zonnegroet-ohs.nl/duofi ets/. Overigens zal in 
de volgende editie van Ons Eigen Erf deze informa-
tie ook komen te staan. 

V.l.n.r.: Wilma, Martijn en Hetty.

Overloonse Bridgeclub

Tijdens de 3e zitting van de zomercompetitie waren
De drie beste paren in geel:
1 Mientje van de Voirle & Ali Raaymakers 61.46%
2 Mieke Stappers & Ger van Boekel 60.17%
3 Marianne & Willy Vloet 57.74%

In de rode lijn:
1 Magriet Mater & Trudy Jeurissen 60.75%
2 Jac Huijs & Henk de Vlam 59.17%
3 Nelly & Piet Botden 57.33%

In de groene lijn:
1Luus & Wim van Son  68.75%
2 Mirjam & Hans Rijnen 68.33%
3 Bart Jans & Harrie Raaijmakers 57.92%

Tijdens de 4e zitting waren de drie sterkste paren in
de gele lijn:
1 Maria van Boekel & Bert Vloet 73.54%
2 Marianne Vloet & Rien van den Hoogen 61.25%
2 Gerda & Mathieu Crooijmans 61.25%

In de rode lijn:
1 Jac Huijs & Henk de Vlam 60.00%
2 Mieke Stappers & Ger van Boekel 55.83%
3 Mientje van de Vorle & Ali Raaymakers 55.42%

In de groene lijn:
1 Nelly Baltussen & Maria Willems 71.11%
2 Corrie & Hans Visscher 62.78%
3 Magriet Mater & Trudy Jeurissen 54.79%

♠♣ ♥♦
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Werk in Uitvoering gelanceerd

Wethouder Jeu 
Verstraaten deed de offi ciële aftrap van de webpa-
gina ‘Werk in Uitvoering’ www.boxmeer.nl/wiu bij 
het bouwproject Achter de School in Maashees. Dit 
is een van de vele projecten waarover informatie 
te vinden is op de webpagina die vandaag is gelan-
ceerd. Op Werk in Uitvoering zijn op een overzich-
telijke manier vrijwel alle grotere projecten onder-
gebracht waar in de gemeente Boxmeer aan wordt 
gewerkt. Denk behalve aan woningbouw ook bij-
voorbeeld aan onderhoud van wegen, het leggen 
van nieuwe leidingen en het plan-
ten van bomen. 

Wethouder Jeu Verstraaten: “De 
gemeente wil met Werk in Uitvoe-
ring de inwoners zo goed mogelijk 
op de hoogte houden van zaken 
die spelen of gaan spelen in de ei-
gen omgeving. Als er vervolgens 
vragen zijn over een project, kunt 
u via het algemene nummer van de 
gemeente contact opnemen met 
de medewerker die bij het project 

vermeld staat. Als het niet 
om een project van de ge-
meente gaat, is te zien om 
welke organisatie het dan wel gaat”. 

In het verlengde hiervan is met de dorps- en wijkra-
den afgesproken dat elk najaar overleg plaatsvindt 
aan de hand van geplande projecten. De raden kun-
nen dan advies geven over de geplande projecten 
in hun dorp of wijk, maar ook aangeven wat verder 
zoal knelpunten of wensen zijn. 

Deze adviezen en ideeën worden 
beoordeeld op onder andere fi -
nanciële haalbaarheid en kunnen 
vervolgens op tijd worden meege-
nomen in de begroting en voordat 
een project wordt gestart. Inwoners 
kunnen hun ideeën over plannen en 
knelpunten vooraf aan hun dorps- 
of wijkraad laten weten. De gege-
vens van alle dorps- en wijkraden 
zijn te vinden op www.boxmeer.nl.

Sport en cultuur voor kinderen
uit armere gezinnen

Via Stichting Leergeld Land 
van Cuijk en Stichting Doejemee kunnen kinderen 
uit armere gezinnen uit onze gemeente vanaf nu 
meedoen aan onder andere sportieve en culturele 
activiteiten. 

Hiermee wordt de deelname van kinderen aan acti-
viteiten waarvan de ouders het anders niet zouden 
kunnen betalen bevorderd. Wethouder Willy Hen-
driks- van Haren: “We vinden het belangrijk dat alle 
kinderen mee kunnen doen. Juist als er weinig geld 
in een gezin beschikbaar is, kan dit een groot ver-
schil maken voor een kind. Je kunt dan bijvoorbeeld 
aan zwemles denken, maar ook aan deelname aan 
een sport- of toneelclub of dat een kind toch mee 
kan op een schoolreisje waarvoor de eigen bijdrage 
eigenlijk niet betaald kan worden. 
Het geld gaat rechtstreeks naar de zwemles of club, 
zodat je ook zeker weet dat de kinderen er gebruik 
van maken. Wij zijn heel blij met de samenwer-
king met Stichting Leergeld en Stichting Doejemee, 
waardoor we zeker weten dat de doelgroep goed 
wordt bereikt”. 

Het motto van Stichting Leergeld is: alle kinderen 
mogen meedoen, want nu meedoen is straks mee-
tellen. De stichting heeft als missie het voorkomen 
van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met 

minimale fi nanciële middelen. 
Leergeld biedt de mogelijkheid aan deze kinderen 
in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deel-
nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. 
Ouders van de doelgroep kunnen via de website van 
Stichting Leergeld Land van Cuijk een aanvraag in-
dienen.

Stichting Doejemee bereikt de kinderen uit armere 
gezinnen met hun reguliere activiteiten. Een be-
langrijk element is dat de doelgroep onopgemerkt 
kan participeren. De Stichting heeft veel contact 
met scholen en met kinderen zelf vanwege hun gro-
te aanbod van sport en spel. Doejemee brengt het 
aanbod op een “speelse” manier bij de kinderen en 
geeft hen ook een stem. Zo wordt armoede ook in 
de klassen bespreekbaar gemaakt. 

Het college van B&W ziet Stichting Leergeld Land 
van Cuijk en Stichting Doejemee als waardevolle 
partners omdat deze een brede doelgroep bereiken 
mede door de inzet van beide sociale netwerken.

Meer informatie is te vinden op www.boxmeer.nl/
meedoen. Aanmelden kan via de link op deze pa-
gina.
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Een aandeel in elkaar

Ontmoet
De juiste adviseur voor al je vragen.
Op woensdag in de even weken van 9.00-21.00 uur, Zuster Bloemstraat in Beugen.

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/lvcm
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VRIJDAG, ZATERDAG  
en ZONDAG open  

van 12.00 tot 18.00 uur

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
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Start computercursussen

Stichting Welzijn Ouderen 
gemeente Boxmeer (SWOGB) 
start in september 2017 weer 

met, speciaal op ouderen gerichte cursussen van 
maximaal 1 cursist per docent. 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de be-
schikbaarheid van docenten zal ook een cursus star-
ten in: Overloon, Vierlingsbeek, Sambeek, Boxmeer, 
Rijkevoort, Beugen en Oeffelt. 
Cursisten zullen over data en locatie persoonlijk op 
de hoogte worden gebracht. 
Er zijn beginners- en gevorderdencursussen voor 
Windows (7, 10), Word, Excel en speciaal op Inter-

net gerichte cursussen. Ook de cursus Fotobewer-
ken (met Picasa) geniet veel belangstelling. 
U kunt ook deelnemen aan een cursus “gebruik van 
iPad of Tablet”. 
Een cursus bestaat uit 8 lessen van 1 uur. U betaalt 
hiervoor slechts € 40,00. 
Soms is een cursusboek nodig; het boek kost tussen 
de € 15,00 en € 20,00. 
U kunt nadere informatie krijgen of een inschrijffor-
mulier aanvragen bij de heer P. Ermers (coördinator) 
via: permers@ziggo.nl of bellen: tel. 0485-362311. 
Een inschrijfformulier kunt u ook downloaden op 
de website: www.swogb.nl. 

Voorkom legionella, ook in eigen huis!
Het aantal legionellabesmettingen in Nederland 
neemt toe. Mogelijk speelt het veranderende kli-
maat met warm en nat weer hierbij een rol. 
Wat is legionella en wat kunt u zelf doen om moge-
lijke besmetting te voorkomen?

De legionellabacterie groeit vooral in stilstaand wa-
ter tussen de 20 en 50 graden. Mensen kunnen een 
besmetting oplopen door nevel (kleine druppeltjes) 
in te ademen uit een waterbron die besmet is met 
legionella. De meeste mensen die besmet raken met 
legionella worden niet echt ziek. Ouderen, mensen 
die roken of mensen met een verminderde afweer 
hebben meer kans om ziek te worden van legionel-
la. In ernstige gevallen kan iemand overlijden. 
De legionellabacterie is niet van mens op mens 
overdraagbaar. 

Wat zijn de klachten bij een legionellalongontsteking?
Snel opkomende hoofdpijn, spierpijn, geen eetlust 
en later ook koorts. Daarnaast komen voor: hoes-
ten, kortademigheid en soms ook braken of diarree. 
De klachten ontstaan meestal 5 tot 6 dagen na be-

smetting. Ga naar de huisarts als u deze klachten bij 
uzelf herkent.

Checklist! Hoe voorkom je een legionellabesmetting?
•  Stel de temperatuur van uw boiler of CV ketel mi-

nimaal af op 55 graden.
•  Maak luchtbevochtigers regelmatig schoon en ver-

vers het water dagelijks.
•  Gebruik alle kranen in huis minimaal 1x per week.

Sluit ongebruikte kranen af.
•  Spoel ná de vakantie de leidingen in uw huis goed

door. Spoel uw douche- en sproeiapparatuur 2 mi-
nuten met warm en 2 minuten koud water door.
Doe dit met open raam of dompel de sproeikop
onder water.

•  Spoel op dezelfde manier de leidingen door als u
tijdelijk ergens verblijft zoals in een hotel of cara-
van tijdens uw vakantie.

•  Laat de tuinslang en andere sproeiapparatuur
leeglopen na gebruik. Hang deze op een koele
plaats weg.

•  Maak plantensproeiers leeg en vul deze vlak voor
gebruik.

Is hier ook Wi-Fi? Nee, wel geelzucht!

Start jongerencam-
pagne GGDReisvacci-
naties #Prikjereis

 Met #Prikjereis speelt GGDReisvaccinaties in op de 
belevingswereld van jongeren van 18 tot 28 jaar. 
Met deze campagne creëert GGDReisvaccinaties 
awareness bij jongeren. Het is belangrijk dat zij zich 
op tijd voorbereiden voor een reis en op tijd advies 
en vaccinaties halen. Met name sociale media wor-
den ingezet om de jongeren de komende twee jaar 
te bereiken. 

PRIK 
PRIK staat in de campagne voor: Protectie, Reizen, 

Inenting en Kwaliteit. GGDReisvaccinaties maakt 
gebruik van korte quotes die via Instagram en Face-
book worden gedeeld onder #Prikjereis. Ook zijn op 
veel plaatsen in Nederland posters en Boomerang-
kaarten “De groeten” terug te vinden.  

Meer informatie
Volg het Instagramaccount van GGD Reisvaccinaties 
of ga naar de speciale Facebookpagina www.face-
book.com/prikjereis. Prik Je Reis is onderdeel van 
GGDReisvaccinaties.

#Prikjereis: zo geprikt, zo gedaan!
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Twan Wilmsen | 06 51 252 699 | www.awing.nl 
Voor computers, printers, wifi, cartridges, 
Routers, onderhoud en reparatie. 

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

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



18

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

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

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

19

Agenda
2017

26 juli
Openluchttheater, Pip en Pelle-
show 2017, 14.30 uur
27 juli
Bourgondische Brabantse Brade-
rie, 15.00 uur tot 21.00 uur, route 
Museumplein - Irenestraat
28 juli
KBO, Samen Eten
30 juli
De Vlotter, deelname aan oldti-
merrrit Venray, Partycentrum Bos, 
verzamelen 09.30 uur

2 augustus
Openluchttheater, Peter en de 
wolf, 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
2 september
KBO, Jeu de boules-toernooi
3 september
De Vlotter, korte rit, Partycen-
trum Bos, start 10.30 uur
3 september
Theobaldusparochie, Kinder-
woorddienst, 10.30 uur Theobal-
duskerk

Boekenverkoop Lónse Bieb mooi succes

De boekenverkoop van 
de Lónse Bieb van 8 juli jl. heeft het mooie bedrag 
van € 505,00 opgebracht.
Dank aan alle vrijwilligers die hebben meegehol-
pen, ook dank aan enkele partners van en ook dank 
aan de PLUS die ons in de gelegenheid heeft gesteld 

om daar voor de supermarkt te kunnen staan.
Voor iedereen die de boekenverkoop heeft gemist 
of nog wat wil bijkopen: De hele zomervakantie is 
er boekenverkoop bij de Familie Hendriks aan de St-
evensbeekseweg 2a.
Opbrengst ook weer voor onze eigen Lónse Bieb.

Heeft u moeite met het online bestellen van 
tickets? Wij regelen het voor u tijdens de braderie 
in Overloon op 27 juli tussen 15.00 en 21.00 uur ! 

  

TICKETS 

Het Pentagram Mysterie! 
23-24 en 29-30

September

Tijdens de braderie zal Oker 
aanwezig zijn met een stand. 

U kunt die dag tickets 
bestellen en wij bezorgen ze 
bij u thuis (binnen een straal 

van 15 km)!   
 Tickets kosten € 16,00 excl. 
€ 1,00 servicekosten t.b.v. 

het ticketcenter. 

SERVICE VAN OKER! 
TOT 27 JULI! 

www.oker-overloon.nl 



20

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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assortiment of kijk alvast op onze site:

henckensoverloon.nl
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4 september
Fanfare, Start kaartverkoop Bra-
bantse Humoravond, Shop Jacobs 
vanaf 10.00 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, 
De Pit, 14.30 tot 16.00 uur
14 september
KBO, IVN-wandeling
16 september
Tennisclub, Alles mag op zater-
dag toernooi, start 10.00 uur
17 september
Freunde Echo, FEN middag, 
Openlucht Theater, 13.00 uur
20 september
KBO, Sociaal Culturele Dag in 
Wanroy, Aanvang 10.00 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, 
De Pit, 20.00 uur
8 oktober
Logeko, H. Mis (10.30 uur) en 
aansluitend Koffi econcert (12.00 
uur De Pit) t.g.v. 50-jarig jubileum 
Koos v. der Hoff

8 oktober
Oorlogsmuseum, Crossroads
8 oktober
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
14 oktober
Gilde, oud papier ophalen
14 oktober
Parochie Maria Moeder van de 
Kerk, Bedevaart naar Lourdes
14 oktober
Toerklub, Djeenz ATB avond toer-
tocht
15 oktober
Toerklub, Djeenz ATB toertocht
15 oktober
Fanfare, Concours, schouwburg 
Venray 
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, De Pit
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
11 november
Huibuuke, Prinsenbal, De Pit, 
20.30 uur
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
Huibuuke, kaartverkoop Bonte 
Avond, De Pit, 11.00 uur
17 december
Fanfare, Kerstconcert
29 december
KBO, Samen Eten

2018
7 januari
Huibuuke en Fanfare, Liedjesmid-
dag, De Pit, 13.49 uur
20 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit, 
20.00 uur
21 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit, 
19.00 uur
26 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit, 
20.00 uur
27 januari
Huibuuke, rondbrengen Huiwa-
ge, vanaf 9.00 uur
27 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit, 
20.00 uur
3 februari
Huibuuke, Mitlaifbal, De Pit, 
14.11 uur
7 februari
Huibuuke, Bonte Avond Huize 
Loôn, 19.00 uur
10 februari
Huibuuke, stunt, receptie
11, 12 en 13 februari
Carnaval
2 en 3 juni
SSS ’18, Feestweekend 100-jarig 
bestaan
8 en 9 juni
SSS ’18, Feestweekend 100-jarig 
bestaan
16 juni
Bridgeclub, Mijling Open Bridge 
Drive
1 juli
Gilde, Koningschieten
26 augustus
Evenement Overloon Buitenge-
woon
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Gerr i t  Ar ts

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

TROTS VAN DE KEURSLAGER

SPECIAL

Hamburgerpakket
4 hamburgers, broodjes en saus 

Pepersteaks

Pittige kip op stok 

100 gram 175
Centen, keurslager
Irenestraat 3, Overloon
Tel. 0478-64 12 58
www.centen.keurslager.nl

ELKE DINSDAG
Gepaneerde 
schnitzels

4 stuks   695

695

3 stuks 750

Pittige kip op stok

Zacht gekruide kipfilet met een zoet pittige smaak. 
Rondom mooi bruin bakken in de pan op 
middelhoog vuur. Met een frisse salade erbij zet je 
een complete maaltijd op tafel.

De special 
van deze 

week!

Warme Bakker Degen 

Reclame: 31 juli t/m 5 augustus 
•� Abrikozenvlaai    €  7,30 
•� Tarwebrood     €  1,90 
•� 4 Zomerbolletjes + 1 gratis

Reclame: 7 t/m 12 augustus 
•� Appelkruimelvlaai  €  7,30 
•� Waldkornbrood   €  2,35 
•� 4 Krentenbollen + 1 gratis

Reclame: 14 t/m 19 augustus 
•� Kruimelvlaai   €  7,30 
•� Suikerbrood klein   €  1,90 
•� 8 Zachte broodjes + 2 gratis

Reclame: 22 t/m 26 augustus 
•� Mangovlaai  € 10,35 
•� Rozijnenbrood klein   €  1,90 
•� Spelt donker meergranen  €  1,90

Maandag 21 augustus gesloten i.v.m.  
de kermis. 

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



22

��

�
�

,ĞĞĨƚ�Ƶ�ŝĞƚƐ�ƚĞ�ǀŝĞƌĞŶ͍�

�Ŷ�ďĞŶƚ�Ƶ�ŚŝĞƌǀŽŽƌ�ŽƉ�ǌŽĞŬ�ŶĂĂƌ�
ĞĞŶ�ŵŽŽŝĞ�ůŽĐĂƚŝĞ͍�

KĨ�ǀŽŽƌ�ĞĞŶ�ŚĞĞƌůŝũŬĞ�ůƵŶĐŚ͕��
ŬŽƉ�ŬŽĨĨŝĞ�ŽĨ�ĚƌĂŶŬũĞ͍�

�ƌĂƐƐĞƌŝĞ��Ğ�<ƵůƵƵƚ͕�<ƵůƵƵƚǁĞŐ�ϴ͕�KǀĞƌůŽŽ
dĞů͘�ϬϰϳϴͲϴϱϮϯϳϬ�ͬ�ϬϰϳϴͲϲϰϭϯϳϯ���

ŽŶ�

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

A
an

bi
ed

in
ge

n 
zi

jn
 g

el
di

g 
va

n 
24

 t
/m

 2
9 

ju
li 

20
17

KEURSLAGERKOOPJE

TROTS VAN DE KEURSLAGER

SPECIAL

Hamburgerpakket
4 hamburgers, broodjes en saus 

Pepersteaks

Pittige kip op stok 

100 gram 175
Centen, keurslager
Irenestraat 3, Overloon
Tel. 0478-64 12 58
www.centen.keurslager.nl

ELKE DINSDAG
Gepaneerde 
schnitzels

4 stuks   695

695

3 stuks 750

Pittige kip op stok

Zacht gekruide kipfilet met een zoet pittige smaak. 
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Welkom!
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Ons Eigen Erf
PMS 5757   Zwart
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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   23 augustus
aanleveren uiterlijk 16 augustus 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


