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Open dag AZC Overloon
Het COA en het
ministerie van Veiligheid en Justitie (IND en DT&V)
organiseren in samenwerking met VluchtelingenWerk Nederland dit jaar op zaterdag 23 september
voor de derde keer een landelijke open dag.
Deze open azc-dag wordt net zoals vorig jaar gehouden op Burendag. Het centrale thema van de
open azc- dag is Ontmoeting. Ontmoeting met
vluchtelingen, maar ook ontmoeting met de mensen én de organisaties die de registratie, opvang,
begeleiding en eventuele terugkeer van asielzoekers mogelijk maken. Met het openstellen van de
deuren van azc’s in het land willen de organisaties
vluchtelingen en asielzoekers een gezicht geven en
bezoekers uitnodigen met hen in gesprek te gaan.

Door met elkaar in gesprek te gaan ontstaat er wederzijds begrip voor elkaars situatie. Natuurlijk zal
ook de locatie Overloon haar deuren openen voor
alle geïnteresseerden.
Tussen 12.00 en 16.00 uur heten wij u allen van harte welkom op onze locatie op de Stevensbeekseweg
14a, 5825 JC Overloon.
Wij zullen er samen met onze bewoners voor zorgen dat u een kijkje kunt komen nemen in onze
“keuken”.
Met vriendelijke groet,
Locatiemanager
Betty de Vogel

Het mag geen naam hebben
Jongeren… pas op! 5 oktober: Dag van de Ouderen
0 – 35: nog een lange weg met veel scrimmages en lifts te gaan… !
Grootste uil van de wereld gespot in Sint Anthonis ! Niet in Boxmeer… ?
Wen er maar vast aan: Gemeente Land van Cuijk!
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Kinderwoorddienst zondag 1 oktober
aanvang 10.30 uur in de kerk Overloon.
Voor alle ouders en kinderen
van groep 1 t/m groep 8.
Nieuws vanuit de H. Theobaldusparochie Overloon.

in de kerk een kinderviering van ongeveer een half
uur. Jullie ouders/verzorgers blijven in de gewone
viering, maar als je het de eerste keer nog een beetje eng vindt, mogen je papa of mama / opa of oma
meegaan.

Beste ouders/verzorgers.
Het thema van deze zondag
is: Is jouw Ja een echt Ja?
Stel je eens voor: Je moeder vraagt aan twee van
jullie of je je kamer wil opruimen. Mark zegt: “Ja,
mam”, en gaat naar boven. Maar er ligt zoveel
troep op zijn kamer, dat hij het toch maar liever niet
opruimt. Hij heeft er geen zin in. Aan Sara vraagt
moeder hetzelfde, maar zij zegt: Nee hoor, dat ga
ik echt niet doen, maar doet het dan toch. Zo is het
ook met Jezus: als Hij jou vraagt Hem te volgen, wat
doe je er dan mee in je leven elke dag? Daar gaan
we samen over nadenken.
Als je dit jaar je communie gaat doen, zal het erg fijn
zijn als je naar de kinderwoorddienst komt.
Wat is een kinderwoorddienst?
Wij hebben voor de kinderen in een aparte ruimte

Wij gaan samen met jullie het kinderevangelie vertellen en uitleggen. Meestal hebben we hier even
een kort gesprekje over, we spelen een spel of hebben een knutselwerkje over het verhaal (evangelie)
van die zondag. En een gebed waar we mee afsluiten.
Het tweede gedeelte van de viering gaan we weer
terug in de kerk zelf en mag je weer op je plaats
gaan zitten, waar we samen de Eucharistie vieren.
Neem gerust je vriendjes en vriendinnetjes mee.
Iedereen is van harte welkom.
Jij komt toch ook weer? ……En als je het erg leuk
vindt: we zijn er elke eerste zondag van de maand
in Overloon.
Tot 1 oktober:
Gerda Willems.
Heb je nog vragen, mag je me ook bellen:
0478 642213 of gerdawillemsjanssen@hotmail.com.

Informatie-avonden voor de Eerste Communie
Beste ouders van alle kinderen in groep 4.
Begin oktober starten we weer met de info-avonden voor de Eerste Communie in onze gehele parochie. De data van deze avonden zijn: 2, 3, 5 en
9 oktober a.s. Welke avond in Overloon zal plaatsvinden is op dit moment nog niet bekend. Noteer
alvast deze data in uw agenda.
Kerkberichten
Vieringen 23 september – 7 oktober
Zaterdag 23 september 19.00 uur
Gebedsviering
Koor: Palet
Intenties: zie zondag 24 september

In de volgende uitgave van Ons Eigen Erf en via de
nieuwsbrief op school zullen de definitieve data
vermeld worden. Als uw zoon/ dochter de communie mee doet, kunt u dit alvast doorgeven bij Gerda
Willems: 0478 642213 of gerdawillemsjanssen@hotmail.com.

Voorganger: pastoor van der Sluis
Acoliet: Jeanne Willems
Koor: Dames- en Herenkoor
Intenties: jaargetijde is voor Ben
Peters; de intenties zijn ook voor
Jan Peeters, Jos de Greef, Frans
en To Beckers, Karl Bekkers en
Miny Verberk-Beckers, Fam. Janssen-Giebels, Fam. Deriet-Jans

Zondag 1 oktober 10.30 uur
Eucharistieviering en Kinderwoorddienst
Voorganger:
Acolieten: Gerda Willems en Joep
Smeets
Koor: Dames- en Herenkoor
Intenties: Michel van Well i.v.m.
zijn verjaardag

Zondag 24 september 10.30 uur
Eucharistieviering
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Kosterdienst
17 september – 23 september tot 18.00 uur
Jan Hendriks, tel. 641753

8 oktober – 14 oktober
Jan Hendriks, tel. 641753
Vieringen in Huize Loôn

23 september vanaf 18.00 uur – 30 september
Nelly van Gemert, tel. 642504

Maandag 25 september 19.00 uur
Eucharistieviering

30 september – 7 oktober
Nelly van Gemert, tel. 642504
Tiny Willems, tel. 641814

Maandag 2 oktober 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 23 september, de vierde
zaterdag van de maand, 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 8 en 15
oktober bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze
uiterlijk dinsdag 26 september op te geven.
U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden:
Met een envelop in de brievenbus naast de voor-

Binnenlopen in de pastorie
op dinsdagmorgen
Iedere dinsdag is er gelegenheid om binnen te lopen in de pastorie voor het opgeven van een intentie, een praatje, samen
een kopje koffie drinken, voor een vraag
of als u iets te melden hebt.
De pastorie is hiervoor geopend van 10.00
– 11.30 uur. Wel even aanbellen! Ook de
kerk is dan open voor het opsteken van
een kaarsje en een gebed.
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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 rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat
van de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel.
0623887860. Nadat binnen de parochie een kennisgeving van overlijden is ontvangen, zullen bij de
eerstvolgende mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden geluid en zal melding worden gedaan op de parochiesite: www.theobaldusparochie.
nl.
Uitgebreide informatie over de deelparochie
H. Theobaldus kunt u vinden op de website
www.theobaldusparochie.nl.
Voor vragen of andere zaken kunt u zich richten
naar het emailadres:
info@theobaldusparochie.nl.

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

“LOGEKO” huldigt jubilarissen
Zondag 8 oktober a.s. verzorgt LOGEKO de eucharistieviering n.a.v. het 50-jarig lidmaatschap en jubileum van Koos van der Hoff.

Tijdens dit concert vindt ook de huldiging van de
jubilarissen plaats: Koos van der Hoff 50 jaar lid en
Paula Tönnissen 25 jaar lid van LOGEKO.

Aansluitend verzorgt LOGEKO een koffieconcert in
de Pit met medewerking van het Boxmeers Vocaal
Ensemble waar Koos ook lid van is.

Beiden worden in het zonnetje gezet.
We nodigen u allen uit om bij dit speciaal concert
aanwezig te zijn.
PR LOGEKO

Bram Verhofstad naar WK Montreal Canada / 2 t/m 8 oktober
Bram heeft de bevestiging binnen. Gymnastiekunie
KNGU heeft bekend gemaakt dat de turner uit
Overloon naar de WK in Canada mag. Dat is geen
verrassing, Bram voldeed aan de eisen. De 22-jarige
Brabander is één van de zes turners die begin oktober in Montreal in actie komen. Verder, Epke Zonderland, Bart Deurloo, Casimir Schmidt, Boudewijn
de Vries en Frank Rijken.
Bram komt in Canada uit op het onderdeel vloer,
dat is zijn specialiteit. Hij zette tijdens het tweede

kwalificatiemoment voor de selectie een score neer
die voldeed. Hij debuteert in Montreal op een WK.
De turners hebben een relatief gunstige loting; ze
komen op 3 oktober in de laatste subdivisie in actie.
Omdat veel concurrenten in Montreal dan al zijn
geweest, kunnen de Nederlandse inschatten welke
score vereist is voor een finaleplek.
Wij als redactie wensen Bram (en de anderen) alle
succes van de wereld!
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AFTRAP 25 JAAR RAAYMEPPERS
Badmintonvereniging De
Raaymeppers uit Overloon bestaat dit jaar 25 jaar!

badminton met ander soorten rackets.

Het jubileumjaar werd 6 september gestart met een
mix-toernooi voor senior- en jeugdleden van de vereniging.

Na 1,5 uur spelen hadden we natuurlijk ook twee
winnaars: Jelle van Perlo was de winnaar bij de
jeugdspelers en Oksana Aengenend bij de senioren.
Zoo Parc Overloon en IJssalon Clevers: hartelijk dank
voor het doneren van de mooie prijzen !

De speciaal opgerichte feestcommissie voor dit jubileumjaar had een aantal ludieke varianten op
badminton bedacht zoals geblindeerd badminton,
piratenbadminton (lapje op 1 oog), speedminton en

Een impressie van dit toernooi is te zien op
www.raaymeppers.nl.
Lijkt het jou ook leuk om bij ons te
komen badmintonnen, kom dan
gerust eens meedoen om te zien of
het ook iets voor jou is.
De jeugdspelers spelen iedere
woensdag van 18.30 tot 20.00 uur
en de senioren van 20.00 tot 22.30
uur. Als seniorlid bepaal je zelf hoe
laat je komt en hoe lang je speelt.
De echte “die hards” kunnen 2,5
uur badmintonnen!!
Wil je meer informatie, stuur dan
een mail naar
bestuur@raaymeppers.nl
of kijk op onze website.
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Alders Motorsport 2e tijdens 24H van Barcelona
Afgelopen twee en drie september vond op het formule1 circuit van Barcelona de 24H (24 uurs race)
plaats. De lange afstandsrace, georganiseerd door
Creventic, valt onder de 24H series waarvan er vijf
per jaar worden georganiseerd.
Alders Motorsport stond op het podium en behaalde de 2e plaats.
Het raceteam van Luuk Alders en Rob Noy, die beiden plaatsnamen in hun fabrieksgebouwde Renault
Clio Sport, deed voor de eerste keer onder deze
vlag mee. Eerder reden zij de 24H van Oschersleben
(3e plek) en diverse endurance races georganiseerd
door de DNRT.
Endurance
Bij een endurance race gaat het vooral om het uithoudingsvermogen van mens en machine en het
snel kunnen sleutelen. Ze duren zes, twaalf of vierentwintig uur en de raceauto moet al deze tijd blijven rijden. Er wordt 24 uur lang geracet, maar met
snelheid alleen kan niet worden gewonnen.

Endurance is een echte teamsport, aldus Jerry Aben
(teammanager). Naast Coureurs, zoals Alders en
Noy, beschikt het team ook over engineers Ramon
Pot en Frank Noy.
Jerry Aben: ‘’Behalve dat zij de auto prepareren en
raceklaar maken, houden zij de auto 24 uur in conditie. Maar bij een slijtageslag als deze ontstaan er
altijd gebreken, ongeveer 25% van de auto’s valt
uit als gevolg van technisch falen of een crash. Het
moeilijke is dat, naarmate de duur van de wedstrijd,
de auto het steeds moeilijker krijgt, maar onze
monteurs natuurlijk ook. Zij slapen – vanwege de
verplichte nachttraining en kwalificatie - 40 uur nagenoeg niet.”
Alders Motorsport was met elf medewerkers voor
een week neergestreken in Barcelona. Jerry gaat
verder: ‘’Men denkt bij racen direct aan de coureur,
maar van de elf personen zijn er slechts twee die
rijden. Wij nemen ook een fysiotherapeut mee en
natuurlijk verschillende engineers
en monteurs. Jongens die bevlogen zijn door techniek, maar in het
dagelijkse leven iets anders doen.
Neem Jaap Volman: binnenkort
opent hij een restaurant in Overloon en nu spendeert hij zijn laatste vrije uren om met ons van de
sport te genieten.’’
Alders Motorsport is opgericht in
2012 en rijdt sinds drie jaar uitsluitend lange afstandsraces.
Het team heeft nog diverse vacatures beschikbaar voor vrijwilligers:
monteurs en ondersteunend personeel. Bij interesse kunt u contact
opnemen met info@aldersmotorsport.nl.

BRABANTSE HUMORAVOND - Update
Wie kunt u verwachten
op zaterdag 7 oktober? In
de vorige uitgave van Ons Eigen Erf heeft u al wat
kunnen lezen over enkele ‘tonpraters’. Deze week
stellen we aan u voor: Marlon Kicken!
Ja hoor! U ziet het goed! Een tonprater met rastahaar. En dit rastahaar droeg hij niet alleen voor dit
typetje in de ton.
Dit is Marlon Kicken. Hij werd geboren (1973) in
Willemstad op Curaçao. Nog geen jaar oud, werd
hij geadopteerd door een Antilliaanse moeder en
een Limburgse vader. Hij groeide op met Carnaval
in Aarle-Rixtel. Sterker nog, hij werd daar zelfs Prins

Carnaval en een gevierd tonprater.
Nieuwsgierig naar deze veelzijdige komiek? Wees er dan
snel bij om de laatste kaarten
voor de Brabantse humoravond te bemachtigen. Ze zijn
te koop bij Shop Jacobs aan
de Vierlingsbeekseweg.
Tot ziens op zaterdag 7 oktober, 20:00 in de Pit!
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VIP NIGHT DA 26 september
Ieder jaar heeft DA Drogisterij&Parfumerie Overloon speciaal voor haar klanten een
VIP NIGHT. Deze wordt dit jaar
gehouden op dinsdagavond 26 september a.s.
Het DA-Team, bestaande uit Chantal, Lilian, Jose,
Annemie en Alice, doet er alles aan om van deze
avond een feestje te maken. Ieder jaar zijn er weer
vertegenwoordigers van diverse merken aanwezig. Dit jaar komt Joyce, de visagiste van PUPA Make-up. Jocye geeft Tips&Trics voor het aanbrengen
van de juiste make-up. Maar er moet ook door de
klanten zelf gewerkt worden tijdens de 1 uur durende workshop die dit jaar gehouden wordt door
ESSIE Nagellakken. In dit uur worden de nagels tot
de puntjes verzorgd en gaat iedereen met mooie
gelakte nagels de deur uit. Van Louis Widmer (ons
paradepaardje op het gebied van dermatologische
verzorging voor de gevoelige huid) is Paula aanwezig. Paula werkt al meer dan 10 jaar voor Louis Widmer en weet natuurlijk alles te vertellen over Louis
Widmer-producten en de toepassingen hiervan.
Onder de aanwezige klanten houden wij de gehele avond lang een loterij met mooie prijzen en bij
het afrekenen maak je ook nog kans op 1 van de 3
HUGO BOSS geuren t.w.v. 100,00 euro.
Kom kijken, proeven, voelen en ruiken in onze
winkel op dinsdag 26 september a.s. aan de Ire-

nestraat 5a te Overloon. Wil je een afspraak maken
voor PUPA of de ESSIE workshop, bel ons (tel. 0478640528)!
Tot ziens!

Overloonse Rugby Club ‘Black Bulls’ opgericht
Op de zonnige zaterdag 2 september 2017 jl.
stond de wedstrijd ORC
(Overloonse Rugby Club)
Black Bulls Overloon vs
RC Octopus Uden op
het programma op het
Sportpark
van
SVS
in
Stevensbeek.
De eerste wedstrijd (kick-off) werd verloren tegen
RC Octopus Uden: men wist van te voren dat RC Octopus een fysieke ploeg is die het de tegenstander
behoorlijk lastig kan maken.
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Black Bulls is een rugbyvereniging opgericht in
Overloon.
Meer informatie over de Black Bulls vindt u op: https://www.facebook.com/orcblackbulls/.
Albert Hendriks maakte de foto’s.

Viering jubileum Werner Kuenen
en pensionering Jacqueline Kroef
Op vrijdag 8 september zijn twee medewerkers van
Van Gemert Installatiegroep in het zonnetje gezet.
In maart was Werner Kuenen, eveneens uit Overloon, 12,5 jaar in dienst. Werner is begonnen als
leerling-monteur en inmiddels is hij een zeer bekwame werktuigbouwkundig monteur in met name de
renovatie van woningen. Na het afronden van zijn
opleiding is hij in dienst gekomen en nu is alweer
zijn 12,5-jarig jubileum gevierd!
Vervolgens werd Jacqueline Kroef uit Overloon
toegesproken door directeur Martijn van Gemert.
Zij heeft ruim 22 jaar gewerkt als interieurverzorger.
Na al deze jaren van trouwe dienst, geniet zij sinds
afgelopen mei van haar welverdiende pensioen.
Martijn bedankte haar voor haar inzet en Jacqueline
vertelde dat ze geniet van haar vrije tijd.
V.l.n.r. Martijn van Gemert, Jacqueline Kroef en Werner
Kuenen (foto door Henk Maas)

Overvliegen Scouting Overloon
Vrijdagavond 1 september was
het dan zover: de start van een
nieuw scoutingseizoen.
Traditiegetrouw komen alle vier
de speltakken (Bevers/Welpen/
Scouts/Explorers) deze avond samen om eerst een
gezamenlijk spel te spelen. Daarna is het tijd voor

een aantal kinderen om “over te vliegen” naar de
volgende groep.
Deze keer stond deze altijd erg gezellige avond in
het teken van oud-Hollandse spelen met natuurlijk
een scoutingelement hierin….. en daarna was het
tijd voor het echte óvervliegen’.

Zaklopen

grote A lopen

Toren omgooien

bal doorgeven
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Daarna was het tijd voor het echte overvliegen

Deze Bevers zijn voortaan een echte Welp

Deze Welpen kregen een warm welkom bij de scouts

En deze scouts mogen zich explorer noemen

Als afsluiting nog wat lekkers bij het kampvuur

Het was een erg geslaagde avond voor alle kinderen en de leiding!
Voor meer informatie/tijden/foto’s neem gerust een kijkje op onze website: www.scoutingoverloon.nl.

IEDEREEN IS BELANGRIJK
Dit is het thema van de gebedsdienst van 23
september a.s.
De aankondiging van het alternatief voor traditionele vieringen in de kerk van Overloon is
ontstaan uit een behoefte en een gemis…
Er zijn de laatste jaren grote veranderingen geweest in Overloon wanneer het gaat over kerk
en geloof.
Het is stil en verlaten in en rond de kerk.
Je voelt dat er “iets/iemand” niet meer is.

vorm van geloof beleven.
Wij geloven dat in een gemeenschap als Overloon er plaats en gelegenheid moet zijn om
bezinnend samen te komen. Zeker in deze hectische tijden, waarin “druk, druk” een gevleugelde uitdrukking is geworden.
Daarom kan iedereen één keer op de laatste
zaterdag van elke maand om 19.00 uur met ons
meevieren, omdat wij geloven dat inderdaad:
IEDEREEN BELANGRIJK IS.

Bij sommige, meer bijzondere vieringen, merken we dat “het” er toch nog is en dat er dus
gevierd kan worden.

We hopen u daarom 23 september te mogen
begroeten in onze eigen kerk, die (zoals dat
hoort), voor iedereen openstaat.

In de gebedsvieringen willen wij, samen met
zangkoor Palet, streven naar een levendige

De gebedsdienstgroep
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Gedachtenisbijeenkomst
‘Mariakapelletje op de Hei’ in Maashees
Op zondag 1 oktober 2017 zal deze
bijeenkomst in het gemeenschapshuis Plein 27 in Maasheesplaatsvinden om 14.30 uur. In deze bijeenkomst zal er dank aan de H. Maria
gebracht worden.
Door haar voorspraak verleend aan de mensen die
in september 1944 door de bezetter gedwongen
werden huis en haard te verlaten. Van de hele gemeente Vierlingsbeek vonden 229 personen een
goede schuilplaats nabij de familie Smits en de familie Rijnders.
Het was een wonder dat allen die in die dagen daar
verbleven, dit ongeschonden hebben mogen overleven.
Er vielen dagelijks tientallen granaten die ontplof-

ten op enkele meters afstand van de zelf gebouwde
schuilkelders.
Tijdens deze bijeenkomst zullen er liedjes over de
oorlog gezongen worden.
Verhalen worden verteld over de families Smits en
Rijnders en hoe die mensen in de schuilkelders oktober 1944 doorbrachten vol angst en zorg.
In deze bijeenkomst zullen tevens de mensen die jaren de zorg voor en het onderhoud van het Mariakapelletje gedragen hebben, de verzorging en het
onderhoud overdragen aan een jongere generatie,
omdat door het bereiken van een hoge leeftijd het
onderhoud steeds moeilijker wordt.

Het bestaande werkgroepje v.l.n.r.: Tonny van der Cruijsen-Nelissen, Piet Bloemen, Harrie Bloemen, Harrie Beckers,
Truus Snijders-Bloemen, Annie Martens-Rijnders. (foto’s:
Simone Swinkels)

Het werkgroepje van de jongere generatie die de zorg voor
het kapelletje over gaat nemen. Daarvoor onze hartelijke
dank. V.l.n.r. Anita Swinkels-Martens, Fred Rijnders, Ria de
Hoog-Willems

Tennis 60+ / vrijdagmorgen 6 oktober 2017
Beste tennisliefhebbers,
Vrijdag 6 oktober willen we weer een gezellige tennismorgen
organiseren.
Opgave is mogelijk t/m 1 oktober door een berichtje te sturen
naar
Wilhelmien 06 18485538 / wilhelmienrutten@hotmail.com
óf naar
Henk 06 45025119 / henkdevlam@hotmail.com.
Verdere informatie volgt na opgave.
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Uitnodiging Wereld Alzheimerdag 2017
Sinds 1994 is het elk jaar op VHSWHPEHU Wereld Alzheimer Dag. Op
deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor alle vormen van
dementie, waaronder de ziekte van Alzheimer. In Nederland organiseren
alle regionale afdelingen activiteiten in het kader van Wereld Alzheimer
Dag (WAD) op of rond deze datum.
In het Land van Cuijk & Gennep organiseren we deze dag op vrijdag 22
september in samenwerking met de bibliotheek en steunpunt mantelzorg.
Waar: de Weijer Boxmeer
Aanvang: 14.00 uur
Programma:
Film “Het doet zo zeer”
Interview en Meet & Greet met Heleen van Royen
Uitreiking Eerste Hulp bij Dementie koffer
Informatiemarkt Dementie
Het bestuur Alzheimer Nederland, Land van Cuijk & Gennep nodigt u uit
om hierbij aanwezig te zijn.
Meer info in de bibliotheek en op www.biblioplus.nl
www.alzheimer-nederland.nl/regios/land-van-cuijk-en-gennep

CURSUS ‘DE ZORG DE BAAS’
Mantelzorg overkomt je,
maar hoe blijf je zelf in balans?

Op woensdagavond 4 oktober 2017 start de ondersteuningscursus ‘De Zorg de baas’ in Cuijk.
Deze wordt gegeven door Steunpunt Mantelzorg
Land van Cuijk in samenwerking met MEE. De cursus
is bedoeld voor mantelzorgers uit het Land van Cuijk
die langdurig zorgen voor een kind, partner, ouder
of vriend(in).
De zorg verschilt natuurlijk per situatie, maar de
zorg voor een ander komt meestal op de eerste
plaats. Als de zorg langdurig en intensief is, merkt u
dat de zorg steeds meer van u vraagt. De aandacht
en hulpverlening zijn meestal gericht op diegene
die zorg nodig heeft, maar in deze cursus staat u
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centraal. Hoe houdt u de regie over uw eigen leven en kunt u de zorg met voldoening blijven volhouden? Tijdens deze cursus leert u hoe u de balans
(weer) vindt tussen zorgen voor een ander en zorgen voor uzelf.
Tijdens de cursus wordt er gewerkt met een informatieve cursusmap en huiswerkopdrachten. Ook is
er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. De
volgende onderwerpen komen aan bod:
• Gevoelens (h)erkennen en leren grenzen aangeven
• Stress en ontspanning

• Kwaliteiten benutten
• Hulp en steun vragen
• Communicatie en assertiviteit
Deze cursus is gratis en bestaat uit vijf bijeenkomsten van 2 uur en één terugkombijeenkomst. De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 21.30 uur en zullen

plaatsvinden in het Dienstencentrum, Zwaanstraat
7 in Cuijk.
Voor meer informatie en aanmelding voor de cursus, kunt u terecht bij Steunpunt Mantelzorg Land
van Cuijk. Telefoon: 0485-846739 of e-mail: info@
mantelzorglvc.nl.

Eigen bijdrage
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) en Wet Langdurige Zorg (WLZ)
Op maandagavond 25 september 2017 organiseert
het Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk i.s.m. het
Advies- en Informatiepunt van Sociom een informatiebijeenkomst over de eigen bijdrage voor de WMO
en WLZ. De bijeenkomst vindt plaats in het dienstencentrum Zwaanstraat 7 in Cuijk van 19.30-21.30 uur.
Ontvangt u - of degene aan wie u mantelzorg verleent - zorg, ondersteuning of begeleiding in het
kader van de WMO of de WLZ? Dan moet u daarvoor een eigen bijdrage betalen. Het Centraal administratiekantoor (CAK) int deze bijdragen. Het CAK
berekent en incasseert de eigen bijdrage bij o.a.
zorg zonder verblijf en/of WMO in opdracht van het
ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport en
de gemeenten.

Josephine Dekkers, sociaal raadsvrouw van het Advies- en Informatiepunt van Sociom zal deze avond
uitleg geven over hoe de eigen bijdrage wordt berekend die men moet betalen. Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen.
Deze gratis bijeenkomst is bedoeld voor mantelzorgers, zorgvragers, vrijwilligers en zorgprofessionals
uit het Land van Cuijk.
Voor meer informatie en aanmelding voor deze informatiebijeenkomst, kunt u terecht bij Steunpunt
Mantelzorg Land van Cuijk, telefoon: 0485-846739
email: info@mantelzorglvc.nl
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TRAINER GEZOCHT!
Badmintonvereniging “De Raaymeppers” uit Overloon is op zoek naar een nieuwe jeugdtrainer.
Wij zoeken een trainer die:
ervaren is in het spelen van badminton, maar niet per se een trainersdiploma heeft
het leuk vindt om jeugdspelers van 7 tot 16 jaar te trainen en te motiveren
op woensdagen van 18.30 tot 20.00 uur dit wil waarmaken
beschikbaar is vanaf januari 2018
De kosten van de trainer worden vergoed. De trainer wordt ondersteund door jeugdleiders.
Mocht dit jou iets lijken, dan willen wij graag het gesprek aangaan.
Hiervoor kun je een mail sturen naar bestuur@raaymeppers.nl en dan nemen wij contact met jou op.
Het bestuur van de Raaymeppers:
Peter, Emiel, Maria en Leon

Hulp in de huishouding gevraagd
Wij zijn op zoek naar hulp in de huishouding
voor 3 uur per week op maandag, dinsdag of
donderdag; tijden in overleg.

Bij interesse bel: 06-48812959
TE KOOP
Vrijstaand Woonhuis
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Vör de kerk òp ’t plein, d’n 11e van d’n 11e: Faest vör iederiën!
Met groot genoegen kondigt Carnavalsvereni-ging
De Huibuuke een groots buitenevenement op d’n
11e van d’n 11e op het 14 Oktoberplein in Overloon
aan.
Dit evenement wordt georganiseerd door Stichting
De Huibuuke in samenwerking met Café/Partycentrum Bos, De Pit, Grand Café Effe en Restaurant De
Heeren van Overloon.
Vanaf 11.11 uur zal het feest losbarsten op het 14
Oktoberplein.
Op d’n 11e van de 11e bieden we een dagvullend
programma met daarin vele artiesten, zoals: Hoon-

dervel, Aaltied Noeit Te Laat, Goed Zat, Carnavalsband.nl, Afslag 7, Neppie Kraft en dj Ricky Corony.
En natuurlijk het uitkomen van de nieuwe prins van
de Huibuuke.
Het belooft een waar spektakel in de buitenlucht te
worden en om het nog mooier te maken:
de entree is gratis!
Dus zorg dat je er op 11-11-2017 vanaf 11.11 uur bij
bent en feest met ons mee!
Bijzijn is meemaken!
Graag tot d’n 11e van d’n 11e òp ’t plein ien Loën!
Met vriendelijke groet,
Stichting de Huibuuke

De OVO start op woensdagavond 20 september
het nieuwe seizoen
Alle leden van de OVO hebben
inmiddels de nieuwe kalender
van het komende seizoen 20172018 ontvangen. Daarin kunt u o.a. lezen dat we
20 september starten met een “van-alles-wat-quiz”.
Moderne techniek zal worden ingezet om van deze
avond een leuke, interactieve gebeurtenis te maken. Twee quizmasters zullen ons begeleiden en
vermaken.
De creagroep heeft ervoor gezorgd, dat we vanavond de creatieve voorwerpen kunnen bekijken,
die het komende seizoen gemaakt zullen worden.

OKER:
Op zaterdag 23, zondagmiddag 24, vrijdag 29 en
zaterdag 30 september geeft OKER een wervelende jubileumshow in de Pit. Vrijwilligers van de OVO
zullen zorgen voor het ophangen van de jassen van
de bezoekers die hiervoor een kleine bijdrage betalen. De opbrengst hiervan is voor onze vereniging.
Als er nog dames zijn van de OVO die ons hierbij
willen helpen, kunnen zij zich opgeven via onze
site: www.ovooverloon.nl

Wat komt:
Op 4 oktober a.s. is onze jaarlijkse filmavond bij eetcafé Museumzicht. De gekozen film heet “PS I love
you”, met Hilary Swank en Gerard Butler. Het is een
romantisch drama.
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Totaaloplossing
voor iedere klus!

Hubo XL klussendienst

Wij zijn specialist in maatwerk. Of het nu gaat om het afhangen van een deur, timmerwerkzaamheden
of het verbouwen van je zolder. Ook voor de kleinere klussen, zoals bijvoorbeeld een lamp vervangen
of een schilderij ophangen, staat onze klussendienst voor je klaar.
Wij meten, maken en monteren het graag voor je! Hubo XL Overloon helpt! Ook bij het
realiseren van je eigen ontwerpen kunnen wij je helpen.
Je huis beveiligen? Wij zijn PKVW gecertificeerd.

Hubo XL Overloon
Oploseweg 4, 5825 HN Overloon
Tel: 0478-642572
www.hubo.nl
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De BOS (Bibliotheek Op School)
is weer begonnen
Vrolijk huppelden de kinderen van groep 5-6 van de
bieb in de Pit terug naar school. Op hun rug een fel
oranje gekleurde rugzak met daarin 2 of 3 boeken.
Via het leefbaarheidsfonds van de Dorpsraad Overloon kreeg De Lónse Bieb voor elk kind een rugzak waarin de boeken ook bij slecht weer veilig en
droog vervoerd kunnen worden.
Eens in de 4 à 5 weken mogen alle kinderen van
de basisschool boeken uitzoeken, die ze op school
kunnen lezen. Soms worden er ook werkstukken of
spreekbeurten mee voorbereid.
De vrijwilligers van De Lónse Bieb staan elke maandagmiddag klaar om dit proces te begeleiden.

Kinderen die ook thuis graag willen lezen, kunnen
gratis lid worden van de bieb en kunnen dan zo
vaak als ze willen jeugdboeken en -tijdschriften komen lenen. Ook in de vakanties.
Voor meer informatie en opgave kun je terecht in
de Pit op maandag en vrijdag van 14.30 – 17.00 uur
en op woensdag van 15.00 – 19.30 uur.
Soms kan het gebeuren, dat wij onverwacht gesloten zijn bijv. voor een uitvaart. Dit wordt medegedeeld op de deur van de Pit en via facebook waar u
natuurlijk ook meer informatie over ons kunt vinden.
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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
- Manuele therapie
- Dryneedling
- Medische trainingstherapie
- Revalidatie bij heup- en knieprotheses
- Medical taping Concept (Kinesio tape)
- Therapie aan huis en instelling

De Bergkamp 32
5825 AG Overloon
Tel: 0487 – 640 520
Mobiel: 06 – 2500 5743
Email: info@fysioteunissen.nl
Internet: www.fysioteunissen.nl

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging

Gerrit Arts
Kantoor Overloon
24 uur bereikbaar op:

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

U ii tt vv aa aa rr tt vv ee rr zz oo rr gg ii n
n gg
U
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kalender van activiteiten vanaf 20 september
VRIJDAG 29 SEPTEMBER: Bijeenkomst van Samen
Eten. Aanvang om half zes. Adres: Leuke Broeders.
Aanmelding bij Christine Hendriks-Arts, 641719.

!!!!! DONDERDAG 5 OKTOBER: Viering van de Dag
van de Ouderen. Aanvang om 2 uur in de Pit. Zaal
open om half twee. Eindtijd rond half vijf. Program-

ma: o.a. zal dhr. Hans van de Broek uit Deurne - die
arts en specialist in het ziekenhuis aldaar was tot aan
zijn pensioen in 2015 - een humoristische, gevarieerde lezing houden. Uiteraard horen ook versnaperingen bij deze viering van de Internationale Dag
van de Ouderen. U weet dat u zeer welkom bent!!
ZONDAG 8 OKTOBER: Uit op Zondag. Van half drie
tot rond 4 uur in de Pit. Toegang vrij voor iedere belangstellende. Programma nu nog niet bekend.
WOENSDAG 11 OKTOBER: Koken voor Ouderen.
Om 12 uur in de Pit. Op uitnodiging op basis van
verjaardagsdatum en leeftijd.
VRIJDAG 27 OKTOBER: Bijeenkomst van Samen Eten
in “De Heeren van Overloon”. Aanvang om half zes.
Aanmelden bij Christine Hendriks-Arts, tel. 641719.
ZATERDAG 28 OKTOBER: KBO’s Najaarsreis naar de
bruinkoolmijnen in Duitsland en naar Aken. De folder met informatie alsmede aanmeldstrook is sinds
een week in het bezit van de leden. Lees ook in de
laatste Info het achtergrondartikel over het ontstaan en de winning van bruinkool. Een leerzaam
artikel bij een leerzame reis.
Verdere agenda, o.a. Algemene Najaarsvergadering
op donderdag 23 november; kerstviering op donderdag 21 december.

Overloonse Bridgeclub
We zijn aan een nieuw
seizoen begonnen.
Ditmaal met een vrije drive.
De drie sterkste paren in lijn 1 waren:
1 Corrie Hartong & Math Keulards
2 Corrie & Hans Visscher
3 Thea & Lex Biessels
In lijn 2 waren de drie beste paren:
1 Jac Huijs & Piet Willems
2 Nellie Basten & Ethel Hilhorst
3 Luus & Wim van Son

63.19%
59.03%
57.99%
67.01%
64.03%
57.15%

In lijn 3 waren de drie paren met de hoogste score:
1 Marthy van Pelt & Harrie de Bruijn
61.79%
2 Jo de Backer & Jos van de Pas
57.61%
2 Nelly Vloet & Henny Janssen
57.61%

♣

♦

In de daaropvolgende week zijn we gestart met
de reguliere competitie.
De drie sterkste paren in de gele lijn waren:
1 Jac Huijs & Piet Willems
66.32%
2 Truus Kusters & Bert Vloet
57.29%
3 Corrie & Hans Visscher
55.56%
In de rode lijn:
1 Luus & Wim van Son
2 José Clevers & Annie Siroen
3 Mien Kuenen & Truus Stiphout
3 Harrie de Bruijn & August Janssen

62.50%
56.25%
55.90%
55.90%

In de groene lijn:
1 Nelly & Piet Botden
2 Door van Tarwijk & Ko Sturm
3 Marianne Jennen & André Poels

60.50%
60.08%
54.83%

♠

♥
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Martin Gaus Hondenschool
Boxmeer -Venray
Jolande Segers geeft op haar trainingslocatie in Overloon
puppy stuifin, basiscursus en diverse vervolgtrainingen.
Voor meer informatie: www.martingausboxmeervenray.nl
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Twan Wilmsen | 06 51 252 699 | www.awing.nl
Voor computers, printers, wifi, cartridges,
Routers, onderhoud en reparatie.

Vakantie voorbij
De vakantieperiode zit er
weer op en de repetities van
HOT zijn weer in volle gang.
Naast onze wekelijkse repetitie-avonden is er ook
altijd minstens één studiedag. Op zo’n dag repeteren we alle scènes meerdere keren.
Door zo intensief met het stuk bezig te zijn, kun
je als speler steeds meer en beter in je personage
groeien.
Altijd een leerzame en nuttige, maar intensieve dag.
Met je tegenspelers transformeer je naar een andere werkelijkheid.
Namelijk die werkelijkheid die is gecreëerd door de
schrijver.

Een naam die u misschien niet zo heel veel zegt.
Maar de naam May Jansen zegt u waarschijnlijk wél
wat.
Zij is nl. al langere tijd onze regisseur en bewerkte
speciaal voor HOT de tekst.
Voornamelijk om het stuk wat in te korten.

De schrijver van het stuk van dit jaar is: Shelagh
Stephenson.

Met regelmaat houden we u graag op de hoogte.

Enkele scènes werden daarom aangepast en andere
werden geschrapt.
Het resultaat is een boeiend en prachtig stuk.
Wij nodigen u daarom nu al van harte uit voor een
van onze voorstellingen.
(25 en 26 november in de pit; de première is 18 november in het Weijertheater in Boxmeer).

Wekelijks inloopspreekuur
sociaal werker
Sociaal werker van Sociom, wonen welzijn en zorg
Diny Kuppen heeft wekelijks een inloopspreekuur
bij huisartsenpraktijk van den Boom in Overloon.
‘s Maandags van 8.30 uur tot 10.30 uur
Iedereen kan door omstandigheden in een kwetsbare positie terecht komen. Als problemen zich opstapelen, kan de Wwz-coördinator ondersteuning
bieden en informatie en advies geven over onderwerpen als wonen, welzijn, zorg, financiële regelingen enz. Het bevorderen en in stand houden van
de eigen regie en verantwoordelijkheid is ons uitgangspunt. Met als doel, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en leven.
De Wwz-coördinator kent de weg in de huidige wet
en regelgeving en is onafhankelijk. Zij werkt samen
met andere deskundigen zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen, woningcorporaties, ouderenverpleegkundige en vrijwilligers zoals de vrijwillige ouderenadviseurs.
Hebt u een vraag loop gerust dan eens binnen in de
praktijk van dr. den Boom, Baansestraat 6, Overloon
(U hoeft geen patiënt te zijn van dr. den Boom).
Diny Kuppen is te bereiken via Sociom T 0485700500
dinykuppen@sociom.nl
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Beter in je vel op een natuurlijke manier

1DWXXUSUDNWLMN9HOOLU
Praktijk voor natuurgeneeskunde,
acupunctuur, massages, voeding,
kruiden, supplementen

administraties en jaarrekeningen voor het MKB
- belastingaangiften en fiscaal advies voor het MKB

Nu ook elektrofysiologische meting en
behandeling met de SCIO-Biofeedback

- belastingaangiften en toeslagen voor particulieren
- gespecialiseerd in BTW-advies

Iris Vella Bamber
Natuurgeneeskundige

Wim Geurts
Federatie Belastingadviseur

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

Theobaldusweg 23
5825 BH OVERLOON
0478-641155 / 06-18882930

Consulten op afspraak; maandag,
woensdag, vrijdag en zaterdag

info@geurts-administratie.nl
www.geurts-administratie.nl

Surprise rol
Beierse frikadel
elke

Denk even terug aan een fijne zomeravond rond de barbecue
en neem dan een hap van onze nieuwe Special. Surprise!
Deze gehaktrol heeft een verrassende vulling van pulled pork
en barbecuesaus. Je bakt ‘m in de pan op middelhoog vuur in
15-20 minuten mooi bruin. Garen in de oven op 160 graden
kan ook.

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

4e GRATIS

VLEESWARENKOOPJE

100 gram varkensfricandeau
+ 100 gram gekookte worst

samen

SPECIAL

Surprise rol
(gehakt gevuld met
pulled pork)

100 gram

275

ELKE WOENSDAG

175

Gemengd of
rundergehakt
2x 500 gram

695

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
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*

Overloon Of geef ‘n massage cadeau!
* intensiviteit

0478 588 889 - Venray

Keizersveld 54, 5803 AN Venray
www.goemansuitvaartzorg.nl
Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

Aanbiedingen zijn geldig van 18 t/m 23 september 2017

KEURSLAGERKOOPJE

De special
van deze
week!

Nieuws van de Verjaardagenactie
Augustus, de laatste meteorologische zomermaand, was warm en
droog, zo schreef weerman Bert
in de vorige uitgave van Ons Eigen Erf. Als je dan bedenkt dat onze collectanten
bij die hitte geld moesten gaan inzamelen voor het
kinder- en jeugdwerk, verwacht je een matige opbrengst. Echter, niets is minder waar! De opbrengst
in augustus was maar liefst € 596,41. Daarmee was
deze maand voor de Verjaardagenactie ’n ware topper. Wellicht dat de jarigen royaler doneren als ze

Agenda
2017
1 september t/m 31 oktober
Zonnegroet, Statiegeldactie PLUS
Verbeeten t.b.v. Duofiets
20 september
KBO, Sociaal Culturele Dag in
Wanroij, Aanvang 10.00 uur
20 september
OVO, openingsavond met van-alles-wat-quiz, De Pit, 20.00 uur
21 september
EHBO, Herhalingslessen, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
22 september
Loën wet ‘t, spelavond
23 september
Fanfare, proeflessen blokfluiten,
De Pit, 13.40 - 14.15 uur
23 september
COA, Open dag AZC locatie Overloon, 12.00 - 16.00 uur
23 september
Loën wet ‘t, prijsuitreiking
23 september
Jubileumshow Zang- & theatergroep Oker 1967 - 2017, première
avondvoorstelling, De Pit, 20.15
uur
24 september
Jubileumshow Zang- & theatergroep Oker 1967 - 2017, middagvoorstelling, De Pit, 14.30 uur
29 september
KBO, Samen Eten
29 september
Jubileumshow Zang & theatergroep Oker 1967 - 2017, avondvoorstelling, De Pit, 20.15 uur
30 september
Jubileumshow Zang & theatergroep Oker 1967 - 2017, avondvoorstelling, De Pit, 20.15 uur

medelijden krijgen met onze collectanten… !
Als dat zo is, moet september toch wel helemaal
’n klapper worden, want gegarandeerd dat Bert in
de volgende uitgave schrijft dat de eerste maand
van de meteorologische herfst nat, koud, guur en
herfstachtig was. Wij verheugen ons nu al op een
giga opbrengst…!
Onze hartelijke dank aan alle jarigen van augustus.
Volgende keer meer nieuws van…
Stichting Verjaardagenactie Overloon

1 oktober
De Vlotter, korte rit, Partycentrum Bos, start 10.30 uur
2 oktober
Dorpsraad, vergadering, De Pit,
20.00 uur
3 oktober
OVO, natuurwandeling, De Pit,
13.00 uur
4 oktober
OVO, filmavond, Museumzicht,
20.00 uur
5 oktober
OVO, natuurwandeling, De Pit,
13.00 uur
5 oktober
KBO, viering Dag van de Ouderen, De Pit, 14.00 uur
6 oktober
Tennisclub, 60+ tennis
7 oktober
Fanfare, Brabantse Humoravond,
De Pit, 20.00 uur
8 oktober
Logeko, H. Mis (10.30 uur) en
aansluitend Koffieconcert (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
11 oktober
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00
uur
12 oktober
EHBO, Herhalingslessen, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
14 oktober
Gilde, oud papier ophalen
14 oktober
Parochie Maria Moeder van de
Kerk, Bedevaart naar Lourdes
14 oktober
Toerklub, Djeenz ATB avond toertocht

15 oktober
Toerklub, Djeenz ATB toertocht
15 oktober
Fanfare, Concours Fantastique,
schouwburg Venray, 15.00 uur
20 t/m 22 oktober
Tentfeest
22 oktober
MSV, 4x4 rijden door Land Rover
Club Holland, circuit Duivenbos
25 oktober
OVO, thema fysio-manueel therapeut Hans Theunissen, De Pit,
20.00 uur
25 oktober
Zonnegroet, Kienen
27 oktober
KBO, Samen Eten
28 oktober
KBO, Najaarsreis
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, 18.30 uur
1 november
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00
uur
5 november
Kindermarkt, tweedehands kleding en speelgoedbeurs, De Pit,
11 - 13.30 uur
6 november
Dorpsraad, vergadering, De Pit,
20.00 uur
9 november
EHBO, Herhalingslessen, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
11 november
Gilde, oud papier ophalen
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GROENINGEN - OVERLOON - VIERLINGSBEEK

SCHADEHERSTEL

WWW.AUTOKUSTERS.NL
Overloon:
Irenestraat 12 - Tel. 0478-641312
Vierlingsbeek: Grotestraat 69 - Tel. 0478-631901

ONDERHOUD & REPARATIE
COMPLETE REINIGING
VERKOOP & INKOOP

Gespecialiseerd in:
* elektrisch ontharen

Doei Zomer zon
Doei
Zomer
zon
Hallo
Herfst!
Hallo Herfst!

(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de diabetische voet
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de reumatische voet
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

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

Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
T 0478 642368

VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open
van 12.00 tot 18.00 uur
WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
dϬϲͳϭϮϵϵϭϵϳϵ
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11 november
Huibuuke, Feest op ‘t plein, 11.11
uur
12 november
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
16 november
KBO, IVN-wandeling
16 november
OVO,
naar
bowlingcentrum
Oostrum, vanaf Kerkplein, 19.30
uur
18 november
HOT, première Het geheugen van
water, de Weijer Boxmeer
18 november
Oker, Reünie voor leden en
oud-leden van Jongerenkerk/Jongerenkoor/Young Sound en Oker,
Partycentrum Bos, ’s avonds
23 november
KBO, Najaarsvergadering
24 november
KBO, Samen Eten
25 en 26 november
HOT, Het geheugen van water,
De Pit
29 november
OVO, thema Smartlappenkoor,
De Pit, 20.00 uur
4 december
Dorpsraad, vergadering, De Pit,
20.00 uur
6 december
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00
uur
9 december
Gilde, oud papier ophalen
9 december
SGO, Mark van de Veerdonk met
KaasKleum, De Pit, 20.00 uur
10 december
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
14 december
EHBO, Herhalingslessen, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
17 december
Huibuuke, kaartverkoop Bonte
Avond, De Pit, 11.00 uur
17 december
Fanfare, Kerstconcert
20 december
OVO, kerstviering, De Pit
21 december
KBO, kerstviering
29 december
KBO, Samen Eten

2018
3 januari
OVO, nieuwjaarsreceptie, samen
lachen, samen zingen, De Pit,
20.00 uur

7 januari
Huibuuke en Fanfare, Liedjesmiddag, De Pit, 13.49 uur
11 januari
EHBO, Herhalingslessen, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
17 januari
OVO, winterwandeling met snert,
Museumzicht, 19.00 uur
18 januari
EHBO, Herhalingslessen, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 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 Huiwage, vanaf 9.00 uur
27 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit,
20.00 uur
31 januari
OVO, jaarvergadering en Theetantes, De Pit, 20.00 uur
3 februari
Huibuuke, Mitlaifbal, De Pit,
14.11 uur
7 februari
Huibuuke, Bonte Avond Huize
Loôn, 19.00 uur
8 februari
EHBO, Herhalingslessen, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
10 februari
Huibuuke, stunt, receptie
11, 12 en 13 februari
Carnaval
20 februari
OVO, excursie anthurium kwekerij Meerlo, vanaf Kerkplein, 13.00
uur
21 februari
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00
uur
22 februari
OVO, excursie anthurium kwekerij Meerlo, vanaf Kerkplein, 13.00
uur
28 februari
OVO, thema TBS kliniek Venray,
De Pit, 20.00 uur
8 maart
EHBO, Herhalingslessen, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur

11 maart
OVO, internationale vrouwendag: dauwtrappen en ontbijten,
Raaijhal 8.30 uur
14 maart
OVO, thema autorijschool VenRij, De Pit, 20.00 uur
21 maart
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00
uur
28 maart
OVO, thema Jos van Katwijk en
Venant Lemmers, De Pit, 20.00
uur
10 april
OVO, excursie fruitteeltbedrijf
van Welie Stevensbeek, vanaf
Kerkplein 13.00 uur
11 april
OVO, thema depressie, De Pit,
20.00 uur
12 april
EHBO, Herhalingslessen, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
18 april
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00
uur
19 april
OVO, reisje Yakult fabriek Almere en rondrit ’t Gooi, vanaf Kerkplein, 7.30 uur
25 april
OVO, thema Oranjefeest, De Pit,
20.00 uur
16 mei
OVO, fietsen met Marjo, De Pit,
19.00 uur
17 mei
EHBO, Herhalingslessen, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
30 mei
OVO, afsluitingsavond, De Pit,
18.00 uur
2 en 3 juni
SSS ’18, Feestweekend 100-jarig
bestaan
8 en 9 juni
SSS ’18, Feestweekend 100-jarig
bestaan
14 juni
EHBO, Herhalingslessen, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
16 juni
Bridgeclub, Mijling Open Bridge
Drive
1 juli
Gilde, Koningschieten
26 augustus
Evenement Overloon Buitengewoon
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Ontmoetingspunt ‘t HELDER
Ruimte voor úw ideeën!
9 okt.

Mantrazingen met Yvonne van Oostrum
20.00 uur

27 okt.

Creatief vlechten met wilgentenen door
Jac de Cock uit Stevensbeek 14.00 – 17.00 uur
Voor volwassenen en kinderen

18 nov.

Meditatief concert door Hein Braat en Yvonne
Van Oostrum
Meer informatie vindt u op de website!

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

www.helder-overloon.com





Homeopathie,
een milde en
effectieve
geneeswijze voor
uiteenlopende
klachten.
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HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS

Warme Bakker Degen
Reclame: 25 t/m 30 september
• Pruimenvlaai
€ 10,35
• Oogstbrood
€ 1,90
• 8 Worstenbroodjes + 2 gratis

VERKOOP
•

Nieuwe en gebruikte
aanhangwagens en
paardentrailers

•

Onderdelen van alle
merken

ONDERHOUD

• Reparatie en keuring
van alle merken

VERHUUR
• Aanhangwagens en
Qaardentrailers

Reclame: 2 t/m 7 oktober
• Boerenappeltaart
• Lynse mik
• Speculaas

€ 5,30
€ 2,35
€ 2,40

Irenestraat 2 Overloon
Tel: 0478-641214
www bakkerijdegen nl

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

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

2

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
aanleveren uiterlijk

4 oktoberr
27 september 20.00 uur

Wel abonnee, maar geen
“Ons Eigen Erf” ontvangen?
Dan kunt u bij ‘Maurix Tweewielers’
(Vierlingsbeekseweg 7a) tijdens
openingstijden een exemplaar ophalen!

