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In Memoriam Henk Tolboom
* Hooglanderveen: 30 oktober 1937
† Amersfoort: 2 oktober 2017
Erelid van het Sint Theobaldusgilde
Inspirator…….
Stimulator……
Kort voordat hij 80 jaar zou zijn geworden, overleed
op 2 oktober jl. pater Henk Tolboom, Missionaris van
het Heilig Hart en vele jaren pastoor van Overloon en
Stevensbeek: namelijk van 1 oktober 1993 tot 1 juni
2011. Na 1 juni 2011 verhuisde hij naar Amersfoort,
waar hij ging wonen dicht bij zijn familie.
Op 7 oktober 2017 vond in de prachtig met bloemen
versierde H. Theobalduskerk van Overloon de uitvaartplechtigheid plaats. Pastoor Henk Tolboom woonde
weliswaar al ruim zes jaar in Amersfoort, maar het was
zijn wens om te worden begraven in zijn geliefde Overloon. Die liefde was geheel wederzijds, want pastoor
Henk Tolboom is hier altijd en door iedereen op handen gedragen. Dat bleek ook uit het grote aantal mensen dat bij zijn afscheidsviering op 7 oktober aanwezig was. En het kwam ten volle tot uiting in het luide
applaus, dat tijdens die viering spontaan klonk, toen
in een boodschap van onze bisschop Gerard de Korte
werd gezegd, dat pastoor Henk Tolboom een priester
was naar zijn hart, een priester dus naar het hart van
onze bisschop. Een priester met het hart op de goede
plaats.
Bij zijn foto staan de woorden inspirator en stimulator.
Die twee woorden tekenen hem ten voeten uit. Pastoor Tolboom was zijn tijd vooruit. Hij wist hoe belangrijk de zelfredzaamheid van een parochie zou worden
als het aantal priesters verder zou afnemen. Hoe vaak
hebben wij hem niet horen zeggen: de Kerk, dat zijn
wij!
De lezingen en woorden die in de afscheidsviering
werden gesproken, had hij zelf gekozen. Deze viering ademde daarmee voelbaar zijn geest. Voorganger
hierbij was pater Theo te Wierik, provinciaal overste
van de Missionarissen van het Heilig Hart. Met twee
medebroeders van pastoor Henk Tolboom ging hij, sa-

men met vier acolieten, op imposante wijze voor. Het
Sint Theobaldusgilde bewees hem in deze viering de
gilde-eer, met onder andere een persoonlijke wacht bij
de baar.
Een van de door pastoor Henk Tolboom gekozen lezingen kwam uit een brief van Paulus aan de Korintiërs.
Velen van ons kennen die lezing.
Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan
een dreunende gong of een schelle cimbaal.
Op prachtige wijze wordt in deze lezing de liefde bezongen.
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen
afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid
Maar wat zou Paulus opschrijven als hij in deze tijd
een brief aan de Kerk van Rome zou moeten sturen.
Die vraag had Henk Tolboom zich gesteld en het ant-

woord dat hij gaf, hoorden we in zijn aantekening
bij deze lezing. Als Paulus nu een brief aan de Kerk
van Rome zou schrijven, zou hij misschien zeggen:
“Jullie praten veel over liefde, maar in de praktijk
wordt de liefde maar al te vaak verstikt in wetten
en regels. Jullie doen alsof de Heilige Geest alleen
in jullie werkzaam is en dat jullie daarom naar niemand te luisteren hebben. Dat is liefdeloos. Daarmee hebben jullie de boodschap van Jezus niet
begrepen. Zijn Kerk zou moeten inspireren en niet
alsmaar zitten te decreteren’’.
Als u dit leest, ervaart u het ongetwijfeld zoals de
mensen in de Theobalduskerk op die zaterdag van 7
oktober. Het was alsof pastoor Tolboom weer voor
hen stond.
Ook bij zijn afscheid zes jaar geleden maakte hij eerlijk en oprecht duidelijk hoe de kerkleiders zouden
moeten zijn. Toen benadrukte hij dat het de grote
fout van de Kerk is om gelovigen te zien als onwetende schapen, die naar hen moeten luisteren, maar
dat zij zelf niet hoeven te luisteren naar de schapen.
Hetzelfde thema dus en dezelfde boodschap, want
het is aan de Kerk: ‘’het is aan ons allen om naar de
mensen te gaan, je hart te laten spreken en overal
te zeggen, dat het koninkrijk van God werkelijkheid kan worden overal waar mensen eerlijke zorg
hebben voor elkaar’’.

De Missionarissen van het Heilig Hart, het Sint Theobaldusgilde en al zijn vertrouwde parochianen
droegen bij aan een waardige afscheidsviering,
waarin de door pastoor Henk Tolboom uitgedragen
visie nogmaals de volle aandacht kreeg.
Ook het dankgebed dat Henk Tolboom voor zijn
eigen afscheid had geschreven, maakte indruk. Hij
dankte alle mensen die met hem verbonden zijn
geweest, die in stilte aan hem hadden gedacht, die
hem hadden kunnen bezielen en voor wie hij iets
mocht betekenen.
Pastoor Tolboom verhuisde, zoals gezegd, naar
Amersfoort. Terug naar zijn familie. Het lijntje met
Overloon en Stevensbeek bleef. Met bezoekjes, telefoontjes, e-mails en briefjes. Vooral rond zijn ziekzijn bleef er intensief contact.
Begin september bereikte ons het verdrietige bericht dat hij ongeneeslijk ziek was.
Op 2 oktober is hij, in het bijzijn van zijn naaste familie, overleden.
De naam van onze geliefde pastoor Henk Tolboom
zal voor altijd met Overloon en Stevensbeek verbonden zijn.

Het mag geen naam hebben
Hopelijk gaat Freunde Echo niet Slabakken…!
Wat is 25 jaar zingen bij Logeko als er een man naast je staat die dat al 50 jaar doet?
Open podium: het zal je maar gebeuren…!
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Oproep in verband met het snoeien van te
hoge struiken op de graven van ons kerkhof
Beste parochianen!
Wij als vrijwilligers op onze kerkhof, zorgen er het
hele jaar voor dat alles er netjes uitziet.
Als voorbereiding op de Allerzielenviering op 29 oktober willen wij er een extra tandje bij zetten.
Er zijn nogal wat grafzerken met te hoge struiken.
Wij willen u beleefd vragen die ZELF te snoeien
vóór 29 oktober. Indien hulp daarbij nodig is, wij
zijn elke dinsdagochtend aanwezig in verband met
onze werkzaamheden. U mag ons dan vragen om te
helpen met het snoeien.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Namens de vrijwilligers, Koos van der Hoff tel.
0622131792

Oproep in verband met het afval op ons kerkhof
In de weken en dagen vóór Allerzielen wordt ons
kerkhof extra mooi gemaakt door onze vrijwilligers,
die gedurende het hele jaar ons kerkhof zo zorgvuldig onderhouden. Er wordt geschoffeld, gemaaid,
gesnoeid en opgeruimd. Zodat alles er keurig uitziet. Ook de oude bloemen op de graven zelf worden door de nabestaanden meestal vervangen door
verse bloemen en de planten en struiken worden teruggesnoeid. U zult begrijpen dat er zodoende heel
Kerkberichten

veel afval van het kerkhof komt. De afvalcontainer
bij de ingang kan dit niet altijd volledig verwerken.
In de week vóór Allerzielen kan de container helaas
alleen op woensdag 25 oktober geledigd worden.
Indien u uw afval niet meer kwijt kunt in de container, vragen wij u vriendelijk dit mee naar huis te nemen, zodat er, zeker met Allerzielen, geen storend
afval naast de afvalcontainer komt te liggen.

der de overledenen van het afgelopen jaar, worden herdacht,
wordt gehouden op zondag 29
oktober aanvang 14.30 uur in
de Theobalduskerk. Aansluitend
is de zegening van de graven en
de urnen op ons kerkhof. De viering en de zegening worden verzorgd door de leden van de groep
Avondwake, met de muzikale
bijdrage van Logeko en Fanfare
Vriendenkring.
Vieringen 22 oktober – 4 november
Zondag 22 oktober 10.30 uur
Eucharistieviering

Allerzielenviering op zondag 29
oktober 14.30 uur in de Theobalduskerk

Voorganger: pastoor van der Sluis
Acoliet: Gerda Willems
Koor: Dames- en Herenkoor

De Allerzielenviering waarbij
onze overledenen, in het bijzon-

Intenties: 1ste jaargetijde is voor
Marjo Smeets-van den Hurk

Zaterdag 28 oktober 19.00 uur
Gebedsviering
Koor: Palet
Intenties voor 28 en 29 oktober:
jaargetijde is voor Bert Derks; de
intenties zijn ook voor pastoor
Henk Tolboom bij zijn 80ste geboortedag, voor Piet, Gerrit en
Martien Klaassen, Jos de Greef.
Zondag 29 oktober 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acoliet: Gerda Willems
Koor: Dames- en Herenkoor
Zondag 29 oktober 14.30 uur
Allerzielenviering
De Allerzielenviering waarbij
onze overledenen, in het bijzonder de overledenen van het afgelopen jaar, worden herdacht,
wordt gehouden op zondag 29
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oktober aanvang 14.30 uur in de
Theobalduskerk. Aansluitend is
de zegening van de graven en de
urnen op ons kerkhof. De viering
en de zegening worden verzorgd
door de leden van de groep
Avondwake, met de muzikale
bijdrage van Logeko en Fanfare
Vriendenkring.
Overleden
2 oktober pastoor Henk Tolboom
79 jaar

Kosterdienst

Vieringen in Huize Loôn

15 oktober – 21 oktober
Tiny Willems, tel. 641814

Maandag 23 oktober 19.00 uur
Eucharistieviering

22 oktober – 28 oktober 18.00 uur
Nelly van Gemert, tel. 642504

Maandag 30 oktober 19.00 uur
Eucharistieviering

28 oktober vanaf 18.00 uur –
4 november
Jan Hendriks, tel. 641753
5 november – 11 november
Tiny Willems, tel. 641814

Tv-uitzendingen

Cuyk, Grave, Uden, Veghel en Landerd.

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,

Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bijzondere feestdagen en op de vierde zaterdag van
de maand, in oktober op zaterdag 28 oktober om
19.00 uur, worden de vieringen uitgezonden vanuit
de kerk via het Tv-kanaal Omroep Land van Cuijk.

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 5 en 12
november bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk dinsdag 24 oktober op te geven.
U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden:
Met een envelop in de brievenbus naast de voordeur van de pastorie of
in de pastorie op zondagmorgen na de viering of
op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur.
De kosten voor een intentie bedragen € 10.

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.

Voor het melden van een overlijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat
van de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel.

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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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

GEBEDSDIENST
Zaterdagavond 28 oktober om 19.00 uur is er weer
een gebedsdienst in de kerk in Overloon. De dienst
wordt verzorgd door de gebedsdienstgroep en
zanggroep Palet.
Het thema van deze dienst heeft te maken met het
houden van…… .
Je kunt houden van iemand, van iets, van een plek,
van een situatie enzovoort.
Je komt niet zo snel op het idee dat je ook van jezelf
kunt houden.

En daar gaat het nu in deze dienst over: Je moet
goed voor jezelf zijn, anders kun je er niet voor een
ander zijn.
Een mooi thema om voor samen te komen, over te
denken, over te zingen en even over na te praten.
Iedereen is welkom om een uurtje in onze vertrouwde kerk bij elkaar te zijn.
Tot dan

Bram Verhofstad baalt geen seconde van gemiste medaille
Bram Verhofstad heeft op 7 oktober bij de WK turnen
in Montreal gestunt door als vierde te eindigen in de
vloerfinale. De 22-jarige Bosschenaar volbracht zijn
oefening zonder fouten. Het leverde hem een score
van 14,333 op. Het goud was voor titelverdediger Kenzo Shirai. De Japanner was net als in de kwalificaties
een klasse apart en kwam tot een score van 15,633.
Het was de eerste keer dat Verhofstad een finale
op een groot toernooi turnde. In de moderne tijd
deed een Nederlandse turner het nooit beter in een
WK-finale op het onderdeel vloer. Jeffrey Wammes
eindigde in 2005 in Melbourne als vijfde.
Verhofstad was pas in de finale beland nadat hij zijn
oefening in de kwalificaties had mogen overdoen
vanwege een geconstateerd gat in de vloer.
Met zijn beste score ooit (14,433) stond de in Overloon opgegroeide turner ineens in de WK-finale.
“Ik had dit niet echt verwacht, nee,” erkende hij na
de finale. “Ik ging er gewoon superblanco in. Had
het fantastisch naar mijn zin, voor al die mensen.
Lekker plezier maken, stuiteren op die vloer en opeens land je gewoon vier van de zes series perfect
en sta je er gewoon tussen.”
Van een gemiste kans op een medaille wilde Verhofstad dan ook niet spreken. “Ik baal totaal niet, dit is
een schitterende plek,” oordeelde de WK-debutant.

“Ik ben superblij. Trots op mezelf, op wat ik vandaag heb neergezet. Maar ik wil wel nog heel veel
uitbreiden in mijn oefening. Dan hoor ik echt bij de
groten.”

“Blije Brammetje” direct na de succesvolle vloeroefening.

Leefbaarheidsmeter Overloon
Hoe is het gesteld met het
woonklimaat, zijn er veel gezamenlijke activiteiten, zeggen
buurtbewoners elkaar gedag, ligt er veel troep op
straat, zijn er onverzorgde stukken groen. Dit zijn
allemaal vragen waar je over na kunt denken als je
het hebt over leefbaarheid. Momenteel is Sociom
bezig met een onderzoek naar de leefbaarheid in
Overloon en wij zijn erg benieuwd naar uw mening!
Leefbaarheid is een begrip dat veel wordt gebruikt,
maar waarvan niemand precies weet wat het betekent. Het heeft te maken met hoe prettig het is om
ergens te wonen, maar hier heeft iedereen zijn ei-

gen maatstaven voor. Wij
verstaan onder leefbaarheid, de aantrekkelijkheid
van een gebied of gemeenschap om er te wonen,
werken of te recreëren.
Om erachter te komen of uw buurt leefbaar is
heeft Sociom sinds augustus een enquête uitgezet. Deze enquête kan nog t/m zondag 8 oktober
ingevuld worden. Dus, bent u woonachtig in Overloon en heeft u de kans nog niet gekregen om de
enquête in te vullen? Ga dan snel naar de website www.sociom.nl en klik bovenaan de pagina op
het kopje ‘nieuws’. Hier vindt u een artikel over
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de Leefbaarheidsmeter Overloon met daarin de link
naar de enquête.
Net als u hechten wij veel waarde aan het feit dat u
veilig, aangenaam en zo lang mogelijk in uw dorp
kunt blijven wonen. Signalen die u afgeeft zullen
wij, waar mogelijk, neerleggen bij diegene die hier
ook wat aan kan doen. Bijvoorbeeld de politie, woningcorporatie, gemeentelijke dienst, enzovoort.
Hoe duidelijker uw signaal, des te concreter kunnen
we deze ook neerleggen bij de juiste personen.

Mocht u n.a.v. bovenstaande nog iets willen verduidelijken, dan kom ik graag naar u toe. U kunt
contact met mij opnemen door te bellen naar 0610431344 of een mail te sturen naar
samantharegeer@sociom.nl.
Meer informatie over het werk van Sociom vindt u
op onze website www.sociom.nl.
De resultaten die uit de enquête naar voren zijn gekomen zullen in de maand oktober via verschillende
kanalen worden gecommuniceerd.

Succesvolle boekpresentatie ‘Over de Maas’
van Harrie Bloemen
1e oplage na een dag uitverkocht

Zondag 8 oktober jl. vond in het Oorlogsmuseum te
Overloon de boekpresentatie plaats van het boek
‘Over de Maas’ van Harrie Bloemen. Onder het toeziend oog van ruim 150 bezoekers nam de 88-jarige
Harrie Bloemen het eerste exemplaar in ontvangst
uit handen van Freek Steeghs van uitgeverij Datawyse. In het boek vertelt hij zijn verhaal als 15-jarige
jongen in de oorlog.

Al snel waren alle beschikbare boeken - en daarmee
de 1e oplage - uitverkocht. Momenteel wordt er
werk gemaakt van de 2e druk.
Het boek is inmiddels te reserveren in twee versies:
een paperback en hardcover variant, te reserveren
via bol.com.

Directeur Erik van den Dungen
verzorgde met zijn woorden
de officiële opening. Tijdens
de middag was er een speciaal
optreden van Saull (Auke Classens) met Maartje Smedts en
gastbijdragen van Pieter Classens, Wim Michels en Maarten
Sijberts. Ook zong een afvaardiging van het mannenkoor met daarbij Harrie Bloemen een aantal oorlogsliederen die
ook de revue passeren in het
boek.
Na afloop van het officiële gedeelte signeerde de kersverse
auteur het boek voor de bezoekers.
V.l.n.r.: Freek Steeghs, Lotte Steeghs, Harrie Bloemen en Stan Steeghs.

Moravanka “the Queen of brass” in Overloon
Op zaterdag 28 oktober
komt blaaskapel Moravanka voor een zeer uniek
optreden naar Overloon, op uitnodiging van blaaskapel Freunde Echo.
Het verhaal van Moravanka begint eigenlijk in het
jaar 1941, het geboorte jaar van Jan Slabak. Jan
Slabak komt uit de omgeving van Kyjov gelegen in
de mooie streek Moravië. Moravië heeft altijd een
geheel eigen muzikale folklore gehad met temperament, gevoel en meeslepende melodieën gecom-

6

bineerd met typische klederdrachten. Klederdrachten die per streek weer onderling verschillen, maar
de muziek is zeer algemeen herkenbaar. Jan Slabak
studeerde aan het conservatorium in Brno en speelde in verschillende dans- en jazzorkesten, symfonische orkesten, operaorkest en radio-orkest, blaaskapellen en was een gerenommeerde solotrompettist.
In 1972 startte hij een studio-orkest dat zowel de
Slowaakse als de Moravische volksmuziek ten gehore bracht. Een geheel eigen typische sound werd
gecreëerd en blaaskapel Moravanka was geboren.

In 1973 kwam de doorbraak van Moravanka. Een
40 minuten durende speciale televisie-uitzending
waarin Moravanka mocht spelen, was de echte
doorbraak naar het grote publiek. Volksmuziek
“nieuwe stijl” was een feit.
In 1975 kreeg Moravanka haar eerste gouden plaat.
Er volgden nog vele gouden platen vanaf die tijd,
met zelfs een platina en een diamanten onderscheiding. Lp’s gingen als warme broodjes over de
toonbank en het bleef niet alleen bij optredens in
het toenmalige Oost-Europa. West-Europa was ook
helemaal gecharmeerd van deze “nieuwe” muziekstijl. De lp’s en cassettebandjes gingen, en gaan nu
nog, de hele wereld over. Sinds de oprichting van
Moravanka is nog altijd Maestro Jan Slabak de muzikale leider van deze prachtige blaaskapel en een
voorbeeld voor vele amateurmuzikanten.
Wie Moravië zegt, zegt zingen. Moravanka heeft
daarom ook een fantastische zangformatie, be-

staande uit: Ivana Slabakova,
Daniela Magalova, Bretislav
Orsicka,
Jan
Slak en ook nog
Frantisek Uher.
De journalisten
gaven
Moravanka de passende titel, “die Königin der Tsjechischen Blasmusik”, of te wel “The Queen of Brass”.
Kaarten voor dit speciale en eenmalige concert zijn
verkrijgbaar via de website www.blaaskapel.nl of
telefonisch via Ton Keizers: 0478-642399.
Blaaskapel Freunde Echo zal zelf de avond openen.
Aanvang concert 19.30 uur – Zaal open om 18.30 uur
– Locatie gemeenschapshuis de pit – Datum: zaterdag
28 oktober in Overloon

Huldiging jubilarissen
Tijdens het koffieconcert op zondag 8 oktober jl.
werden, onder veel publieke belangstelling, twee
leden van LOGEKO gehuldigd: Paula Tönnissen was 25
jaar lid en Koos van der Hoff 50 jaar lid van het koor.
Beiden kregen de bondsspeld opgespeld, ontvingen
een oorkonde en werden in de bloemetjes gezet.
Tot grote verrassing van iedereen werd door wethouder Jeu Verstraaten tijdens het koffieconcert de
Gemeentelijke Speld van Verdienste uitgereikt aan
Koos, voor al het vrijwilligerswerk dat hij de afgelopen 50 jaar voor de gemeenschap Overloon heeft
gedaan.
Sinds 1967 is hij lid van zangvereniging LOGEKO in
Overloon. Hij is 28 jaar bestuurlijk actief geweest
voor de vereniging als voorzitter en vicevoorzitter.
In 2000 heeft hij zijn bestuursfunctie neergelegd en
vanaf die tijd is hij nog steeds actief lid van de muziekcommissie en zet hij zich ook op tal van andere
manieren in voor de vereniging.

Daarnaast was Koos in 1967 medeoprichter van het
‘Jongerenkoor’ in Overloon waar hij tevens dirigent
werd. In de loop der jaren kreeg het koor andere
namen: ‘Jongerenkerk Overloon’, ‘Young Sound’ en
‘Zang- en Theatergroep Oker’.
Tot aan het einde van zijn lidmaatschap in 1990 was
hij actief bij verschillende voorbereidende werkzaamheden en was hij diverse jaren bestuurslid.
Vanaf eind jaren zeventig maakt de heer Van der
Hoff zich verdienstelijk voor de kerkgemeenschap
van Overloon. In 2002 ontving hij daarvoor de Pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia’.
We kunnen terugkijken op een geslaagde zondagochtend en bedanken iedereen die hieraan een
steentje heeft bijgedragen.
PR LOGEKO
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De jeugd aan het roer in het Huibuukelând:
Jeugdcarnaval 2018
De spanning bij de kinderen van
groep 8 neemt langzaam toe. De
carnaval nadert en zij hebben dit
jaar een belangrijke taak te vervullen: “Met zijn allen een fantastische carnaval maken voor jong en oud”.
De commissie jeugdcarnaval is daarom weer volop
bezig met de voorbereiding. Ook in 2018 worden
alle rollen van de jeugdcarnaval uitgevoerd door de
kinderen van groep 8 van de Josefschool.
Alle ouders krijgen informatie over de verkiezingen
en de jeugdcarnaval via een brief die verzonden
wordt door school. Deze brief is ook terug te vinden
op de website van de Huibuuke (www.huibuuke.nl).
Hoe u uw kind kunt aanmelden staat o.a. beschreven in deze brief. Het is natuurlijk wel belangrijk dat
de kinderen die meedoen tijdens de carnaval aanwezig zijn. Wil uw kind toch meedoen, maar bent u
met de carnaval bijvoorbeeld op vakantie, dan kan
uw kind wel een rol vervullen binnen het thema.
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Vermeld dit wel even op het opgaveformulier.
Ook kinderen die in groep 8 zitten, in Overloon wonen maar daar niet op school zitten, mogen gezellig
meedoen. Vergeet de kinderen niet vóór 10 november op te geven bij Mechie Beurskens: (bpb@planet.
nl of 06-38436709).
Het thema “Jungle” van de jeugdcarnaval 2018 is
door de kinderen van groep 8 gekozen. Op dinsdag
21 november om 20.00 uur wordt in de Josefschool
de eerste bijeenkomst voor de ouders/verzorgers
van alle deelnemende kinderen georganiseerd. Op
deze avond worden de plannen aan de hand van
een opgesteld draaiboek doorgesproken en de taken verdeeld.
De jeugdcarnaval presenteert zich op zondag 7 januari tijdens de liedjesmiddag. Iedereen is van harte
welkom. Zorg dat ook jij daar bij bent.
Commissie Jeugdcarnaval de Huibuuke

Jaarvergadering Âld Prinse één feest…!
’n Feestvergadering is pas ’n feestvergadering als vergaderen ’n feest is.
En daarom mag de jaarvergadering
van de Âld Prinse, 30 september bij
Effe, terecht ’n feestvergadering genoemd worden.
Eenmalig werd er dit jaar - vanwege Loën wet ‘t van de traditie afgeweken om te vergaderen de zaterdag na Prinsjesdag.

Maarten zal zijn, moet het bestuur nog overleggen.
Henk Weerts legde zijn taak neer, omdat hij het te
druk heeft nu hij voorzitter van De Huibuuke is geworden. Wat Theo Klaassen gaat doen met de zee
aan vrije tijd die nu over hem komt, bleef in een
waas van mysterie gehuld. Als nieuwe bestuursleden werden Jos Henckens en Peter Verhofstad met
algemene stemmen gekozen.

Zoals het ’n Âld Prinse-vergadering betaamt, werd
het weer een hilarische aangelegenheid.
Flauwekul ten top. Maar ook bij serieuze momenten
in het leven werd stilgestaan. Uit piëteit voor de in
het afgelopen verenigingsjaar overleden collega’s
Wim Ewals en Geert van Glabbeek vroeg voorzitter
Jeu Verstraaten bij aanvang van de vergadering ’n
ogenblik stilte. Ook Bert Weerts, die onlangs overleden is, werd in dit rouwbetoon betrokken. Bert is
geen oud-prins maar bij veel van de oud-prinsen is
hij adjudant geweest, anderen hebben met hem in
het carnavalsbestuur gezeten en hij was een carnavalsbeest bij uitstek.

Omdat de zittende voorzitter dat naar hun mening
te zuinig deed, stonden oud-voorzitters Theo Cremers en David Henckens in de rij om de scheidende
bestuurders te bejubelen. Na deze plichtplegingen
werden de activiteiten van het komende carnavalsjaar doorgenomen. Voor de Âld Prinse wordt
het een bijzonder jaar, want volgend jaar bestaat
de Âld Prinsegild (de APG) 3x11 jaar. Een jubileum
dat de oude heren in 2018 uitbundig gaan vieren.
U hoort hier beslist nog meer van. Tijdens het 11e
van de 11e spektakel voor de kerk is er al een eerste
voorproefje van het komende Âld Prinse-jubileum.

Er werd tijdens deze vergadering afscheid genomen van twee bestuursleden: Penningmeester Theo
Klaassen stelde na 28 jaar zijn functie ter beschikking (maar de functie blijft in de familie, want zijn
taak wordt overgenomen door zijn kleine neefje
Martin Derks) en Secretaris Henk Weerts (Pietzoon)
geeft na 14 jaar de pen aan Maarten. Over wie die
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De Âld Prinse-vergadering is nog steeds een strikte
mannenaangelegenheid. Daarom hadden ze voor
hun eega’s, die liefkozend Kroonjuwelen worden
genoemd, een excursie bij het Thomashuis geregeld. Nadat de dames enthousiast over hetgeen ze
gehoord en gezien hadden terugkwamen, werd de
avond besloten met een gezellig samenzijn.

KBO-Overloon
(opgericht anno 1955)

kalender van activiteiten vanaf 18 oktober
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 in het
bezit van de leden. Voor de 51 reizigers geldt: lees
ook in de laatste Info het achtergrondartikel over
het ontstaan en de winning van bruinkool. Zo voorbereid steekt u nog meer op van deze dagreis. De
bus is inmiddels volgeboekt met 51 leden.
WOENSDAG 8 NOVEMBER: Koken voor ouderen.
Op uitnodiging. Deze hangt af van leeftijd (tachtig-plus) en de datum van verjaardag. Waar worden
de heerlijke spijzen genuttigd? In de foyer van de
pit.
Het begint om 12.00 uur.
ZONDAG 12 NOVEMBER: Uit op zondag. In de pit.
Van half drie tot rond 4 uur. Het programma zal nog
bekend gemaakt worden. Gratis toegang voor iede-

re belangstellende, lid of geen lid.
DONDERDAG 23 NOVEMBER: Algemene Najaarsvergadering. Van twee tot rond half vijf. De uitnodiging hiervoor met agenda/programma wordt begin
november bij de leden bezorgd.
VRIJDAG 24 NOVEMBER: Bijeenkomst van Samen
Eten. Aanvang: half zes. Info en aanmelden bij Christine Hendriks-Arts op telefoonnummer 641719.
Verdere agenda, o.a. bezoek Rijksmuseum Amsterdam (onder zeer klein voorbehoud) met de
Museumplusbus op 4 december. Meer hierover,
met aanmeldingsformulier, bij de volgende Ons en
Nieuwsbrief begin november.
Kerstviering op donderdag 21 december (= herinnering, immers deze datum staat uiteraard al op ieders
kalender, smartphone of tablet).
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Judoka’s
succesvol
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Afgelopen zondag 1 oktober was er een judotoernooi in Nieuw-Bergen. Daar
heeft een aantal judoka’s aan meegedaan en prijzen gewonnen.
Een 3de prijs ging naar Maaike Vogelsangs uit Overloon.
Nog een 3de prijs ging naar Noah Richter uit Overloon.
En een 3de prijs naar Yaro Fleuren uit Holthees. Het
was een groot toernooi met 300 judoka’s en de judoka’ s hebben goede prestaties geleverd.
Wil je een keer meedoen met een judoles, kijk dan
op www. budomixsport.nl
Of bel: 06 13054673.
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Geweest: natuurwandeling met Peter Philipsen
Op dinsdagmiddag 3 oktober
maakte Peter met 19 dames van
de O.V.O. een educatieve natuurwandeling door onze Overloonse
bossen. Het weer was goed en Peter vertelde uitvoerig over wat hij doet en over de omgeving. Zijn
beroep is boswachter. Hij organiseert wandelingen
in de Overloonse bossen. Daarnaast is hij ook jager.
Hij leidt ook mensen op die jager willen worden via
een jachtcursus. Veel jongeren als ook 37% vrouwen, hebben de cursus gevolgd.
Het is uniek in Nederland dat de Overloonse bevolking zo dicht bij de bossen mag wonen. Alleen
Overloonse jagers mogen in het Overloonse bosgebied jagen. Peter vertelde over verschillende dieren
en hoe zij er aan toe zijn in onze bossen. Ook vertelde hij dat er nog steeds mensen sterven, omdat ze
giftige paddenstoelen plukken en eten. Ook wordt
er veel afval in het bos achtergelaten, bijvoorbeeld
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vuilniszakken, plastic en briefjes van speurtochten
blijven aan boomstammen hangen en worden niet
opgeruimd.
Na een uur wandelen bood Maria Philipsen ons in
het bos koffie en thee aan. We werden verrast met
lekkere hapjes zoals gerookte ree, gans, makreel en
een Jägermeister.
Peter vertelde ook dat hij wildavonden verzorgt in
samenwerking met Thijs Hubers en echtgenote Maria.
Aangekomen bij ‘de pit’ werd Peter bedankt voor
het vertellen van zijn boeiend verhaal en werd er
door Maria nog informatie uitgedeeld over de jagersvereniging.
WAT KOMT: 25 oktober fysio-manueel therapeut
Hans Teunissen.

Vergeten verhalen uit de oorlog
In de rubriek “Nellie vertelt…” deze keer:
Het waargebeurde verhaal van een Nederlands oorlogsbruidje in Canada
In de eindstrijd van de oorlog, de bevrijding, was de
dankbaarheid voor de geallieerden vaak groot. Men
groette de soldaten als helden, ze waren overal welkom en de moed van de soldaten charmeerde de bevrijde meiden ook. Velen van hen kregen relaties met
mannen uit verre oorden, sommigen emigreerden naar
hun geliefden, anderen kregen kinderen van ‘hun’ helden. Zo gebeurde het ook dat er mensen naar Canada
vertrokken om er een nieuw leven op te bouwen.
Mijn oma bleef altijd in Nederland wonen, in het dorp
waar ze was grootgebracht, maar twee van haar zusjes
besloten om te emigreren naar Canada. Daar betrokken zij, met hun echtgenoten, ieder een eigen boerderij, wat in Nederland niet mogelijk was. De familie
bleef contact onderhouden en af en toe, als de situatie
het toestond, kwamen de zussen bij elkaar op bezoek.
Op een van deze reizen naar Canada kwamen Oma
Nellie en haar zus Tiny iemand tegen.
Als zussen onder elkaar praatten ze vaak plat Overloons, het dialect waarmee beiden zijn grootgebracht.
Ze ondernamen veel samen en merkten die keer op
dat er, vrij regelmatig, iemand achter hen aanliep. Ze
keken af en toe om, naar de vreemde vrouw die hen
volgde. Dit ging zo door voor een langere tijd, totdat
de vrouw op hen afstapte. En zij sprak ook plat Brabants! Zij verstond de zussen en ze antwoordde in hun
gemeenschappelijke taal. En zij had hun een levensverhaal te vertellen:
De vrouw vertelde van de oorlog, van haar leven in die
tijd en de bevrijding. Ze herinnerde zich de vreugde

van die tijd, de verlichting van de lasten, de mogelijkheden om weer uit te gaan en de ontmoetingen met
de soldaten die gelegerd werden in de buurt en wat
tijd kregen ter ontspanning. Ze bleven voor korte tijd
en trokken weer verder, om de rest van het land ook
te bevrijden. Ze vertelde dat zij ook uit was geweest
met een van de soldaten, een Canadees met wie ze
ook een klik had. Deze klik en het uitgaan werden iets
te intiem, wat bleek nadat bekend werd dat ze in verwachting was van hem.
Haar ouders reageerden hierop door haar uit huis
te zetten, gezien ze het een schande vonden dat de
vrouw zwanger was buiten het huwelijk. Haar soldaat
was haar echter niet vergeten en kwam terug voor
haar. Ze ging met hem mee naar Canada en begon
daar een nieuw leven. Ze werd door de familie van de
soldaat liefdevol in de armen gesloten en trouwde uiteindelijk ook met hem. In die dagen was het moeilijk
voor mensen om de eindjes aan elkaar te knopen en
ook toen haar man werk had gevonden was het nog
steeds geen vetpot. Hierom had ze nooit de gelegenheid gehad om terug te gaan naar Nederland, alsook
het feit dat ze door haar familie niet meer welkom zou
worden geheten. Dit vanwege de schande die zij over
haar familie gebracht had. Hoe het ook zij, ze was Nederland nooit meer vergeten.
En met dat verhaal liep ze de zussen Nellie en Tiny tegen het lijf in Nova Scotia. Ze was opgelucht dat ze
haar verhaal kwijt kon bij iemand die haar moedertaal
sprak. Het gesprek was lang en diep ontroerd namen
de dames weer afscheid. Dit was de keerzijde van de
bevrijding. Er werd daarna nooit meer contact opgenomen. En het verhaal werd nooit meer vergeten.
Nellie Derks-Klaassen en Arjan Derks, 11-2-2017

In 2117 ...
Tijdige bosverjonging is van groot belang in het bosbeheer. Op die manier zorgen we ervoor dat er over 100
jaar nog steeds een constante aanvoer van hout is uit
het bos. We kijken eigenlijk 100 jaar vóóruit en proberen de behoeftes van die tijd in te schatten.
In 2117 zie ik hier een volgroeide eik. Een mooie rechte
eik van zo’n 45 cm dik. In 2117 is er een wereld, waarin veel behoefte is aan hernieuwbare grondstoffen. In
dat jaar wordt deze eik gekapt. Via de biomassa hub
van de regio oost Brabant aan de Maas wordt hij verwerkt. Deels wordt hij verzaagd omdat hoogwaardige
meubels nog steeds in trek zijn. Maar voor het grootse
deel wordt hij gesplitst in tientallen grondstoffen voor
de chemische, de automobiel- en textiel industrie. Ook
langs de Maas staan dan diverse van zulke biobased
fabrieken. Zij zijn de lokale biochemie -die dan niet
meer op olie en gas draait-, maar eik-raffinage producten produceert. De producten gaan naar Noord-Afri-

ka dat dan de economische motor van de
wereld is nadat China
vergrijsd is na 2060.
De EU bestaat niet
meer, maar daarvoor
zijn nieuwe vormen
van flexibele samenwerking ontstaan. De
handel is helemaal gericht op Noord Afrika
waar veel Europeanen
(en Lónders) wekelijks
naar toe reizen omdat
daar
werkgelegenheid is. Ook een deel
van onze eik gaat daar
naar toe.
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Ook hier ter plekke is het klimaat veranderd in 2117,
maar de landbouw en bosbouw gedijen nog steeds
goed, wel met nieuwe soorten en gewassen. Ons bos
is veranderd maar recreatie is belangrijk gebleven.
Ook voor Overloon dat met de regio Oost Brabant een
groen gebied is gebleven tussen de Randstad en het
Ruhrgebied. In Overloon is het noodklooster weer her-

bouwd om toeristen te trekken. Deels is het afgewerkt
met het kostbare eikenhout dat in 2117 zeldzaam is
geworden. De Lónders van 2117 (nog steeds Huibuuke)
zijn de Gemeente Boxmeer uit een grijs verleden dankbaar dat er in 2017 geïnvesteerd werd in aanplant van
goede kwaliteit boompjes.
Gert-Jan Nabuurs

Fanfare Vriendenkring trots op resultaat
van Concours Fantastique!
Maanden van voorbereiding, van eindeloos repeteren
en natuurlijk ook van heel veel plezier tijdens de repetities; dat was nodig om Concours Fantastique afgelopen zondag in een vrijwel uitverkochte Schouwburg van Venray tot een succes te maken. De herfstzon
scheen prachtig over het Venrayse Schouwburgplein
en de muzikanten van Fanfare Vriendenkring waren er
meer dan klaar voor.
Fanfare Vriendenkring wilde het toegestroomde publiek niet zomaar naar muziek laten luisteren, maar
wilde hen muziek laten beleven. In de breedste zin van
het woord.
En dat is gelukt! Er werden niet gewoon noten geblazen, er werd muziek gemaakt waar gevoel in zat en
wat de bezoekers van Concours Fantastique niet onberoerd liet.
Je kon in de zaal een speld horen vallen toen de muzikanten de komst van nieuw leven aankondigden in het
stuk ‘New Life’ of toen ze de slag om Pompei musiceer-

den in het prachtige ‘Rubicon’. Na de pauze nam het
Venray’s mannenkoor met ruim 100 zingende heren
het stokje van de fanfare over en bracht een prachtig
licht programma.
Het was genieten, met een grote G voor de muzikanten én voor het publiek dat in groten getale genoot
van dit bijzondere Concours Fantastique!
Tijdens Concours Fantastique werd het fanfareorkest
ook beoordeeld door een jury. Dat zij ons vervolgens
ook nog een dikke eerste prijs bezorgden, dat we in
de 1e divisie blijven spelen en een prachtige score van
84,2 punten behaalden; daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op!
Kon u er afgelopen zondag niet bij zijn en bent u toch
nieuwsgierig geworden naar wat hier nu gebeurd is?
We spelen een klein gedeelte van dit programma ook
tijdens ons kerstconcert op zondag 17 december. Reserveer die datum dus gerust op uw kalender, dan zien we
u dan graag in onze eigen Theobalduskerk in Overloon.

Vrijwilligerspunt Sociom:
de nieuwe naam voor vijf vrijwilligerspunten!
In het Land van Cuijk zijn vier vrijwilligerspunten actief onder de naam Actieradius. Vanaf nu gaan deze
verder onder de nieuwe naam Vrijwilligerspunt Sociom. Ook de gemeente Sint Anthonis sluit weer
aan als vijfde vrijwilligerspunt. Een nieuwe naam,
maar de werkwijze blijft hetzelfde.
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Wat doet het Vrijwilligerspunt?
Het Vrijwilligerspunt is hét portaal voor vrijwillige
inzet. Een van de belangrijkste taken is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Bewoners op
zoek naar vrijwilligerswerk worden gekoppeld aan
vacatures die (vrijwilligers)organisaties plaatsen in
onze (digitale) vacaturebank. Voor iedereen is een

passende en leuke vacature te vinden. Wij zorgen
voor de geslaagde match!
Daarnaast versterkt het Vrijwilligerspunt organisaties door middel van informatie en advies. Bijvoorbeeld over het opstellen van vrijwilligersbeleid, collectieve verzekering, wet- en regelgeving en andere
actuele thema’s op het gebied van vrijwilligerswerk.
Het Vrijwilligerspunt vergroot de burgerkracht door
het stimuleren van vrijwillige inzet. Veel mensen
weten ons te vinden voor vrijwilligersvragen, burgerinitiatieven of vragen over burenhulp. We zoeken
altijd naar een passend antwoord. Ook als dit betekent dat we nieuwe wegen moeten bewandelen.
Gemeente Sint Anthonis
De gemeente Sint Anthonis is per 1 september opnieuw aangesloten bij het Vrijwilligerspunt. De va-

caturebank wordt weer actief voor organisaties en
bewoners kunnen in hun eigen gemeente terecht
voor het vinden van vrijwilligerswerk. De komende
maanden worden vrijwilligersorganisaties uitgenodigd, zodat we samen werken aan een goed vrijwilligersklimaat in deze gemeente.
Waar vindt u ons?
In elke gemeente is een lokaal vrijwilligerspunt
waar een team van enthousiaste vrijwilligers met u
in gesprek gaat om samen een passende vacature te
vinden. U kunt een afspraak met ons maken maar
ook tijdens openingsuren binnenlopen. De coördinatoren sturen het team van vrijwilligers aan. Vrijwilligerspunt is onderdeel van Sociom. Openingstijden per vrijwilligerspunt vindt u op onze website
http://www.sociom.nl/vrijwilligerspunt. U kunt ons
ook bereiken via vrijwilligerspunt@sociom.nl of telefonisch op (0485)700500.
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Dag van de Mantelzorg 2017, komt u ook?
U bent mantelzorger als u
langdurig zorgt voor uw naaste. Daarom verdient u om in het zonnetje gezet te
worden!
Het Steunpunt Mantelzorg organiseert in het kader
van de landelijke ‘Dag van de Mantelzorg’ op 10
november 2017 een ontspannen bijeenkomst op de
middag en avond, voor alle mantelzorgers woonachtig in het Land van Cuijk.
De Dag van de Mantelzorg vindt plaats in Cultureel
Centrum Myllesweerd in Mill.
Middag van 14.00 – 17.00 uur en avond van 19.00 –
22.00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst kunt u kiezen uit een
drietal workshops zoals een Pilates les, meezingen
met VoiceMill of een workshop: “Klein geluk voor
mantelzorgers”. Na de workshops is er gelegenheid
om gezellig samen te zijn met een lekker hapje en
drankje.
Als u diegene die u verzorgt, moeilijk alleen kunt
achterlaten, kunt u contact opnemen met Steunpunt Mantelzorg. Samen zoeken we naar mogelijkheden, die het beste aansluiten bij uw situatie.
Voor meer informatie en aanmelden (voor 30 oktober 2017) via de website: www.mantelzorglvc.nl of
tel: 0485-846739.

13

Teresa, John, Mia en Caty betreuren het overlijden van hun (schoon)moeder Vi.
Helaas is het onmogelijk om iedereen persoonlijk uit te nodigen voor het afscheid.
Daarom bent u van harte uitgenodigd om hen bij te staan op
25 en 26 november in ‘de pit’
en op
18 november in het Weijertheater in Boxmeer,
aanvang 20.15 uur.
Moeder was allergisch voor lelietjes-van-dalen.

VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open
van 12.00 tot 18.00 uur
WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
dϬϲͳϭϮϵϵϭϵϳϵ

Inschrijving kinderkleding- en
speelgoedbeurs
Op zondag 5 november wordt van 11.00 tot 13.30 uur een tweedehands kinderkleding- en
speelgoedbeurs gehouden in gemeenschapshuis “de pit” te Overloon.
Huur een tafel voor € 5,00 op een grondplek van 2 bij 2 meter.
Verkoop hier je kinderkleding, het speelgoed dat je niet meer gebruikt of de babyuitzet die je
niet meer nodig hebt.
De opbrengst van je verkoop is voor jezelf.
De opbrengst van de entree gaat naar ons goede doel “Edukans”.
Volwassenen betalen: € 2,00
Ben je tussen de 13 en 18 jaar dan betaal je € 1,00
Kinderen t/m 12 jaar mogen gratis naar binnen.
Kijk voor meer info op onze facebookpagina: kindermarkt & schoenmaatjes Overloon
Heb je vragen of wil je deelnemen, stuur dan een e-mail naar: kindermarktoverloon@gmail.com
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Venrayse muur in Overloon
In het afgelopen weekend konden ruim 1800 mensen een nieuwe muurschildering zien in het Oorlogsmuseum. Het is een
tijdelijk project van ‘De Rake Kwasten’.
Bij het festival Schijt aan de Grens, anderhalve
maand geleden, werd een grote muurschildering
gemaakt. Hierin werd een aantal grote maatschappelijke problemen verwerkt. Die muur is nu te zien
in het Oorlogsmuseum Overloon. Hij werd gemaakt
op initiatief van schildergroep De Rake Kwasten.
Maar ook spontane schilders uit het publiek werkten er aan mee. In feite is het een dubbele muurschildering, want beide kanten van de muur zijn
onder handen genomen.
De hele muur is eigenlijk een portret van deze tijd.
Zo zijn bijvoorbeeld grensmuren te zien, een kleu-

rige knipoog naar de plannen van Trump. Maar je
ziet ook de mensen die deze muren proberen te
trotseren. En verder bootvluchtelingen die hun land
verlaten, honger, armoe, tot aan oliemaatschappijen die de Noordpool en het leefgebied van de Indianen bedreigen.
De Rake Kwasten (Anton Biemans, Wim Custers,
Kees Moerkerk en Peter Peeters) doen met dit schilderij een beroep op iedereen om de wereld te helpen verbeteren en leefbaar te maken voor nu en
volgende generaties. Hun ideaal is om samen toe te
werken naar een maatschappij waarin oorlog echt
alleen nog maar in een museum thuishoort.
De muur blijft in het Oorlogsmuseum te zien tot en
met de kerstvakantie.

Sinterklaas is weer in aantocht!
Op zondag 19 november brengt de
Sint weer een bezoek aan Overloon.
De route van de intocht is: Raaijweg
– Generaal Hasbroucklaan - Vierlingsbeekseweg – 14 Oktoberplein – Engelseweg.
De Sint zal, voordat hij naar “de pit” gaat, natuurlijk
ook even een bezoekje brengen aan “Huize Loôn”
om de oudere inwoners van Overloon te begroeten.
De mensen die aan de route wonen, verzoeken wij

vriendelijk om op deze middag vanaf 14.00 uur de
auto’s op opritten of parkeerplaatsen te zetten, zodat de Sint ongehinderd richting “de pit” kan en de
kinderen alles goed kunnen zien.
Wij willen u alvast bedankten voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten,
Stichting Sinterklaascomité Overloon
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De herfst kumt ‘r án!
Òp ‘t moment det we dizzen briêf schriêve raegent
‘t det ‘t zekt en waeit ‘t zó’n beist. De daag worre
korter en de aovende langer, de zòmmer is definitief vörbeej. Tied dus um mit ‘n lekker dik boek beej
de kachel te kruupe of um de site van Wie wá bewaart wer ‘s goêd te bekiêke.

be weej wer ‘n neej thema.
Dè göt dit kwartaal ovver ‘Schijt án de Grens’. Dör
Hetty Coppis wört truggekeke òp dit festival worán
weej van Wie wá bewaart mit veul plezier hebbe
mitgewerkt. De foto’s zien gemakt dör Albert Hendriks.

En dor is wer ‘nen hoëp òp te ziên. Nie alliën zien
de woordelieste ien de afgeloëpe mónde ángevuld
- van de gavel ien de riêk loëpe is iën van de moie
uutdrukkinge die weej mit behulp van ònze klankbordgroep beej hebbe kunne schriêve - mar ok heb-

Kiek mar ‘s òp de site, veul laes- en kiêkplezier!
Nog efkes dit: hedde òpmerkinge, commentaar of
suggesties vör ánvulling van ònze woordelieste, lót
‘t dan wiëte via ‘t gasteboek of de mail. Weej huure
gaer van òllie.

Doe mee met de kledinginzamelactie
van Sam’s Kledingactie in Overloon
en steun Cordaid Mensen in Nood!
Deze maand oktober vindt in Overloon de kledinginzameling van Sam’s Kledingactie voor Mensen
in Nood plaats. U kunt dan uw gebruikte kleding,
schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken brengen bij het volgende adres:
De schuur van de Fam. Arts, tegenover Vierlingsbeekseweg 50.
Dit is met affiche aangegeven.
Deze worden begin november opgehaald.
Bij voorbaat dank.

VERTELLING

Mensen in Nood zal
zorgdragen dat uw bijdrage een goede bestemming krijgt.
Ed Lucassen
Josephien v.d. Hoogenhof
Conny van Mil
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de
gesteunde projecten kunt u kijken op
www.samskledingactie.nl
of bellen naar 073-687 10 60.

door Frank en Monique van der Zanden

dinsdagavond 14 november
Ontmoetingspunt ’t Helder Overloon
20.00 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur):

‘LICHT’
“Zonder jou is de wereld niet compleet.”
Wij lezen voor...
Welkom, ga zitten. Luister naar het verhaal van Licht en naar
de muziek. Kijk in de ogen van mensen uit de hele wereld, in de
ogen van kinderen en van dieren. Luister en kijk en word
ademloos diep geraakt door het besef: ik ben deel van dit
allemaal, voor altijd.
Toegang gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Aanmelden is fijn: t-helder@ziggo.nl of
0478-641404/06-27007511 ’t Helder verzorgt de consumpties; geen PIN aanwezig
Meer informatie over Licht: www.lichtvertelling.nl
Het gelijknamige boek is te koop voor € 12,50; signeren mogelijk
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“PLIEN”

WORKSHOP kerstbal breien

DANKBETUIGING
Wij danken u allen heel hartelijk voor uw
medeleven bij het overlijden van
mijn lieve man, onze vader, opa en ouwe opa.

Na een geweldige start en eerste maanden
met mijn winkeltje “Plien” aan het
Museumplein ga ik starten met de workshops
in mijn winkel / atelier van 9.30 tot 11.30 uur.
Met de kerst in het vooruitzicht gaan we wat
bijzonders maken. Laagdrempelig en zeker
niet te moeilijk en voor € 20,- is deze
workshop, inclusief materiaal en consumptie,
zeker wat voor jou.
1e Workshop: 2 en 9 november
2e Workshop: 16 en 23 november
Voor informatie:
www.plien-overloon.jouwweb.nl
Museumlaan 30
Tel.: 06 22250859

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

JAN JACOBS
(Jan de Slegter)
Een bijzonder woord van dank aan het
St. Theobaldusgilde en de gildebroeders uit
de regio die voor een mooie en waardige
afscheidsviering met gilde-eer
hebben gezorgd.
Dit was indrukwekkend!
Nogmaals hartelijk dank!
Fien Jacobs-Janssen
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

TE
KOOP:
Vlassertstraat 4
Vlassertst
Vrijstaande woning in het centrum
Sinds 2012 tot nu volledig gerenoveerd
(binnen en buiten)
Ruime woonkamer met open keuken
4 slaapkamers, 2 badkamers
Grote tuin met garage en overkapping
Perceel: 475 m2
Inhoud: 575 m3
Meer informatie: 06-14264324
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Beste Kinderen van de F,
Wij (de Sinterklaascommissie)
hebben weer een Sinterklaasavondje georganiseerd voor onze
jongste jeugd, de F.
We beginnen de avond al om 17.45 uur (tot 19.15
uur) voor de jongste F-jeugd, te weten JO7 en JO8.
Vanaf 19.45 uur (tot ? uur) voor de wat ouderen
JO9 1, JO9 2 en JO9 3.

Allen welkom op vrijdagavond 1 december a.s. in de kantine van SSS ’18
en hopelijk heel veel plezier.
Groetjes Sinterklaascommissie SSS ‘18

Nieuws van de Verjaardagenactie
Je verjaardag is een bijzondere
aangelegenheid. Daarom krijg je
cadeaus, hangen er slingers, geef
je ’n feestje. Soms gaat dat feestje door tot diep in de nacht. De volgende ochtend
is dan vaak een deceptie; of je hebt ’n zwaar hoofd
vanwege de late uurtjes, of je bent bekaf van het
zorgen dat je gasten niks tekort kwamen. Je moet
dan voor jezelf vaak bekennen dat je wel ouder
bent geworden, maar niet verstandiger!

’n ander. Wat mooi dat dan de Verjaardagenactie
langs komt; je kunt zo een financiële bijdrage leveren aan het Overloonse kinder- en jeugdwerk, wat
je beslist een goed gevoel geeft.
In Overloon doen heel veel mensen mee aan deze
actie. In september leverde dat maar liefst
€ 418,02 op voor dat goede doel.

Omdat de verjaardag zo’n bijzondere dag is, willen
veel mensen bij die gelegenheid ook iets doen voor

Stichting Verjaardagenactie Overloon

Namens de kinderen hartelijk dank aan alle jarigen
van september en volgende keer meer nieuws van…
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Ontmoetingspunt ‘t HELDER
Ruimte voor úw ideeën!
27 okt.

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

5 nov.

Optreden muziekgroep Simons 15.00 uur
www.pietersimons.nl

7 nov.

Workshop ‘Maak je eigen bouillonpasta’
Door Petroesjka Splint
19.30 uur

14 nov.

‘Licht’ – meditatieve vertelling door Frank en
Monique vd Zanden 20.00 uur entree gratis
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

Overloon -

0478 588 889 - Venray

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

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: 04ϳϴ – 640 520
Mobiel: 06 – 2500 5743
Email: info@fysioteunissen.nl
Internet: www.fysioteunissen.nl

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging
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Vrijwilligersbijeenkomst de Pit
op 1 oktober bijzonder geslaagd
Op 1 oktober jl. had het bestuur van Stichting Gemeenschapshuis Overloon “de pit” een gezellige
middag georganiseerd voor al haar vrijwilligers.

Enerzijds een bedankje voor de inzet van de vrijwilligers, anderzijds ook als een kennismaking met de
gehele ploeg.

De middag was bijzonder geslaagd, ontspannend
en gezellig. De ontvangst was met koffie en vlaai,
waarna voorzitter Fons van Mil een welkomstwoordje tot de vrijwilligers richtte. Tevens gaf hij
een inkijkje wat de inzet van vrijwilligers betekende voor de exploitatie van de pit. Tot zijn verrassing
werd Fons zelf geëerd voor zijn 25-jarig jubileum als
vrijwilliger van de pit. Voor zijn vrouw Marijke was
er een fijne bos bloemen.

de titel: “Vrijwilliger van het Jaar”.

Daarna ging de groep aan de slag met indoorspellen en werd er onder grote hilariteit gestreden om

De middag werd afgesloten met een sfeervol en uitstekend buffet.
Nog steeds is “de pit” opzoek naar versterking van
het team vrijwilligers. Heb je tijd over en wil je je
dienstbaar maken voor de gemeenschap Overloon,
neem dan contact op met:
Chrit Joosten, bestuurslid SGO de Pit
chm.joosten@ziggo.nl of 06-39013581

Vrijwilligers “de pit” (foto: Albert Hendriks)
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Beter in je vel op een natuurlijke manier
Ɛ͛:ĂĐŬsĞƌŵĞƵůĞŶƵǁƉůĂĂƚƐĞůŝũŬĞĐŽŶƚĂĐƚƉĞƌƐŽŽŶ
ǀŽŽƌ;ƚŝũĚĞůŝũŬͿƉĞƌƐŽŶĞĞů͘
tŝůƚƵŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŽǀĞƌĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶǀĂŶ
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚƵŝƚǌĞŶĚĞŶ͕ǁĞƌǀŝŶŐΘƐĞůĞĐƚŝĞĞŶͬŽĨ
ƉĂǇƌŽůůŝŶŐŶĞĞŵĚĂŶĐŽŶƚĂĐƚŵĞƚŵŝũŽƉ͘
/ŬŬŽŵŐƌĂĂŐďŝũƵůĂŶŐƐŽŵĞĞŶĞŶĂŶĚĞƌƚŽĞƚĞ
ůŝĐŚƚĞŶ͘

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

Nu ook elektrofysiologische meting en
behandeling met de SCIO-Biofeedback
Iris Vella Bamber
Natuurgeneeskundige

dĞů͗ϬϲϭϰϲϱϳϳϵϲKǀĞƌůŽŽŶ
:ĂĐŬ͘ǀĞƌŵĞƵůĞŶΛŚĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘Ŷů
ǁǁǁ͘ŚĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘Ŷů

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

,ĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘ŶůǀŽŽƌĞĞŶŐŽĞĚĞŵĂƚĐŚ
ƚƵƐƐĞŶǁĞƌŬŐĞǀĞƌĞŶ;ƚŝũĚĞůŝũŬͿƉĞƌƐŽŶĞĞů͘

Consulten op afspraak; maandag,
woensdag, vrijdag en zaterdag

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

Overloonse Bridgeclub
Tijdens de 4e zitting waren de drie sterkste paren
in de gele lijn:
1 Truus Kusters & Bert Vloet
2 Corrie Hartong & Math Keulards
3 Marijke v. den Boom & Aike v. Glabbeek

60.07%
59.38%
57.29%

In de rode lijn:
1 Annie Siroen & Jan den Hoedt
2 Tineke & Jan Donath
3 Ricky Henckens & Koos Bongers

58.68%
57.99%
57.29%

In de groene lijn:
1 Jo den Backer & Jos van de Pas
2 Ko Sturm & Thom Kuijpers
3 Annemie Huijbers & Riny van Sundert

66.14%
56.25%
53.95%

♣ ♦♠ ♥
In de rode lijn:
1 Annie Siroen & Jan den Hoedt
2 Mien Kuenen & August Janssen
2 Tineke & Jan Donath

57.08%
55.00%
55.00%

In de groene lijn:
1 Jo den Backer & Jos van de Pas
2 Nellie Jeuken & Marthy van Pelt
3 Marianne Jennen & André Poels

57.71%
56.32%
53.47%

Op de 5e zitting waren de drie beste paren in
de gele lijn:
1 Corrie Hartong & Math Keulards
57.64%
2 Bart Jans & Harrie Raaijmakers
54.17%
3 Miny & Wiel Verhoeven
53.82%

♣ ♦♠ ♥
Agenda
2017
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, Museumzicht, 13.30 uur
27 oktober
KBO, Samen Eten
28 oktober
KBO, Najaarsreis naar de bruinkoolmijnen in Duitsland en naar
Aken
28 oktober
Freunde Echo, Moravanka o.l.v.
Jan Slabak, De Pit, 19.30 uur

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
11 november
Huibuuke, Feest op ‘t plein, 11.11
uur
12 november
KBO en SWOGB, Uit op Zondag,
de Pit, 14.30 - 16.00 uur

14 november
’t Helder, “Licht” - meditatieve
vertelling door Frank en Monique
v.d. Zanden, Ontmoetingspunt ’t
Helder, 20.00 uur
16 november
KBO, IVN-wandeling
16 november
OVO,
naar
bowlingcentrum
Oostrum, vanaf Kerkplein, 19.30
uur
18 november
HOT, première Het geheugen van
water, Weijertheater Boxmeer
18 november
Oker, Reünie voor leden en
oud-leden van Jongerenkerk/Jongerenkoor/Young Sound en Oker,
Partycentrum Bos, ’s avonds
18 en 19 november
SSS’18, Voorverkoop Tickets Millstreetband en Rowwen Hèze,
Kantine SSS’18, 11.00 - 18.00 uur
19 november
Intocht St. Nicolaas, vanaf 14.00
uur
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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

Peperelli steak

De special
van deze
week!

Erwtensoep

2e liter
HALVE PRIJS

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Een biefstukje gevuld met geroosterde paprikareepjes en
pepersaus. Olie/boter verwarmen en lekker bruin bakken
in de pan ongeveer 8-10 minuten.

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

Peperelli steak
100 gram

275

500 gram

850

ELKE DINSDAG

Gepaneerde
schnitzels
4 stuks

695

Aanbiedingen zijn geldig van 16 t/m 21 oktober 2017

KEURSLAGERKOOPJE

23 november
KBO, Najaarsvergadering, de Pit,
14.00 uur - 16.30 uur
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
KBO, Bezoek Rijksmuseum Amsterdam met Museumplusbus
(onder klein voorbehoud)
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
Toerklub, Coppis & Cruijsen ATB
toertocht
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
10 maart
Oker, Het Pentagram Mysterie,
Schouwburg Venray, 20.15 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
18 t/m 22 augustus
Kermis
26 augustus
Evenement Overloon Buitengewoon
28 september
Loën wet ‘t, Spelavond
29 september
Loën wet ‘t, Feestavond
14 oktober
Dutchbricks, LEGO®-evenement,
de Pit, 10.00 - 17.00 uur
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Homeopathie,
een milde en
effectieve
geneeswijze voor
uiteenlopende
klachten.
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HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS

VERKOOP
•

Nieuwe en gebruikte
aanhangwagens en
paardentrailers

•

Onderdelen van alle
merken

ONDERHOUD

• Reparatie en keuring
van alle merken

VERHUUR

Warme Bakker Degen
Reclame: 23 t/m 28 oktober
• Appelkaneelvlaai
€ 10,35
• Tarwebrood
€ 1,95
• 4 Krentenbollen + 1 gratis
Reclame: 30 oktober t/m 4 november
• Halloweenvlaai
€ 10,50
• Waldkornbrood
€ 2,35
• Ontbijtkoek
€ 2,35
Irenestraat 2 Overloon
Tel: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

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

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

1 november
25 oktober 20.00 uur

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

