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Dag liev  k ndere   Ove o ,
H t s b jn  z ve , e  wat h   e  óc  e  nt-

 en   ! I  o p at   e  h e  p 
z n ag 19 n vem e  dens d  n oc t  Ove o !

D t a  h   d  S nt   d  z e   eve  p e  
e  na  N de n  a e  a    k e     
e   d  u e  nog  w re , zo at d  i -

e  s ve l g ve  d  e  ku e  e . I  e  
e  e  u s e  e  t e  h  r  . 

H t    p e  ent! I  h  at u s ie -
de  eve  o  j li  en .
W e  j li  wat t o  e  a  u s s?

I  h  a  e   a  k e ,  a de  e  -
e a  ve c end ,   
é  e , iere . D  e -
e  i   zag d de  o  -
e e  kun s. 
E  liep fs e   n  

t e  od  e s e  h  
  c e e . 

O  was i der e  l ! I  n  h t ac g   ie !
I  z  a  o   e  w e  e  i  kun s e  

e !

Te g  S  e    o  h  v  a  h t e e   ó  i  kun s  
ku e . E  kun s a   h   e    j li  d  ag a e  ie  

s   Ove o  a e ! 
Ma  at  i t ng  l jve  a  k e , h   nog ng i t s ku -
e  ie  wat a   at r  u s e a  e  . W e  j li  t  c ie ? 

Z de  j li  nde s e  b i  ku e  c jve    ju t e  o i  e ng ku -
e  e   wat e  e a   at u s e   e  d   ku e  ure ? 

J  kunt  b i    e ng  d  b ieve b s e   S n e as, d  n t 
n s d  od  b ieve b s b  d  PLUS.

Ma   ag na u l  o  e  b i  c jve    e  e ng e  o  
S n e as .

T   ,
Zw   i t
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Het mag geen naam hebben

Alweer ’n tentfeest - nu op ’t plein…!

Waar komt dit papier vandaan en waar gaat het heen?  Gert-Jan Nabuurs en de Gild weten het…!

De jacht op jachtrechten is geopend…!

PS
Dit jaar heeft de Sint ook aan de kinderen gedacht 
die een “Glutenallergie” hebben.
Heeft uw zoon of dochter een “Gluten”-allergie 
dan zal de Snoepinpak-Piet zorgen dat er ná afl oop 
van het programma een glutenvrij snoepzakje in 
“de pit” af te halen is. Wél zou de Snoepinpak-Piet 
willen weten welke kinderen een “Glutenallergie” 
hebben. U kunt de naam van uw zoon of dochter 
opgeven via: robberden@gmail.com. 

Programma Gemeenschapshuis
Na de intocht is er voor de peuters en de kinderen 
van de basisschool een programma in “de pit”. De 
peuters en de kinderen van de basisschool t/m groep 
4 worden verwacht in de grote zaal van “de pit” 
(natuurlijk zijn de ouders ook van harte welkom). 
Voor de grotere jeugd is er een fi lmprogramma in 
de blauwe zaal. De kinderen van groep 5 mogen 
kiezen of ze naar de grote of de blauwe zaal gaan. 
De kinderen ontvangen hiervoor op school een toe-
gangskaartje. 
Voor het fi lmprogramma wordt een bijdrage van 
€ 1.00 gevraagd. 

De kinderen die niet in Overloon naar school gaan, 
kunnen vanaf 6 november bij de DA een toegangs-
kaartje halen.

De route van de intocht
De intocht start om 14.30uur en zal gaan via de vol-
gende straten: 
Raaijweg – Generaal Hasbroucklaan - Vierlingsbeek-
seweg – 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 14.00uur de 
auto’s op opritten of parkeerplaatsen te zetten, zo-
dat de Sint ongehinderd richting “de pit” kan en de 
kinderen alles goed kunnen zien.
Wij willen u alvast bedankten voor uw medewer-
king.

Het Sinterklaascomité

Steeds meer steun voor speeltuin

Speeltuin Gewoon Buiten 
heeft inmiddels meer dan 

50.000 euro bij elkaar gesprokkeld.

De speeltuin wordt gerealiseerd in het Museumpark 
in Overloon. “De vorige keer verscheen er nog een 
artikel dat we 7500 euro toegezegd hebben gekre-
gen van het Prins Bernhard Cultuurfonds,” zegt ini-
tiatiefneemster Renuka van Gaal. “Een paar dagen 
later kregen we bericht dat we 5000 euro krijgen 
van Stichting SFO. Daarnaast kregen we na een ge-
sprek met het bestuur van de Kiwanis het bericht 
dat ook zij een bijdrage willen leveren ter waarde 
van 500 euro.”

De Stichting ontvangt tevens 1000 van het Aman-
tia fonds. “En we kregen het fi jne nieuws dat we 
van de Rabobank 15.000 euro krijgen voor Stichting 
Beperking zonder Grenzen, zodat de speeltuin ook 

toegankelijk wordt voor mensen met een rolstoel, 
scootmobiel of rollator en dat we een speeltoestel 
kunnen aanschaffen voor kinderen in een rolstoel. 
We hebben nu al een aardig startkapitaal van maar 
liefs 53.844 euro en hopen gauw een leuk bedrag 
van het VSB-fonds toegezegd te krijgen. Dit fonds 
is namelijk erg enthousiast over ons project, twee 
jaar geleden zijn we immers 11de geworden met de 
verzilver-je-idee-wedstrijd waaraan ruim 500 pro-
jecten meededen. Uiteraard gaan we er vanuit dat 
er nog meer fondsen een fi nanciele bijdrage willen 
leveren, zodat we na het verkrijgen van de vergun-
ning van start kunnen. Want wie wil er nou geen 
speeltuin die gratis voor iedereen toegankelijk is?”

Ondernemers die ook een bijdrage willen leveren 
kunnen contact opnemen met Renuka van Gaal (06 
19066949). 
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Kerkberichten

Vieringen 5 november – 18 no-
vember

Zondag 5 november 10.30 uur
Eucharistieviering en Kinder-
woorddienst

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

Intenties voor 28 en 29 oktober: 
jaargetijde is voor Bert Derks; de 
intenties zijn ook voor pastoor 
Henk Tolboom bij zijn 80ste ge-
boortedag, voor Piet, Gerrit en 

Martien Klaassen, Jos de Greef.

Zondag 12 november 10.30 uur
Eucharistieviering

Voorganger: pastoor van der Sluis
Acolieten: Ans Abels en Wim Na-
buurs
Koor: Dames- en Herenkoor

Overleden
2 oktober Piet van Vegchel,73 jaar
14 oktober Truus Jans-Crooijmans, 
83 jaar

Kosterdienst
28 oktober vanaf 18.00 uur - 
4 november
Jan Hendriks, tel. 641753

5 november – 11 november
Tiny Willems, tel. 641814

12 november – 18 november
Nelly van Gemert, tel. 642504

19 november – 25 november
18.00 uur
Jan Hendriks, tel. 641753

Vieringen in Huize Loôn

Maandag 6 november 19.00 uur
Eucharistieviering

Maandag 13 november 19.00 uur
Eucharistieviering

Beste ouders/verzorgers.
Het thema van deze zondag is: 
Hoe kun je doen wat goed is 
om te doen?
Door de regels te volgen, maar 
dat is niet altijd gemakkelijk.

Weet je wat een opschepper is? 
Iemand die denkt overal altijd 

het beste in te zijn. Die ook niets van zichzelf wil 
delen met de anderen. Zou zo iemand veel vrien-
den hebben, denk je? Zo was er eens een haantje 
van goud wat boven op de allerhoogste kerktoren 
van de stad woonde. Hij vindt de anderen hanen die 
niet van goud zijn op de kleine kerktorens maar ge-
woon en wil niets van ze weten. Maar op een nacht 
gaat het heel hard stormen. Hoe zou dat afl open? 
Dat gaan we samen ontdekken. Kom je ook luiste-
ren en meedoen?

Als je dit jaar je communie gaat doen, zou het erg fi jn 
zijn, als je naar de kinderwoorddienst komt. Zo kun 
je al meemaken wat er allemaal in de kerk gebeurt, 
waarom Jezus zo belangrijk is voor ons allemaal. 

Wat is een kinderwoorddienst?
Wij hebben voor de kinderen in een aparte ruimte 

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 bé-
tje eng vindt, mogen je papa of mama/ opa of oma 
meelopen.

Wij gaan samen met jullie het kinderevangelie ver-
tellen en uitleggen. Meestal hebben we hier even 
een kort gesprekje over, we spelen een spel of heb-
ben een knutselwerkje over het verhaal (evangelie) 
van die zondag. En een gebed waar we mee afslui-
ten. 
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. Ie-
dereen 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 5 november.

Gerda Willems.
Heb je nog vragen, mag je me ook bellen: 0478 
642213 of via gerdawillemsjanssen@hotmail.com

Tv-uitzendingen

U kunt via de Omroep Land van Cuijk, voorheen de 
BLOS RTV Boxmeer, naar de uitzendingen kijken via 
kanaal 40. De uitzendingen zijn alleen te ontvangen 
voor Ziggo abonnees. De digitale Tv-programma’s 
zijn, behalve in de gemeente Boxmeer, ook te zien 
in de gemeenten St. Anthonis, Mill en St. Hubert, 

Cuyk, Grave, Uden, Veghel en Landerd. 

Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bij-
zondere feestdagen en op de vierde zaterdag van 
de maand, in november op zaterdag 25 november 
om 19.00 uur, worden de vieringen uitgezonden 
vanuit de kerk via het Tv-kanaal Omroep Land van 
Cuijk. 
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Bereikbaarheid Parochie 
Maria, Moeder van de Kerk

Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende adres: 
Lepelstraat 13 A, 5845 BK St. Anthonis,

tel. 0485-471246 en is geopend van maandag t/m woens-
dag van 09.00-12.30 uur en op vrijdag van 09.00-12.30 uur 

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

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

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 19, 25 en 
26 november bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf 
vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze 
uiterlijk dinsdag 7 november op te geven. 
U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden:
Met een envelop in de brievenbus naast de voor-
deur van de pastorie of 
in de pastorie op zondagmorgen na de viering of
op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur.
De kosten voor een intentie bedragen € 10.

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

0623887860. Nadat binnen de parochie een ken-
nisgeving van overlijden is ontvangen, zullen bij de 
eerstvolgende mogelijkheid om 18.00 uur de kerk-
klokken worden geluid en zal melding worden ge-
daan op de parochiesite: www.theobaldusparochie.
nl. 

Uitgebreide informatie over de deelparochie 
H. Theobaldus kunt u vinden op de website
www.theobaldusparochie.nl.

Voor vragen of andere zaken kunt u zich richten 
naar het emailadres:
info@theobaldusparochie.nl. 

Binnenlopen in de pastorie
op dinsdagmorgen

Iedere dinsdag is er gelegenheid om bin-
nen te lopen in de pastorie voor het opge-
ven van een intentie, een praatje, samen 
een kopje koffi e drinken, voor een vraag 
of als u iets te melden hebt.

De pastorie is hiervoor geopend van 10.00 
– 11.30 uur. Wel even aanbellen! Ook de
kerk is dan open voor het opsteken van
een kaarsje en een gebed.

Informatieavond H. Vormsel 2018

Sint Anthonis, 24 oktober 
2017

Betreft: Informatieavond H. Vormsel 2018

Beste ouders, meisjes en jongens in groep 8

In de Parochie Maria Moeder van Kerk zijn twee de-
zelfde informatieavonden voor het H. Vormsel 2018 
gepland op diverse locaties:
Op maandag 27 november van 20.00 – 21.15 uur op 
het parochiecentrum Maria Moeder van de Kerk, 
Lepelstraat 13a, Sint Anthonis;
Op dinsdag 28 of donderdag 30 november van 20.00 
– 21.15 uur op basisschool Het Telraam, Kerkstraat
Zuid 24, Oeffelt of in de sacristie van de San Salvator
kerk, Kerkplein 4, Oeffelt.

Op deze avonden informeren wij u graag over het 
nieuw en verkort vormselproject Vormfun2 en is er 
gelegenheid om vragen te stellen. Bovendien ont-
vangt u op deze avond het inschrijfformulier. U 
wordt verzocht het formulier uiterlijk 7 december 
in te leveren bij de vormselwerkgroep ter plaatse of 
op te sturen naar/ af te geven bij het parochiecen-
trum Maria Moeder van de Kerk, Lepelstraat 13a, 

5845 BK Sint Anthonis. 

Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn om 
op één van deze avonden aanwezig te zijn, dan kunt 
u een e-mail sturen naar secretariaat@parochiema-
riamoedervandekerk.nl of bellen naar 0485-471246
(op werkdagen van 9.00 – 12.30 uur behalve don-
derdags) en zenden wij u een inschrijfformulier toe.

Met vriendelijke groet,
namens pastoor Van der Sluis

Mevrouw Jantje Bax
pastoraal werkster 
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Goud blinkt voor Mar en Lei

Vrijdag 3 november is de grote dag, dat Leo Jacobs 
(71) en Mar van der Voorn (69) vijftig jaar getrouwd
zijn, lezen we op de handgeschreven uitnodiging. “Ik 
kan goed met de computer overweg, maar handge-
schreven vind ik mooier”, zegt Mar. Zeker! Met zo’n
handschrift zijn wij het daar mee eens. Vijftig jaar
getrouwd “Een hele prestatie voor Mar” weet Leo,
geboren en getogen Overloner.

Je moet ergens beginnen. Dus onze eerste vraag is: 
“Hoe is het begonnen?” Leo en Mar kijken elkaar 
aan, alsof ze die dag opnieuw beleven… . “Het was 
met Carnaval in de danstent van “Den Engel” en ik 
was pas 15,” bekent Mar 
wat verontschuldigend. “De 
eerste keer dat ik in Venray 
uit ging,” vult Leo (voor in-
timi Lei) aan. “We hadden 
gehost en in de danstent 
was het loeiheet - zo is ’t 
gekomen!” grinnikt hij. Dat 
was in 1964. Op 3 novem-
ber 1967 zijn ze getrouwd 
in het Gemeentehuis en in 
de Grote Kerk van Venray. 
Hun eerste “huisje” was een 
salonwagen, die ze hadden 
gestald bij Leo’s toenmali-
ge baas: Verberne in Heus-
den-Asten. In 1971 verhuis-
de het paar met dochter 
Liset naar Venray. Daar 
werd zoon Roger geboren.
Mar werkte tot haar trouwen als typiste bij Inalfa. 
Leo was in de tijd dat ze in Venray woonden tien 
jaar als metselaar in dienst van zijn schoonvader. 
Van die ervaring in de bouw heeft hij later - met 
klussen - veel plezier gehad. 
Verder was hij zijn hele arbeidzame leven kraanma-
chinist. Hij begon op de eerste hydraulische kraan 
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Op 3 november gaan beslist nog een keertje de 
voetjes van de vloer.
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Beste inwoners van Overloon

De afgelopen 1,5 maand heeft 
Sociom via verschillende wegen 
een enquête verspreid in uw 
dorp. Het doel van dit onder-

zoek was het in kaart brengen van de leefbaarheid 
in Overloon. Beloofd was om een terugkoppeling 
te geven over dit onderzoek. U heeft namelijk niet 
voor niets uw medewerking verleend. Waarvoor 
onze dank.

U geeft uw woonklimaat een 7.9

Hier mag u trots op zijn! Het kan natuurlijk altijd 
beter en sommige van u hebben ook aangegeven 
hoe dit beter kan.
Inmiddels is de uitslag met verschillende organisa-
ties besproken tijdens een bijeenkomst wijkgericht 
werken en is er bekeken waaraan een bijdrage gele-
verd kan worden om de leefbaarheid van uw buurt 
te vergroten.

Als we de uitslag van de enquête tegen het licht 
mogen houden dan mag gesteld worden dat u de 
mensen in de buurt kent en geregeld spreekt en dat 
buren of buurtgenoten behulpzaam zijn als u iets 
zelf niet meer kan. Op de vraag of er voldoende ac-
tiviteiten plaatsvinden waar de hele buurt aan mee 
kan doen antwoord 41,4% ja en geeft 58,6% aan 
dat dit aanbod onvoldoende is. We zijn er benieuwd 
wat u precies mist en of u ideeën heeft. Daar den-
ken we namelijk graag bij mee!

Over het algemeen wordt er niet veel overlast erva-
ren en zijn er voldoende voorzieningen aanwezig. 
Toch zijn er enkele thema’s die meerdere keren zijn 
genoemd en waar aandacht voor wordt gevraagd. 
Op het gebied van verkeer komen de volgende pun-

ten naar voren: parkeerproblemen, de snelheid van 
het verkeer, de kruising en parkeerplaats bij de su-
permarkt en het slechte zicht op sommige wegen 
door de aangrenzende bomen langs de weg.
Op het gebied van openbare ruimte komen de vol-
gende punten naar voren: overlast door honden-
poep (blokhut Scouting), onderhoud van groen-
plantsoen en trottoir, bomen die voor troep zorgen, 
zwerfvuil in de bossen en op andere openbare plek-
ken, wateroverlast bij zware regen, verslechtering 
van de straatverlichting en het onderhoud van de 
brandgang. Tip: Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd 
moet worden? Doe hier dan melding van bij de ge-
meente. Gebruik de MijnGemeente app om snel een 
melding via uw smartphone te doen, of ga naar de 
website van de gemeente.
Tot slot worden er ook een aantal voorzieningen 
gemist op het gebied van verkeersveiligheid, onder-
houden speeltuinen, een fi tnessclub, bankjes in het 
park, een ontmoetingsplek enzovoort.

Bovenstaande onderwerpen zullen speerpunten 
gaan worden om verder te onderzoeken of uit te 
werken. Als u bij het lezen van bovenstaande nog 
ideeën heeft om gezamenlijk aan een bepaald the-
ma te werken, horen wij dit uiteraard graag.
Wij hechten namelijk net als u veel waarde aan het 
feit dat u veilig, aangenaam en zo lang mogelijk 
in uw dorp kunt blijven wonen. Mocht u andere 
vragen hebben op het gebied van welzijn, ideeën 
hebben voor een buurtinitiatief of rondlopen met 
een andere dringende vraag, 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.

Het geheugen van water:
“uit het leven gegrepen”

Het Overloons Toneel speelt op 
25 en 26 november (de Pit) en op 18 november (de 
Weijer in Boxmeer) ‘Het geheugen van water’. Het 
stuk wordt gespeeld door zes HOT-acteurs. Naast 
drie zussen (Ans Siebers, Eefje Litjens en Margie 
Wijnen), verschijnen er een vriend respectievelijk 
partner van de zussen ten tonele (Peter Cruijsen en 
Hugo Pastors) en een overleden moeder. Agnes van 
Loon vult deze laatste rol in. Zij geeft haar kijk op 
het verhaal.

De moeder (Vi, gespeeld door Agnes) staat bij het 
raam van een oud landhuis ergens aan de Engelse 
kust. Ze haalt herinneringen op met Mia, haar mid-
delste dochter. Het is een droom. De moeder is zo-
juist overleden en haar drie dochters zijn terugge-

keerd naar het ouderlijke huis om haar begrafenis te 
organiseren. Zo begint: ‘Het geheugen van water’.
Wat volgt is geruzie tussen de zussen. Ze zijn het 
over alles hartgrondig oneens en het wordt al snel 
duidelijk dat ze ieder hun eigen versie hebben van 
hun gezamenlijk verleden en hun jeugd. Verdriet, 
frustraties en oud zeer komen bovendrijven. Ze ge-
ven elkaar en hun moeder de schuld voor de misluk-
kingen in hun eigen leven. 

Een overleden moeder spelen, is dat niet een beetje 
vreemd? 
“Nee hoor en het is niet eng of zo. Het is juist een 
hele mooie rol om te spelen. Er is natuurlijk een re-
den voor waarom zij in het stuk zit. Er is in het ver-
leden van alles gebeurd en Mia, de middelste doch-
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Vör de kerk op ’t plein, feest vör iederiën!

Op zaterdag 11 november organi-
seert Stichting De Huibuuke, samen 
met Partycentrum Bos, Gemeen-
schapshuis de pit, Grand Café Effe en 

De Heeren van Overloon een groot feest op het 14 
Oktoberplein, pal voor de kerk. En het mooiste: de 
entree is geheel gratis!

Het werd tijd voor iets vernieuwends. Dat gaf de 
aanleiding voor De Huibuuke om in gesprek te gaan 
met de Overloonse horecaondernemers. Het doel: 
de carnaval in ons dorp leefbaar houden en carna-
valsvierders, waaronder zeker ook de jeugd, een al-
ternatief in eigen dorp bieden.
De laatste jaren zien we steeds meer mensen de car-
naval aftrappen in steden als Maastricht en Keulen. 
Het gevolg hiervan is dat die evenementen overvol 
raken. Nu is er een alternatief in eigen dorp: volop 
muziek en gezelligheid in de buitenlucht en genoeg 
te drinken en te eten.

Hiervoor wordt het 14 Oktoberplein omgebouwd 
tot een ultieme feestlocatie. Het podium komt op 
de trappen voor de kerk te staan, het plein ervoor 
wordt sfeervol ingericht met bars en eettenten. 
Ook aan de jongste bezoekertjes is gedacht: voor 

hen wordt een speciale kinderhoek ingericht waar 
zij hun hart kunnen ophalen. Compleet met spring-
kussen, popcornkraam en schmink-hoek.

De dag begint omstreeks 10.30 uur met het aftre-
den van Prins Freek I en zijn Prinses Marjon. Hierna 
zal om 11.11 uur het feest op spectaculaire wijze 
geopend worden en barst de muziek los. Een keur 
aan artiesten zal gedurende de dag het podium be-
treden, waaronder DJ Ricky Corony, Afslag 7, Carna-
valsband.nl, Hoondervel en Bjorn & Mieke.
En uiteraard wordt de nieuwe Prins der Huibuuke in 
de loop van de middag gepresenteerd.
Rond 19.00 uur zal het feest ten einde lopen.

Kom dus in je mooiste carnavalsoutfi t naar het 14 
Oktoberplein op de 11e van d’n 11e voor een dag 
vol gezelligheid en goede muziek. De entree is gra-
tis en de kinderen kunnen zich vermaken in de kin-
derhoek, dus daar hoef je het niet voor te laten!

ter, draagt een geheim met zich mee. Doordat ik in 
haar dromen terugkeer en met haar praat, krijgen we 
de kans om elkaar uit te leggen wat er is gebeurd en 
hoe we dingen hebben ervaren. Een manier om weer 
meer met elkaar in het reine te komen.”

Hoe vind je het om deze rol te spelen?
“Het is een mooie rol in een mooi stuk. Als je net be-
gint met repeteren, start er een zoektocht naar hoe je 
zo’n karakter vorm gaat geven. Ik speel Vi nu anders 
dan in het begin. Ik ben van een verbeten, verbitter-
de vrouw overgegaan naar een wat milder gestemd 
persoon. Vi hield van mannen en uitgaan. Ze had een 
slecht huwelijk. Haar leven was een mislukking, maar 
haar kinderen waren alles voor haar. Alleen zien de 
kinderen dat volkomen anders. Door haar iets milder 
te spelen, ontstaat er meer balans met de andere rol-
len en is er meer ruimte voor elkaars verhaal.”

Een begrafenis, geruzie en gedoe, wordt het niet een 
erg zwaar stuk? 
“Nee, mensen moeten niet denken dat het een zwaar 
stuk gaat worden. Natuurlijk is een begrafenis de 
aanleiding voor de inhoud van het stuk, maar wat je 
ziet is uit het leven gegrepen. Soms harde momenten, 
maar ook voldoende humoristische gebeurtenissen 
en grappige situaties waar je om moet lachen. Heel 
menselijk eigenlijk. Gewoon komen kijken dus!”
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KBO-Overloon
(sinds 1955)

kalender van activitei-
ten vanaf 1 november

WOENSDAG 8 NOVEMBER: Koken voor ouderen. Op 
uitnodiging. Of een lid wordt uitgenodigd hangt 
af van leeftijd (tachtig-plus) en verjaardagsdatum. 
Waar worden de spijzen en dranken opgediend en 
genuttigd? In de foyer van ‘de pit’. Aanvang is om 
12.00 uur.
ZONDAG 12 NOVEMBER: Uit op zondag. In de pit. 
Van half drie tot rond 4 uur. Het programma : Gert-
Jan Nabuurs behandelt het onderwerp: “Van Lónse 
bossen, toen en nu.”  Gratis toegang voor iedere 
belangstellende, lid of geen lid. Zie verder de be-
kendmaking elders in dit blad.
DONDERDAG 16 NOVEMBER: IVN-wandeling bij en 
door ‘Bronlaak’. Vertrek per auto vanaf het kerk-
plein om 13.00 uur. Bronlaak is een 25 hectare groot 
gebied dat vooral uit bossen bestaat en al lang ge-
leden verworven is door de Stichting Het Brabants 
Landschap. Midden in het gebied zijn de gebouwen 
van stichting Bronlaak gevestigd, een instituut dat 
woonruimte en verzorging biedt aan (licht) gees-
telijk gehandicapten. Deskundige gids tijdens deze 
wandeling is Ben Verheijen. Iedereen, lid of geen 
lid, kan meewandelen en we hopen op vele deel-
nemers.  
DONDERDAG 23 NOVEMBER: Algemene Najaarsver-
gadering. Van twee tot rond half vijf. De uitnodi-
ging hiervoor met agenda/programma wordt rond 
8 november bij de leden bezorgd. 

VRIJDAG 24 NOVEMBER: Bijeenkomst van Samen 
Eten. Aanvang: half zes. Info en aanmelden bij Chris-
tine Hendriks-Arts op telefoonnummer 641719.
MAANDAG 4 DECEMBER: Dagreis met de Museum-
plusbus naar Amsterdam, alwaar we een bezoek 
brengen aan het Rijksmuseum. Deze reis is al vol-
geboekt. Maar, er is voor die leden die niet bij de 
eerste 45 aanmelders hoorden een alternatief ge-
vonden, namelijk een reis met de Museumplusbus 
naar museum Boymans van Beuningen in Rotter-
dam op donderdag 14 december. Er zijn o.a. schil-
derijen te zien van Rembrandt, Jeroen Bosch, Pieter 
Bruegel, Dali en Magritte. Op moment van schrijven 
(wo. 25/10) zijn er nog wat plaatsen over voor Rot-
terdam. De bus zal wel min of meer vol moeten zijn 
(capaciteit bus is 45 personen). De voorwaarden wat 
betreft tijden en prijs zijn precies hetzelfde als bij 
de reis naar Amsterdam!! Bel eventueel naar Adrie 
Verschuren op nummer 641529.
WOENSDAGEN 6+13 DECEMBER: kaartverkoop voor 
de Bònten Aovend van De Huibuuke op vrijdag 26 
januari. Op beide woensdagen in de foyer van de 
pit van 10 tot 12 uur. Maximaal 4 kaarten per KBO-
lid. De prijs is 15 euro per stuk. Op de toegangskaart 
staat een plaatsnummer, zodat niemand al lang te-
voren plaats hoeft te nemen. Zet deze data op uw 
kalender! Immers: op is op!
Belangrijke datum: Kerstviering op donderdag 21 
december. Begin december ontvangen leden meer 
info alsmede het aanmeldingsformulier hiervoor.

Belangenorganisatie 
voor ouderen

Jacht, pacht…
hoe hebben we dat in Overloon eigenlijk georganiseerd?

Deze week starten de Jagersvereniging Overloon, 
Ponyclub De Bosruiterkes en Fanfare Vriendenkring 
weer met het ophalen van handtekeningen voor de 
jachtrechten. Grondeigenaren die eerder hun jacht-
rechten hebben verpacht aan de Jagersvereniging 
ontvangen deze week een brief. 
Graag willen we u hier meer vertellen over wat het 
jachtrecht inhoudt en over de samenwerking van 
deze Overloonse verenigingen hierin. 

De rechten en plichten over het jachtrecht vloeien 
voort uit de Natuurwet. Hierin is vastgelegd in wel-
ke jaargetijden welke soorten bejaagd mogen wor-
den. Wild mag bejaagd worden om de wildstand 
te beheren, maar ook om schade aan gewassen en 
plantsoenen te voorkomen. 
Soorten die door het jaar heen zoal bejaagd of be-
heerd mogen worden zijn: hazen, fazanten, wilde 

eenden, houtduiven, konijnen, kraaien, kauwen, 
ganzen, vossen, reeën, herten en zwijnen. 

Om te mogen jagen op een kavel is in de eerste 
plaats een recht van de eigenaar van de grond of de 
gebruiker van de grond als zij dit onderling hebben 
geregeld. Het recht wordt in de praktijk vaak met 
een pachtovereenkomst aan een jager gegeven, de 
jachtpacht noemen we dat. De overeenkomst voor 
de huur van het jachtrecht wordt aangegaan voor 
de duur van minimaal zes en maximaal twaalf jaar. 
De jachthouder moet zich als een goed jachthouder 
gedragen en streven naar een redelijke stand van 
het wild in zijn jachtveld.

Het jagen mag alleen met een vergunning/onthef-
fi ng van de provincie of de minister en toestem-
ming van de grondeigenaar. U zult begrijpen dat de 
konijnen, kauwen en eenden rondom ons dorp de 
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tine Hendriks-Arts op telefoonnummer 641719.
MAANDAG 4 DECEMBER: Dagreis met de Museum-
plusbus naar Amsterdam, alwaar we een bezoek 
brengen aan het Rijksmuseum. Deze reis is al vol-
geboekt. Maar, er is voor die leden die niet bij de 
eerste 45 aanmelders hoorden een alternatief ge-
vonden, namelijk een reis met de Museumplusbus 
naar museum Boymans van Beuningen in Rotter-
dam op donderdag 14 december. Er zijn o.a. schil-
derijen te zien van Rembrandt, Jeroen Bosch, Pieter 
Bruegel, Dali en Magritte. Op moment van schrijven 
(wo. 25/10) zijn er nog wat plaatsen over voor Rot-
terdam. De bus zal wel min of meer vol moeten zijn 
(capaciteit bus is 45 personen). De voorwaarden wat 
betreft tijden en prijs zijn precies hetzelfde als bij 
de reis naar Amsterdam!! Bel eventueel naar Adrie 
Verschuren op nummer 641529.
WOENSDAGEN 6+13 DECEMBER: kaartverkoop voor 
de Bònten Aovend van De Huibuuke op vrijdag 26 
januari. Op beide woensdagen in de foyer van de 
pit van 10 tot 12 uur. Maximaal 4 kaarten per KBO-
lid. De prijs is 15 euro per stuk. Op de toegangskaart 
staat een plaatsnummer, zodat niemand al lang te-
voren plaats hoeft te nemen. Zet deze data op uw 
kalender! Immers: op is op!
Belangrijke datum: Kerstviering op donderdag 21 
december. Begin december ontvangen leden meer 
info alsmede het aanmeldingsformulier hiervoor.

Belangenorganisatie 
voor ouderen

Jacht, pacht…
hoe hebben we dat in Overloon eigenlijk georganiseerd?

Deze week starten de Jagersvereniging Overloon, 
Ponyclub De Bosruiterkes en Fanfare Vriendenkring 
weer met het ophalen van handtekeningen voor de 
jachtrechten. Grondeigenaren die eerder hun jacht-
rechten hebben verpacht aan de Jagersvereniging 
ontvangen deze week een brief. 
Graag willen we u hier meer vertellen over wat het 
jachtrecht inhoudt en over de samenwerking van 
deze Overloonse verenigingen hierin. 

De rechten en plichten over het jachtrecht vloeien 
voort uit de Natuurwet. Hierin is vastgelegd in wel-
ke jaargetijden welke soorten bejaagd mogen wor-
den. Wild mag bejaagd worden om de wildstand 
te beheren, maar ook om schade aan gewassen en 
plantsoenen te voorkomen. 
Soorten die door het jaar heen zoal bejaagd of be-
heerd mogen worden zijn: hazen, fazanten, wilde 

eenden, houtduiven, konijnen, kraaien, kauwen, 
ganzen, vossen, reeën, herten en zwijnen. 

Om te mogen jagen op een kavel is in de eerste 
plaats een recht van de eigenaar van de grond of de 
gebruiker van de grond als zij dit onderling hebben 
geregeld. Het recht wordt in de praktijk vaak met 
een pachtovereenkomst aan een jager gegeven, de 
jachtpacht noemen we dat. De overeenkomst voor 
de huur van het jachtrecht wordt aangegaan voor 
de duur van minimaal zes en maximaal twaalf jaar. 
De jachthouder moet zich als een goed jachthouder 
gedragen en streven naar een redelijke stand van 
het wild in zijn jachtveld.

Het jagen mag alleen met een vergunning/onthef-
fi ng van de provincie of de minister en toestem-
ming van de grondeigenaar. U zult begrijpen dat de 
konijnen, kauwen en eenden rondom ons dorp de 
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kavelgrenzen niet kennen. Het is voor de jagersver-
eniging dan ook belangrijk dat zij zoveel mogelijk 
aangrenzende kavels kunnen bejagen om de wild-
stand goed te beheren en schade aan gewassen te 
voorkomen. 

Binnenkort vervallen de meeste jachtrechten die 
eerder aan de jagersvereniging verleend zijn. 
Grondeigenaren die de afgelopen jaren al een 
jachtpachtovereenkomst hadden met de jagersver-
eniging ontvangen daarom deze week een brief om 
voor de komende 6 of 12 jaar weer de jachtrechten 
te verpachten. 

De jagersvereniging, de ponyclub en de fanfare 
werken van oudsher samen bij het ophalen van de 
handtekeningen. De ponyclub en fanfare ontvan-
gen hiervoor een vergoeding die besteed wordt aan 
de jeugd van de verenigingen.

Voor vragen of als u geen brief ontvangt, maar wel 
uw grond ten behoeve van de jacht ter beschikking 
wilt stellen, kunt u contact opnemen met Marjon 
Cremers:
marjon_cremers@hotmail.com of 06-15 54 63 26. 

Start bouw ‘Hof van Loon’, Overloon

Op vrijdag 20 oktober 2017 vond de feestelijke 
start van het nieuwbouwproject ‘Hof van Loon’ in 
Overloon plaats. Kees van der Kroon ontwikkelt in 
samenwerking met Pantein dit bijzondere woon-
gebouw op de hoek Vierlingsbeekseweg/Venrayse-
weg/Museumlaan in het centrum van Overloon.

Wonen en zorg onder één dak
Hof van Loon omvat 50 appartementen, waarvan 
30 appartementen bestemd zijn voor de bewoners 
van zorgcentrum Pantein Huize Loôn in Overloon. 
De overige 20 woningen worden verhuurd aan par-
ticulieren. “In deze appartementen kunnen zowel 
ouderen als jongeren wonen. Mijn doel is om een 
leefbaar Overloon voor iedereen te realiseren,” al-
dus ontwikkelaar Kees van der Kroon.
Ton Hazekamp, lid Raad van Bestuur van Pantein: 
“We zijn erg blij dat we in samenwerking met Kees 
van der Kroon de bewoners van zorgcentrum Huize 
Loôn een nieuwe woonomgeving kunnen bieden. 
Maar we zijn er ook voor de particuliere huurders, 
die een zorgvraag hebben. We kunnen hen ver-
pleeghuiszorg in hun eigen woning bieden, waar-
door ze zo lang mogelijk thuis, in hun eigen dorp 
kunnen blijven wonen.“
Als alles volgens planning verloopt, kunnen de ap-

partementen eind 2018 in gebruik worden geno-
men.

Kees van der Kroon (ontwikkelaar, links op de foto) en Ton 
Hazekamp (lid Raad van Bestuur Pantein, rechts op de foto) 
gaven met de onthulling van het bouwbord het offi ciële 
startsein voor de bouw.
Foto is gemaakt door Ed van Alem.

Wandeling Bronlaak o.l.v. IVN

Landgoed de Grote 
Slenk en de Bunthorst liggen in de gemeente st 
Anthonis.
De ontginningen van de gronden werden uitge-
voerd door de Nederlandse Heidemaatschappij.

In 1948 is het landhuis (villa) geschonken met 25 ha 
grond aan stichting Bronlaak, die er een tehuis voor 
verstandelijk gehandicapten van maakte. De villa 
heeft ook de naam Bronlaak gekregen. 

De bezittingen en gronden zijn deels verkocht en 
deels geschonken aan Stichting Brabants Landschap, 

die het openstelde voor pu-
bliek en de natuurlijke en cultuurhistorische waar-
den ervan waarborgde.

Onder leiding van Ben Verheijen maken we daar 
een wandeling op donderdag 16 november.

We vertrekken, met auto’s om 13.00 uur vanaf het 
kerkplein.

Voor informatie kunt u bellen met Christine Hen-
driks-Arts, tel. 641719.
We hopen op vele wandelaars.
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Nieuwe eigenaar Diëtistenpraktijk Overloon

Per 1 oktober heeft Kaylee Peeters (rechts op de 
foto) de diëtistenpraktijk van Conny Borghs over-
genomen. Zij zegt deze unieke kans met beide 
handen aangepakt te hebben en is met super veel 
zin aan de slag gegaan. De diëtistenpraktijk is di-
rect toegankelijk voor iedereen. Als u vragen heeft 
over voeding en ziekte of wanneer u klachten heeft 
waarvan u denkt dat deze met uw eetpatroon te 
maken hebben, dan kunt u direct een afspraak ma-
ken met haar. Dit betekent dat de ze zelf analyseert 
of een dieetbehandeling zinvol is. 
Tijdens de eerste afspraak zal ze een screening uit-
voeren en hierbij een diagnose stellen. Als er twij-
fels zijn, stuurt ze u door naar uw huisarts of neemt, 
met uw toestemming, zelf contact op met uw huis-
arts. Wilt u toch liever eerst naar de huisarts? Dat 
kan. De huisarts zal u advies geven en waar nodig 
een verwijsbrief uitschrijven. In veel gevallen wor-
den deze behandelingen vergoed door de verzeke-
ring. 
Voor meer informatie neem een kijkje op haar web-
site: www.kayleeds.nl

’s Maandags is ze in Overloon, voor de rest op af-
spraak. Een afspraak aan huis behoort ook tot de 
mogelijkheden. 

Haar locaties zijn Fysiotherapie Van der Vliet en Fy-

siotherapie van Iersel & Scheurs. 

Conny Borghs blijft werken in de gezondheidszorg 
als praktijkondersteuner huisartsenzorg en oude-
renzorg. Ze geeft aan dat ze met veel plezier in 
Overloon, St Anthonis en Vierlingsbeek haar diëtis-
tenpraktijk heeft gehad en wil iedereen bedanken 
voor de fi jne samenwerking.

Inloopspreekuur wwz-coördinator
in medisch centrum d’n Bônd

Sociaal werker van Sociom, wonen 
welzijn en zorg Diny Kuppen heeft 

wekelijks een inloopspreekuur bij huisarts van den 
Boom. Elke maandag van 8.30 uur tot 10.30 uur.

Iedereen kan door omstandigheden in een kwets-
bare positie terecht komen. Als problemen zich op-
stapelen, kan de wwz-coördinator ondersteuning 
bieden en informatie en advies geven over onder-
werpen als wonen, welzijn, zorg, fi nanciële regelin-
gen enz. Het bevorderen en in stand houden van 
de eigen regie en verantwoordelijkheid is ons uit-
gangspunt. Met als doel, zo lang mogelijk zelfstan-
dig 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, wijkver-
pleegkundigen, woningcorporaties, ouderenver-
pleegkundigen en vrijwilligers zoals de vrijwillige 
ouderenadviseurs.

Heeft u een vraag en woont u in de gemeente Box-
meer, neem dan contact op of loop gerust eens bin-

nen in de praktijk van dr. 
Van den Boom (U hoeft 
geen patiënt te zijn van 
dr. Van den Boom).

Diny Kuppen is te bereiken
 via Sociom T 0485-700500
dinykuppen@sociom.nl 

De Zonnegroet Overloon Holthees Smakt 

Kienmiddag in samen-
werking met PLUS Verbeeten Overloon.

Een jaarlijks terugkerend evenement. Gezellig bij-
kletsen, samen kienen, eten en samen het glas hef-
fen op de mooie middag. Dank je wel aan PLUS 
Verbeeten Overloon, Bakker Degen, DA Drogist en 
Pannenkoekenhuis Museumzicht.

De foto’s van deze middag zijn te zien op onze web-
site: http://zonnegroet-ohs.nl.
Of via de parochiewebsite.

Dank je wel aan alle familiebegeleiders en Zonne-
groetvrijwilligers voor jullie inzet.

Bestuur de Zonnegroet Overloon Holthees Smakt
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Succesvol Herfsttoernooi TC Loonse Duinen

In de week van 9 tot en met 15 
oktober jl. werd op het tennis-
park van TC Loonse Duinen weer 
het jaarlijkse Jakom Open Herf-
sttoernooi gespeeld. In totaal 

80 spelers uit de regio en uit Overloon hadden zich 
aangemeld voor dit toernooi. 
Het weer was uitstekend die week. Zonovergoten 
terrassen en een vol parkeerterrein vormden zon-
dag het decor van de fi nales van het tennistoernooi 
in Overloon. Uit de kantine van voetbalvereniging 
SSS ’18 klinken de vrolijke klanken van Beierse mu-
ziek als samen met supporters van tegenstander 

EVVC een heus Oktoberfest wordt gevierd.
Op het naastgelegen terras van tennisclub Loonse 
Duinen vindt intussen de prijsuitreiking plaats van 
het regionale herfsttoernooi. Ook hier klinken vro-
lijke klanken op een vol terras als ontlading van een 
spannend toernooi. Een week lang was het weer 
gezelligheid troef op sportpark De Raaij. Prachtig 
weer en veel mooie wedstrijden in acht verschillen-
de categorieën.
De deelnemers genoten weer van de sportieve en 
ontspannen sfeer die het toernooi elk jaar ken-
merkt.

Edukans Schoenmaatjes, doe je mee? 

Woensdag 22 november kun je bij Autobedrijf Kusters, Irenestraat 12 Overloon (tussen 12.00-17.00 uur 
een versierde en gevulde schoenendoos inleveren voor het project Schoenmaatjes van Edukans.  

Door deze schoenendoos te vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed, help je 
leeftijdgenootjes in ontwikkelingslanden zoals Ghana, Irak, Albanië, Sri Lanka en Moldavië.  

Wat mag er allemaal in een versierde schoenendoos? 

De organisatie van de Kindermarkt Overloon zorgt dan dat je schoenendoos wordt ingeleverd 
bij het inleverpunt van Edukans Schoenmaatjes. 
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Werken bij Renkens Auto Onderdelen 
I.v.m. het hoge aanbod demontage auto’s en de grote vraag naar onderdelen zijn wij op zoek

naar een fulltime: 

Autodemonteur 

en een 

Verkoper/allround medewerker 

Ben jij of ken jij de persoon die wij zoeken ? 

Bel ons 0478 649090 of mail naar ronald@renkensonderdelen.nl 

www.renkensonderdelen.nl 

Uit op Zondag Lezing door Gert-Jan Nabuurs

‘Van Lónse Bossen toen en nu’ 
We gaan graven in de historie van de prachtige Overloonse bossen, maar kijken ook 

naar het hedendaagse bosbeheer hier en in het buitenland.
In prachtige beelden worden we meegenomen door het Europese bos en krijgen we

o.a. antwoord op de vraag: Waar komt het papier van “Ons Eigen Erf” vandaan?

U bent allen van harte welkom! Entree gratis. Vrijwillige bijdrage mag.
      Waar: ‘de pit’       Wanneer: 12 november      Tijd: 14.30 uur
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Winnaars
GD7 1e Ingrid Lochs en Toine Nijssen TC Loonse Duinen

2e Janine Baetsen en Bjorn van Rijn TC Venray
DD7 1e Mario Verbeek en Anja Vreugdenhil-Keijsers TC Loonse Duinen

2e Miriam Nellen en Wendy v. d. Zanden TC Rodhe
HD7 1e Jan Janssen en Harrie van Lipzig TV de Gagel/TV Ysselsteijn

2e Andreas Bramkamp en Luc Sprengers TC Grubbenvorst
GD6 1e Rikus ten Brücke en Anita Kemmelings TC Rodhe

2e Stan Gerrits Van Den Ende en Elna Verbeek  Graaf Herman/TC Loonse Duinen
DD6 1e Hilke van den Boom en Ingrid Lochs TC Loonse Duinen

2e Anke Boumans en Lonneke Dekkers TC Loonse Duinen
HD6 1e Stan Gerrits Van Den Ende en Niels Verbeek Graaf Herman/TC Loonse Duinen

2e Andreas Bramkamp en Andre van Veen TC Grubbenvorst
GD5 1e Marc Claessen en Hetty Rutten TC Loonse Duinen

2e Vincent Kersten en Brenda Verbiesen Play Back/Graaf Herman
HD5 1e Bjorn Kuenen en Pim van Loon TC Loonse Duinen/TV de Doornakkers

2e Stan Siebers en Roel Vreugdenhil TC Loonse Duinen

Hilke van den Boom, Ingrid Lochs, Lonneke Dekkers, Anke 
Boumans

Alle fi nalisten en prijswinners van het Herfsttoernooi

Overloonse Bridgeclub

Tijdens de 6e zitting zijn de 
3 beste paren in geel:

1 Truus Kusters & Bert Vloet 58.93%
1 Marijke v. den Boom & Aike v. Glabbeek 58.93%
3 Tonny van Ham & Mieke Stappers 57.74%

In de rode Lijn:
1 Vera & Fred Jägers  61.25%
2 Antoinette Schaeffers & Henk de Vlam 60.83%
3 Tineke & Jan Donath  57.08%

In de groene lijn:
1 Ko Sturm & Thom Kuijpers 67.99%
2 Marianne Jennen &André Poels 59.32%
3 Nelly Vloet & Henny Janssen  53.44%

Daarmee is deze ronde voorbij.
De 3 paren met het hoogste gemiddelde:
1 Jac Huijs & Piet Willems 57.31%
2 Marijke v. den Boom & Aike v. Glabbeek 54.83%
3 Corrie Hartong & Math Keulards 54.68%

In de rode lijn de 3 paren met het hoogste gemid-
delde:
1 Tineke & Jan Donath  56.44%
2 José Clevers & Annie Siroen 55.06%
3 Mien Kuenen & Truus Stiphout 54.99&

In de groene lijn de 3 paren met het hoogste
gemiddelde:
1 Ko Sturm & Thom Kuijpers 56.97%
2 Jo de Backer & Jos v. d. Pas 55.54%
3 Nelly & Piet Botden 53.84%

Deze keer na de jaarvergadering een vrije bridge-
avond. De 3 sterkste paren in de gele lijn:
1 Thea Peters & Gerda Crooijmans 58.75%
2 Truus Kusters & Bert Vloet 57.50%
2 Bart Jans & Harrie Raaijmakers 57.50%

In de rode lijn:
1 Ria & Kees van Son 60.00%
2 Riet & Harry Willems  57.92%
3 Antoinette Schaeffers & Henk de Vlam 56.67%

In de groene lijn:
1 Annemie Huijbers & Riny v. Sundert 64.67%
2 Nelly & Piet Botden 61.42%
3 Door v. Tarwijk & Leo v. Grootel 60.33%

♠♣ ♥♦
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Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

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

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

HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS

• Nieuwe en gebruikte
aanhangwagens en
paardentrailers

• Onderdelen van alle
merken

• Reparatie en keuring
van alle merken

• Aanhangwagens en
aardentrailers 

De Oude Molen 3, 5825 KA Overloon  |  T 0478-640304  |  henckensoverloon.nl

VERKOOP ONDERHOUD

VERHUUR

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

henckensoverloon.nl
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Routers, onderhoud en reparatie. 

HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS

• Nieuwe en gebruikte
aanhangwagens en
paardentrailers

• Onderdelen van alle
merken

• Reparatie en keuring
van alle merken

• Aanhangwagens en
aardentrailers 

De Oude Molen 3, 5825 KA Overloon  |  T 0478-640304  |  henckensoverloon.nl

VERKOOP ONDERHOUD

VERHUUR

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

henckensoverloon.nl
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Zaterdag 18 en zondag 19 november, van 11.00 uur tot 18.00 uur in kantine SSS '18 
Ticketverkoop Rowwen Hèze en Millstreetband (16+) 

voor leden en ouders van jeugdleden van SSS '18 

Zaterdag 25 en zondag 26 november, van 11.00 uur tot 18.00 uur in kantine SSS '18 
Ticketverkoop Rowwen Hèze en Millstreetband (16+) 

voor inwoners van Overloon 

Overige vrije verkoop (16+) wordt in een later stadium bekend gemaakt
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WWW.AUTOKUSTERS.NL

GROENINGEN - OVERLOON - VIERLINGSBEEK

SCHADEHERSTEL

ONDERHOUD & REPARATIE

COMPLETE REINIGING

VERKOOP & INKOOP
Overloon: Irenestraat 12 - Tel. 0478-641312
Vierlingsbeek: Grotestraat 69 - Tel. 0478-631901
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7KEURSLAGERKOOPJE

VLEESWARENKOOPJE

SPECIAL

Gehaktballen, 
vers gedraaid 

100 gram Zeeuws spek +  
100 gram boterhamworst 

Verscholen kip  

per stuk  225
Centen, keurslager
Irenestraat 3, Overloon
Tel. 0478-64 12 58
www.centen.keurslager.nl

ELKE WOENSDAG

samen  250

Verscholen kip

De Special van deze week is een pakketje van bladerdeeg 
met kip en ananas. Op oosterse wijze gekruid en lekker 
zoet-pittig van smaak. Bak deze ‘verscholen kip’ af in een 
voorverwarmde oven op 180 graden, 15-20 minuten.

special
 van deze

 week!

elke 4e GRATIS

Gemengd of  
rundergehakt

2x 500 gram  695
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Reserveringsformulier Kindermarkt 05-11-2017 

Gemeenschapshuis "De Pit", Overloon 

De kindermarkt is bedoeld om speelgoed, baby- en kinderkleding te verkopen. Heb je gereserveerd, 
dan kun je vanaf 10.00 uur na betaling naar binnen. Bij de ingang wordt zichtbaar gemaakt 

in welke rij je kunt aansluiten. Je reserveringsnummer wordt per mail bevestigd (na ontvangst 
reserveringsformulier). Dit nummer correspondeert niet met de verkoopplek die je 

op 5 november krijgt. De plek blijft gereserveerd tot 10.30 uur. 
Kom je niet, informeer ons dan tijdig, zodat wij de plek kunnen vrijgeven. 

Wij willen iedere bezoeker de gelegenheid geven om te kopen.  
Opruimen is daarom alleen toegestaan na 13.30 uur, tenzij anders door ons is aangegeven. 

 Verkoopplek: € 5,00 (grondplek inclusief 1 tafel) 
   Afmeting verkoopplek: 200cm x 200cm (tafel 120x80cm)  
   Geef even aan als je geen tafel wilt gebruiken _________________     

 Entree kinderen:  Gratis (t/m12 jaar), 13 t/m 18 jaar € 1,00.  
 Entree Volwassenen: € 2,00 (inclusief 1 lot voor de loterij). Losse loten € 1,00. 

   (kinderen ontvangen geen loten) 

 Gegevens: 
   Naam verkoper:   ___________________________________________   
   Kind:  ____________ Ja/nee (aangeven wat van toepassing is)  
   Begeleiding volwassenen:     ____________ Ja/nee (aangeven wat van toepassing is) 
   Totaal aantal personen op verkoopplek:     ________ kinderen _______ volwassene. 
   Verkoop van speelgoed:        ____________ Ja/nee (aangeven wat van toepassing is) 
   Verkoop van kleding:       ____________Ja/nee (aangeven wat van toepassing is)  
   Neemt kledingrek mee:         ____________ Ja/nee (aangeven wat van toepassing is)  

  N.B. Graag bij binnenkomst gezamenlijk afrekenen. 

Wil je deelnemen, stuur dan het formulier ingevuld naar: kindermarktoverloon@gmail.com. 
Kijk voor meer info op onze facebookpagina: kindermarkt & schoenmaatjes Overloon. 

Voorgaande jaren kon je na afloop van de kindermarkt spullen schenken aan het goede doel. 
Deze mocht je dan ter plekke doneren. Door de vele donaties is dit organisatorisch niet mogelijk 

om dit na afloop van de kindermarkt te doen. Wij zijn echter heel blij met de donaties. 
Daarom is het mogelijk op maandag 6 november vanaf 8.30 uur de spullen te komen brengen bij: 

Conny van Mil, Vierlingsbeekseweg 52, 5825 AX Overloon, 06 - 29003765 

Luisterboeken

Als Lónse Bieb lenen 
wij jaarlijks vele dui-

zenden boeken aan u uit.
Het fenomeen luisterboek is misschien nog niet zo 
bekend bij onze leden.
Een luisterboek is een boek dat wordt voorgelezen 
door een of meerdere voorlezers (soms de auteur 
zelf) en waarvan een opname wordt gemaakt. 

Vroeger waren luisterboeken vooral voor slecht-
zienden bestemd, maar tegenwoordig worden ze 
ook bij het grote publiek steeds populairder.
Je kunt luisterboeken in cd-vorm kopen, zodat je 
deze thuis of in de auto in de cd-speler kunt afspe-
len, heel plezierig bij lange autoritten.
Luisterboeken zijn ook te downloaden voor smart-
phone of tablet. Als lid van Lónse Bieb/Biblioplus 
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Pieter en Annemie  v/d Munckhof, tel. 0478-641404 of 

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

Ontmoetingspunt ‘t HELDER 
Ruimte voor úw ideeën! 

 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
 
18 nov. Meditatief concert door Hein Braat en  
 Yvonne van Oostrum        20.00 uur 
 
19 nov. Concert door Muzifique 16.00 uur  

U i t v a a r t v e r z o r g i n gU i t v a a r t v e r z o r g i n g

Gerr i t  Ar ts

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

www.br iensveld .n l

VRIJDAG, ZATERDAG  
en ZONDAG open  

van 12.00 tot 18.00 uur

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON

� ������

�
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In Lourdes ben je nooit alleen.
Iedereen is welkom.

Overzicht ligging Heiligdom Lourdes

Stg. Overloonse Bede-
vaart gaat van vrijdag 
18 t/m woensdag 23 mei 
2018 naar Lourdes per 
vliegtuig. We gaan met het ‘Huis voor de Pelgrim’ 
Maastricht. Meer informatie volgt in het kerstnum-
mer van Ons Eigen Erf en op de website.

Tijdens deze bedevaart is ook de 60ste Internationa-
le Militaire Lourdes Bedevaart 2018.
Deze wordt gehouden van vrijdag 18 t/m zondag 20 
mei 2018. 

13 januari 2018
10 februari 2018
10 maart 2018
14 april 2018
12 mei 2018
09 juni 2018
14 juli 2018
11 augustus 2018
08 september 2018
13 oktober 2018
10 november 2018
08 december 2018

�

Sint Theobaldusgilde: 
 ophalen oud papier

kunt u via de gratis LuisterBieb-app kiezen uit hon-
derden luisterboeken in vele genres.
Luisterboeken zijn bij uitstek geschikt voor mobiel 
gebruik: tijdens vliegreizen of gewoon in de tuin, 
aan het strand, luie stoel of hangmat.
Er zijn ook enkele nadelen aan een luisterboek: de 
stem van de voorlezer moet je aanspreken bijvoor-
beeld.
Lezen uit een fysiek boek levert je leesvaardigheid 
op, je leert nieuwe woorden en hoe je deze woor-
den schrijft.

Conclusie: luisterboeken zijn leuk en handig in situ-
aties waarin je niet kunt lezen, maar waarschijnlijk 
zullen ze nooit de leesboeken vervangen.
Wij hebben in onze Lónse Bieb geen luisterboeken. 
U kunt ze bij Biblioplus wel reserveren.

Kijkt u voor de beschikbaarheid van de titels op de 
website van Biblioplus thuis of bij een van onze vrij-
willigers van de Lónse Bieb, op maan- en vrijdagen 
van 14.30 uur tot 17.00 uur en op woensdagen van 
15.00 uur tot 19.30 uur. 
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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)

De Bergkamp 32 
5825 AG Overloon 
Tel: 04  – 640 520 
Mobiel: 06 – 2500 5743 
Email: info@fysioteunissen.nl 
Internet: www.fysioteunissen.nl 

- Therapie aan huis en instelling

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging 

Een aandeel in elkaar

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

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/lvcm
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Agenda
2017
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, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
11 november
Gilde, oud papier ophalen
11 november
Huibuuke, Feest op ‘t plein, 14 Okto-
berplein, 10.30 uur
12 november
KBO en SWOGB, Uit op Zondag met 
Gert-Jan Nabuurs over de Lónse bos-
sen, de Pit, 14.30 - 16.00 uur
14 november
’t Helder, “Licht” - meditatieve ver-
telling door Frank en Monique v.d. 
Zanden, Ontmoetingspunt ’t Helder, 
20.00 uur

16 november
KBO, IVN-wandeling bij Bronlaak, 
Vertrek 13.00 uur vanaf 14 Oktober-
plein 
16 november
OVO, naar bowlingcentrum Oostrum, 
vanaf Kerkplein, 19.30 uur
18 november
HOT, première Het geheugen van 
water, Weijertheater Boxmeer, 20.15 
uur
18 november
Oker, Reünie voor leden en oud-le-
den van Jongerenkerk/Jongerenkoor/
Young Sound en Oker, Partycentrum 
Bos, ’s avonds
18 en 19 november
SSS’18, Voorverkoop Tickets Mill-
streetband en Rowwen Hèze (16+) 
(voor leden en ouders van leden SSS 
’18), Kantine SSS’18, 11.00 - 18.00 uur
19 november
Intocht St. Nicolaas, vanaf 14.30 uur, 
aansluitend programma in de Pit, 
rond 15.00 uur
22 november
Org. Kindermarkt, inleveren schoe-
nendoos voor Schoenmaatjes, Auto-
bedrijf Kusters, 12.00 - 17.00 uur
23 november
KBO, Najaarsvergadering, de Pit, 
14.00 uur - 16.30 uur
24 november
KBO, Samen Eten
25 en 26 november
SSS’18, Voorverkoop Tickets Mill-
streetband en Rowwen Hèze (16+) 
(voor inwoners van Overloon), Kanti-
ne SSS’18, 11.00 - 18.00 uur

25 en 26 november
HOT, Het geheugen van water, De Pit, 
20.15 uur
29 november
OVO, thema Smartlappenkoor, De 
Pit, 20.00 uur
4 december
KBO, Bezoek Rijksmuseum Amster-
dam 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, Partycen-
trum 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 la-
chen, samen zingen, De Pit, 20.00 uur
7 januari
Huibuuke en Fanfare, Liedjesmiddag, 
De Pit, 13.49 uur
11 januari
EHBO, Herhalingslessen, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
17 januari
OVO, winterwandeling met snert, 
Museumzicht, 19.00 uur
18 januari
EHBO, Herhalingslessen, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
20 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit, 20.00 
uur
21 januari
Toerklub, Coppis & Cruijsen ATB toer-
tocht 
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, Partycen-
trum 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, Partycen-
trum 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 Ven-Rij, 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, Partycen-
trum 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 Het Gooi, vanaf Kerkplein, 
7.30 uur
25 april
OVO, thema Oranjefeest, De Pit, 
20.00 uur
16 mei
OVO, fi etsen met Marjo, De Pit, 19.00 
uur
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Homeopathie,  
een milde en 

effectieve 
geneeswijze voor 
uiteenlopende 

klachten. 

administraties en jaarrekeningen voor het MKB 
- belastingaangiften en fiscaal advies voor het MKB
- belastingaangiften en toeslagen voor particulieren
- gespecialiseerd in BTW-advies

Wim Geurts  
Federatie Belastingadviseur 
Theobaldusweg 23 
5825 BH  OVERLOON 
0478-641155 / 06-18882930 
info@geurts-administratie.nl 
www.geurts-administratie.nl 

Martin Gaus Hondenschool 
Boxmeer -Venray

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

Voor meer informatie: www.martingausboxmeervenray.nl

Warme Bakker Degen 

Reclame: 6 t/m 11 november 
•� Christoffelvlaai  € 10,35 
•� Spelt donker meergranen €   1,90
•� Satébroodje  €   1,20 

Reclame: 13 t/m 18 november 
•� ¾ Chocolade kruimel  €   5,80
•� Zonnebrood  €   2,35 
•� Appeltjesbrood  €   2,10 

Irenestraat 2  Overloon 
Tel: 0478-641214     
www.bakkerijdegen.nl 
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Redactie:
redactie@onseigenerf.nl T 641641

Advertenties en familieberichten:
advertentie@onseigenerf.nl T 06-45025119

Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl T 641304

www.onseigenerf.nl

Abonnement 2017:  € 13,50

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor 

de uitgave van   15 november
aanleveren uiterlijk 8 november 20.00 uur

Wel abonnee, maar geen
“Ons Eigen Erf” ontvangen?

Dan kunt u bij ‘Maurix Tweewielers’
(Vierlingsbeekseweg 7a) tijdens

openingstijden een exemplaar ophalen!
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Belangrijke telefoonnummers: 

1.� Als elke seconde telt, bij
levensgevaar of heterdaad,
bel dan onmiddellijk 112 

2.� Politie: 0900 8844
Wijkagent janne.blom@politie.nl

3.� Anoniem bellen:  0800 7000
4.� Huisartsenpost Boxmeer

0900 8880   spoed op ma t/m vr
tussen 17.00 - 08.00 uur, in het 
weekend en op feestdagen, voor 
dringende medische vragen die 
niet kunnen wachten tot het 
eerstvolgende spreekuur van uw 
eigen huisarts 

5.� Brandweer: 088 0208208
6.� Maasziekenhuis Boxmeer:

0485 845000
7.� Gemeente Boxmeer: 0485 585911


