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Huibuuke-aftrap Overloonse carnaval ‘doet niet onder’ voor
Aken, Maastricht, Venlo of Venray en is nú al een blijvertje
Prins Stan I (Bos): ‘geniet van ieder moment’
Deze en meer soortgelijke opmerkingen hoorde je zaterdagavond in het centrum van Overloon rondzingen
na het (niet in deze mate verwachte) succes van het
zeer geslaagde maidenevent “FEEST OP ’T PLEIN”! Zaterdagochtend, toen het carnavalsseizoen offi cieel om
11.11 uur werd ingeluid door klokgelui en het afvuren van een confettikanon door de Overloonse en van
kindsbeen af Huibuukbloed in de aderen hebbende Tven fi l macteur Mike Weerts en Ridder in de Culinaire
Grootorde der Nederlandsche en Vlaamsche Unie van
Verzamelaars van Aspergeschalen, burgemeester Karel
van Soest, zag het er niet naar uit dat er ‘s middags toen de nieuwe Prins Carnaval om 14.11 uur ‘onthuld’
werd na een spectaculaire ‘val’ vanaf het kerkdak uit
een hijskraan waarbij hij gelukkig ongedeerd bleef naar schatting al zo’n achthonderd feestgangers stonden te trappeldansen van ongeduld om aan Carnaval
2018 te beginnen.
Vrolijke gezichten dus bij carnavalsvereniging De Huibuuke die het aantal (vooral oudere) bezoekers van
het ‘Prinsebal’ de afgelopen jaren alleen maar zag afnemen. Ook het gegeven dat vooral jonge mensen ’s
zaterdagsmorgens al heel vroeg verkleed op het perron van station Vierlingsbeek stonden om af te reizen
naar Venlo of Maastricht om daar de seizoensopening
te vieren, deed bestuur en leden van De Huibuuke
besluiten om ‘in gesprek te gaan’ met deze jongeren
om de schade door hun ‘afhaken’ zoveel mogelijk te
beperken. Zelfs een bus vol traditionele en fanatieke
oudere ‘Maastrichtgangers’ werd overgehaald om de
carnavalsopening in eigen dorp mee te vieren. En dat
werd dus duidelijk een geslaagde missie!
Huibuukepenningmeester Wim von der Heide had
Bitcointekens in zijn ogen en volgens hem krijgt het

feest volgend jaar een vervolg, want er zit nog groei in,
denkt hij: “1.500 tot 2.000 mensen, dat moet kunnen!
Zetten we gewoon de hekken wat naar achteren!”

Dag liev k ndere
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Dit jaar heeft de Sint ook aan de kinderen gedacht
die een “Gluten-allergie” hebben.
Heeft uw zoon of dochter een “Gluten”-allergie dan zal de Snoep inpak-Piet zorgen dat er voor uw kind, óp de dag van de intocht, een glutenvrij snoepzakje is. Wél zou de Snoep inpak-Piet willen weten welke
kinderen een “Gluten”-allergie hebben. U kunt de naam van uw zoon of
dochter tot uiterlijk 17 november opgeven via: robberden@gmail.com.
Bezoek óók onze Facebook-pagina, en blijf ten alle tijden op de hoogte!
Ga hiervoor naar de Facebook-pagina: SinterklaasComiteOverloon en klik
op “vind ik leuk”

Glutenvrije Piet bij Sinterklaasintocht Overloon
dankzij Glutenvrij.nl
Aan de intocht van Sinterklaas in
Overloon doet dit jaar voor het
eerst een Glutenvrije Piet mee.
De Glutenvrije Piet is een initiatief van de Nederlandse Coeliakie Vereniging (www.glutenvrij.nl).
Het hulpje van Sint voorziet kinderen met een glutenintolerantie van glutenvrije pepernoten.
In Nederland zijn zo’n 75.000 kinderen die om medische redenen een strikt en levenslang glutenvrij
dieet moeten volgen. De intocht van Sinterklaas is
voor hen vaak niet zo’n leuk feest. Ze mogen de pepernoten niet eten en highfiven met de Pieten gaat
ook al niet (kruimels op de handschoen).

Meestal wordt er tijdens het Sinterklaasfeest geen
rekening gehouden met glutenvrije kinderen. En
dat moet veranderen, vindt de Nederlandse Coeliakie Vereniging (www.glutenvrij.nl). Een Sinterklaasfeest is juist voor alle kinderen! De NCV is daarom
de afgelopen weken samen met veel enthousiaste
vrijwilligers hard aan het werk gegaan om ervoor te
zorgen dat glutenvrije kinderen onbezorgd Sinterklaas kunnen vieren. Bij de intocht van Sinterklaas
in Overloon zal daarom dankzij de NCV een Glutenvrije Piet (te herkennen aan een wit/groen vlaggetje
met het logo van Glutenvrij.nl erop) meelopen en
glutenvrije pepernoten uitdelen.

Het mag geen naam hebben
China - een land van melk en honing voor René van der Vleuten …!
Hij komt, hij komt - de glutenvrije Zwarte Piet…! Bestaat er eigenlijk wel een glutenvrijezwartepietenroetveegkleur… ?
Sinterklaas Comité Overloon vind ik leuk…!
Workshop Lóns schriêve - wie schrijft die blijft…!
Boxmeers Weekblad… Altijd in de buurt…. ! Maar nu even niet… !
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Kerkberichten
Vieringen 19 november –
2 december
Zondag 19 november 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acolieten: Gerda Willems en Joep
Smeets
Koor: Dames- en Herenkoor

Intenties voor 25 en 26 november:
Jaargetijde is voor Harrie en Christina Cremers-Litjens, Josephina
van Osch-Rutten; de intenties zijn
ook voor Jan Peeters, de overleden familie van Keijsteren-van
Hout-Schaminée, Jos de Greef

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

Zondag 26 november 10.30 uur
Eucharistieviering
Feest van Christus Koning

3 december – 9 december
Nelly van Gemert, tel. 642504

25 november vanaf 18.00 uur tot
2 december
Tiny Willems, tel. 641814

Vieringen in Huize Loôn

Intenties: Dré Bol vanwege
zijn verjaardag, familie Crooijmans-Gerrits en Nelly

Voorganger: pastoor van der Sluis
Acolieten: Jeanne Willems en
Frans Kersten
Koor: Dames- en Herenkoor

Zaterdag 25 november 19.00 uur
Gebedsviering
Koor: Palet

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

Maandag 20 november 19.00 uur
Eucharistieviering
Maandag 27 november 19.00 uur
Eucharistieviering

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 november op zaterdag 25 november
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 3 en 10
december bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk dinsdag 21 november 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.

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

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.

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

zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te bereiken onder telefoon 06 23 88 78 60.

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

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

Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken

Beste ouders,
In de Parochie Maria Moeder van Kerk zijn twee dezelfde informatieavonden voor het H. Vormsel 2018
gepland op diverse locaties:
1. Op maandag 27 november van 20.00 – 21.15 uur
in het parochiecentrum Maria Moeder van de
Kerk, Lepelstraat 13a, Sint Anthonis;
2. Op dinsdag 28 november van 20.00 – 21.15 uur in
de sacristie van de San Salvator kerk, Kerkplein 4,
Oeffelt.
Op deze avonden informeren wij u graag over het
vormselproject Vormfun2 en is er gelegenheid om
vragen te stellen. Bovendien ontvangt u op deze
avond het aanmeldingsformulier. 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 parochiecentrum Maria
Moeder van de Kerk, Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint
Anthonis. Voor Overloon kunt u contact opnemen
met Gerda Willems
gerdawillemsjanssen@hotmail.com

of telefoonnummer 0478 642213.
Ook kunt u digitaal een inschrijfformulier bij haar
opvragen. Let op: er is GEEN Info-avond te Overloon.
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@parochiemariamoedervandekerk.nl of bellen naar 0485471246 (op werkdagen van 9.00 – 12.30 uur behalve
donderdags) en zenden wij u een aanmeldingsformulier toe.
Met vriendelijke groet,
namens pastoor Van der Sluis
Mevrouw Jantje Bax
pastoraal werkster
T 06-30517629
M bax@parochiemariamoedervandekerk.nl

‘Het geheugen van water’:
Mensen écht raken
‘Het geheugen van water’ van
Het Overloons Toneel gaat bijna in première. Op 18
november zijn de HOT-acteurs te zien in de Weijer
in Boxmeer en op 25 en 26 november in ‘de pit’. Dit
maal een interview met drie van de in totaal zes
acteurs: Eefje Litjens, Ans Siebers en Margie Wijnen.
Wie spelen zij, hoe vinden ze dat en wat maakt het
stuk zo boeiend?
Het verhaal: op de dag voor de begrafenis van moeder komen haar drie dochters samen in het ouderlijk huis. Er moet nog van alles worden geregeld,
maar de zussen botsen vanaf de eerste minuut. 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. Ze
geven elkaar en hun moeder de schuld voor de mislukkingen in hun eigen leven.
Wie speelt wie
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Ans Siebers (59, bijna 40 jaar lid) speelt Teresa, de
oudste zus. Ans vertelt: “Teresa is een regeltante, ze
is kritisch, zakelijk en duidelijk de oudste: ze voelt
zich verantwoordelijk. De irritante oudste zus zeg
maar. Zij heeft het meest voor moeder gezorgd en
is daar behoorlijk verbitterd over.”
Margie Wijnen (50, speelt zo’n 30 jaar toneel) speelt
Mia, de middelste van de drie zussen. Margie: “Mia
is arts en heeft een relatie met een getrouwde man.
Ze wordt in het stuk geconfronteerd met een onverwerkt verleden.” Caty, de jongste zus, wordt
gespeeld door Eefje Litjens-Janssen (34, 2 jaar lid).
Eefje: “Caty is dol op shoppen en mannen en niet
vies van een jointje en alcohol.”
Mensen raken
Hoe vinden de dames het, om deze drie, totaal verschillende, zussen te spelen? “Ik vind het erg leuk
om deze rol te spelen vanwege de verschillende

emoties die er in zitten”, vertelt Margie. “Dat is ook
wat ik zo boeiend vind aan toneel spelen: emoties
overbrengen en mensen écht raken. Ik denk dat dat
ook mijn kracht in het spel is en dat je, naarmate
je ouder wordt, steeds meer van jezelf durft te laten zien. Naarmate de repetities vorderen, kom je
steeds dichter bij je personage. Je kunt de rol daardoor steeds intenser beleven en spelen, wat natuurlijk ten voordele komt van het totale spel.”
Eefje: “Ik vind het erg leuk om iemand anders te
spelen dan dat ik zelf ben. Dat is nu ook zeker zo”,
lacht ze. “Ik ben thuis weliswaar de jongste zus,
maar verder lijk ik in niets op mijn personage. Ik
heb een hechte band met mijn moeder en mijn zus,
houd niet van shoppen, aan drugs waag ik me niet
en de enige mannen waar ik dol op ben, zijn mijn
man en mijn twee zoontjes... Om de rol van Caty
toch goed te spelen, luister ik goed naar de aanwijzingen van de regisseur en mijn medespelers. Ik
probeer ook veel te leren van de ervaring van de
andere spelers en geniet ervan om
met hen te werken.”

Eefje vult aan: “Wat me aanspreekt in dit stuk, is
dat ieder zo z’n eigen manier heeft om het verlies
van een familielid te verwerken. En dat ze, ondanks
alles, op het einde toch heel dicht bij elkaar komen.
Ehh, of zeg ik nu te veel..?” “En niet te vergeten,
er zit ook veel humor in het stuk”, voegt Margie
toe. “Het is niet één en al drama, je mag er ook om
lachen.”
Kom kijken
En dan tot slot de bekende vraag ‘waarom moeten
mensen komen kijken?’ Margie: “Het is een stuk
met veel verschillende emoties, dus een echt HOTstuk.” “Daarom dus, omdat HOT speelt!” zegt Ans
lachend. “Ik bedoel: we spelen altijd een stuk met
inhoud. Soms boeiend, soms meer serieus, dan weer
met een lach en een traan. Maar nooit zomaar iets...
En we hebben hard gewerkt, dat mag worden beloond met veel publiek, toch? Bovendien: toneel is
gewoon leuk!” Eefje: “Oh, dat vind ik altijd zo’n
moeilijke vraag. Waarom? Nou gewoon, dáárom!”

Aanspreekt
De toeschouwer ziet moeizame
relaties en komische confrontaties. Een stuk met een lach en een
traan. “Dat is precies wat mij zo
aanspreekt in het stuk”, licht Ans
toe. “Het is een heel realistisch verhaal en daardoor herkenbaar voor
velen. Mensen kunnen elkaar in de
loop van de tijd kwijt raken, hebben hun eigen herinneringen aan
het verleden. Meestal vertekend.
Door allerlei redenen waarschijnlijk. De plaats binnen het gezin kan
bepalend zijn, je eigen karakter is
van invloed, maar ook de verhouding tussen ouders en hun kinde- De HOT-acteurs van ‘Het geheugen van water’ kijken uit naar uw komst:
ren en de relatie tussen de kinde- (staand) Hugo Pastors, Peter Cruijsen, (zittend) Eefje Litjens, Margie Wijnen,
ren onderling.”
Ans Siebers en Agnes van Loon.

René van der Vleuten sleept trofee in de wacht
Het was een spannende dag, 3 november 2017.
Samen met Van Eeden autoschade uit Cuijk en AVG
uit Gennep was Globemilk/De Romkan van René van
der Vleuten genomineerd voor de ondernemersprijs
Land van Cuijk en Noord-Limburg.
Deze prijs, die gesponsord wordt door o.a. de Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen, wordt al
vele jaren uitgereikt en diverse ondernemers uit het
zuiden van de gemeente Boxmeer, het gebied van
de ondernemersvereniging OVRV, gingen René voor
in deze prestigieuze prijs. Denk bijvoorbeeld aan,
René Brienen van “Onder de Boompjes”, De Olijfboomspecialist, Vivara, Lima, Laarakkers, etc.

De drie genomineerden hebben al kennis genomen
van elkaars bedrijven, gingen samen al naar het
voetballen en hebben ook al een hapje gegeten.
Ze vinden het leuk om in elkaars keuken te kunnen
kijken en voelen zich nu reeds, ongeacht de uitslag
van de avond, alle drie winnaars.
De drie genomineerden werden met hun partners
met een heuse limousine thuis opgehaald en gedurende de reis mochten ze reeds van een heerlijk glas
champagne genieten. Om 18.00 uur schoven ze aan,
aan een heerlijk diner en kreeg de winnaar van verleden jaar de gelegenheid om zijn ervaringen van
het afgelopen jaar te delen.
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Ondertussen reed de bus van de OVRV via Vierlingsbeek naar Overloon, waar collega’s en vrienden van
René opgehaald werden om deze avond mee te maken.
Vanaf 19.30 uur stroomden de overige bezoekers
binnen en om 20.00 uur nam de presentator van de
avond, Niels Houtepen, het woord en stelde hij de 3
genomineerden voor. Daarna met zijn allen de nieuwe Schouwburgzaal van Cuijk in en de spanning
steeg steeds verder.

Vrijdag 17 november a.s. zal vanaf 19.30 uur bij
Feestcafé Bos een ondernemerscafé gehouden gaan
worden ter ere van René. Eigenlijk een soort van
receptie voor zijn collega’s, maar vooral ook voor
de andere inwoners van Overloon die hem de hand
willen schudden en die het leuk vinden om zijn verhaal te aanhoren. Voel uzelf meer dan welkom.

Er was betoverend entertainment en er werden
filmpjes gedraaid. De 3 kregen de gelegenheid om
hun verhaal te doen en na 2 uur was het eindelijk
zover. De publieksprijs werd bekendgemaakt, en
ondanks het feit dat velen van jullie de stem uitgebracht hebben op René, won hij deze prijs niet.
Deze ging naar AVG. Daarna kwam de echte prijs:
de vakjury oordeelde dat René absoluut de winnaar
was en er klonk een grandioos en welverdiend applaus door de schouwburgzaal.
De bar ging open en het feestje van René en uiteraard ook José, kon beginnen. Rond 24.00 uur trokken we richting Overloon waar het feest in café Bos
tot in de late uurtjes verder ging.

Op de foto. De moeder van René deelt trots de
felicitaties uit. Foto: Michel Jansen.

Kerstconcert 2017: “Samen één!”
Fanfare Vriendenkring uit Overloon viert in 2017 haar 110-jarig
bestaan. Na een bijzonder concert in de schouwburg van Venray afgelopen oktober, willen
we onze verjaardag nogmaals vieren in én met Overloon
tijdens ons kerstconcert op zondag 17 december.

van Venray. De jury beoordeelde dit werk met een eerste
prijs en ook het publiek vond het geweldig! Een logische
keuze dus, om dit werk nog een keer aan het publiek
te laten horen. Zangeres Catharina Jansen uit Nijmegen
verzorgt hierbij een prachtige zangpartij. Catharina zal,
onder begeleiding van piano, ook het Ave Maria zingen.

Het concert heeft de titel “Samen één!”
Niet alleen de fanfare viert een prachtige verjaardag,
maar ook andere verenigingen binnen Overloon behaalden onlangs of behalen binnenkort een mooie mijlpaal,
waaronder: Logeko (70), de voetbalclub (100), HOT (110)
en Oker (50). Individuele leden creëren samen één vereniging en de verenigingen zorgen samen voor de geweldige leefbaarheid van ons dorp.... samen één!

Tijdens het concert blikken we ook terug op hoe het allemaal begon, vervolgens maken we een muzikale reis
door de tijd, richting onze 110-jarige verjaardag en zullen
we afsluiten met een onverwachte climax. Benieuwd naar
wat dat is? Kom luisteren op 17 december.

Samen één! Dat gaat u tijdens het concert letterlijk terugzien in een prachtig groot koor. De zangers en zangeressen van Logeko, Oker en Palet slaan de handen ineen
en vormen een geweldig gelegenheidskoor op zondag
17 december. Dit 100-koppige koor zal enkele bekende en sfeervolle werken ten gehore brengen. “Carmina
Burana”: de titel doet wellicht niet meteen een lampje
branden, maar zeker weten dat u dit geweldige nummer
meteen (her-)kent! Ook het prachtige lied “Als wij niets
doen” uit de musical Soldaat van Oranje staat op het programma.
De fanfare speelt, naast sfeervolle (kerst)liederen, het
werk Rubicon. Afgelopen oktober speelde het fanfareorkest dit grandioze werk bij het concours in de schouwburg
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Kaarten a € 10, - zijn vanaf 17 november te koop bij Salon Toine, Bakkerij Degen, Kapper Karen in Venray en via
www.fanfarevriendenkring.nl. Hopelijk mogen we u begroeten op zondag 17 december, 19:30 in de Theobalduskerk van Overloon.
Club van 100
De leden van de Club van 100 ontvangen een uitnodiging.
Zij krijgen ook dit jaar twee gratis kaartjes en gereserveerde plaatsen aangeboden, als dank voor hun jaarlijkse
financiële bijdrage aan onze vereniging. Mochten er mensen zijn die meer informatie willen hebben of lid willen
worden van deze Club van 100, laat het dan z.s.m. weten
bij Els Jansen-Cruijsen (642395). U komt dan dit jaar nog
in aanmerking voor twee gratis kaartjes en gereserveerde
plaatsen.

Energiecoöperatie Duurzaam Overloon!
Infobulletin 8 november 2017
Hierbij het overzicht van de
eerste algemene ledenvergadering op woensdag 8
november 2017.
Zonnedak is opnieuw overtekend
De uitbreiding van 1200 naar 1440 panelen is uiterst
succesvol verlopen. Alle 1440 panelen zijn verkocht.
En inmiddels zijn er 3 inschrijvers die nog mee willen
doen. We hebben als bestuur besloten nu eerst de
1440 panelen te realiseren. Nieuwe aanmelders zijn nog steeds van
harte welkom maar komen op een
reservelijst. Zodra er panelen vrij
komen zullen we die mensen de
kans bieden. Mocht de groep reservisten groot genoeg worden dan
zullen we overwegen of we een
additioneel dak zullen zoeken.

een stemadvies gegeven aan de leden voor Greenchoice i.v.m. het kleine prijsverschil, meer opbrengst
voor ‘de pit’ en (niet onbelangrijk) het gegeven dat
Greenchoice een echte voorloper in duurzame energie is, terwijl Engie juist door de Consumentenbond
wordt beoordeeld als een vervuiler (dat wil zeggen;
niet echt voor groene energie gaat). Dit laatste vonden we als bestuur niet passen bij de doelstellingen
van de coöperatie. Uiteindelijk was de laatste stem
aan de leden. De leden kozen in de stemming (zie
foto) met 95% voor Greenchoice als energiepartner.

Het zonnedak van Duurzaam Overloon! wordt het grootste bekende
postcoderoos-zonnedak van Nederland.
Penningmeester Herman Voesten
Tijdens de vergadering is Herman Voesten gekozen
als bestuurslid in de functie van penningmeester.
Herman werd met 55 stemmen voor en 0 stemmen
tegen verkozen.
Installateur van de installatie wordt van Gemert
We hebben de aanbiedingenfase afgerond en van
de initiële benaderde bedrijven hebben er 3 een offerte uitgebracht. Thijsen Elektro uit Deurne, Van
Gemert uit Overloon en Tijssens uit Heeze. Bij de
uitbreiding van 1200 naar 1440 panelen hebben we
alleen de laatste 2 nog gevraagd mee te doen omdat ze beduidend beter waren. Uiteindelijk hebben
we 2 zeer scherpe offertes gekregen met een prijs
van 0,76 Euro/Wattpiek. Dit ligt ruim 10% lager
dan wat andere coöperaties dit jaar hebben gerealiseerd. Kortom een zeer goede aanbieding.
De keuze is gevallen op de aanbieding van Van Gemert. Deze was technisch uitstekend. Iets duurder,
maar wel met een opbrengstgarantie in de eerste 2
jaar. Dus we krijgen een lokale installatie.

Inschrijfprijs nog niet definitief bekend
We hebben nog steeds geen finale inschrijfprijs. Dit
komt met name doordat de kosten voor aansluiting
van Enexis en de trafo nog onbekend zijn. De verwachting is nog steeds dat we ergens tussen de 290300 Euro uit zullen komen. Echter wanneer de trafo
en de aansluitingskosten tegenvallen, kan het ook
iets meer zijn. Als dit lukt, wordt het een zeer goede
inschrijfprijs, daar dit jaar andere coöperaties een
prijs tussen de 310-320 euro per paneeldeel kunnen
realiseren.
Omdat we verdere stappen willen maken, en omdat we tevens te maken hebben met het feit dat we
naast de inleg ook de BTW moeten voorfinancieren,
hebben we besloten de inlegprijs nu vast te stellen
op € 325, - per paneeldeel. Hiervoor ontvangen de
leden op korte termijn een factuur welke binnen 2
weken dient te worden voldaan. Formele opdracht
voor installatie kan het bestuur pas geven als het
geld op de rekening van coöperatie staat.

Energiepartner wordt Greenchoice
Ten aanzien van de energiepartner waren 3 offertes
uitgezet, Qurrent, Engie en Greenchoice. Het was
zeer complex om de aanbiedingen goed met elkaar
te vergelijken.

Uiteindelijk zullen we na afwikkeling - als alle kosten (ook onvoorziene) betaald zijn en de BTW is
teruggekregen van de belastingdienst - het exacte
bedrag weten. Het verschil tussen werkelijke kosten
en de € 325, - wordt dan teruggestort naar de leden.
Dit zal ergens in maart 2018 gebeuren.

Financieel voor de coöperatie was Engie duidelijk
het beste. Echter financieel voor de Pit was Greenchoice de beste optie. Uiteindelijk heeft het bestuur

Rendement ruim boven 6%
We hebben met alle tot dusver bekende kosten en
investeringen het rendement doorgerekend. Dit
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komt uit op 6,32% per jaar. Dit is echter nog niet definitief, maar zal daar wel in de buurt uitkomen. Dit
is beduidend beter dan de aanvankelijk genoemde ruim 4%. Maar wel duidelijk lager dan de later
genoemde 7% bij een grotere installatie. Redenen
hiervoor zijn: een huidige lagere energieprijs en de
hogere kosten dan begroot voor de aansluiting en
trafo.
Vervolgstappen
We werken momenteel aan de volgende vervolgstappen:
• Uitsturen facturen aan de leden voor de aankoop
van paneeldelen
• Offerte en technische uitvoering aansluiting met
Enexis
• Opmaak dakcontracten met ‘de pit’ en oorlogsmuseum
• Aanvraag offertes voor verzekering en onderhoud

Plan is om in februari 2018 te installeren
Qua planning mikken we op een installatie uiterlijk
februari 2018. In november hopen we alle inleg te
krijgen, zodat we de formele opdracht kunnen geven. Van Gemert heeft dan nog 2 maanden nodig
om te kunnen leveren. Qua tijdsplanning wordt met
name de aansluiting op het net mogelijk de bottleneck: dit duurt meestal een 3 maanden.
Kortom, we hopen in maart 2018 de installatie in
gebruik te nemen en dit dan gezamenlijk te vieren
met een zonnefeest in ‘de pit’.
Mocht je met betrekking tot de ledenoverkomst
nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen
met:
• Mail naar info@duurzaamoverloon.nl
• Stijn Heijs, Voorzitter 06-14.555.989
• Eric Toonen, Secretaris 06-13.651.490
Het Duurzaam Overloon-team: Stijn, Eric, Antwan,
Dennis en Herman

KBO-OVERLOON
(anno 1955)
Belangenorganisatie
voor ouderen

Kalender van activiteiten
DONDERDAG 16 NOVEMBER: IVN-wandeling Bronlaak. Vertrek met auto vanaf het kerkplein om
13.00 uur. Bronlaak is een 25 bunder groot gebied
dat vooral uit bossen bestaat en in de loop der tijd
verworven is door de Stichting Het Brabants Landschap. Midden in het gebied zijn de gebouwen van
(licht) gehandicapten gelegen. IVN- gids tijdens
deze wandeling is Ben Verheijen. Iedereen, lid of
geen lid, kan meewandelen en we hopen op vele
deelnemers.
DONDERDAG 23 NOVEMBER: Algemene Najaarsvergadering. Van twee tot rond half vijf. De uitnodiging hiervoor met agenda/programma is inmiddels
in het bezit van de leden.
VRIJDAG 24 NOVEMBER: Bijeenkomst van Samen
Eten bij restaurant Museumzicht. Aanvang: half zes.
Info en aanmelden bij Christine Hendriks-Arts op telefoonnummer 641719.
MAANDAG 4 DECEMBER: Dagreis met de Museumplusbus naar Amsterdam. We stoppen bij het Rijksmuseum voor een uitvoerig bezoek met lunch. Deze
reis is al volgeboekt. Maar, er is voor die leden die
niet bij de eerste 45 aanmelders hoorden een alternatief gevonden, namelijk een reis met de Museumplusbus naar museum Boymans van Beuningen in
Rotterdam op donderdag 14 december. Bel Adrie
Verschuren op nummer 641529. Zie verder onder
donderdag 14 december.
WOENSDAG 6 DECEMBER en WOENSDAG 13 DECEMBER : verkoop (uitsluitend voor leden van de
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KBO) van toegangskaarten voor de Bonten Aovend
van de Huibuuke op vrijdag 26 januari. In de foyer
van de Pit, op beide woensdagen van 10 tot 12. Prijs
per kaart is vijftien euro. Op de kaart staat het stoelnummer vermeld. Maximaal 4 kaarten per KBO-lid.
Op is op!!
ZONDAG 10 DECEMBER: Uit op zondag. Van half
drie tot tegen 4 uur. Gratis toegang voor iedere belangstellende. In de Pit. Programma : optreden van
de Jeugdfanfare van fanfare de Vriendenkring.
WOENSDAG 13 DECEMBER: Koken voor ouderen.
Aanvang om 12 uur in de Pit. Alleen op uitnodiging.
DONDERDAG 14 DECEMBER: reis met de Museumplusbus naar het Boymans- van Beuningen Museum
in Rotterdam. Een museum met schilderijen (o.a.
van Rembrandt, Jeroen Bosch en Dali en tevens
beeldhouwwerken). Bus is al vol.
Herinnering: KBO’s Kerstviering op donderdag 21
december, waarover begin december meer informatie/ aanmeldingsformulier bij de leden in de bus zal
belanden, samen met Info en de Ons.

Het Overloons Toneel speelt
‘Het geheugen van water’
18 november, 20.15 uur in ‘De Weijer’ in Boxmeer
25 en 26 november, 20.15 uur in ‘de pit’
Kaarten kosten 10 euro (inclusief consumptie) en
zijn verkrijgbaar aan de kassa en bij Shop Jacobs,
Vierlingsbeekseweg 13.

Bijzondere schenking
op Allerzielen
Het Oorlogsmuseum in Overloon kreeg onlangs een
bijzondere schenking. Het gaat om een houten grafkruis dat halverwege de jaren ’40 in de berm stond
in Holthees, op de grens met Limburg. Het grafkruis
markeerde een veldgraf van zes militairen.

‘engl.’ op, en dat zou op Engelsen kunnen wijzen.
Wie heeft hier nu wie begraven, is dus de vraag.
Het museum gaat met die vraag aan de slag en
hoopt hier binnenkort meer duidelijkheid over te
kunnen geven.

Het houten kruis werd uitgerekend op Allerzielen
aan het museum geschonken en is afkomstig van iemand die als jong kind destijds tegenover
de gemarkeerde plek woonde. Het kwam,
vermoedelijk na het ruimen van het veldgraf, in bezit van de familie en is nu dus
overgebracht naar het museum. Op het
kruis staat in het Duits: hier rusten 6 onbekende soldaten.

Daarna zal het houten kruis onderdeel worden van
de tentoonstelling.

De vraag is nu wie die zes militairen waren. Waren het Duitse parachutisten? Dat
zou kunnen, want onder de Duitse tekst
staat een parachute en een hakenkruis.
Of waren het Britten? Dat is ook niet ondenkbaar, want er staat een afkorting

Museumcafé gaat veranderen
Het bekende Museumcafé is op dit moment een paar
weken dicht. Het café werd sinds de heropening in
2006 uitgebaat door Aggie Toenders, met hulp van

personeel uit Overloon en wijde omgeving. Maar
de overeenkomst tussen haar en het museum loopt
binnenkort af.
Aansluitend vindt er een kleine verbouwing
plaats, waarna het museum half december
de horeca in eigen beheer neemt. Voorlopig
zal er dan plaats zijn voor ongeveer 60-70
personen. Hiermee wordt het laagseizoen
overbrugd, met een kleine kaart.
In het voorjaar worden dan de andere delen
van de horeca weer in gebruik genomen, zoals het terras, maar ook een extra zaal, speciaal voor groepen. Hiermee wil het museum
weer een aantrekkelijk café realiseren voor
alle bezoekers.
Overigens, om bezoekers tijdens de verbouwing de komende weken niet helemaal met
een lege maag weg te sturen is er een tijdelijk koffiepunt gecreëerd midden in het
museum, in een soort militaire tent. Kortom,
koffie met vlaai is er altijd!
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Scouting Overloon opnieuw present op
de Natuurwerkdag op 4 november jl. in Overloon
Voor het derde opeenvolgende
jaar hebben 26 welpen en de
leiding van scouting Overloon
deelgenomen aan de Landelijke
Natuurwerkdag.
Deze keer waren zij ook weer actief onder begeleiding van de ‘Bosgroep Loonse Duinen’ bij het verwijderen van berkjes en Amerikaanse eikjes nabij de
jeneverbesstruwelen in de Overloonse Duinen.
We kunnen inmiddels als Bosgroep zeggen dat het
een traditie wordt om aan deze landelijk georganiseerde Natuurdag mee te doen.

gewerkt. Natuurlijk ontbrak drinken en een versnapering niet en na afloop kreeg ieder kind een aandenken, gesponsord door HUBO Overloon.
Heel verrassend was het voor de welpen ook, dat de
schaapskudde die al enkele weken in de Overloonse
bossen verblijft voorbij kwam trekken.

Evenals voorgaande jaren waren de weergoden ons
weer welgezind, want bij een temperatuur van 15
graden en een lekker zonnetje is het een genot om
lekker buiten te werken.
Aan de kinderen werden zaagjes en takkenscharen
ter beschikking gesteld en onder toezicht van de leden van de bosgroep is er door iedereen heel hard

Kleding en knuffels voor de schakelklas
Wij willen graag iedereen bedanken die kleding heeft geschonken voor de kinderen uit de schakelklas van
het AZC!
Op vrijdag 27 oktober kregen zij allemaal de kans
om kleding uit te zoeken die zij leuk vinden!

mochten “shoppen zonder geld” zijn onbetaalbaar!
Wij zijn er zeker nog niet klaar mee! Ben jij nu de
kast van je kind(eren) aan het opruimen en weet je
niet wat je er mee moet? Wij zijn er blij mee!

Zelfs voor de kleinere broertjes en zusjes lag kleding
klaar!

Mocht je na 5 november kinderkleding over gehouden hebben, dan kun je die (ná telefonische afspraak) brengen naar Conny van Mil, Vierlingsbeekseweg 52, tel. 642510.

De blije snoetjes van de 50 kinderen die bij ons

Laman, Conny, Erik, Wendy en Cindy
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Wandelen door de Overloonse bossen
Op zondag 26 november organiseert IVN De
Maasvallei een twee
uur durende wandeling over de heidevelden met
hier en daar stuifzandheuveltjes, door de jeneverbesstruwelen en het bos. Op dit moment wordt het
voormalige productiebos geleidelijk omgevormd
tot recreatiebos. De tocht voert ook naar de hoogspanning waar men vorig jaar begonnen is met alle
bomen te kappen die een bedreiging waren voor
de hoogspanningsdraden en -masten. Deze strook
is deels ingezaaid met struikheide. De oude vuil-

nisstortplaats is opnieuw afgedekt en voorzien van
een nieuwe laag grond, en eveneens ingezaaid met
struikheide. Ook was er een poel die nagenoeg
dichtgegroeid was. Deze is totaal gerenoveerd en is
nu het bekijken meer dan waard.
De wandeling begint om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats van de Raaijhal, Raayweg 15-17, 5825 AL
Overloon. De wandeling is gratis. Na afloop drinken
we samen koffie/thee, waarvoor een vrijwillige bijdrage gewenst is. Inlichtingen bij: Ben Verheijen,
tel. 0478-642577.

Geweest:
Fysiotherapeut Hans Teunissen met
twee collega’s, Lars Tiellemans en Kyra
Kosak. Verder waren nog aanwezig
diëtiste Fenne Lomme, ergotherapeute
Patty Vennekes en Linda Bens van Buurtzorg Overloon-Vierlingsbeek.
Eerst werd verteld waarvoor fysiotherapie ingezet
wordt. In het algemeen kun je zeggen: als je klachten hebt bij het bewegen. Bijvoorbeeld bij (hoofd- en
nek)pijn, schouderklachten, rib- en borstpijn, rugpijn,
krachtsvermindering, ademhalingsproblemen, zwelling, beperking in beweging, chronische aandoeningen of ziekte (reuma en artrose). Het doel van fysiotherapie is dat de kwaliteit van leven beter wordt,
door middel van beter bewegen, alsook om klachten
te verminderen of te voorkomen.
Specialisaties binnen de fysiotherapie zijn: dryneedling;
medische trainingstherapie; elektrische stimulatie van
de zenuwen bij bijvoorbeeld nekpijn; revalidatie bij
heup- en knieprothesen; medical taping en cupping.
Alle 112 aanwezige dames kregen op een gegeven
moment een elastiek, waarmee enkele oefeningen
werden gedaan.
Je kunt zonder verwijsbrief van de huisarts naar de fysiotherapeut. Soms wordt een patiënt door de fysiotherapeut doorverwezen naar de huisarts of medisch
specialist.
Het telefoonnummer van de praktijk van Hans Teunissen is: 0478-640520 of 06-2500 5743.
Linda Bens vertelt over de buurtzorg: Hans Teunissen
werkt veel samen met buurtzorg Overloon-Vierlingsbeek: je hebt op die manier korte, snelle lijnen tussen hulpvragenden en hulpverleners. Maar ook is er
aandacht voor het voorkomen vaan bijvoorbeeld rugklachten bij buurtzorgmedewerkers en mantelzorgers.
Er wordt ook gedaan aan valpreventie en therapie
i.s.m. Hans. De buurtzorg zorgt zelf voor een indicatie.
Ze streeft naar zo min mogelijk versnipperde zorgmomenten. Ze verleent alle persoonlijke zorg, van steunkousen aantrekken tot stervensbegeleiding. 24 uur per
dag bereikbaar en je hebt direct contact met het team.

De kosten worden vergoed door de zorgverzekering
(geen eigen bijdrage). Alleen bij opname en bij huishoudelijke hulp wordt een eigen bijdrage gevraagd.
Aanmelden voor buurtzorg kan via de huisarts, ziekenhuis, de cliënt zelf of de familie van de cliënt.
Het algemeen telefoonnummer van de buurtzorg
Overloon-Vierlingsbeek is: 06-2001 9536.
Diëtiste Fenne Lomme vertelt onder andere over de
schijf van 5. En dat eiwitten (vlees, vis, ei, zuivel) belangrijk zijn voor onze spieren.

Tenslotte vertelt Patty Vennekens van Ergotherapiepraktijk Domi (Venray) dat ook zij veel samenwerkt
met fysiotherapeuten, buurtzorgen en huisartsen. Het
doel van ergotherapie is het vergroten van de zelfstandigheid d.m.v. goed handelen, onder andere door het
gebruik maken van hulpmiddelen. De groep ouderen
wordt veel aan huis bezocht, omdat het hier veel gaat
over huisaanpassingen, hulpmiddelen inzetten, armen handtrainingen (bijvoorbeeld na een beroerte je
weer zelf willen/kunnen wassen), het zelfstandig aantrekken van de steunkousen, en bij reuma leren potten open maken. Zelfs scootmobieltrainingen worden
gegeven door de ergotherapeut. Bij jongeren gaat het
veelal over concentratietrainingen, fijne motoriek verbeteren, prikkelverwerking (ADHD) en hulp bieden op
de werkplek (rugklachten).
Het telefoonnummer van ergotherapiepraktijk Domi
is: 06-2269 8146.
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Blacklight toernooi 27-30 december in de Raaijhal
Volleybalvereniging Sportivo, Voetbalvereniging
SSS ’18, Korfbalvereniging DES uit Vierlingsbeek en
Handbalvereniging Manual uit Venray organiseren in
samenwerking Goemans Raaijhalbeheer een 4-daags
blacklight toernooi in de Raaijhal.
Na een geslaagde eerste editie waar maar liefst
86 teams en daarmee 400 deelnemers aan hebben
meegedaan, gaan we dit spektakel voortzetten met
een minstens net zo’n mooie 2e editie. Absoluut
een aanrader om hieraan deel te nemen of te komen kijken!
Het badmintonnen bleek vorig jaar helaas een minder succes in het donker te zijn. Dus vandaar dat
dit jaar hiervoor in de plaats handbal aangeboden
wordt. Deze dag zal worden ondersteund door
Handbalvereniging Manual uit Venray.
Daarom vragen wij graag uw aandacht voor alle
info hieromtrent en wanneer uw vereniging en leden net zo enthousiast zijn als wij, dan hopen wij
u te mogen begroeten tijdens ons 4-daags evenement!

Sporten in het donker tussen kerst en nieuw!
Kan dat? Jazeker! Volleyballen, handballen, korfballen en voetballen en dat allemaal in het donker!
De Raaijhal wordt volledig verduisterd met alleen
blacklight verlichting. De belijning, netranden, ballen, korven en goals worden beplakt met fluoriserende tape en beschilderd met lichtgevende verf.
Door een 3500 watt UV-light kun je dit dus allemaal
wél zien, maar verder is het in de hal pikkedonker.
Om te voorkomen dat iedereen tegen elkaar aan
loopt en om er voor te zorgen dat je weet wie je tegenstander is, moet je daarom zelf ook goed zichtbaar zijn en als team herkenbaar.
Je mag hierbij helemaal los gaan, dus hoe origineler hoe beter. Gebruik neon schmink, haarspray en
zwarte of juist reflecterende kleding, wel of niet bewerkt met neonverf, en zorg dat je in het donker
goed te zien bent.
Mocht je zelf geen schmink hebben, dan kun je voor
€1, - bij ons schmink kopen. Het mooist uitgedoste
team per toernooi wint een prijs!
Uiteraard worden er ook sportieve prijzen vergeven.
Het toernooi duurt vier dagen en per dag komt er
een andere sport aan bod. De handballers bijten de
spits af op derde kerstdag. Op de 28e zijn de korfballers aan de beurt, gevolgd door de voetballers op
de 29e en de volleyballers sluiten af op 30 december.
Overdag zijn de toernooien voor de jeugd en ‘s
avonds voor de volwassenen.
Je hoeft niet per se lid te zijn van een vereniging,
iedereen kan meedoen en het toernooi is voor jong
en oud, zowel geoefend als niet geoefend.

Ook adverteren in de KerstEindejaarsuitgave? (13-12)
Iedereen in Overloon ontvangt dan deze
uitgave, dus 100 % bereik !
Geïnteresseerd ?
Stuur een bericht naar:
advertentie@onseigenerf.nl
PS Uiteraard niet bedoeld voor onze vaste

Als je zin hebt in een uitdaging en de kilo’s van het
kerstdiner weer snel kwijt wil zijn, schrijf je dan snel
in. Vorm een team met vrienden, buren, familie of
je sportmaten en kom naar de Raaijhal.
Ook als je alleen maar wilt kijken, ben je van harte
welkom! Vanaf de tribune kun je, onder het genot
van ‘n drankje of hapje alle wedstrijden volgen en
we zorgen voor gezellige muziek tijdens en na het
toernooi!
Als je wilt mee doen, wees er dan snel bij.
Inschrijven kan t/m woensdag 20 december 2017 via:
www.raaijhal.nl.

adverteerders.
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Autobedrijf Kusters B.V.
Grotestraat 69
5821 AB Vierlingsbeek
Tel. 0478-631901

Gespecialiseerd in Peugeot en Citroën
Sinds 1974!

AUTOBEDRIJF KUSTERS GAAT VERHUIZEN!

Wat wordt er aangepast: alle activiteiten van Autobedrijf
Kusters Overloon verhuizen naar Autobedrijf Kusters in
Vierlingsbeek.

Autobedrijf Kusters is, zoals elke onderneming, constant
bezig met het ontwikkelen van de organisatie en de toekomst
hiervan.
Wij zijn van mening dat wij in de toekomst u de beste service,
kwaliteit en dienstverlening kunnen blijven bieden wanneer
wij de vestiging Overloon gaan samenvoegen met de
vestiging Vierlingsbeek!

Onze klanten hebben een persoonlijke brief ontvangen.
Indien u een brief verwacht van ons maar deze nog niet
gekregen heeft, aarzel niet en neem contact op via
info@autokusters.nl of 0478-631901.
Wij zien er naar uit om u binnenkort te mogen begroeten in
onze vestiging in Vierlingsbeek. 'HNRIÀHVWDDWNODDU

Wanneer : per 1 december 2017
✔ SCHADEHERSTEL & SPUITWERK

✔ CAR CLEANING & WASCONTRACTEN

✔ ONDERHOUD & REPARATIE (OOK LEASEAUTO’S)

✔ ZAKELIJKE & PRIVÉ LEASING

✔ VERKOOP NIEUW & GEBRUIKT

✔ GRATIS NATIONALE PECHHULPPAS (BIJ ONDERHOUD)

WWW.AUTOKUSTERS.NL

IN VERBAND MET VAKANTIE IS HUISARTSENPRAKTIJK MOOIJ GESLOTEN OP:

maandag 4 december t/m vrijdag 8 december 2017
WAARNEMING OP WERKDAGEN VAN 8.00 - 17.00 UUR:
Achternaam letters A t/m J
Dokter v. den Boom
Tel. 0478-641202
en
Achternaam letters K t/m Z
Dokter Mosch
Tel. 0478-631315

Spreekuur alleen volgens afspraak
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En dan krijgt een groot deel van
Overloon geen ‘Boxmeers Weekblad’ in de bus…
Zo is ons verteld. Gelukkig gaat het niet om ‘Ons
Eigen Erf’, maar toch…, toch zijn de rapen gaar! Wij
leggen eerst ons oor te luisteren bij Miny en Wiel
Verhoeven. Zij verzorgen al 35 jaar de distributie
van het blad in Overloon. De laatste jaren voor verspreider Axender in Cuijk.
Al 35 jaar? “Onze Joris is ermee begonnen. Hij was
nog te jong en daarom had hij zich aangemeld op
naam van z’n oudere broer Roel. Ze hebben dit lang
samen gedaan en ook Erik heeft zich later “ingekocht”. “Zo’n vijftien jaar geleden - toen ik ben
gestopt met de kalverenhandel, hebben Miny en
ik het overgenomen, zegt Wiel. “Ik vond het mooi
werk en ik had wat om handen. Je kunt tenslotte
niet de hele dag kaarten en bridgen.”
Hoe gaat dat in z’n werk? “We hebben twee ploegen: de ene ploeg zorgt voor het vouwen en het
samenvoegen met foldermateriaal, de andere ploeg
doet de bezorging. Ik zorgde altijd dat er Ranja was
voor de vouwers. Bezorgers krijgen was nooit ’n
probleem. Ik had altijd ’n lijstje met nieuwe aanmeldingen”, zegt Miny. “Als de kranten gevouwen zijn
brengen wij ze met de aanhanger naar een centraal
punt, waar de bezorgers ze ophalen. Wat er over is,
wordt door het Gilde hier aan huis opgehaald”.

tijdig laten weten dat ze er mee stoppen. Ook de
bezorgers hebben een “exitgesprek” gehad. Waarom er problemen zijn met de bezorging weten Wiel
en Miny niet. In elk geval verliep hun afscheid bij
Axender erg stroef. Dat deed Wiel besluiten om
zijn schriftelijke opzegging te beëindigen met: ‘En
daarom dank ik niet voor de prettige samenwerking.’ “Maar we hebben het altijd met plezier gedaan”, verklapt hij ons. “Ook de samenwerking met
de veelal jeugdige bezorgers verliep altijd prettig,”
vult oud-akela Miny aan.
Axender zegt ons dat er geen bijzonderheden over
de bezorging in Overloon bekend zijn en dat zij alleen kunnen reageren als ze postcode en huisnummer hebben van de adressen waar niet bezorgd
is. Hun telefoonnummer is 0485-319050. Hopelijk
heeft binnenkort weer heel Overloon het Boxmeers
Weekblad in de bus. En anders…, anders blijft het
bij het nieuws dat Ons Eigen Erf brengt…! Toch ook
mooi, toch?

Omdat zij al behoorlijk op leeftijd zijn en gaan verhuizen, waardoor ze niet meer de beschikking hebben over de ruimte om de bladen en folders op te
slaan en te vouwen, hebben ze Axender in Cuijk

Beste mannen van TC Loonse Duinen,
Ben jij van het mannelijke geslacht en 16 jaar of ouder, geef je dan nu op door een mailtje te sturen
naar roel.vreugdenhil@gmail.com. Opgeven vóór 1
december!
Wij vragen van alle deelnemers een bijdrage
van € 15, - p.p.
Te voldoen bij binnenkomst voor een volledig verzorgde avond, inclusief drankjes, hapjes en entertainment.
Wij gaan er vanuit deze avond heel veel mannen te
mogen verwelkomen!
Sportieve groet,
De men’s night organisatie
Wij kunnen natuurlijk niet achterblijven
Op 8 december (19.30 uur) is het zo ver: De enige
echte mannenavond van TC Loonse Duinen. Het
thema van deze avond is: Casino. Van gokken tot de
rode loper, aan alles is gedacht!

Ps.: De ‘dress code’ voor deze avond zal zijn: Smart
Casual
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Gespecialiseerd in:
* elektrisch ontharen
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de diabetische voet
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de reumatische voet
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

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

Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
T 0478 642368
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   $,#)!!
Het is weer zo ver. Het Eindejaarstoernooi, (het voormalige
Oliebollentoernooi) gaat weer van start.
L.B.C. organiseert in samenwerking met Raaijhal Overloon
weer een leuk individueel biljarttoernooi voor u.
Het Toernooi begint vanaf half december,
(e.e.a. afhankelijk van het aantal opgegeven deelnemers).

De finale van het toernooi zal gespeeld worden op zaterdag 30 december 2017 (onder voorbehoud).
Het is een individueel toernooi waarbij gespeeld wordt in meerdere poules.
Per poule zullen (afhankelijk van het aantal deelnemers) 1 à 2 personen, op basis van de behaalde matchpunten,
doorgaan naar de volgende ronde.
U kunt zich aanmelden door alle op de inschrijfstrook gevraagde gegevens te mailen naar onderstaand e-mailadres.
Of door de onderstaande strook in te vullen en deze in te leveren bij het sportcafé Raaijhal Overloon (bij voorkeur de
gevraagde gegevens doorgeven via e-mail).
Wedstrijdleiding Eindejaarstoernooi
of:
Sportcafé Raaijhal Overloon
Rob Berden
Raaijweg 15-17 Overloon
robberden@gmail.com
We hebben een maximaal aantal deelnemers voor dit toernooi. Wacht niet, want VOL = VOL en je aanmelding dient
vóór 24 november 2017 ingediend te zijn).
- Het aantal caramboles wordt bepaald door het gemiddelde te vermenigvuldigen met 20 (beurten)
- Aanvang van de wedstrijden: 19.30 uur
Getekend:
Organisatoren L.B.C. en Sporthal Raaijhal Overloon
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijving Eindejaarstoernooi 2017
Naam speler:

……………………………………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………..
E-mailadres:

…………………………………………………………….. @ ………………………………………..

(e-mailadres is gewenst, daar alle communicatie via email loopt)

Persoonlijk gemiddelde: ………………………….. Gem.

Organisatie: …..……………………………

Geef hierboven uw laatst bekende gemiddelde op en (bij ‘Organisatie’) waarbij dit gemiddelde bekend is
(bijv. Sport Overdag, BBHV, Veteranen, Oliebollentoernooi, Familietoernooi, of nieuwe speler).

Voorkeur van speeldag (geldt alléén voor de eerste ronde!)
(hieronder doorstrepen op welke speelavond u NIET kunt spelen)
maandag / dinsdag / donderdag / vrijdag / zaterdag
(op woensdag worden in theorie géén wedstrijden gespeeld)
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Eerste kampioen in clubgeschiedenis
Ons heren-padelteam, dat heeft
meegedaan aan de najaarscompetitie, is ongeslagen kampioen
geworden in de tweede klasse. Hierbij werd de strijd aangegaan met teams uit Barneveld (2)
en een team uit Velp (Gld).

Martijn en Robin, met Marco en Björn (niet op de
foto) als “gelegenheidsinvallers”.
Wil je komend voorjaar ook meedoen aan de padelcompetitie, geef je dan op!

Het is voor het eerst dat er een Padelteam van onze
vereniging kampioen is geworden en daarom is dat
natuurlijk een unieke gebeurtenis!
De competitie was zeer leerzaam en gezellig, met
teams die enthousiast de Padelsport aan het leren/
beoefenen zijn.
Het kampioensteam bestond uit: Stan, Roel, Sieb,

Workshop Lóns Schriêve
Wie prót ’r nog rad ’t Lónse plat wie kan ’t nog
schriêve?
Wie spreekt er nog vlot het Overloonse dialect, wie
kan het nog schrijven?
Um det laeste göt ‘t, wie kan ’t nog schriêve?
Om dat laatste gaat het, wie kan het nog schrijven?
Vör minse die dor iêver ien hebbe verzörgt de werkgroep: “Wie wá bewaart”:
Voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn verzorgt
de werkgroep: “Wie wá bewaart”:

Vör ’t derde jaor òp reej, ‘n workshop “Lóns Schriêve”
Voor het derde jaar op rij, een workshop “Lóns
Schriêve”
Wánnier: móndag 27 nov. 2017
Wanneer: maandag 27 nov. 2017
Tot vreejdag 24 nov./vrijdag 24 nov. òpgaeve /opgeven via info@wiewabewaart.nl (zie ook facebook).
De werkgroep Wie wá bewaart.

Verzorg een expeditie als educatieve vrijwilliger bij Zoo Parc Overloon!
Zoo Parc Overloon is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om samen met een
gedreven team van vrijwillige gidsen van Stichting Wildlife (sinds 2015 actief in het Zoo Parc)
verschillende rondleidingen, kinderfeestjes en themadagen in het park te organiseren.
Opleiding
De stichting verzorgt voor alle nieuwe vrijwilligers een opleiding zodat zij goed voorbereid aan de slag
kunnen. Iedereen die ouder is dan 18 jaar, de Nederlandse taal beheerst en enthousiast is, kan
vrijwilliger worden in Zoo Parc Overloon. Een vrijwilliger is minimaal vier halve dagen per maand
beschikbaar, werktijden zijn altijd in overleg en worden in een rooster vastgelegd.
Informatiebijeenkomst
Op zaterdagmiddag 25 november a.s. is er voor enthousiaste geïnteresseerden een informatiebijeenkomst in Zoo Parc Overloon. Voor meer info of aanmelden: stichtingwildlife@gmail.com.
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Homeopathie,
een milde en
effectieve
geneeswijze voor
uiteenlopende
klachten.
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HAARWERKEN VOOR
ALLE HAARPROBLEMEN

met mooi haar meer
zelfvertrouwen!
MEER INFO?
BEL ONS OF KIJK OP DE SITE
BETROKKEN | PERSOONLIJK | KWALITEIT
BETROUWBAAR | ERVAREN | PROFESSIONEEL
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HET WEER
Oktober zeer zacht en vrij droog
De 10e maand van het jaar zijn we
begonnen met vrij hoge temperaturen en aardig wat zon. Maar al snel nam de wisselvalligheid duidelijk toe. Daarbij werd in de eerste 10
dagen de meeste neerslag berekend. Zeker op de 5e,
toen er 11 mm in de regenmeters terecht is gekomen.
De overige dagen was dat beperkt gebleven. Wel hadden we op de 7e en de 9e nog een paar zonloze dagen
en bleef de temperatuur ook wat achter. Na die periode volgde juist een langere tijd met droog en vrij zonnig weer. De maximale waarden gingen flink in de lift.
Ik kon 6 warme dagen noteren en op de 16e werd
het zelfs zomers. Tijdens een fraaie heldere dag liep
de temperatuur op naar 25.3 graden. Ook de 2 dagen
daarvoor waren helder en daarbij hadden we een zeer
fraai weekend. De mensen konden nog genieten van
het mooie najaarsweer. De terrassen waren goed bezet.
Dit alles leverde ook tevens een nieuw decaderecord
op: In het jaar 2001 was het 15.1 graden gemiddeld
over die 10 dagen en nu hebben we dat met 0.1 graad
verbeterd. Tijdens deze genoemde periode viel er nauwelijks regen.

Nadien werd het weer iets wisselvalliger, maar de regenhoeveelheden bleven achterwege. Ook had de zon
het wat moeilijker en opnieuw moest ik nog 2 zonloze
dagen in het bestand aanbrengen.
De laatste 2 dagen werd het wat kouder en daalden
de waarden zelfs beneden het langjarig gemiddelde.
Op de 31e noteerde ik 10.7 graden. De laagste temperatuur van de hele maand. Toch is het gemiddelde met
13.2 graden zeer hoog uitgekomen.
Het betekent een gedeelde 6e plaats in de top 10. Normaal is 10.5 graden voor oktober. Het totaal aan neerslag komt uit op 40 mm, terwijl 66 mm normaal is.
Het aantal zonuren bedraagt 124. Normaal schijnt de
warmtebron in de wijnmaand 115 uren.
Inmiddels zijn we in november aanbeland. De eerste
dagen waren ook vrij zacht, maar tijdens de eerste novemberzondag stroomde er polaire lucht onze regio
binnen en werd het duidelijk frisser. Wel scheen de zon
geregeld.
Hoe het verder gaat, kun je vernemen als je luistert
naar mijn dagelijkse weerpraatje via radio MAASLAND
FM 89.6 en wel om 12.30, 13.30 en 17,15 uur.
Ook via radio VENRAY FM 90.2, zowel in de ochtendals avonduren.
Weerman Bert Vloet

Reanimatie / EHBO
Wilt u graag weten wat u kunt doen
in geval van nood?
Volg dan een cursus reanimatie/AED
of een volledige EHBO cursus.
Er gebeuren ongevalletjes in huis, onderweg of
op het werk en u wilt weten wat u moet doen,
geeft u zich dan op zodat u in het vervolg
in deze situaties kunt helpen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
het secretariaat van EHBO verenging Overloon
via: secretariaatehbo.overloon@gmail.com.
Eind januari starten de bijscholingslessen van de
reanimatie weer. Mocht u hierover geen mail
hebben ontvangen en u heeft in het verleden
deelgenomen aan deze lessen, mail ons dan even.

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
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HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS

Massage Studio
Voor ‘n fijne massage!
Haptische ontspanningsmassage
Klassieke ontspanningsmassage
Balinese ontspanningsmassage
Sportieve ontspanningsmassage

VERKOOP

ONDERHOUD

•

Nieuwe en gebruikte
aanhangwagens en
paardentrailers

•

Onderdelen van alle
merken

• Reparatie en keuring
van alle merken

VERHUUR

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

*

Of geef ‘n massage cadeau!
* intensiviteit

• 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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Overloon -
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0478 588 889 - Venray

Keizersveld 54, 5803 AN Venray
www.goemansuitvaartzorg.nl
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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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Overloonse Bridgeclub
Vandaag de 1e zitting in
deze ronde. De 3 beste
paren in de gele lijn:
1 Nellie Basten & Ethel Hilhorst
2 Marijke v. den Boom & Aike v. Glabbeek
3 Corrie Hartong & Math Keulards

62.00%
60.00%
58.33%

In de rode lijn:
1 Ko Sturm & Thom Kuijpers
2 Vera & Fred Jägers
3 Peter Basten & Bert Vloet

62.20%
60.71%
57.44%

In de groene lijn:
1 Mia Henckens & Jac van Voorn
2 Koos Bongers & Jo Kok
3 Irma Huijs & Adele van Leuken

62.25%
55.00%
53.26%

Tijdens de 2e zitting waren de 3 sterkste paren
in de gele lijn:
1 Miny & Wiel Verhoeven
56.60%
2 Marijke v. den Boom & Aike v. Glabbeek 55.90%
3 Jac Huijs & Bert Vloet
54.86%
In de rode lijn:
1 Mia & Sef Lommen
2 Ria & Kees van Son
3 Ricky Henckens & Leny Jansen

Agenda
2017
16 november
KBO, IVN-wandeling bij Bronlaak,
Vertrek 13.00 uur vanaf 14 Oktoberplein
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-leden van Jongerenkerk/Jongerenkoor/Young Sound en Oker,
Partycentrum Bos, ’s avonds
18 en 19 november
SSS ’18, Voorverkoop Tickets
Millstreetband en Rowwen Hèze
(16+) (voor leden en ouders van
leden SSS ’18), Kantine SSS ’18,
11.00 - 18.00 uur

In de groene lijn:
1 Door van Tartwijk & Leo van Grootel
2 Antoinette Schaeffers & Henk de Vlam
3 Hans Ewalts & Piet van de Ven

59.78%
59.31%
57.07%

♣ ♦♠ ♥
Ontmoetingspunt ‘t HELDER
Ruimte voor úw ideeën!
18 nov.

Meditatief concert door Hein Braat en
Yvonne van Oostrum
20.00 uur

19 nov.

Theatervoorstelling “Muzifique”

16.00 uur

27 nov.

Engelenavond met Marielle Beks

20.00 uur

11 dec.

Mantrazingen met Yvonne v Oostrum 20.00 uur

Kijk op de website voor meer informatie!
61.11%
60.42%
55.56%

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

www.helder-overloon.com

19 november
Intocht St. Nicolaas, vanaf 14.30
uur, aansluitend programma in
de Pit, rond 15.00 uur
22 november
Org.
Kindermarkt,
inleveren
schoenendoos voor Schoenmatjes, Autobedrijf 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
Millstreetband en Rowwen Hèze
(16+) (voor inwoners van Overloon), Kantine SSS ’18, 11.00 18.00 uur
25 en 26 november
HOT, Het geheugen van water,
De Pit, 20.15 uur
26 november
IVN, Wandeling over de heide,
parkeerplaats Raayhal, 13.30 uur
29 november
OVO, thema Smartlappenkoor,
De Pit, 20.00 uur

4 december
KBO, Bezoek Rijksmuseum Amsterdam met Museumplusbus
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
met de Jeugdfanfare, De Pit,
14.30 uur
14 december
KBO, Bezoek Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam
met Museumplusbus
14 december
EHBO, Herhalingslessen, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
17 december
Huibuuke, kaartverkoop Bonte
Avond, De Pit, 11.00 uur
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NAJAARSOPRUIMING
KORTINGEN TOT

A u ke

onze fiets-specialis

40%

OP ALLE FIETSEN

t

Gespecialiseerd in e-bikes en 't ombouwen naar elektrische fietsen
Vierlingsbeekseweg 7a

2

S Overloon

Tel. 0 7 -

1270

www.germauri tweewielers.nl

auri Tweewielers

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

Natuurpraktijk Vellir &
Zoutkamer Overloon
Praktijk voor natuurgeneeskunde:
Zouttherapie, acupunctuur,
massage, SCIO biofeedback

VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open
van 12.00 tot 18.00 uur
WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
dϬϲͳϭϮϵϵϭϵϳϵ
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Iris Vella Bamber
Holthesedijk 6
5825JG Overloon
06 81 48 05 51
info@natuurpraktijkvellir.nl
www.vellir.nl
maandag t/m vrijdag op afspraak

17 december
Fanfare, Kerstconcert
20 december
Logeko, Kerstzingen, Huize Loôn,
14.30 uur
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
13 januari
Gilde, oud papier ophalen
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
Gilde, oud papier ophalen
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
Gilde, oud papier ophalen
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
14 april
Gilde, oud papier ophalen
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
12 mei
Gilde, oud papier ophalen
16 mei
OVO, fietsen met Marjo, De Pit,
19.00 uur
17 mei
EHBO, Herhalingslessen, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
18 t/m 23 mei
Stg. Overloonse Bedevaart, bedevaart naar Lourdes
30 mei
OVO, afsluitingsavond, De Pit,
18.00 uur
2 en 3 juni
SSS ’18, Feestweekend 100-jarig
bestaan
9 juni
Gilde, oud papier ophalen
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
14 juli
Gilde, oud papier ophalen
11 augustus
Gilde, oud papier ophalen
18 t/m 22 augustus
Kermis
8 september
Gilde, oud papier ophalen
22 september
Âld Prinsegild, Aparte Aovend
APG 3x11, De Pit
28 september
Loën wet ‘t, Spelavond
29 september
Loën wet ‘t, Feestavond
6 oktober
Fanfare, Brabantse Humoravond,
De Pit
13 oktober
Gilde, oud papier ophalen
14 oktober
Dutchbricks, LEGO®-evenement,
de Pit, 10.00 - 17.00 uur
10 november
Gilde, oud papier ophalen
8 december
Gilde, oud papier ophalen
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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

Biefbuideltje

De special
van deze
week!

4 saucijzen
+ 500 gram rundergehakt

samen

695

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Een buideltje van zacht gekruid rundvlees, gevuld met
champignons. Oven voorverwarmen op 160°C en dan
6-8 minuten.

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

Biefbuideltje
100 gram

225

225

ELKE DINSDAG

Gepaneerde
schnitzels
4 stuks

695

Aanbiedingen zijn geldig van 13 t/m 18 november 2017

KEURSLAGERKOOPJE

Warme Bakker Degen
Reclame: 20 t/m 25 november
• Appelvlaai
€ 7,35
• Volkorentarwebrood
€ 1,95
• 8 zachte witte broodjes + 2 gratis

Ook adverteren in de KerstEindejaarsuitgave? (13-12)
Iedereen in Overloon ontvangt dan deze

Reclame: 27 november t/m 2 december
• ¾ Pepernotenvlaai
€ 8,45
• Krentenman
€ 2,30
• Oerbrood meergranen
€ 2,00
Irenestraat 2 Overloon
Tel: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

uitgave, dus 100 % bereik !
Geïnteresseerd ?
Stuur een bericht naar:
advertentie@onseigenerf.nl
PS Uiteraard niet bedoeld voor onze vaste

Twan Wilmsen | 06 51 252 699 | www.awing.nl

adverteerders.
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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

29 november
22 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!

