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In gesprek met … To Hubers

Ouderdom is een actueel 
onderwerp en er is veel aan-
dacht voor de vergrijzende 
bevolking in Nederland. Het 
aantal ouderen, oftewel 
mensen met levenservaring, 
neemt toe. Ook in Overloon 
kom je heel wat ouderen 
tegen, maar wie is eigenlijk 

de alleroudste van het dorp? Anders gezegd, wie heeft 
de meeste kilometers op de teller?

Bij navraag bleek het, hoe kan het ook anders, een 
vrouw te zijn: To Hubers, geboren als Cato van Kem-
pen, is afgelopen juni 95 jaar geworden. In tegenstel-
ling tot de wat ‘jongere’ generatie (vanaf 1940) heeft 
To in haar paspoort staan dat ze geboren is in Over-
loon-Maashees i.p.v. in Vierlingsbeek. Ja, ja, oud zijn 
heeft zijn voordelen. 

Het zicht wordt minder, de oren hebben wat hulp 
gekregen van een apparaatje en ver lopen zit er niet 
meer in, maar het verstand is nog heel scherp. Hoogste 
tijd dus om met haar terug te kijken op vijfennegentig 
jaar leven in Overloon.

To is geboren als jongste in een gezin met zes kinde-
ren. Vader van Kempen was eerst bedrijfsleider op de 
Rieterhoeve, de boerderij waar nu Dorus Huysmans 
woont. Later verhuisde het gezin naar Siberië en be-
gon daar een eigen boerderij. Het was hard werken 
vroeger. Voor dag en dauw uit bed om de koeien te 
melken en de varkens te voeren. Niks melkmachines, 
gewoon met een emmer op een krukje onder de koe.
Te voet over het ‘Graskuulsdiekske’, dat van Alders 
over het veld naar de steenfabriek liep, naar Overloon. 
Auto’s waren er nauwelijks en ook een fi ets was nog 
niet vanzelfsprekend.

Omdat Siberië in ‘the middle of nowhere’ ligt, kwam 
de familie van Kempen - om onder de mensen te ko-
men - zowel in Overloon als in Westerbeek. Er waren 
grote verschillen tussen die twee dorpen. Zo weet To 
zich te herinneren dat de Carnaval in Westerbeek com-
pleet anders gevierd werd dan in Overloon. Carnaval 
als zodanig bestond nog niet, maar het laatste week-
end voor de vastenperiode was wel anders dan andere 
weekenden.

Zo deed men in Westerbeek aan ringsteken en werden 
er spellen gedaan zoals zaklopen en koekhappen. In 
veel andere dorpen, waaronder ook Overloon, werd er 
vooral gebeden, en niet zo’n klein beetje ook. Veertig 
uur bidden in één weekend was heel normaal en hoor-
de bij de aanloop naar de vasten.

In 1944, net voordat de oorlog hier in de buurt echt 
begon, leerde To Piet Hubers kennen. Ze hebben tien 
jaar verkering gehad voordat ze trouwden, maar toen 
waren ze ook zeker van hun zaak. Het stel kreeg vijf 
kinderen en inmiddels is To trotse grootmoeder van 
zestien kleinkinderen en twee, binnenkort vier, achter-
kleinkinderen. 
Piet is in 2000 gestorven en dat is het nadeel van ouder 
worden (en zeker van heel oud worden): steeds meer 
mensen om je heen vallen weg.
Gelukkig zit To nog niet echt achter de geraniums. 
Haar kinderen komen regelmatig op bezoek, ze gaat 
kienen en kaarten bij de KBO en eet twee keer per 
week in het bejaardenhuis. Thuis vermaakt ze zich met 
haar computer met een kaartspelletje, maar ook surft 
ze op internet. Ze leest de krant m.b.v. een leesloep 
met scherm, waardoor ze van alles op de hoogte blijft.
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Het mag geen naam hebben

Vijftig jaar scout: daar moet Baden Powell, de oprichter van Scouting, trots op zijn…!

Een bankje voor de kijkers bij de nieuwbouw van Kees zou geen overbodige luxe zijn…! 
Liefst eentje met kontverwarming…!

Feest vör de kerk òp ‘t plein was een groot succes! Wat hebben we onszelf toch aangedaan…! 
Nu moeten we voortaan elke 11de van d’n 11de buiten in de kou carnaval vieren!

Stadsverlichting in Overloon….. ?

Op de vraag wat ze nooit verwacht had mee te ma-
ken, zegt To als eerste: “Dat ik 95 zou worden.” Op 
de tweede plaats komt toch wel de mobiele tele-
foon. Het gegeven dat, ook al zit je aan de andere 
kant van de wereld, je toch gewoon met iemand 
kunt bellen en hem kunt verstaan alsof hij in Over-
loon is, blijft een wonder.

Dat was vroeger wel anders vertelt To. Als er in die 
tijd mobiele telefoons waren geweest, had haar va-
der nooit een brandweerboete gehad. Deze boete 
van vijfentwintig gulden heeft hij ooit gekregen 
omdat hij de brandweer niet gebeld had toen het 
huis afbrandde. Stel je voor, je huis staat in brand. Je 

hebt geen telefoon, het dichtstbijzijnde huis waar 
wel een telefoon is, staat in het Vlak. Daar moet je 
op de fi ets naar toe, want een auto is er niet. Welke 
keus maak je dan? Redden wat er te redden valt en 
proberen te blussen, of de fi ets op en zeker weten 
dat het huis dan compleet afbrandt? Het feit dat ze 
de boete hebben gekregen, zegt natuurlijk genoeg.

Vijfennegentig jaar aan herinneringen. Leuke, in-
teressante, vrolijke, mooie, dierbare maar ook ver-
drietige. 
We bedanken To dat ze er een aantal met ons heeft 
willen delen.

Peter van den Berg gehuldigd

Op de feestavond van Scouting 
Overloon is onze voorzitter 
Peter van den Berg gehuldigd 
voor zijn ruim 50 jaar leiding/ 
bestuursfunctie. Peter is de dui-

zendpoot van de vereniging. Peter houdt zich onder 
andere bezig met: contact met de gemeente, heitje 
voor een karweitje, installeren, opschoonactie, stuk-

jes in ‘Ons Eigen Erf’, sinterklaasactie, bezoeken op 
kamp (vaak met de fi ets), verhuur blokhut, doden-
herdenking, zorgen voor plastic bekers en ranja in 
de blokhut, en nog veel meer!!!

Wij hopen dat we nog jaren plezier van zijn kennis 
en kunde te mogen hebben en we bedanken Peter 
voor al zijn bezigheden voor scouting Overloon. 
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Kerkberichten

Vieringen 3 december –
16 december

Zondag 3 december 10.30 uur 
1ste zondag van de Advent
Eucharistieviering en Kinder-
woorddienst

Voorganger: 
Acolieten: Gerda Willems en Joep 
Smeets
Koor: Dames- en Herenkoor

Intenties: Nelly van de Weem-Wee-
men vanwege haar verjaardag, 
tevens voor Grad van de Weem, 
Marietje Arts-Jacobs vanwege 
haar verjaardag

Zondag 10 december 10.30 uur
Eucharistieviering
2de zondag van de Advent
Voorganger: 
Acoliet: Ans Abels
Koor: Dames- en Herenkoor

Intenties: jaargetijde is voor 
Elisabeth Heemskerk-Raspe; 
de intenties zijn ook voor Toos 
Bloemen-Brienen vanwege haar 
verjaardag.

Overleden
20 november Marietje van Bra-
kel-Robben, 78 jaar

Kosterdienst
25 november tot 2 december
Tiny Willems, tel. 641814

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

10 december – 16 november
Jan Hendriks, tel. 641753

17 december – 23 december 
Tiny Willems, tel. 641814

Vieringen in Huize Loôn

Maandag 4 december 19.00 uur
Eucharistieviering

Maandag 11 december 19.00 uur
Eucharistieviering

Tv-uitzendingen

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

Cuyk, Grave, Uden, Veghel en Landerd. 

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

Kinderwoorddienst zondag 3 december
aanvang 10.30 uur in de kerk van Overloon.

Nieuws vanuit de  H. Theobal-
dusparochie Overloon.

Beste ouders/verzorgers en kin-
deren van groep 1 t/m groep 8

Het thema van deze zondag is: 
Let goed op, Jezus komt!

Deze zondag begint de adventtijd. Misschien ken 
je het wel en staat er bij jou thuis ook een krans 
met 4 kaarsen erop. Vandaag wordt de eerste kaars 
aangemaakt en zo komt er elke zondag een kaars 
bij totdat ze allemaal branden. Zo bereiden wij ons 
voor op de komst van Jezus. Maar hoe kunnen we 
dat zo goed mogelijk doen? Daar gaan we samen 
over nadenken, praten, knutselen.

Als je dit jaar je communie gaat doen, zou het erg fi jn 
zijn als je naar de kinderwoorddienst komt.

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. 
Iedereen is van harte welkom.
Jij komt toch ook weer?  ……en als je het erg leuk 
vind: we zijn er elke eerste de zondag van de maand 
in Overloon.

Tot 3 december: 
Gerda Willems.
Heb je nog vragen, dan mag je me ook bellen: 0478 
642213 of gerdawillemsjanssen@hotmail.com
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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
IIndien u uw intentie voor de vieringen van 17, 24, 
25 en 31 december en 7 januari bij de kerkberichten 
in Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriende-
lijk verzocht deze uiterlijk dinsdag 5 december 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 op-
geven van een intentie, een praatje, sa-
men 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 opste-
ken van een kaarsje en een gebed.

Veertien nieuwe jeugdbrigadiers

Donderdag 16 november 
jl. hebben 14 kinderen van 
groep 8 de brigadiersinstruc-

tie ontvangen van Janne Blom (Politie Brabant).

Na de theorie, waarin ze veel informatie hebben ge-
kregen en hopelijk ook meer inzicht in het verkeer, 
is er geoefend op de kruising bij Bakkerij Degen. 
Hier ging het er nu vooral om te “voelen” hoe het is 
om op straat te staan, wat moet je doen, waar moet 
je gaan staan en hoe moet je reageren. Hoe sta je 
veilig? Hoe reageert het verkeer?

Deze 14 jeugdbrigadiers zullen bij roulatie met de 
huidige verkeersbrigadiers (Anita, Anja, Cindy, Mie-
ke en Wendy) mee gaan brigadieren op de kruising 
bij de PLUS volgens een vastgesteld rooster.

Wij kijken er naar uit om samen met hen te briga-
dieren! Dus zie je ze ’s morgens en ’s middags bij 
de Plus staan, bedenk dan dat de brigadiers er voor 
jouw veiligheid staan! 

Anita, Anja, Cindy, Mieke en Wendy

Staand v.l.n.r.: Cas, Pien, Eva, Merel, Janne Blom,
Robin, Lars, Wendy, Patrick, Tom, Cindy, Thom, Xavi
Zittend v.l.n.r.: Koen, Bink, Banyawit en Lisa

Oefenen in de praktijk!
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Fanfare in kerstsferen: Kerstconcert in Overloon
en de jeugd speelt op Duitse kerstmarkten

De kerstconcerten van onze 
fanfare staan erom bekend 

dat er altijd verrassende en variërende gasten op-
treden. Elk jaar opnieuw probeert onze werkgroep 
een programma samen te stellen, dat we nog niet 
eerder hebben vertoond. In de vorige editie van Ons 
Eigen Erf vertelden we dat dit jaar één koor, van 
maar liefst 100 mensen, gevormd wordt door de 
zangers en zangeressen van Oker, Palet en Logeko. 
Wij kunnen niet wachten om te horen hoe prachtig 
dat zal gaan klinken in de kerk!

Al weken buigen Petra Berkers, Peter Cruijsen en 
Theo Cremers zich aan de keukentafel over woor-
den en teksten die zij zorgvuldig uitzoeken en sa-
menbrengen tot een mooi verhaal. Deze taalvirtuo-
zen helpen ons niet alleen achter de schermen, maar 
Peter en Petra zult u ook gaan horen bij het concert. 
Hun verhaal zal u meenemen door de tijd, van hoe 
het 110 jaar geleden voor de fanfare begon, tot aan 
de dag van vandaag.

Wat leuk is om te vertellen, is dat niet alleen teksten 
speciaal voor ons concert worden geschreven. Ook 
muziek wordt speciaal voor 17 december gemaakt. 
Anno 2017 kunnen ook wij er niet meer onderuit en 
hebben een echte ‘producer’ aan het werk gezet. 
Héél benieuwd hoe dat uitpakt!

Noemenswaardig zijn zeker de (Overloonse) solis-
ten die gaan optreden:
•  Barry van Opbergen zingt voor u het mooie num-

mer “Kerstmis” van Paul de Leeuw,
•  aan John Crooijmans de eer om “Het Dorp” van

Wim Sonneveld voor u te zingen,
•  op trompet spelen Roy Creemers, Tom van der

Kroon en Joost Broekman “Song of Hope”,
•  Sopraan Catharina Jansen en de Armeense du-

duk-speler Andranik Muradyan zullen, net als bij
ons concert in oktober, te horen zijn bij het schit-
terende werk Rubicon.

Wij zijn bij voorbaat al trots op deze Overloonse so-
listen en muzikale vrienden die er samen met ons 
orkest een geweldig concert van zullen maken. Wij 
nodigen dan ook iedereen uit om te komen luiste-
ren op zondag 17 december, 19:30 in de Theobal-
duskerk van Overloon.
Kaarten a € 10,- zijn te koop bij Salon Toine, Bak-
kerij Degen, Kapper Karen in Venray en via www.
fanfarevriendenkring.nl. 

Speciaal kerstconcert arrangement
Wilt u het concert combineren met een heerlijk 
diner? Restaurant de Heeren van Overloon heeft 
aangeboden om een speciaal driegangenmenu te 
serveren voor bezoekers van ons kerstconcert. Voor-
afgaand aan het concert serveren zij om 17:00 uur 
soep-hoofdgerecht-koffi e met bonbon voor €25,-. 
Een deel van dit bedrag schenken zij aan de clubkas 
van de fanfare. Voor meer informatie/reserverin-
gen: 0478 – 64 2227

Overloonse jeugd op Duitse kerstmarkten:
De kerstmutsen kunnen uit de kast, want onze 
jeugd speelt dit jaar niet op één maar zelfs op twee 
Duitse kerstmarkten:
Op zondag 10 december is het jeugdorkest te ho-
ren op de kerstmarkt van Klooster Graefenthal, in 
Goch-Asperden (Maasstraße 48-50).
Zondag 17 december geven zowel de blokfl uiters 
als het jeugdorkest een concert op de kerstmarkt 
van Museum Schloss Moyland in Bedburg-Hau (Am 
Schloß 4).

SAMEN MEDITEREN IN OVERLOON - STADSVERLICHTING
Sinds een aantal weken heb ik op maandagavond 
mijn huiskamer opengesteld om samen met ande-
ren te mediteren van 20.00 uur tot 21.00 uur. Me-
diteren zorgt voor meer innerlijke rust, liefde, en 
verbinding met jouw intuïtie. Door te mediteren in 
een groep versterk je elkaar en is het gemakkelijker 
om in een juiste energie te komen om te mediteren. 
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stil bent. In een tijd van verharding, individualisme 
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25% Knipkorting 
Op 1 artikel naar keuze 

Deze bon is ook geldig op : 
Speelgoed, home deco en Bijoux 

*vraag in de winkel naar de
voorwaarden,  geldig t/m 31-12-17 

DA Drogisterij & Parfumerie 
Overloon 

✁

Homeopathie,  
een milde en 

effectieve 
geneeswijze voor 
uiteenlopende 

klachten. 

KBO- OVERLOON  (*1955)
Kalender van activiteiten
vanaf 29 november

MAANDAG 4 DECEMBER: Dag-
reis naar Amsterdam. We rijden mee met de Muse-
umplusbus naar het Rijksmuseum voor een uitvoerig 
bezoek met een lunch in de pauze. Deze reis is al 
volgeboekt. Let op de vertrektijd, dus verzamelen 
om 8.15 uur. Weer terug tussen 5 en 6.
WOENSDAG 6 DECEMBER en WOENSDAG 13 DE-
CEMBER: verkoop (uitsluitend voor leden van de 
KBO) van toegangskaarten voor de Bônten Aovend 
van de Karnavalsvereniging “De Huibuuke” op vrij-
dag 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=op! 
ZONDAG 10 DECEMBER: Uit op zondag. Van half 

drie tot tegen 4 uur. Gratis toegang voor iedere be-
langstellende. In ‘de pit’. Programma: optreden van 
de Jeugdfanfare van fanfare Vriendenkring.
WOENSDAG 13 DECEMBER: Koken voor ouderen. 
Aanvang om 12 uur in ‘de pit’. Alleen op uitnodi-
ging.
DONDERDAG 14 DECEMBER: reis met de Museum-
plusbus naar het Boymans-van Beuningen Museum 
in Rotterdam. De bus is al volledig volgeboekt. Tij-
den: dezelfde als op 4 december. Zie aldaar!
DONDERDAG 21 DECEMBER: KBO’s kerstviering, 
waarover begin december meer informatie en het 
aanmeldingsformulier bij de leden in de bus zal be-
landen, samen met Info en de Ons. 
VRIJDAG 29 DECEMBER: ‘Samen Eten’ komt bij el-
kaar in “In de Keulsche Pot”. Om half zes.
Wel even melden bij Christine Hendriks-Arts op tele-
foonnummer 641719.

huiskamercultuur van samenhorigheid stimuleren: 
oases waar mensen welkom zijn voor een uur stil-
te, liefde en ontspanning, zodat zij zich weer thuis 
kunnen voelen – bij zichzelf, elkaar en in hun leef-
omgeving.”

We beginnen met een kop thee en het inleiden van 
het thema van de avond. Woorden die hierbij pas-
send zijn, zijn bijvoorbeeld ‘vergeving’, ‘dankbaar-
heid’, ‘zelfl iefde’, ‘aandacht’, ‘begrip’. Daarna gaan 

we samen in stilte mediteren en sluiten we af met 
het delen van elkaars ervaringen (voor wie wil). 
De avonden zijn gratis toegankelijk. Wil je graag 
(een keer) mee komen mediteren, geef je dan op via: 
http://www.stadsverlichting.nu/living_rooms/2036 
of stuur een berichtje naar: info@ankevanleeuwen.
nl 

Liefs, Anke van Leeuwen
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� Raaymeppers badmintontoernooi 2018

Zondag 21 januari 2018
Van 10.30 uur tot 16.00 uur 

in de Raaijhal in Overloon

Teams
Raaymeppers badmintontoernooi is een mix-toer-
nooi. Een team bestaat uit twee spelers, te we-
ten een dame en een heer. Een team mag be-
staan uit badmintonspelers die lid zijn van een 
club, maar ook uit recreantspelers zoals vrien-
den en familieleden, jeugdspelers vanaf 16 jaar.
Voor een team bestaande uit spelers afkomstig van 
de badmintoncompetitie, geldt dat zij geen hoger 
speelniveau dan Poule C/X-Y-klasse mogen hebben.
Het is mogelijk om met meerdere teams in te schrijven.
Wie het eerst komt, die het eerst maalt; dus schrijf 
snel in.

Inschrijven
Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 7 januari 2018. 
Dit kan rechtstreeks via de website www.raaymep-
pers.nl. Het inschrijfgeld is € 7,50 per persoon. Het 
bedrag graag contant betalen op de wedstrijddag 
zelf.

Aanvang
De wedstrijden starten om 10.30 uur. Graag uiterlijk 
15 minuten vóór aanvang van de wedstrijden aan-
wezig zijn én melden bij de wedstrijdleiding in de 
kantine. 

Toernooiverloop 
De wedstrijden worden gespeeld op tijd. Speelduur 
van 10 à 15 minuten, afhankelijk van het aantal 
teams dat inschrijft. 

Info en vragen
Meer informatie over het toernooi vind je op de site 
www.raaymeppers.nl.
Mochten er nog vragen zijn, dan kun je deze per 
e-mail stellen: info@raaymeppers.nl.

We zien jullie graag op zondag 21 januari 2018.

De toernooiorganisatie, Joop, Maria en Erik
Badmintonvereniging ‘De Raaymeppers’

Zaterdag 9 december 20.00 uur in ‘de pit’. 
Kaarten verkrijgbaar à € 15,00 . 

op zondag 3 december
van 11.00 – 12.00 uur . 

Of verkoop via internet: info@depitoverloon.nl. 

Bram Verhofstad pakt zilver
op vloer in Cottbus

Bram Verhofstad is zaterdag bij het ‘Turnier der-
Meister’ als 2e geëindigd in de fi nale op vloer.
De Nederlander kwam bij de wereldbekerwedstrijd 
in de Duitse stad Cottbus tot een score van 14,133.

De Sloveen Rok Klavora kreeg hetzelfde cijfer, maar 
de uitvoering van zijn oefening, de zg. E-score, was 
hoger dan die van Verhofstad. 
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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

Uit op Zondag 

Jeugdorkest en de blokfluitgroep van 
Fanfare De Vriendenkring

De jeugdige muzikanten gaan ons op deze zondagmiddag 
in stemming brengen met hun kerstrepertoire.

U bent allen van harte welkom! Entree gratis. Vrijwillige bijdrage mag. 
Waar: De Pit    Wanneer: 10 december   Tijd: 14.30 uur 
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Autobedrijf de Hoog 
Volkswagen bussen en kevers... In 1988 is deze hobby van Henk begonnen in een oude leegstaande 
schuur.  
Al snel volgde Fons deze hobby op en enkele jaren later was de schuur te klein en kregen we de 
mogelijkheid om ons in het pand aan de Theobaldusweg 3 te vestigen. 

Ondertussen waren we uitgegroeid tot een professioneel Volkswagen bussen- en keverbedrijf.  
De vraag van andere Volkswagenfanaten naar auto-onderdelen werd steeds groter en mede daardoor 
zijn we toen ook gestart met een webwinkel voor Volkswagenonderdelen die door Henk wordt beheerd. 

De verhuizing naar het nieuwe en centraal gelegen pand betekende dat er steeds meer andere 
automerken ter reparatie bij ons werden aangeboden.  
Erwin was in de tussentijd begonnen als stagiair en hij is inmiddels ook al weer een aantal jaren aan het 
werk als vaste kracht.  

Een logische volgende stap was het aanbieden van de Algemene Periodieke Keuring (APK) die door Fons 
en Erwin wordt uitgevoerd.  
Ook voor het uitlijnen, bandenservice, vullen van de airco en het stellen van een diagnose kunt u bij ons 
terecht. 
Tevens zijn wij de eerste autogarage in Overloon met een volledig voor elektrische en hybride auto's 
gediplomeerde monteur in de persoon van Erwin! 

Vanaf het voorjaar 2017 zijn we bezig met het aanpassen en uitbreiden van ons bedrijf.  
Het reparatie- en keuringsgedeelte bestaat voortaan uit vijf gemakkelijk te bereiken bruggen. Hierdoor 
hebben de drie monteurs de mogelijkheid om, zonder elkaar in de weg te lopen, aan hun “eigen” auto 
te werken. Daardoor ontstond er in augustus ook ruimte voor BBL-leerling Jeroen, die ons team vanaf 
dat moment kwam versterken.       
Het magazijn met de onderdelen is qua oppervlakte meer dan verdubbeld en beter toegankelijk. 

En niet te vergeten…, er wordt een bescheiden nieuwe kantine ingericht voor onze klanten, waar ze 
een lekker kopje koffie, thee e.d. kunnen nuttigen.

U bent van harte welkom! Henk, Fons, Erwin en Jeroen 
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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 
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7TROTS VAN DE KEURSLAGER

VLEESWARENKOOPJE

SPECIAL

Gepaneerde schnitzels 

100 gram salami +  
100 gram boterhamworst 

Runder soufflé 

100 gram  215
Centen, keurslager
Irenestraat 3, Overloon
Tel. 0478-64 12 58
www.centen.keurslager.nl

ELKE WOENSDAG

4 stuks 695

samen  295

Runder soufflé 

De Keurslager heeft zijn eigen versie van de soufflé 
ontwikkeld. Onze nieuwste Special is de Runder soufflé: 
gekruid rundergehakt in een runderlapje met kaas en 
ontbijtspek. In 12 tot 15 minuten bak je deze soufflé  
gewoon in de pan rondom bruin.

special
 van deze

 week!

Gemengd of  
rundergehakt

2x 500 gram  695

 

 
Zo. 10 dec.  Kerst met Frans van de Pas en Geutefiks  
  ‘Net efkes anders’      15.00 uur
 
Ma. 11 dec. Mantrazingen met Yvonne v Oostrum 20.00 uur 
 
 
2e Kerstdag Dubbelconcert met Paul Vens, Herman 

Verheijen, Leonie Wintjes en harpiste  Els 
Denessen    15.00 uur 

 
Kijk op de website voor meer informatie!

 
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! 
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(V.l.n.r.) Hugo Bens, wethouder Van den Boogaart, Eric Vos, 
wethouders Jilisen, Stevens en Voncken.

Uitrol start komend voorjaar
Iedereen in het Land van Cuijk krijgt glasvezel

De overeenkomsten met E-Fiber zijn 
deze week door zowel LVCNET als de 
gemeenten ondertekend. De aanleg 
van een 100% dekkend glasvezelnet-

werk is nu écht dichtbij. Zodra E-Fiber de fi nanciering 
rond heeft, wordt met de aanleg gestart. Naar verwach-
ting gaat in het eerste kwartaal van 2018 de schop in 
de grond. 

Lange aanloop
“Het blijkt een traject waarvoor een lange adem nodig 
was” aldus wethouder Jilisen.“Al in 2013 zijn de eer-
ste activiteiten opgepakt om na geruime tijd – waarin 
door heel veel mensen heel hard is gewerkt – te komen 
waar we nu staan. De samenwerking van de gemeen-
ten én gemeenschappen in het Land van Cuijk in dit 
traject was bijzonder en kent nu écht een verdiend re-
sultaat!”

In februari van 2016 beg onnen circa 400 vrijwiligers 
met de zogenaamde vraagbundeling. Het doel was 
om zoveel mogelijk abonnementen  op te halen. Zo-
dat een glasvezelnetwerk aangelegd kon worden. On-
danks de inspanningen van alle betrokken vrijwilligers 
bleek de opbrengst onvoldoende. Daardoor kon LVC-
NET het netwerk zelf niet aanleggen. Hugo Bens, voor-
zitter van LVCNET, vertelt met gepaste trots: “Maar 
LVCNET en de gemeenten wisten met dit resultaat wél 
een commerciële partij tot de aanleg te verleiden en 
daarmee is onze hoofddoelstelling bereikt”.

Overeenkomsten 
Nadat alle details de afgelopen maanden tussen par-
tijen zijn besproken en afgestemd, tekenden de ge-
meenten deze week de overeenkomst met E-Fiber en 
werd ook een handtekening gezet op het document 
waarin de afspraken zijn vastgelegd die LVCNET met 
E-Fiber maakte.

E-Fiber
E-Fiber is een jong bedrijf dat is gespecialiseerd in de
aanleg van glasvezel. Ook voor directeur Eric Vos is dit

een memorabel moment. “Na de aanleg van het glas-
vezelnetwerk in Boekel, Landerd en Bernheze, gaan we 
heel graag snel aan de slag in de regio Land van Cuijk. 
Wij zijn van mening dat iedereen, waar je ook woont, 
recht heeft op glasvezel. Samen met de providers gaan 
wij ervoor zorgen dat je niet alleen supersnel internet 
krijgt, maar ook televisie in de aller hoogste kwaliteit 
en dat tegen zeer concurrerende prijzen.”

In 2019 gereed
E-Fiber wil met twee aannemers gaan werken. Het
netwerk moet medio 2019 klaar zijn. In de tussentijd
kan iedereen alsnog een abonnement afsluiten bij een
van de providers. “Dat zijn in elk geval de providers
die ook betrokken waren bij de vraagbundeling. Mo-
gelijk komt er nog breder aanbod voor de inwoners
van het Land van Cuijk”, aldus Eric Vos. Voorafgaand
aan en tijdens de aanleg worden burgers zorgvuldig
geïnformeerd over de aanleg van het netwerk. “Als
eerste wordt de wijkcentrale in het dorp geplaatst en
vervolgens de woningen aangesloten. Die woningen
kunnen dan al direct gebruikmaken van het glasvezel-
netwerk en hoeven niet te wachten totdat alles klaar
is”, ligt Vos toe. Wanneer exact gestart wordt met de
eerste werkzaamheden, is afhankelijk van het moment
dat E-Fiber de fi nanciering defi nitief rond heeft. Op
dat moment krijgen aannemers formeel opdracht en
kunnen alle werkzaamheden – die inmiddels achter de
schermen deels al in voorbereiding zijn – ook werkelijk
worden gestart.

Geen prijswijzigingen
LVCNET heeft bedongen dat alle contracten die in 2016 
afgesloten zijn bij de providers, geldig blijven. Ook de 
prijzen en de samenstelling van de pakketten veran-
deren niet. Hugo Bens licht toe dat LVCNET zich gedu-
rende de aanleg blijft inspannen om zoveel mogelijk 
inwoners te overtuigen van het nut en de noodzaak 
van glasvezel. “Daarnaast gaan wij nieuwe diensten 
en producten promoten. Bijvoorbeeld digitale mantel-
zorg of diensten die veilig wonen bereikbaar maken. 
Voor bedrijven komen speciale pakketten zodat zij 
cloud-diensten betrouwbaar kunnen inzetten in hun 
bedrijfsvoering”, vertelt Bens enthousiast. Iedereen 
die nog wil overstappen naar glasvezel kan zich via 
www.lvcnet.nl inschrijven. Ook worden er weer in elke 
plaats inschrijfavonden gehouden.

Eigen bijdrage vervalt
Voor bewoners en bedrijven in het buitengebied was 
eerst sprake van een éénmalige eigen bijdrage van 
€ 495. Dit is bij E-Fiber niet meer aan de orde. Iedereen 
krijgt gratis een aansluiting in de meterkast. 
Wanneer gedurende de aanleg géén abonnement 
wordt afgesloten, dan moet voor het activeren van 
een abonnement na de aanleg wél eenmalige activa-
tiekosten worden betaald.
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Ook adverteren in de Kerst- 
Eindejaarsuitgave? (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 
adverteerders. 
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Ook adverteren in de Kerst- 
Eindejaarsuitgave? (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 
adverteerders. 
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Nederlandse schrijvers
in de geschiedschrijving

Als Lónse Bieb willen wij graag Nederlandse schrij-
vers in beeld brengen, die een grote betekenis heb-
ben in de geschiedschrijving. 

Deze maand halen wij een bijzondere auteur naar 
voren en wel Geert Mak. De grote Prins Bernhard 
Cultuurprijs is dit jaar aan hem toegekend en is op 
27 november 2017 uitgereikt. Geert Mak (1946) 
werd geboren in Vlaardingen en groeide op in Fries-
land, als jongste kind van een predikant. Na een stu-
die rechten en sociologie en een loopbaan als jour-
nalist, schreef hij in 1985 op 40-jarige leeftijd zijn 
eerste boek. Er volgden nog vele boeken, zoals De 
Engel van Amsterdam (1992) en Hoe God verdween 
uit Jorwerd (1996).

In 2016 verscheen het nieuwste boek van Geert 
Mak De levens van Jan Six. Het is een belangrijke 
mijlpaal in zijn oeuvre en de directe aanleiding tot 
het toekennen van de Prins Bernhard Cultuurfonds 
Prijs. Dit is het verhaal van Jan Six en zijn vele levens. 
Het boek vertelt het verhaal van een Amsterdamse 
elite familie door vier eeuwen heen. Zijn geschil-
derd portret geldt als het mooiste dat zijn vriend 
Rembrandt ooit maakte en het hangt nog steeds in 
het familiehuis aan de Amstel. Jan kende iedereen 
in het 17e-eeuwse Amsterdam. Zijn kladboek met 
notities is bewaard gebleven in het rijke familiear-
chief. Na hem kwamen er nieuwe mannen en bin-
nen de familie Six heet de oudste zoon van de oud-
ste zoon altijd weer Jan Six tot de dag van vandaag. 
Het is tegelijk het verhaal van de stad en de tijd-
geest, van ambities en beperkingen. Van grandeur 
en de eeuwige angst voor neergang.

De levens van Jan Six volgt op een reeks bestsellers 
over de geschiedenissen van Nederland, Europa en 
zijn geliefde Amerika. Geert Mak wil als schrijver de 
geschiedenis verbinden aan de leefwereld van nu. 
Zo volgde hij voor  Reizen zonder John  de histori-
sche voetsporen van de Amerikaanse schrijver John 
Steinbeck dwars door de Verenigde Staten. Zijn reis-
boek door de twintigste eeuw - In Europa - werd in 
heel Europa vertaald. Ook werd het een bijzondere 
televisieserie.

Het meest verkochte boek van Geert Mak verscheen 
in 1999. Het boek De Eeuw van mijn Vader is een 
geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw, 
nauw verweven met de geschiedenis van zijn ei-
gen familie. Het is een geschiedenis door de ach-
terdeur, verteld vanuit de keuken van een doorsnee 
Nederlandse familie, die van Geert Mak zelf. Hoe 
ging men om met ziekte, seks en dood in 1910. Hoe 
dachten de Nederlanders in hun tijd, over grote his-
torische gebeurtenissen als de Eerste Wereldoorlog, 
de machtsgreep van Hitler en de Duitse bezetting. 
Geert Mak schreef een biografi e van Nederland in 
de 20e-eeuw in de vorm van een familiegeschiede-
nis.

Wij als bibliotheek hebben een klein aantal titels 
in huis maar reserveren kan op de website van Bi-
blioplus. Ook kunt u om informatie vragen bij een 
van onze vrijwilligers van de Lónse Bieb tijdens onze 
openingsuren: op maandag- en vrijdag van 14.30 
uur tot 17.00 uur en op woensdag van 15.00 uur tot 
19.30 uur.

Veel leesplezier!

Scoutstaaf/speculaas

 Sinterklaas is weer in het land
en ook gearriveerd in Overloon
samen met zijn echte pieten
zoals dat al jaren is heel ge-
woon.
Een sinterklaasfeest is pas echt

met een banketstaaf en speculaas,
net als cadeautjes en liedjes
hoort dat bij die goede baas.
Bakker Degen heeft met zijn knechten
vele uren in de bakkerij gestaan,
de leden van scouting staan te trappelen
om met de lekkernijen langs alle huizen te gaan.
Oh kom dan wel even kijken
want vol verwachting klopt bij hen het hart,
wordt het een staaf of speculaas,
alsjeblief geen bittere smart.

Wanneer wordt er aan de deur geklopt?

Vrijdag, 1 december, tussen 18.30 en 20.30 uur en 
zaterdag, 2 december, vanaf 10.30 tot 14.00 uur.

Was u niet thuis en kon u daarom niet opendoen
toen er op de deur werd geklopt…:
Oh, kom er eens kijken in de blokhut of er nog iets
ligt in een of andere hoek!    

Scouting Overloon 
wenst iedereen al-
vast een heerlijk 
avondje toe.
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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
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Een aandeel in elkaar

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

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/lvcm
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Agenda

2017
29 november
OVO, thema Smartlappenkoor, 
De Pit, 20.00 uur
1 december
Scouting, Scoutstaaf/speculaasac-
tie, huis aan huis en in de blok-
hut, 18.30 - 20.30 uur
2 december
Scouting, Scoutstaaf/speculaasac-
tie, huis aan huis en in de blok-
hut, 10.30 - 14.00 uur
3 december
De Pit, Extra kaartverkoop voor 
KAASKLEUM van Mark van de 
Veerdonk, De Pit, 11.00 - 12.00 
uur

4 december
KBO, Bezoek Rijksmuseum Am-
sterdam 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 Jeugdfanfare en Blokfl uit-
groep, De Pit, 14.30 uur

14 december
KBO, Bezoek Museum Boymans- 
van Beuningen Rotterdam met 
Museumplusbus 
14 december
EHBO, Herhalingslessen, Party-
centrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
17 december
Huibuuke, kaartverkoop Bonte 
Avond, De Pit, 11.00 uur
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

Nieuws van de Verjaardagenactie

Die Sint, die Sint, die goede Sint… 
Is die goede Sint toch een minder 
goede Sint dan wij altijd gedacht 
hebben?

In oktober - de aanloop naar zijn grote feest - was 
de opbrengst voor de Verjaardagenactie - voor het 
kinderwerk in Overloon - slechts € 299,04. Heeft 
de goede Sint wat achtergehouden voor zijn eigen 

feestje? Hij is in december jarig; onze collectanten 
zullen met een verjaardagszakje bij hem langs gaan. 
Misschien dat hij het goed maakt! 
Namens de kinderen danken wij alle jarigen van ok-
tober hartelijk voor hun bijdrage en volgende keer 
meer nieuws van…

Stichting Verjaardagenactie Overloon 

Start computercursussen

Stichting Welzijn Ouderen gemeente Boxmeer 
(SWOGB) start in januari 2018 weer met speciaal op 
ouderen gerichte computercursussen van maximaal 
1 cursist per docent.

De cursussen worden op verschillende plaatsen in 
de gemeente Boxmeer gegeven. Afhankelijk van 
het aantal aanmeldingen en de beschikbaarheid 
van docenten zal een cursus starten in: Overloon, 
Vierlingsbeek, Sambeek, Boxmeer, Rijkevoort, Beu-
gen en Oeffelt.
Cursisten zullen over data en locatie persoonlijk op 
de hoogte worden gebracht.

Er zijn beginners- en gevorderdencursussen voor 
Windows (7, 8.1, 10), Word, Excel en speciaal op In-

ternet gerichte cursussen. Ook de cursus Fotobewer-
ken (met Picasa) geniet veel belangstelling.
U kunt ook deelnemen aan een cursus “Gebruik van 
iPad of Tablet”.

Een cursus bestaat uit 8 lessen van 1 uur. U betaalt 
hiervoor slechts € 40,00.
Soms is een cursusboek nodig; het boek kost tussen 
de € 15,00 en € 20,00.

U kunt nadere informatie krijgen of een inschrijffor-
mulier aanvragen bij de heer P. Ermers (coördinator) 
via: permers@ziggo.nl of bellen: tel. 0485-362311.
Een inschrijfformulier kunt u ook downloaden op 
de website: www.swogb.nl.
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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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2018
3 januari
OVO, nieuwjaarsreceptie, samen 
lachen, samen zingen, De Pit, 
20.00 uur
7 januari
Huibuuke en Fanfare, Liedjesmid-
dag, De Pit, 13.49 uur
11 januari
EHBO, Herhalingslessen, Party-
centrum 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, Party-
centrum 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
Raaymeppers, Badmintontoer-
nooi, Raayhal, 10.30 - 16.00 uur
21 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit, 
19.00 uur
26 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit, 
20.00 uur
27 januari
Huibuuke, rondbrengen Huiwa-
ge, vanaf 9.00 uur
27 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit, 
20.00 uur
31 januari
OVO, jaarvergadering en Thee-
tantes, 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, Party-
centrum 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 kweke-
rij Meerlo, vanaf Kerkplein, 13.00 
uur

21 februari
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00 
uur
22 februari
OVO, excursie anthurium kweke-
rij Meerlo, vanaf Kerkplein, 13.00 
uur
28 februari
OVO, thema TBS kliniek Venray, 
De Pit, 20.00 uur 
8 maart
EHBO, Herhalingslessen, Party-
centrum 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 vrouwen-
dag: 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, Party-
centrum 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 Alme-
re en rondrit ’t Gooi, vanaf Kerk-
plein, 7.30 uur
25 april
OVO, thema Oranjefeest, De Pit, 
20.00 uur
12 mei
Gilde, oud papier ophalen
16 mei
OVO, fi etsen met Marjo, De Pit, 
19.00 uur
17 mei
EHBO, Herhalingslessen, Party-
centrum Bos, 20.00 - 22.00 uur

18 t.e.m. 23 mei
Stg. Overloonse Bedevaart, bede-
vaart 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, Party-
centrum 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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Twan Wilmsen | 06 51 252 699 | www.awing.nl 
Voor computers, printers, wifi, cartridges, 
Routers, onderhoud en reparatie. 

HAARWERKEN VOOR 
ALLE HAARPROBLEMEN

met mooi haar meer 
zelfvertrouwen!

MEER INFO?
BEL ONS OF KIJK OP DE SITE

BETROKKEN   |   PERSOONLIJK   |   KWALITEIT 
BETROUWBAAR   |   ERVAREN   |   PROFESSIONEEL

Martin Gaus Hondenschool 
Boxmeer -Venray

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

Voor meer informatie: www.martingausboxmeervenray.nl
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Warme Bakker Degen 

Reclame: 4 t/m 9 december 
•� 3/4Toffeevlaai (nieuw)  €   8,50
•� V-kornbrood  €   2,35 
•� 4 Winterbolletjes + 1 gratis

Reclame: 11 t/m 16 december 
•� Kruimelvlaai  €   7,35 
•� Vezelbrood            €   2,35 
•� 4 Krentenbollen + 1 gratis

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   13 december
aanleveren uiterlijk dinsdag

5 december 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


