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In gesprek met … Boompjes Restaurant
INatuurlijk niet letterlijk met
Boompjes maar met de twee
trotse eigenaren, Jaap en
Veronique Volman. Er wordt
nog hard gewerkt om het
restaurant op 24 februari zijn
deuren te laten openen.
Het pand is in de afgelopen
weken volledig gestript en het restaurant en ook de
keuken hebben een metamorfose ondergaan waarbij
vooral de groene kleur, die overal in terugkomt, opvalt.
Dat is heel bewust gedaan, aldus Veronique. Boompjes
wil natuur en duurzaamheid uitdragen en dat is op
verschillende manieren gerealiseerd. Zo is het gasfornuis vervangen door inductie, dat heel directe warmte geeft en alleen energie verbruikt als er een pan op
staat. Er zal geen tafellinnen gebruikt gaan worden,
wat een enorme milieubesparing oplevert op wassen,
strijken en vervoer. In plaats daarvan heeft Boompjes
geïnvesteerd in speciaal gemaakte eikenhouten tafels
die geen totale bedekking nodig hebben. Ook het
tafelwater komt straks niet uit flessen, maar uit een
zogenaamde eco-tap, een zuiveringsinstallatie die aangesloten wordt op het waterleidingnet. Een gedeelte
van de huuropbrengst van deze eco-tap gaat naar goede doelen, zoals waterputten in Afrika. Kortom Boompjes is heel bewust bezig.

Wat kunnen we verwachten
qua eten? Jaap vertelt dat
Boompjes lid is van Dutch
Cuisine. Hierbij staat de Nederlandse eetcultuur voorop en worden Nederlandse
producten gepromoot. Er
wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokale
en seizoensgebonden producten, dus aardbeien in de winter zul je bij Boompjes
niet op je bord krijgen.
Wat dan wel? Eerlijke, verse producten waarbij er net
zoveel aandacht besteed is aan de groente als aan het
vlees of de vis. Het gaat om het totaalplaatje op het
bord, dat moet topkwaliteit zijn. Boompjes streeft naar
een hogere kwaliteit qua sfeer en eten geïnspireerd
door Jaaps vorige werkplek Bolenius, het sterrenrestaurant in Amsterdam waar hij vijf jaar souschef is geweest.
Op weg naar een ster? Dat is niet het eerste doel, maar
als die over een paar jaar toegekend zou worden, dan
zou dat een mooie bekroning zijn, aldus Jaap.
Naast het exclusievere restaurantgedeelte gaat Boompjes tot 17.00 uur ook een kleine kaart voeren, uiteraard ook met mooie, zo veel mogelijk lokale producten. Voor de fietser die een kopje koffie met gebak wil,
mensen die eenvoudig willen lunchen, een dagschotel,
iemand die iets te vieren heeft, alles
is mogelijk, benadrukt Veronique. Ze
denken graag met je mee om invulling
te geven aan bijvoorbeeld een feest of
een andere gebeurtenis.
Boompjes wil voor iedereen toegankelijk zijn en dat hebben ze in de afgelopen weken al bewezen. De vuurdoop
voor wat betreft de carnaval zit er op.
Ze hebben de complete carnavalsvereniging voorzien van een stamppottenbuffet, de huioppers én het Âld
Prinsegild binnen gehad, terwijl ze nog
midden in de verbouwing zaten.
Hoe komen ze eigenlijk in Overloon terecht? Het blijkt dat Jaap Lónse roots
heeft. Hij is opgegroeid in Venray,
heeft vijf jaar in Overloon gewoond
en liep snuffelstage in de bediening bij

Theo en Marijke van de Heeren. Hij ging vervolgens
naar de vakschool in Wageningen waar hij Veronique leerde kennen die net als hij de opleiding horeca managerondernemer volgde. Het koken bleek
echter meer Jaaps passie te zijn. Na een opleiding
tot zelfstandig werkend kok is hij de sterclass opleiding in Amsterdam gaan doen. Dit is een exclusieve opleiding die je voorbereidt op het werken
in sterrenrestaurants. Alleen als je tweeënhalf jaar
gewerkt hebt onder een meester-kok en aanbevelingen hebt, kun je hier terecht.
Die aanbevelingen kreeg hij van René Brienen, waar
hij in de keuken gewerkt heeft en waar zijn passie
voor het topkoken is ontstaan, en Eric Swaghoven
van Valuas. Via Roel Linssen kwam hij bij Bolenius
terecht en zo was het cirkeltje weer rond.

uit Arnhem komt, en Jaap hadden al langer de wens
om te verhuizen naar een dorp. Met name toen de
kinderen kwamen werd die wens alleen maar groter. Toen hen ter ore kwam dat de Heeren te koop
was, werden de plannen concreter onderzocht en
bleek het haalbaar hun droom te realiseren. Overloon heeft alles wat een dorp nodig heeft, aldus
Veronique. Gezellig, rustig, alle faciliteiten aanwezig en ook nog eens opa en oma in de buurt.
Jaap en Veronique voelen zich meer dan welkom in
Overloon, en genieten van alle positieve reacties die
ze de afgelopen tijd hebben gehad. Vanaf 24 februari hopen ze op hun beurt hun gasten een warm
welkom te bieden in Boompjes-Restaurant, de naam
die met een knipoog naar René gekozen is. Jaap en
Veronique, veel succes!

Het leven in Amsterdam was weliswaar uitdagend
maar ook erg druk. Veronique, die van oorsprong

De allerlaatste voorstelling!
Zaterdag 10 maart
Schouwburg Venray 20.15 uur
Nog éénmaal zal de jubileumshow van Oker worden uitgevoerd!
Op 10 maart is het dan echt de laatste keer!

Een heel bijzondere show waarin hilarische momenten worden afgewisseld met serieuze onderwerpen. Dit alles gebaseerd op waargebeurde levensverhalen van een
aantal Oker-leden met nummers die bij de verhalen passen. Het script is geschreven
door Roel Verheggen en de muzikale leiding van de zanggroep en van de Band is in
handen van Dorrie Besouw.
Kaarten kunt u bestellen
via de website van
de schouwburg
www.schouwburgvenray.nl.
Deze link staat ook op de
website van Oker!
U kunt Oker ook volgen op
Facebook!

www.oker-overloon.nl

Het mag geen naam hebben
Oranje heeft Koeman, maar SSS’18 heeft Bartje…!
De Josefschool naar het voetbalveld dat geeft nog eens ’n groen schoolplein én SSS’18 heeft vrijwilligers
genoeg voor het onderhoud…!
Zwarte aswoensdag - Huicoins 100% in waarde gedaald…!
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Nieuws vanuit de H. Theobaldusparochie Overloon
Kinderwoorddienst zondag 4
maart, derde zondag van de
veertigdagentijd, aanvang 10.30
uur in de kerk te Overloon.
Beste ouders/verzorgers en kinderen van groep 1 t/m groep 8,
Allereerst wat fijn dat er vorige
keer zoveel kinderen zijn gekomen. Ik hoop dat jullie er ook deze keer weer allemaal bij zijn.
Het thema van deze zondag is: De kerk is geen
marktplaats!
Op school maar ook thuis zijn er wel regels waar je
je aan moet houden. Overal waar je komt zijn er
afspraken gemaakt over hoe je je gedraagt en wat
je allemaal doet.
Hoe zou jij het vinden als er zich iemand niet aan
houdt en zomaar op je kamer aan al je spullen zit?
Zo zijn er ook regels in een kerkgebouw, het huis
van God. Weet jij wat deze zijn? Jezus ontdekt vandaag dat de mensen iets heel anders van het huis
van God gemaakt hebben. Daar gaan we samen
over praten, nadenken.
Als je dit jaar je communie gaat doen, zou het erg fijn
zijn als je naar de kinderwoorddienst komt.
Kerkberichten
Vieringen 24 februari – 10 maart
Zaterdag 24 februari 19.00 uur
Tweede weekend van de Veertigdagentijd
Gebedsviering
Zondag 25 februari 10.30 uur
Tweede zondag van de Veertigdagentijd
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acolieten: Joep Smeets en Frans
Kersten
Koor: Dames- en Herenkoor
Intenties voor 24 en 25 februari:
Josephina van Osch-Rutten van-

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
beetje eng vindt, mogen je papa of mama/ opa of
oma meelopen.
Wij gaan samen met jullie het kinderevangelie vertellen en uitleggen. Meestal hebben we hier even
een kort gesprekje over, we spelen een spel of hebben een knutselwerkje over het verhaal (evangelie)
van die zondag. En een gebed waar we mee afsluiten.
Het tweede gedeelte van de viering gaan we weer
terug in de kerk zelf en mag je weer op je plaats
gaan zitten, waar we samen de Eucharistie vieren.
Neem gerust je vriendjes en vriendinnetjes mee.
Iedereen is van harte welkom.
Jij komt toch ook weer? ……en als je het erg leuk
vindt: we zijn elke eerste zondag van de maand in
Overloon. Tot 4 maart!
Gerda Willems
Heb je nog vragen dan mag je me ook bellen:
0478 642213 of gerdawillemsjanssen@hotmail.com

wege haar verjaardag, Jos de
Greef.
Zondag 4 maart 10.30 uur
Derde zondag van de Veertigdagentijd
Eucharistieviering en Kinderwoorddienst
Voorganger: nog niet bekend
Acolieten: Gerda Willems en Ans
Abels
Koor: Dames- en Herenkoor
Kosterdienst
18 februari – 24 februari tot
18.00 uur
Tiny Willems, tel. 641814

24 februari vanaf 18.00 uur –
3 maart
Nelly van Gemert, tel. 642504
4 maart – 10 maart
Jan Hendriks, tel. 641753
11 maart – 17 maart
Tiny Willems, tel. 641814
Vieringen in Huize Loôn
Maandag 26 februari 19.00 uur
Eucharistieviering
Maandag 5 maart 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,
Cuijk, Grave, Uden, Veghel en Landerd.

Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bijzondere feestdagen en op de vierde zaterdag van
de maand, (in de maand februari op zaterdag 24 februari 19.00 uur) worden de vieringen uitgezonden
vanuit de kerk via het TV kanaal Omroep Land van
Cuijk.
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Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 11 en 18
maart bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld
wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk
dinsdag 27 februari 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 vanaf 2018
€ 11,-.

van de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel.
06-23887860.
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij de
dienstdoende koster een kennisgeving van overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden
geluid en zal melding worden gedaan op de parochiesite: www.theobaldusparochie.nl

Voor het melden van een overlijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat

Voor vragen of andere zaken kunt u zich richten
naar het e-mailadres info@theobaldusparochie.nl

Bereikbaarheid Parochie Maria,
Moeder van de Kerk

Binnenlopen in de pastorie
op zondag- of dinsdagmorgen
Iedere zondag na de viering 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.
Elke dinsdagmorgen is de pastorie eveneens
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

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

Vastenactie 2018 Zambia
Help de armste gezinnen in Mbala, Zambia
Even minderen … voor een ander!
De parochie Maria Moeder van de Kerk gaat samen
met de Goede Doelenacties van Landhorst, Oeffelt, Oploo, Overloon, Vierlingsbeek en Groeningen
campagne voeren voor het Vastenactieproject 2018
van de zusters van de Heilige Harten van Jezus en
Maria in het uiterste noorden van Zambia, het district Mbala.
Gaan waar niemand gaat en doen wat niemand doet
De zusters zetten zich in waar de nood het hoogst
is. Zij gaan naar sloppenwijken waar niemand wil
gaan en doen werk dat niemand wil doen Ze helpen
de allerarmste families die getroffen zijn door de
hiv-epidemie weer op eigen benen te staan. Ouders
zijn overleden of zijn te zwak om te werken, kinderen blijven achter of belanden bij hun grootouders.
De zusters zijn de enige grote religieuze hulporganisatie in deze regio die op het gebied van hiv en
aids werkt.
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Ieder mens is waardevol
De meesten kinderen krijgen maar één maaltijd per
dag en sommigen moeten het zelfs doen met maar
twee goede maaltijden per week. Bij de zusters krijgen ze ontbijt en lunch en ze betalen hun schoolgeld. Volwassenen kunnen workshops volgen om
een ambacht te leren. Zij krijgen ook hulp bij het
opstarten van een handeltje. Mensen die zijn geinfecteerd met hiv, worden verzorgd door vrijwilligers. Als ze zijn opgeknapt, worden ze geholpen om
hun leven weer op de rit te krijgen. Deze hulp geeft
mensen hun waardigheid terug. Ze krijgen een klein
duwtje in de rug en dan bloeien ze helemaal op.
Het Households in Distress-programma
Zo ontstond het Households in Distress-programma
(HID) van de zusters dat we dit jaar via de Vastenactie steunen. Binnen het HID-programma vallen: hulp
aan weeskinderen en kwetsbare kinderen, opleiding
en opvang van gehandicapte kinderen en volwassenen, armoedebestrijdingsprogramma’s en bewustwordingsprogramma’s. Ons campagneproject richt

zich op 300 hiv-positieve mannen en vrouwen die
weduwe/weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder
zijn, die een laag inkomen hebben - tussen de 0 en 6
euro per week – en die gemiddeld zo’n zes tot acht
personen in hun huishouden tellen.
Doel van het project
Het doel van dit project is om de onafhankelijkheid
van deze mensen (100 per jaar, drie jaar lang) te
vergroten door ze te trainen op ondernemerschap
en manieren om in hun levensonderhoud te voorzien. Het project zal ze leren hoe ze hun eigen onderneming kunnen starten en uitbreiden, ze een
startkapitaal bieden of een starterspakket om een
landbouwbedrijfje op te zetten. Na drie jaar hebben de deelnemers aan het programma voldoende
inkomen om goed voor hun familie te zorgen. In

totaal zullen met dit project 15.700 mensen in de
Mbala-regio in Zambia bereikt worden, waarvan
12.600 indirect.
Hoe kunt u helpen?
Wilt u de allerarmste families in Mbala helpen? Dat
kan via de Vastenactie 2018 op de Goede Doelenlijsten van Landhorst, Oeffelt, Oploo, Overloon, Vierlingsbeek en Groeningen en via de collectebussen
in de kerken van Sint Anthonis, Wanroij en Westerbeek of rechtstreeks via NL21 INGB 0000 0058
50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, met name voor de
deelparochies Ledeacker, Maashees, Rijkevoort en
Stevensbeek. U kunt ook via de website doneren:
www.vastenactie.nl. Alvast hartelijk dank voor uw
donatie namens de allerarmsten uit Zambia!

Geurts administratie en belastingadvies - accuraat en integer
Het is al weer vijf jaar geleden dat Wim Geurts - een
van onze vaste adverteerders - een nieuwe uitdaging
aanging en zijn eigen administratie- en belastingadvieskantoor begon. Een mooie gelegenheid om daar
eens met hem over te bomen.
Na de HEAO en de opleiding tot Federatie Belastingadviseur én 30 jaar ervaring als relatiebeheerder en belastingadviseur bij een
drietal belastingadvieskantoren,
vond hij de tijd rijp om als zelfstandig adviseur verder te gaan.
De hobbykamer in zijn huis aan
de Theobaldusweg werd tot een
praktische, edoch sfeervolle kantoorruimte omgebouwd. ‘Door
kantoor aan huis kan ik efficiënt
en concurrerend werken’, steekt
Wim van wal. Én de koffie die
zijn vrouw Amelie zet, is perfect,
zo hebben wij ervaren. ’n Zegen
voor klant en adviseur! ‘Als je zelf
ook kleine zelfstandige bent, sta
je dichter bij je klanten dan wanneer je dit werk doet vanuit een
groot kantoor, zo heb ik ervaren’.
Zijn klantenkring bestaat uit kleinere ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf en ZZP-ers,
maar ook particulieren kunnen
bij Wim terecht. Vaak staat hij
starters bij, bij hun eerste schreden op het ondernemerspad. Daarvoor biedt hij een compleet pakket
aan administratieve en fiscale diensten aan voor de
opstartfase. Wim is allrounder op zijn vakgebied en
heeft dus een breed scala aan mogelijkheden voor
het MKB-bedrijf en de ZZP-er; van een eenvoudige
belastingaangifte tot de verzorging van de gehele
administratie. Daarbij stuurt hij er wel op aan dat
de klant zelf de administratie verzorgt want zo blijft
die klant het beste betrokken bij wat er in de be-

drijfsvoering voorbij komt. ‘Want dat is erg belangrijk voor de klant om daardoor zelf het overzicht
te houden’. Omdat deze administraties in een online-omgeving staan kunnen zowel de klant als Wim
tegelijkertijd in de administratie kijken en werken,
waardoor de begeleiding grotendeels ook telefonisch kan. Dit komt de efficiency en dus ook de prijs
ten goede. Door vragen die regelmatig bij hem binnenkomen, heeft hij zich de laatste jaren bekwaamd in aangiften
erfbelasting en ook het aanvragen van toeslagen behoort tot
het vaste pakket van diensten.
Doordat hij alleen werkt zijn de
lijnen kort en de contacten laagdrempelig, wat meestal als zeer
prettig wordt ervaren. Door het
persoonlijke contact bouwt Wim
een relatie van vertrouwen en
betrokkenheid op. Dat alles op
basis van gedegen kennis van
zaken en integer handelen. Wim
voelt zich het beste thuis in een
meer informele sfeer. Wim is sinds
1991 aangesloten bij het Register
Belastingadviseurs. ‘Deze organisatie waarborgt de kwaliteit van
haar leden. Door regelmatige bijscholing blijf ik goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen’.
Daarnaast beschikt hij over een
uitgebreid netwerk van professionals zoals advocaten, notarissen en financieel specialisten, voor het
geval dat daar behoefte aan is.
Hebben we uw belangstelling gewekt, ga dan voor
meer informatie naar: www.geurts-administratie.nl
of bel 0478-64115 óf bel gewoon aan op Theobaldusweg 23 en ontdek zelf dat de lijnen kort en hartelijk zijn. De redactie feliciteert Wim met zijn eerste
lustrum en wenst hem veel succes voor de toekomst.
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Overloonse Bridgeclub
Tijdens de 5e zitting van de
wintercompetitie. De 3 beste paren in de gele lijn:
1 Thea & Lex Biessels
59.38%
2 Tonny van Ham & Mieke Stappers
57.99%
3 Corrie Hartong & Math Keulards
57.08%
In de rode lijn :
1 Tineke & Jan Donath
2 José Clevers & Annie Siroen
3 Bart Jans & Harrie Raaijmakers
In de groene lijn :
1 Hans Ewalts & Piet van de Ven
2 Ricky Henckens & Leny Jansen
3 Vera & Fred Jägers

63.19%
62.85%
60.42%
71.75%
56.92%
54.08%

Daags na carnaval een vrije drive met gemixte paren.
De 3 sterkste paren in lijn 1 waren:
1 Marijke van den Boom &
Aike van Glabbeek
2 Corrie Hartong & Math Keulards
3 Ria & Kees van Son

67.01%
65.63%
60.76%

In de rode lijn :
1 Jac Huijs & Piet Willems
2 Mia & Sef Lommen
3 Antoinette Schaeffers & Henk de Vlam

66.32%
56.25%
55.21%

In de groene lijn :
1 Riet & Harry Willems
2 Ricky Henckens & Leny Jansen
3 Irma Huijs & Adele van Leuken

62.24%
59.64%
58.07%

♣ ♦♠ ♥♣ ♦♠ ♥
Heeft u vragen
of wilt u een
afspraak? Bel:
(0478) 64 24 75

GROTE
VOORJAARSOPRUIMING
bij uw fietsspecialist in Overloon

Kortingen tot wel 40%

Kom gauw een kijkje nemen in onze showroom!

Vierlingsbeekseweg 7 a | 5825 AS Overloon
Tel. 0478-641270 | www.germaurixtweewielers.nl
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www.fysiovandervliet.nl

Beste dorpsgenoten,
Binnenkort zul je een poster
met mijn foto langs de weg
zien hangen. Op die grote
borden aan lantaarnpalen, als
kandidaat voor het CDA, voor
de
Gemeenteraadverkiezingen. Graag wil ik mezelf aan jullie voorstellen. Ik
ben Lian Nabuurs, in 1968 in Sint Anthonis geboren als Lian Willems. Ik ben getrouwd met Gert-Jan
Nabuurs en samen met onze zonen Mikko en Thies
wonen wij in het ouderlijk huis van Gert-Jan aan de
Rondweg, waar ik graag in de tuin bezig ben.
In Overloon ben ik als secretaris van de dorpsraad
tot 2015 actief geweest en sinds 2010 zet ik me in
voor de (doorstart van de) bieb. In mijn werk bij AkzoNobel onderzoek ik in het laboratorium de mogelijkheden om processen te verbeteren. Ik denk
graag ‘out of the box’ en zoek zo naar mogelijkheden en alternatieven.
De leefbaarheid van Overloon gaat mij aan het hart.
Stil blijven staan bij alles wat er niet goed gaat ligt
me niet zo. Liever bekijk ik wat er WEL mogelijk is

en hoe we dingen kunnen verbeteren. Daarom
wil ik graag de gemeenteraad in, zodat ik daadwerkelijk kan meebeslissen.
Het CDA Boxmeer heeft
kwalitatief goede mensen
op de lijst staan. Een partij als het CDA is lokaal geworteld en heeft korte lijnen richting de provincie
en de landelijke politiek,
belangrijk bij onderwerpen als bijvoorbeeld de
bereikbaarheid van Overloon.
Ga 21 maart 2018 stemmen! Ik sta op lijst 1, nummer 8. Als 180 mensen of meer het vakje voor mijn
naam rood kleuren, is de kans groot dat ik jullie in
de gemeenteraad mag vertegenwoordigen. Mag ik
op jullie steun rekenen?
Lian

Extra uitvoering
‘Het geheugen van water’
win kaartjes!
Vanwege drie succesvolle voorstellingen in november
vorig jaar, speelt Het Overloons Toneel nog één maal
‘Het geheugen van water’ en wel op zondag 18 maart
om 20.15 uur in ‘de Pit’ in Overloon. De kaartverkoop
voor deze extra uitvoering is inmiddels gestart.

ressantst om te spelen.” Mail uw oplossing uiterlijk
dinsdag 27 februari naar verzandt49@kpnmail.nl of
laat een berichtje achter via onze Facebookpagina
www.facebook.com/hetoverloonstoneel. De winnaar wordt willekeurig uit de inzendingen gekozen.

U kunt hiervoor twee kaartjes winnen! Hoe? Raad
welke speler de volgende uitspraak doet (ook te zien
op bijgaande foto…): “Ik vind de grappige scènes
die niet grappig gespeeld moeten worden het inte-

Waar gaat het over?
Het geheugen van water is een tragikomedie met
herkenbare emoties, menselijke tragiek en de nodige humor. Drie dochters komen op de dag voor de
begrafenis van hun moeder samen in het ouderlijk huis. De zussen hebben elkaar al tijden
niet gezien en 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. Verdriet, frustraties en oud zeer komen bovendrijven. Gevoed door een fles drank
en een joint geven zij elkaar en hun moeder de
schuld van de mislukkingen in hun eigen leven.
Hoe betrouwbaar is ons geheugen eigenlijk en
wat is de waarheid? Oordeel zelf en kom kijken!

Het Overloons Toneel speelt nog één maal ‘Het geheugen van
water’ op 18 maart 2018. (Foto: Albert Hendriks)

Kaarten
Kaarten kosten 10 euro (dit inclusief consumptie) en zijn verkrijgbaar bij Shop Jacobs, Vierlingsbeekseweg 13. Ook aan de kassa mits niet
uitverkocht, op=op!
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OCHTEND FIT! CONDITIE, STEPS, THAI BO EN NA AFLOOP
GEZELLIG EEN KOPJE KOFFIE!
ELKE DINSDAG OM 09.30 UUR! PROEFLES: 642787

IYENGAR YOGA! NIET ZOMAAR YOGA….
ELKE MAANDAG OM 18.15 EN OM 19.30 UUR!
PROBEER! BEL 642787

Ontmoetingspunt ‘t HELDER
Ruimte voor úw ideeën!
Za. 24 febr. Dagworkshop Tarot met Petroesjka Splint
Aanmelden: ’t Helder
10.30 uur
Zo. 25 febr. Ontmoeting ‘De kracht van jouw wortels’ door
ritueel begeleider Dorien van Dijck 14.15 uur
Aanmelden: dorien.vandijck@hotmail.com
Zat. 3 mrt. De kunst van het vitaal ouder worden door
13.30 – 16.00 uur
Erik-Alexander Richter
(o.a. bekend van RTL progr. ‘Life is Beautiful’)
Aanmelden: info@elsbasten.nl

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
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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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Kijken met andermans ogen?
Lees een boek
Lezen verruimt ons denken en leert ons anderen
beter te begrijpen; vaardigheden die goed van pas
komen in onze huidige multiculturele samenleving.
Recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau laat zien dat Nederlanders weliswaar iets
toleranter zijn geworden, maar zich tegelijkertijd
zorgen maken over verharding, slechte omgangsvormen, asociaal gedrag en de ik-cultuur in ons
land. Ook is er sprake van een groeiende scheidslijn
tussen verschillende groepen in onze samenleving.
Het lezen van boeken vermindert de angst voor het
onbekende; boeken bieden een veilige haven waarbinnen je indirect in contact kunt komen met men-

sen die anders zijn dan jezelf. Boeken kunnen een
rol spelen in het vergroten van onderling begrip en
saamhorigheid. Boeken kunnen de lezer verplaatsen naar de belevingswereld van een andere persoon. Wat de een normaal vindt, is voor de ander
vreemd. Zoveel mensen, zoveel verschillen. Zou je
wel eens door de ogen van de ander naar de wereld
willen kijken? Lees een boek. Lezen is kijken met
andermans ogen.
Onze Lónse Bieb is open op maandag en vrijdag van
14.30 tot 17.00 uur en op woensdag van 15.00 tot
19.30 uur.

Als Stichting Samen Sterk
voor goede doelen collecteren wij één keer per jaar
voor diverse goede doelen.
Dat doen wij om zodoende
voor alle goede doelen tegelijk te collecteren.

geld vragen voor specifiek onderzoek. Als stichting
kunnen wij dit niet verbieden en ook de gemeente
Boxmeer heeft hier geen invloed op. U als burger
bepaalt natuurlijk zelf of u iets geeft. U kunt eventueel de collectant ook wijzen op het initiatief het
gezamenlijk collecteren Overloon.

Wij krijgen opmerkingen/vragen dat er een aantal landelijke goede doelen zijn, die toch nog aan
uw deur komen buiten onze gezamenlijke collecteweek. Het betreffen dan goede doelen die extra

Dit jaar is onze gezamenlijke collecte week van 26
tot en met 30 maart en de ophaaldagen zijn dinsdag
27 en donderdag 29 maart. De collectant komt dan
tussen 18.00 en 20.00 uur de envelop bij u ophalen.

KBO – OVERLOON
.%229(5/221
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(opgericht anno 1955)

ACTIVITEITENKALENDER
vanaf 21 februari
WOENSDAG 21 FEBRUARI: kienen in de Pit. Van
14.00 tot 17.00 uur.
DONDERDAG 22 FEBRUARI: koken voor ouderen.
(Acht dagen later dan normaal wegens respectievelijk Aswoensdag en kienen). Aanvang om 12.00
uur in de foyer van de Pit. Alleen op uitnodiging.
Deze is afhankelijk van leeftijd (minimaal 80 jaar)
en verjaardagsdatum (dichtbij de zittingsdatum van
koken voor ouderen).
VRIJDAG 23 FEBRUARI: bijeenkomst van Samen Eten
bij Café Partycentrum Bos. Aanmelding bij Christine
Hendriks-Arts (telefoon 641719).
DONDERDAG 1 MAART: Bedevaart naar Smakt. Voor
diegenen, die geen vervoer hebben naar Smakt
geldt: Neem even contact op met Adrie Verschuren,
641529 of Wim Nabuurs 641492. Aanvang van de
dienst in de kerk aldaar: half drie. Vertrek auto’s
vanaf het 14 oktoberplein: kwart voor twee al!
OOK BELANGRIJK: voor iedereen – lid of geen lid - die

zijn/haar woninghypotheek heeft afgelost en daardoor niet meer aangeslagen wordt voor het eigenwoningforfait, gebaseerd op de Wet Hillen. Nu wil
de regering van de Wet Hillen af. Met nadelen voor
de desbetreffende personen. Misschien kan de regering op andere gedachten gebracht worden.
Hoe? Dat leest u in de bekendmaking elders in dit
blad. Zie aldaar!
N.B. KBO-LEDEN die hun belastingaangifte willen
laten doen door de KBO-belastingformulierinvullers vinden hierover meer informatie in de laatste
Nieuwsbrief van begin februari, onderaan op de
voorkant.
Verdere activiteiten: noteer alvast in uw agenda:
de dagen van de Oosterse Maaltijden: maandag 9
april (avond), dinsdag 10 april (avond), woensdag
11 april (middag en avond) en donderdag 12 april
(avond). Verdere info annex aanmeldingsformulier
zullen begin maart bij alle leden bezorgd worden,
samen met de nieuwe Ons.
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Original CBD olie

ÉÉN VAN DE
BESTE TER
WERELD!
Er zijn veel verschillende CBD-producten verkrijgbaar, maar deze zijn
niet allemaal even heilzaam. Het is daarom belangrijk om goed te
letten op de samenstelling, kwaliteit en sterkte van de CBD olie die je
wilt gaan gebruiken. Gebleken is dat het Scandinavische klimaat en
de natuurlijke omstandigheden perfect zijn voor de groei en de teelt
van kwalitatief hoogwaardige hennep-planten. Dit maakt dat de CBD
geteeld in Denemarken één van de beste ter wereld is.

Nu tijdelijk van €39,95
voor

€36,95

Original
CBD olie is
Raw Hemp
olie

Om Original CBD te maken, gebruiken we C02, de zachtste extractiemethode
voor het produceren van zuivere rauwe hennep. Alle belangrijke stoffen uit
de hennep, zoals terpenen en de CBD(A) blijven zo behouden. Iedere
druppel bevat de volledige natuurkracht uit de plant en dat merk je.

Nu tijdelijk:

bij aankoop van
1 Original CBD olie
krijgt u
een doos Original
CBD Hennep
thee

gratis

ORIGINAL CBD
HENNEP THEE

12.95

(voldoende voor minimaal 90 kopjes)

DA’S PAS EEN GEZOND KOPJE THEE!

Raw
Hemp
Thee

Verkrijgbaar bij:
Drogisterij & Parfumerie Overloon, Irenestraat 5a, Overloon
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Jan Bloemen
Mede door uw belangstelling en aanwezigheid hebben wij pap een mooi
en waardig afscheid kunnen geven.
Speciale dank aan alle medewerkers
van Buurtzorg en de dialyseafdeling
van VieCuri Venray voor alle goede
zorgen die pap steeds heeft gekregen.
Overloon, 12 februari 2018
Kinderen en kleinkinderen

Eén druppeltje
bevat maar liefst
2 mg aan pure
en zuivere CBD
(Cannabidiol)

1 verpakking
Original CBD
hennep thee €

Langs deze weg willen wij u bedanken
voor uw steunbetuigingen na het
overlijden van onze pap en opa

.%229(5/221
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Afschaffingswet Hillen,
ofwel invoering aflosboete

KBO-Overloon wil ook samen met KBO-Brabant en
PVGE allen, ook niet leden, die een eigen woning
bezitten adviseren hun steun te verklaren voor een
referendum tegen de afschaffing van de Wet Hillen.
Als het ons zou lukken om deze handtekeningen te
verzamelen, zou dat een geweldig signaal zijn naar
de politiek, naar het land. Ouderen zijn werkelijk in
staat halt toe te roepen en een vuist te maken. En
ze kunnen nog samenwerken ook. Hier gaan media
vast over publiceren. We kunnen de media dan in
de spotlights uitleggen wat er met ouderen in dit
land gebeurt. Béter dan naar het Malieveld gaan.
We kunnen nu het verschil maken door actief iets te
doen, namelijk een handtekening zetten. Het gaat

niet om politieke voorkeur of om een mening over
het middel referendum. Daar mag ieder het zijne
of hare van vinden. Namens de besturen van de
samenwerkende seniorenverenigingen in Brabant
– KBO-Brabant en PVGE – vragen wij u, als protest
tegen alle maatregelen die ouderen hard treffen,
uw steun te verklaren voor een raadgevend referendum tegen afschaffing van de Wet Hillen.
Voor meer info ga naar de website van KBO-Overloon: www.kbo-overloon.nl daar vindt u alle informatie hoe u kunt stemmen. Voor een papieren
stembiljet kunt u contact opnemen met Jan Lamers:
0478-640125
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HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS

Ɛ͛:ĂĐŬsĞƌŵĞƵůĞŶƵǁƉůĂĂƚƐĞůŝũŬĞĐŽŶƚĂĐƚƉĞƌƐŽŽŶ
ǀŽŽƌ;ƚŝũĚĞůŝũŬͿƉĞƌƐŽŶĞĞů͘
tŝůƚƵŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŽǀĞƌĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶǀĂŶ
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚƵŝƚǌĞŶĚĞŶ͕ǁĞƌǀŝŶŐΘƐĞůĞĐƚŝĞĞŶͬŽĨ
ƉĂǇƌŽůůŝŶŐŶĞĞŵĚĂŶĐŽŶƚĂĐƚŵĞƚŵŝũŽƉ͘
/ŬŬŽŵŐƌĂĂŐďŝũƵůĂŶŐƐŽŵĞĞŶĞŶĂŶĚĞƌƚŽĞƚĞ
ůŝĐŚƚĞŶ͘
dĞů͗ϬϲϭϰϲϱϳϳϵϲKǀĞƌůŽŽŶ
:ĂĐŬ͘ǀĞƌŵĞƵůĞŶΛŚĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘Ŷů
ǁǁǁ͘ŚĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘Ŷů
,ĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘ŶůǀŽŽƌĞĞŶŐŽĞĚĞŵĂƚĐŚ
ƚƵƐƐĞŶǁĞƌŬŐĞǀĞƌĞŶ;ƚŝũĚĞůŝũŬͿƉĞƌƐŽŶĞĞů͘

VERKOOP
•

Nieuwe en gebruikte
aanhangwagens en
paardentrailers

•

Onderdelen van alle
merken

ONDERHOUD

•

Reparatie en keuring
van alle merken

VERHUUR
•

Aanhangwagens en
Paardentrailers

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

henckensoverloon.nl

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

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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Geweest: Jaarvergadering
31 Januari jongstleden werd
onze jaarvergadering gehouden. 133 Leden bezochten deze
vergadering en werden weer op
de hoogte gebracht van het reilen en zeilen van onze bloeiende vereniging. Zoals
tijdens alle jaarvergaderingen werden onze postbezorgers, de dames die de crea-avonden verzorgen,
de dames in dienst van de Pit, en niet te vergeten
Astrid Weerts, onze vaste vrijwilligster achter de bar
die ons altijd geweldig helpt, in het zonnetje gezet
door middel van een bedankje van de voorzitter namens ons allemaal en zij ontvingen een kleine gift.
Een vast onderdeel van onze jaarvergadering is een
collecte ten behoeve van een goed doel. Dit jaar
hebben we gekozen voor Stichting Pink Mama.
Marlies Verstappen (35) en Marion Reefs (55), beiden in 2015 geconfronteerd met de diagnose borstkanker, hebben deze stichting opgezet omdat ze
een missie hebben; zij hebben o.a. een site laten
bouwen die een algemene informatieplek is. Loopt
iemand vast tijdens deze ziekte, dan kan zij of haar
naaste de vraag neerleggen bij de stichting PinkMama: Pink staat voor de vrouw met (borst)kanker,
Ma staat voor Marlies en Ma staat voor Marion en
mama staat voor moeder dat ze allebei zijn. Kijk
voor meer informatie op www.pink-mama.nl. Het
mooie bedrag van € 306,65 werd opgehaald. Onze
vereniging vult dit bedrag aan tot € 325,-.

De rest van de avond stond in het teken van een geweldig optreden van de Theetantes. Een viertal dames, kleurrijk uitgedost hebben ons vermaakt met
prachtig gezongen oude liedjes, pittig aan elkaar
gepraat door een van hen. Allerlei types passeerden
de revue; een zeemanslied met een heuse kapitein
werd ten gehore gebracht, meisjes met rode haren
kwamen voorbij, en ook een spiegelbeeld (vertel mij
even) werd ons voorgehouden….. Het thema was:
Samen herinneringen delen. Trouwen, vakantie, de
kermis (“alle leuke jongens willen vrijen maar stadhuis is er niet bij”), maar ook het verlies van een
dierbare werd bezongen met het lied “Roosje, mijn
roosje”. Het was een geweldige, warme, gezellige
avond, waar iedereen van genoten heeft.
Wat komt:
28 februari is er een thema-avond in de Pit over de
TBS kliniek “De Rooyse Wissel” (Venray).
21 maart is er een creatieve avond waar een Paasdecoratie gemaakt zal worden.
18 april is er een creatieve avond met als thema:
droogvilten.
Opgeven voor zo’n crea-avond moet uiterlijk één
week van tevoren. De kosten worden altijd zo laag
mogelijk gehouden, en de mee te nemen materialen staan vermeld achter in onze jaarkalender. Daar
vind je ook verdere informatie. Kijk ook eens op
onze site: www.ovooverloon.nl

Nieuws van de Verjaardagenactie
Het kan vriezen, het kan dooien.
’t Is spannend of de jarigen van
2018 weer op dezelfde royale
manier doorgaan met het ondersteunen van het kinder- en jeugdwerk in Overloon,
zoals ze al ruim 60 jaar deden. En, jawel hoor, de januari-jarigen pakten de draad weer fantastisch op.
Maar liefst € 509,71 mochten wij op onze rekening
bijschrijven. Ook de jarigen van februari doen weer

goed hun best, hebben wij al in de wandelgangen
gehoord. In de volgende uitgave kunnen we het u
verklappen en dat zullen we ook doen.
Namens de kinderen danken wij alle jarigen van januari hartelijk voor hun mooie bijdrage en volgende keer meer nieuws van…
Stichting Verjaardagenactie Overloon
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Twan Wilmsen | 06 51 252 699 | www.awing.nl
Voor computers, printers, wifi, cartridges,
Routers, onderhoud en reparatie.

HAA
A RWERKEN VOOR
ALLE HAARPROBLEMEN
A

met mooi haar meer
zelfv
f ertrouwen!
MEER INFO?
BEL ONS OF KIJK OP DE SITE
BETROKKEN | PERSOONLIJK | KWALITEIT
BETROUWBAAR | ERVAREN | PROFESSIONEEL
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Bram Verhofstad krijgt plek in kernteam
Bram Verhofstad is één van de acht turners in
het Kernteam Tokio. De acht topturners werken met de Oranje-selectie toe naar kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2020 in de
Japanse hoofdstad Tokio.
Overloner Bram Verhofstad brak vorig jaar
door met zijn vierde plek op het WK (vloer).
Voor de plek in het kernteam was onlangs een
testweekend.

Choral Highlights in kerk Overloon
Choral Highlights wordt een prachtig concert. Bekende lichtklassieke muzikale hoogtepunten uit
de koormuziek zoals Cantique de Jean Racine van
Fauré, Laudate Dominum van Mozart, Ombra mai
fu van Händel, Ave Maria van Biebl, Abendlied van
Rheinberger en Gloria van Vivaldi zijn te beluisteren.
Sopraan Kirsti Janssen zal met haar fluwelen stem
de solo’s bij de koorwerken verzorgen en het projectorkest Sento Sinfonietta zorgt voor de muzikale
begeleiding.

Koor en orkest staan onder de bezielende leiding
van Roel Verheggen (bekend van Angels Rule, Passion en Salon Classique).
Choral Highlights wordt uitgevoerd op zondag 4
maart 15.00u in de Theobalduskerk in Overloon.
Toegangskaarten à €13,50 kunt u via www.sentovero.nl bestellen. De kaarten worden na betaling
per post verzonden.

Workshop ‘De kunst van het vitaal ouder worden’
Door Erik-Alexander Richter – Zaterdag 3 maart ’t
Helder Overloon
Erik-Alexander Richter houdt zich als docent bij verschillende opleidingsinstituten bezig met de biochemische aspecten van ons lichaam. ‘Als je weet hoe
het werkt, kun je het wellicht ook beïnvloeden’. De
kunst: hoe vertaal je het naar begrijpelijke taal zodat de toehoorder er direct mee aan de slag kan. En
dat dan ook nog met de nodige humor!
Erik-Alexander is tevens presentator en medisch deskundige in het programma ‘Life is Beautiful’ op RTL 4.
Beweging is een must om vitaal te blijven. Maar ook
voeding en suppletie spelen een belangrijke rol in

Agenda
2018
21 februari
KBO, Kienen, De Pit, 14.00 -17.00
uur
21 februari
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00
uur
22 februari
OVO, excursie anthurium kwekerij Meerlo, vanaf Kerkplein, 13.00
uur

ons preventieve programma. Veel problemen lijken
aanleg maar niets is minder waar. Hoe verlaag je het
risico op hart- en vaatziekten met 90%? Is dementie
te voorkomen? En diabetes? Waarom ben ik zo vaak
vermoeid? Op deze en andere vragen krijg je een
duidelijk antwoord. Dus meld je aan als je weer grip
op je gezondheid wilt hebben. De bijdrage voor de
workshop bedraagt € 10,-.
Locatie: Ontmoetingspunt ’t Helder, Helderseweg
31 te Overloon. Tijd: 13.30 – 16.00 uur (inloop vanaf
13.00 uur). Kijkt u ook op
www.helder-overloon.com.
U kunt zich vooraf aanmelden voor de workshop via
email info@elsbasten.nl of telefonisch 06-24188805.

24 februari
A.V. Sporting, Start hardloopcursus, bij Raaijhal, 9.00 uur
28 februari
OVO, thema TBS kliniek Venray,
De Pit, 20.00 uur
1 maart
Overloonse bedevaart, Bedevaart
Smakt, 14.30 uur
8 maart
EHBO, Herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
10 maart
Gilde, oud papier ophalen

10 maart
Zonnegroet, NLdoet Verwendag,
11.00 tot 15.00 uur
10 maart
Oker, Het Pentagram Mysterie,
Schouwburg Venray, 20.15 uur
11 maart
OVO, internationale vrouwendag: dauwtrappen en ontbijten,
Raaijhal 8.30 uur
11 maart
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30
- 16.00 uur

15

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
Een aandeel in elkaar

Martin Gaus Hondenschool
Boxmeer -Venray
administraties en jaarrekeningen voor het MKB
- belastingaangiften en fiscaal advies voor het MKB

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

- belastingaangiften en toeslagen voor particulieren

Voor meer informatie: www.martingausboxmeervenray.nl

- gespecialiseerd in BTW-advies
Wim Geurts
Federatie Belastingadviseur
Theobaldusweg 23
5825 BH OVERLOON
0478-641155 / 06-18882930
info@geurts-administratie.nl
www.geurts-administratie.nl
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14 maart
OVO, thema autorijschool VenRij, De Pit, 20.00 uur
18 maart
HOT, Het geheugen van water, De
Pit, 20.15 uur
21 maart
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00
uur
22 maart
KBO, IVN-wandeling
25 maart
Desdemona dance, musical…Hocus Pokus, 15.00 uur
26 t/m 31 maart
Samen Sterk voor goede doelen,
Collecteweek
28 maart
OVO, thema Jos van Katwijk en
Venant Lemmers, De Pit, 20.00
uur
3 april
Oker, open repetitie, De Pit, 20.00
uur
6 en 7 april
KBO, Seniorenbeurs Mill
9 t/m 12 april
KBO, Oosterse maaltijden
10 april
OVO, excursie fruitteeltbedrijf
van Welie Stevensbeek, vanaf
Kerkplein 13.00 uur
10 april
Oker, open repetitie, De Pit, 20.00
uur
11 april
OVO, thema depressie, De Pit,
20.00 uur
12 april
EHBO, Herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
14 april
Gilde, oud papier ophalen
15 april
A.V. Sporting, Kleffenloop hardloopwedstrijd, Raaijhal, start vanaf 10.00 uur
15 april
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30
- 16.00 uur
18 april
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00
uur
19 april
OVO, reisje Yakult fabriek Almere en rondrit ’t Gooi, vanaf Kerkplein, 7.30 uur
25 april
OVO, thema Oranjefeest, De Pit,
20.00 uur

27 april
Oranjefeesten, rondgang door
het dorp en activiteiten in de Pit
i.v.m. Koningsdag, vanaf 10.00
uur
6 mei
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30
- 16.00 uur
12 mei
Gilde, oud papier ophalen
16 mei
OVO, fietsen met Marjo, De Pit,
19.00 uur
17 mei
EHBO, Herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
18 t.e.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
5 juni
Overloonse bedevaart, Bedevaart
Kevelaer, 14.00 uur
9 juni
Gilde, oud papier ophalen
8 en 9 juni
SSS ’18, Feestweekend 100-jarig
bestaan
12 juni
KBO, Bedevaart Kevelaer
14 juni
EHBO, Herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
16 juni
Bridgeclub, Mijling Open Bridge
Drive
17 juni
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30
- 16.00 uur
26, 27 en 28 juni
Zonnegroet, Rolstoeldriedaagse
28 juni
KBO, IVN-wandeling
1 juli
Gilde, Koningschieten
1 juli
AST, Autocross
10 juli
KBO, Fietspicknick
14 juli
Gilde, oud papier ophalen
11 augustus
Gilde, oud papier ophalen
18 t/m 22 augustus
Kermis

8 september
Gilde, oud papier ophalen
8 september
KBO, Jeu de Boules toernooi
9 september
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30
- 16.00 uur
19 september
KBO, Kring Sociaal Culturele dag
22 september
Âld Prinsegild, Aparte Aovend
APG 3x11, De Pit
28 september
Loën wet ‘t, Spelavond
29 september
Loën wet ‘t, Feestavond
4 oktober
KBO, Dag voor ouderen
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
14 oktober
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30
- 16.00 uur
25 oktober
KBO, IVN-wandeling
4 november
Kindermarkt, Kinderkleding- en
speelgoedmarkt, De Pit
10 november
Gilde, oud papier ophalen
11 november
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30
- 16.00 uur
8 december
Gilde, oud papier ophalen
9 december
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30
- 16.00 uur
20 december
KBO, Kerstviering
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Natuurpraktijk Vellir &
Zoutkamer Overloon
Praktijk voor natuurgeneeskunde:
Zouttherapie, acupunctuur,
massage, SCIO biofeedback




Homeopathie,
een milde en
effectieve
geneeswijze voor
uiteenlopende
klachten.
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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

Warme Bakker Degen

VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open
van 12.00 tot 18.00 uur

Reclame: 26 februari t/m 3 maart
• Cappuccinovlaai
€ 10,35
• Volkorenbrood
€ 1,95
• 5 harde broodjes naar keuze 1,80
Reclame: 5 t/m 10 maart
• Stroopwafelvlaai
€ 10,35
• Oer meergranenbrood
€ 2,00
• 4 Mueslibollen + 1 gratis

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
dϬϲͳϭϮϵϵϭϵϳϵ

Irenestraat 2 Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

Dag en nacht bereikbaar op

0478 588 889

Keizersveld 54, 5803 AN Venray
www.goemansuitvaartzorg.nl
Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid
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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
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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 2018:

€ 13,50

Bankrekening: NL36RABO0141410469
Kopij en/of advertenties voor
de uitgave van
aanleveren uiterlijk

7 maart
28 februari 20.00 uur

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

