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Afscheidsreceptie Toon Hendriks
na 25 jaar voorzitterschap VDB/LO

Toon Hendriks neemt als voorzitter 
van VDB/LO afscheid na 25 jaar. Als 
initiatiefnemer en oprichter van 
deze lokale politieke partij heeft 
hij zich zeer verdienstelijk ingezet.

Voorheen was hij al actief in de 
lokale politiek van de toenmalige 
gemeente Vierlingsbeek. Na de 
samenvoeging tot de gemeen-

te Boxmeer bleef hij zich onverminderd enthousiast 
inzetten als voorzitter en daarnaast enkele jaren als 
raadslid.

Eerst voor VDB: Vijf Dorpen Belang voor het belang 
van de 5 dorpen van de voormalige gemeente Vier-
lingsbeek, later aangevuld met LO Lijst Overloon. 

Campagne voeren deed hij met plezier en enorme in-
zet. Toon wist veel mensen enthousiast te maken voor 
de politiek en het betrekken van jongeren bij de poli-
tiek was één van zijn speerpunten. 
Hij vindt de teamgeest binnen de partij belangrijk. On-
der zijn voorzitterschap groeide de partij uit van 0 naar 
3 zetels. 
De partij maakt vanaf 1992 onderdeel uit van de coa-
litie. 

Uit dankbaarheid voor alles wat Toon voor de partij 
betekend heeft, willen het bestuur en de fractie van 
VDB/LO Toon een warm afscheid aanbieden. 

Een ieder die met Toon heeft samengewerkt of afscheid 
van Toon als voorzitter van de partij wil nemen, is van 
harte welkom op zaterdag 14 juli 2018 vanaf 19.00 uur 
in gemeenschapshuis ‘De Pit’ te Overloon.
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Kinderen die niet zo van lezen houden
of daar wat meer moeite mee hebben

Wist u dat Biblioplus - en dus ook de Lónse Bieb - een 
Makkelijk Lezen Plein hebben? 

Wat is een Makkelijk Lezen Plein
Een Makkelijk Lezen Plein, is een speciale voorzie-
ning op de jeugdafdeling van Biblioplus voor kinde-
ren die niet zo van lezen houden of daar wat meer 
moeite mee hebben. De boeken zijn uitgezocht op 
een aantrekkelijke omslag en op spannende, mak-
kelijk te lezen tekst. Er zijn ook luisterboeken, in-
formatieve dvd’s en soms ook verfi lmde leesboeken 
te vinden.

Boeken met een lager AVI-niveau
Ook voor oudere kinderen die blijven steken op een 
lager avi-niveau is het belangrijk te oefenen met 
boeken op een hoger avi-niveau dan ze beheersen. 
De boeken op avi Start en M3-niveau zijn vaak on-
interessant voor hen of ze zijn te kinderachtig en de 
verhalen zijn meestal niet boeiend. Ook voor deze 
kinderen zijn er boeken die aansluiten bij hun in-
teresses. Voorbeelden van deze boeken vindt u op: 
http://www.makkelijklezenplein.nl/ouders/leestips/
boeken-met-een-lager-avi-niveau. 

Makkelijk Lezen TiP 25
De Makkelijk Lezen TiP 25 wordt samengesteld met 

medewerking van het Makkelijk Lezen Plein, een 
dyslexiespecialist, diverse kinderboekwinkels en uit-
geverijen. Ook lezers, leerkrachten en ouders wer-
ken hier aan mee. De Makkelijk Lezen TiP 25 ver-
schijnt twee keer per jaar.

Waar vind ik deze boeken
In de Lónse Bieb hebben we enkele boeken van het 
Makkelijk Lezen Plein. Wilt u meer boeken van dit 
Makkelijk Lezen Plein vinden dan kunt u deze alle-
maal inzien bij Biblioplus in Boxmeer. Daar kunt u 
met uw pasje van De Lónse Bieb uiteraard ook boe-
ken lenen. 

Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om via onze 
vrijwilligers boeken van het Makkelijk Lezen Plein 
te reserveren. U kunt dan uw voorkeur voor het 
thema aangeven. Onze vrijwilligers zullen dan met 
u samen een boek uitzoeken. Het boek kunt u dan
ophalen bij De Lónse Bieb. Helaas is het (nog) niet
mogelijk om via het thema Makkelijk Lezen Plein
zelf op de site van Biblioplus boeken uit te zoeken.

Meer informatie
Uitgebreide informatie over boeken vindt u ook op 
http://www.makkelijklezenplein.nl,
www.makkelijklezen.nl en www.leesletters.nl. 

Beste inwoners van Overloon,

De inzameling voor Sam’s kledingactie op de locatie Vierlings-
beekseweg (tussen huisnr. 75 en 77) stopt per 27 juni 2018.

Namens Sam’s Kledingactie bedankt voor uw bijdrage. 

Met vriendelijke groet, Jolanda van der Veen en Conny van Mil
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Kerkberichten

Vieringen 1 juli – 14 juli

Zondag 1 juli 10.30 uur
Feest van de H. Theobaldus, Pa-
troon van onze H. Theobaldusparo-
chie en van het St. Theobaldusgilde
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acoliet: Ans Abels
Muzikale verzorging door het St. 
Theobaldusgilde en het zangkoor 
Palet.

Intenties: Wim Beckers vanwege 
zijn verjaardag, tevens voor Marie 
Beckers-Puin.

Zondag 8 juli 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acolieten: Gerda Willems en Ans 
Abels
Koor: Dames- en Herenkoor

Intenties: Wim en Anna Wil-
lems-Jans, Gerrit Geurts vanwege 
zijn verjaardag

Kosterdienst
23 juni vanaf 18.00 uur -30 juni
Tiny Willems, tel. 641814

1 juli – 7 juli
Jan Hendriks, tel. 641753

8 juli – 13 juli
Tiny Willems, tel. 641814 

14 juli – 20 juli
Jan Hendriks, tel. 641753

Vieringen in Huize Loôn

Maandag 2 juli 19.00 uur
Eucharistieviering

Maandag 9 juli 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 bij-
zondere feestdagen en op de vierde zaterdag van 
de maand, (in de maand juli vervalt de gebedsvie-
ring) worden de vieringen uitgezonden vanuit de 
kerk via het TV kanaal Omroep Land van Cuijk.

Uitnodiging voor de Kinderwoorddienst op zondag 8 juli:
aanvang 10.30 uur in de kerk te Overloon

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

Ik hoop dat jullie er ook deze 
keer weer allemaal bij zijn. Het 
thema van deze zondag is:

Doe jij de deur voor Jezus op slot? Jezus vraagt ons: 
Geloof je in Mij?
Heb je wel eens meegemaakt dat je vrienden niet 
meer met je willen spelen, of dat jij niet meer met 
iemand wilde spelen? Hoe voelt dat voor jou en de 
ander? Hoe kun je het weer oplossen? Jezus maakt 
zoiets mee in het dorp waar Hij opgroeide. 
Hier gaan we samen over nadenken, knutselen.
Als je pas de communie hebt gedaan of komend 
schooljaar je communie gaat doen, zou het erg fi jn 
zijn als je naar de kinderwoorddienst komt. Neem 
gerust je vriendjes en vriendinnetjes mee. Iedereen 
is van harte welkom.

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

te in de kerk een kinderviering van ongeveer een 
half uur. Jullie ouders/verzorgers blijven in de ge-
wone viering, maar als je het de eerste keer nog een 
beetje eng vindt, mogen je papa of mama, opa of 
oma meelopen.
Jullie horen hier 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. 
Jij komt toch ook weer?  ……en als je het erg leuk 
vindt: we zijn in de regel elke eerste zondag van de 
maand in Overloon.
Tot dan allemaal.

De volgende Kinderwoorddienst is op zondag 5 
augustus.
Noteer deze datum alvast in uw agenda.
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Countrydans voor beginners 50+
Stichting Welzijn Ouderen Ge-
meente Boxmeer (SWOGB) or-

ganiseert in september een beginnerscursus coun-
try-line dance. De laatste jaren is ook in Boxmeer 
en omgeving het countrydansen voor senioren po-
pulair geworden. Omdat het voor de beginnende 
danser moeilijk is om in bestaande groepen in te 
stromen wordt er gestart met een be-
ginnerscursus van 5 lessen.

Het countrydansen is een uitdagende 
manier om in beweging te zijn. Maak 
nu kennis met deze gezellige manier 
van bewegen. Door deel te nemen 
aan deze activiteit ontmoet u ook 
nieuwe mensen en worden nieuwe 

contacten gelegd.
Het tempo en de manier van lesgeven, door een ge-
diplomeerde dansdocente, worden afgestemd op 
de groep.

De cursus vindt plaats in het Gemeenschapshuis te 
Overloon op dinsdagmiddag van 15.00-16.00 uur. 

De kosten zijn eenmalig  € 5,-
De eerste les is op dinsdag 11 septem-
ber 2018

Belangstellenden kunnen zich aan-
melden tot 8 september bij de contact 
persoon van de SWOGB: Maria Hen-
driks 0478-641963

Loën wet ’t

Loën wet ’t is een dorpsspel waar-
bij teams strijden voor een bedrag 
uit de spaarpot dat de winnaars aan 
één vereniging of stichting mogen 
schenken. Dus bij deze een oproep 
aan alle verenigingen of stichtingen 

uit Overloon: wil jij jouw club laten meedingen naar 
het prijzengeld van Loën wet ’t? Dan staat je enkel 
het volgende maar te doen: 

1.  Stel, je bent de uitverkorene van een winnend
team en jouw club mag het prijzengeld in ont-
vangst nemen…

2.  Welk doel zou je dan voor de club willen realise-
ren. Is er nieuw materiaal voor de leden nodig,
het clubhuis aan een opknapbeurt toe of een ju-
bileumviering in aantocht? Het mag alles zijn.

3.  Loën wet ’t ziet een omschrijving van dit doel

heel graag verschijnen via het formulier op www.
loenwetut.nl/vereniging-stichting in 1 á 2 zinnen. 
Het insturen is mogelijk tot en met vrijdag 10 au-
gustus. 

4.  Maar, speel vooral als vereniging of stichting zelf
ook mee met Loën wet ‘t! Want die luxe om voor

je eigen vereniging of stichting te spelen, heeft 
natuurlijk niet iedereen. De inschrijving voor 
Loën wet ’t opent eind juli.

De doelen zullen vervolgens bekend worden ge-
maakt op de website. Wie weet is jouw club dit jaar 
dan de gelukkige! 

Jubileumboek S.S.S.’18
Tijdens de jubileumreceptie op

zondag 3 juni is het jubileumboek

“Van de Zandklef tot De Raaij – 100 jaar 
voetbalgeschiedenis in woord en beeld”

offi cieel gepresenteerd en is de verkoop
van start gegaan.

De reacties over het boek zijn zeer positief.
Wilt u ook in heb bezit komen van het

jubileumboek, dan kunt u het
tegen betaling van € 25,- ophalen bij:

Herman Voesten, Hoge Akker 11
penningmeester@sss18.nl

of
Ton van Osch, Bergkampweg 16

ledenadministratie@sss18.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, tel. 
0485-471246. 

Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken 
zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te berei-
ken onder telefoon 06 23 88 78 60.

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

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 
koffi e drinken, voor een vraag of als u iets te mel-
den hebt.

Elke dinsdagmorgen is de pastorie eveneens hier-
voor geopend van 10.00 – 11.30 uur. Wel even 
aanbellen! Ook de kerk is dan open voor het op-
steken van een kaarsje en een gebed.

Intenties opgeven
IIndien u uw intentie voor de vieringen van 15, 22, 
29 juli en 5 augustus bij de kerkberichten in Ons Ei-
gen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk ver-
zocht deze uiterlijk dinsdag 3 juli op te geven. U 
heeft daarvoor de volgende mogelijkheden:
Met een envelop in de brievenbus naast de voor-
deur van de pastorie of in de pastorie op zondag-
morgen na de viering of op dinsdagmorgen tussen 
10.00 en 11.30 uur.
De kosten voor een intentie bedragen € 11,-.

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

06-23887860.
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij de
dienstdoende koster een kennisgeving van overlij-
den is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende mo-
gelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden
geluid en zal melding worden gedaan op de paro-
chiesite: 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 e-mailadres info@theobaldusparochie.nl

Namen van Maria

Wij ontvingen onlangs vanuit Tilburg een schrij-
ven van de Stichting van het Gilde van Onze Lieve 
Vrouw ter Nood. 
Elk jaar wordt door deze stichting in de maand mei 
een samenzangmanifestatie Maria Zingt gehouden 
bij de kapel Onze Lieve Vrouw ter Nood aan de Ka-
pelhof in Tilburg. 
In 2018 was aan Maria Zingt een thema gekoppeld 
en wel “Namen van Maria”. Het is opvallend dat 
vele tientallen Mariakapellen een bijzondere naam 
hebben. En al die namen hebben een diepere en 
vaak ontroerende achtergrond en betekenis. Een 
twaalftal namen is geselecteerd en opgenomen in 
een boekje, getiteld “Namen van Maria”. Elke naam 
wordt door Paul Spapens ruim toegelicht. Verder is 
van een Brabantse Mariakapel, die luistert naar de 
betreffende Marianaam, een aquarel van Aart van 
Woensel afgebeeld. Met toevoeging van een foto 
van het Mariabeeld dat in die kapel aanwezig is.
Ook de kapel Onze Lieve Vrouw van de Goede Duik 
gelegen aan de Venrayseweg in Overloon is in het 
betreffende boekje opgenomen.

Wij stellen u in de gelegenheid dit bijzondere boek-
je “Namen van Maria” aan te schaffen voor € 1,50 

per exemplaar. Op zondagmorgen ná de viering, op 
dinsdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur in de pastorie 
en eventueel in overleg is hiervoor de gelegenheid.
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Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

Martin Gaus Hondenschool 
Boxmeer -Venray

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

Voor meer informatie: www.martingausboxmeervenray.nl

 

 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! 

 Vr. 6 juli Dagworkshop beeldhouwen 09.30 – 17.00 uur  Aanmelden bij ’t Helder  Vr. 27 juli Masterclass ‘Positieve Desintegratie’ 19.30 uur  Aanmelden: info@liekeweetraad.nl  Woe. 19 sept. Start basiscursus mandala tekenen 6 lessen 19.30 uur  Aanmelden: info@miatielen-poels.nl 

Kijk op de website voor meer informatie!

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
info@detapasproeverij.nl

SPESJAAL VASTELAOVESRESÉPT

‘NE GOEJEN BÒJJEM

ÁNGEKLEEJDE KÂLDESCHÒTTEL

WAERM VLEJS

ALLE DAAG 
GRATIS BEZÄÖRGING 
IEN ROOJ EN LOËN!

Kiek òp www.detapasproeverij.nl

Opening tapas tuin

zondag 8 juli
vanaf 15:00 uur

Lazy Sunday.

Loungen-hapjes-
drankjes-

gezelligheid-zomer.

Reserveren niet nodig, maar 

kom op tijd om de mooiste 

plek uit te zoeken.
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Om in de stemming te komen intro-
duceert Loën wet ‘t voor de fanatie-
ke spelers een drietal bonusvragen in 
Ons Eigen Erf en op Facebook. Ant-
woorden op de bonusvragen mag je 

inzenden naar loenwetut@gmail.com. Beantwoord 
je de vragen goed? Dan feliciteren we jouw team 
met een welverdiende voorsprong! Test jezelf, en 
speel mee voor deze beslissende bonuspunten.

Loën wet ‘t 2018

Er komt een tandartspraktijk…dit gonsde al een tijdje 
door Overloon. En ja, sinds enkele weken staat er een 
grote banner voor het voormalig Rabobankgebouw 
aan de Bergkampweg 2a, naast Salon Toine.

Een jaar geleden kregen mijn compagnon (Iraj Zeinali, 
tandarts) en ik (Nancy van Deursen, preventieassisten-
te/angstcoach) het idee om hier een tandartspraktijk 
te beginnen. Overloon is een bruisend dorp waar “al-
les nog te krijgen is” in tegenstelling tot sommige an-
dere dorpen in de gemeente Boxmeer. Alle disciplines 
in de gezondheidszorg zijn aanwezig, behalve tand-
heelkundige zorg. Dat motiveerde ons om ons juist in 
dit dorp te willen vestigen. We houden van dorpscul-
tuur en willen graag de mensen kennen om net dat 
beetje extra aandacht te kunnen geven hetgeen zeker 
zo belangrijk is dan iemand alleen technisch van de 
klacht bevrijden.

Wij zijn inmiddels druk bezig met de realisatie van 
een gloednieuwe praktijk met drie behandelkamers 
voorzien van moderne apparatuur. Ons team is sa-
mengesteld uit 2 tandartsen, een preventieassistente/
angstcoach en een (balie-) assistente met jarenlange 

ervaring in de tandheelkunde. Alle behandelaren wer-
ken volgens de nieuwste inzichten en technieken. Wij 
bieden reguliere tandheelkundige zorg voor jong en 
oud. Dit houdt in: periodieke gebitscontroles, gebits-
reiniging en mondhygiëne adviezen, vullingen, es-
thetische behandelingen (o.a. bleken), wortelkanaal-
behandelingen, het behandelen van parodontitis en 
prothesewerk. Kinderen leren we spelenderwijs om 
met plezier naar de tandarts te gaan. Ook begeleiden 
we mensen met tandartsangst en/of andere beperkin-
gen. Ouderen met eigen tanden of een kunstgebit zijn 
in onze praktijk ook van harte welkom. 
Onze ingang aan de achterkant wordt voorzien van 
een rolstoelingang voor de mindervaliden. 

Afhankelijk van de vorderingen van de verbouwing 
hopen we in september onze deuren te openen. We 
organiseren een open dag waarop u van harte welkom 
bent voor een bezichtiging en kennismaking met ons 
team. Wij zorgen dan voor een leuke attentie. Te zijner 
tijd kondigen we de datum en het tijdstip aan.

Voor een gezonde mond en een stralende glimlach heten 
wij u van harte welkom bij De Tandarts in Overloon!

Nancy van Deursen (praktijkhouder, preventieassisten-
te en angstcoach)
Iraj Zeinali (praktijkhouder, tandarts)

Voor meer informatie kunt u terecht op
www.detandartsinoverloon.nl 
Voor aanmeldingen, vragen en/of opmerkingen kunt u 
bellen naar: 0478-450505.
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ALLES 
€ 5,= 

per stuk 

 

[DJEENZ]® in Overloon gaat STOPPEN!! 

OPHEFFINGSUITVERKOOP 
Alles MOET weg !! 

OPEN                       OPEN                       OPEN       
donderdag   28 juni  - vrijdag  29 juni  - zaterdag   30 juni j j g j g

van 10.00 u. – 17.00 u. 

LAATSTE DAGEN !!  LAATSTE KANS !! 

Per 1 juli sluiten wij onze deuren 
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Renkumse
Muziekvereniging Eendracht
treedt op in het Museumpark

De Renkumse Muziekvereniging Een-
dracht treedt zaterdag 30 juni aanstaan-
de op in het Museumpark. Het muziek-
korps bestaat uit 35 muzikanten en een 
slagwerkgroep van acht slagwerkers. 
Jaarlijks sluiten zij het seizoen af met 
een optreden. De laatste drie jaar was 
dat optreden in het openluchtmuseum 
in Arnhem. Dit jaar is de keuze gevallen 
op het park van het Oorlogsmuseum.

Totaal geven ze drie miniconcerten van 
elk drie kwartier. Het eerst concert is om 13.00 uur 
op het terras van museumcafé ‘Café Liberté’. Het 
tweede optreden om 14.15 uur wordt verzorgd 
door de slagwerkgroep en is ook op het hiervoor 
genoemde terras. Omstreeks 16.00 uur sluiten ze af 
met een gezamenlijk optreden in het Openlucht-
theater. 

De belangrijkste activiteiten van Muziekvereniging 

Eendracht spelen zich af op het concertpodium. Het 
repertoire is divers en ze spelen voor ieder wat wils. 

Dat wordt een middag heerlijk genieten van de mu-
ziek onder het genot van een kopje koffi e of een 
ander drankje. Bovendien is de entree GRATIS! 

Wij heten u van harte welkom in het Museumpark 
op zaterdag 30 juni, aanvang 13.00 uur.

Auto Sport Team Overloon 

Op 1 juli is er een autocross in Overloon. 
De baan bevindt zich dit jaar aan de Oplosedijk / Loonse Hei. 

Aanvang 11.00 uur. 

AST Overloon Secretariaat: 
Henk de Hoog Achter de Linde 13 Tel.0478-642044 E-mail:maria@henkdehoog.nl 
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Een eindspurt, de victorie
en dan … niets meer.
Maar, zoals beschreven in “Ithaca”:
de reis, de rijkdom die onderweg is vergaard
is belangrijker dan de bestemming.

Met grote verslagenheid moeten wij laten we-
ten dat mijn prachtige man, onze unieke papa, 
trotse bijna-opa, bijzondere broer, zwager en 
oom ofwel pater familias

Ton Borghs
op 22 juni 2018 plotseling is overleden.

Op donderdag 28 juni 2018 om 10:30 uur staan 
wij stil bij Ton’s leven in het Openluchttheater 
Overloon. Met ons gezin begeleiden we Ton 
hierna naar het crematorium.

Overloon, 22 juni 2018

José Borghs-van Duijnhoven
Guus en Karin
Jolien ♥ en Nicky
Jasper en Jordi

familie Borghs
familie van Duijnhoven

Correspondentie adres:
Museumlaan 24 5825 AK Overloon
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Vier generaties vrouwen

Yvonne Keijsers-Verheijen (53 jaar).
Ineke van Dongen-Keijsers met Evy van 
Dongen op de arm (Ineke 26 jaar en Evy 
van 1 week).
Marietje Verheijen-Hendriks (85 jaar).

Marietje en Yvon alsook Ineke zijn in 
Overloon geboren, maar zoals het wel 
vaker gaat, spreiden kinderen de vleugels 
en vliegen uit buiten ons mooie Over-
loon. Ineke is neergestreken in Herpen 
met haar mooie pas geboren dochter Evy 
samen met d’r man.

Kindervakantieweek 2018

Nog een paar weken en dan is 
het zover! De kindervakantie-

week is dit jaar van 10 t/m 12 juli. Er doen dit jaar 
154 kinderen uit de groepen 3 t/m 8 van de basis-
school mee. We gaan er, samen met een heleboel 
vrijwilligers, weer drie fantastische dagen van ma-
ken.
Iedereen die wil komen kijken is van harte welkom. 
Kinderen vinden het erg leuk als ouders, broertjes, 
zusjes, opa’s, oma’s en andere bekenden hun hut 
komen bewonderen of naar de vele andere activi-
teiten komen kijken.

Alle kinderen die zich opgegeven hebben, ontvan-
gen thuis een programmaboekje met informatie.

Programma voor kinderen die nog niet in groep 3 
zitten
Voor alle kinderen die nog niet op school zitten of 
die in groep 1 of 2 zitten, is er op donderdagmor-
gen 12 juli een apart programma. Opgeven hiervoor 
is niet nodig, je mag gewoon komen kijken wat er 
allemaal te doen is. Het programma start om 9.30 
uur en duurt tot 11.00 uur en vindt plaats op het 
gildeterrein aan de Stevensbeekseweg. Als je wilt, 
mag je je pop of knuffel meenemen om bij de pop-
pendokter langs te gaan.

Optocht
Op donderdagavond hebben we een optocht door 
het dorp. Deze start om ongeveer 18.30 uur en we 
hopen dan veel enthousiaste toeschouwers te zien. 
De route van de optocht is: 

• Stevensbeekseweg
• Engelseweg
• 14 Oktoberplein
• Venrayseweg
• Museumlaan
• Generaal Hasbroucklaan
• Generaal Whistlerlaan

• Kerkpad
• Derpshei
• Stevensbeekseweg

Tot ziens allemaal op 10, 11 en 12 juli!

Met sportieve groet, 

Werkgroep kindervakantieweek
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Dorien van Dijck 
Ritueel begeleider 

06-30693894 
0478-642527 

www.doorvandijck.nl 
door@doorvandijck.nl 

 vanuit het hart verbinden bij afscheid 

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

Tafeltje  Dekje  zoekt Maaltijdbezorgers    

Een van de diensten van de SWOGB (Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer) is de 
maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje. 
Een warme maaltijd, iedere dag of enkele dagen in de week thuisgebracht, is een van de 
voorzieningen die het mensen, vaak oudere mensen, mogelijk maakt in hun eigen vertrouwde 
omgeving te kunnen blijven wonen. Soms ook is Tafeltje Dekje belangrijk na thuiskomst uit 
het ziekenhuis, tijdelijk, totdat men weer helemaal is opgeknapt. 

Bezorgen, iets voor mij? 
Maar maaltijden moeten thuisgebracht worden. Dit gebeurt door vrijwilligers, die 1 x per 6 
weken een hele week eten rondbrengen, dus 7 dagen. De meesten van onze vrijwilligers rijden 
met twee personen, sommigen rijden alleen. Momenteel zijn wij op zoek naar vrijwilligers die 
ons team komen aanvullen. Je bent maximaal 1 uur onderweg. De maaltijden worden door 
ons bezorgd in Overloon, Vierlingsbeek, Maashees, Holthees, Vortum-Mullem en 
Groeningen, de voormalige gemeente Vierlingsbeek. 

Denkt U nu dat te willen doen of hebt U nog vragen, neem dan eens contact op met 
mevr.  Mia Bloemen, Hoge Akker 32, tel 0478-641403 

Liefdevol, zorgzaam en
groot in eenvoud
Eerst altijd de ander,
dan pas zijzelf
Wie haar heeft gekend
Weet wat wij hebben verloren.

Wij danken iedereen voor de   overweldigende 
belangstelling en het medeleven dat wij moch-
ten ontvangen tijdens de ziekte en na het over-
lijden van mijn lieve vrouw, ons mam en oma.

Nelly Aerts-Erkelens

De leegte blijft moeilijk te aanvaren, maar zo-
veel betrokkenheid verzacht het verdriet en 
vergroot de moed om verder te gaan.

Johan Aerts
Kinderen en kleinkinderen
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Overloonse Bridgeclub

Ditmaal een vrije avond. 
De 3 beste paren in de A lijn:
1 Jac Huijs & Piet Willems 64.92%
2 Els Bovee & Wil ten Horn 58.75%
3 Ria & Kees van Son 57.42%

In de B lijn:
1 Vera & Fred Jägers 65.39%
2 Corrie Hartong & Math Keulards 63.13%
3 Thea Waterreus & Mien Hegger 55.00%
3 Sef Huijbers & Fons van Sundert 55.00%

Inmiddels zijn alle totaal standen en Kampioenen 
van dit seizoen bekend.
Over de reguliere competitie hebben het hoogst 
gemiddelde:
1 Truus Kusters & Bert Vloet 392.48 P.
2 Marijke van den Boom &
Aike van Glabbeek 368.06 P.
3 Corrie Hartong & Math Keulards 350.49 P.

Over de hele laddercompetitie is het hoogst gemi-
ddelde:
1 Truus Kusters & Bert Vloet 61.51%
2 Corrie Hartong & Math Keulards 57.26%
3 Corrie & Hans Visscher 55.68%

Het hoogste scoorde in de slemcompetitie:
1 Gerda & Mathieu Crooijmans 13.430 P. 
2 Corrie Hartong & Math Keulards 12.160 P.
3 Els Bovee & Wil ten Horn 11.740 P.

Op zaterdag 16 juni hebben we de jaarlijkse Mijling-
drive gehouden.
1 Ron van Gaal & Jimmy Litjens 66.23%
2 Mieke Stappers & Ger van Boekel 63.21%
3 Martien & Frans van den Boomen 60.54%

♠♣ ♥♦
In de komende weken vanaf 27 juni tot en met 22 
augustus wordt er elke woensdagavond een brid-
gedrive georganiseerd in Overloon. Deze bridge-
drive vindt plaats in de Raaijhal, Raaijweg 15-17 te 
Overloon.

Aanmelden kan alleen per paar en start vanaf 18.45 
uur. De indeling is op volgorde van binnenkomst.

De bridgedrive start om 19.15 uur en eindigt om 
22.15 uur.
De kosten zijn gering. Voor leden € 1,- en voor 
niet-leden € 1,50.
Het wordt een gezellige happening met leuke prijs-
jes.
Er is volop parkeergelegenheid aanwezig.

Info: Gerda Crooijmans Telefoon 0478-641265

Geslaagde Mijling
Open Bridge Drive

 Op zaterdag 16 juni werd wederom de jaarlijkse 
Mijling Open Bridge Drive te Overloon georgani-
seerd. De Mijling Open Bridge Drive werd geor-

ganiseerd door de Overloonse Bridge Club in het 
Sportcentrum Raaijhal. Bij een nagenoeg volledige 
bezetting werd er voor de achtste maal gestreden 

om de diverse prijzen en om de Mijling wis-
seltrofee.

Naast de eigen leden kwamen verreweg de 
meeste bridgers uit omliggende dorpen. Tij-
dens de middagdrive werden er 20 spellen to-
pintegraal gespeeld. Een eerste hoge notering 
was nog geen garantie tot uiteindelijk succes. 
Na een uitstekend koud en warm buffet wer-
den in de avonddrive de laatste 16 spellen to-
pintegraal gespeeld.
De uiteindelijke winnaars werden Ron van 
Gaal en Jimmy Litjens van de Boxmeerse Brid-
ge Club B.C. de Bok. Zie bijgevoegde foto!
Voor volgend jaar staat de tiende Mijling 
Open Bridge Drive gepland op zaterdag 15 
juni 2019.
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Hartelijk dank namens,
O.R.C. Black Bulls

O.R.C. Black Bulls bedankt team 94plus6 voor de geweldige  
schenking van het gewonnen prijzengeld tijdens

Loën wet ‘t 2017!

Mede dankzij deze ge-
weldige schenking kan er 

geïnvesteerd worden in het opleiden van 
trainers en scheidsrechters.

Door de aangeschafte (spel)materialen en 
het opleiden van trainers kan er op zeer 
korte termijn een start gemaakt worden met 
het opleiden van jeugdleden!

15

Sandra van de Ven
winnaar zuilenverschieten

Op dinsdagavond 19 juni was, tra-
ditiegetrouw, weer ons jaarlijks 
zuilenverschieten. Dit ter nage-

dachtenis aan onze overleden gildeleden, waar wij 
ook altijd beginnen met een minuutje stilte voor ie-
der zijn of haar eigen gedachten.

Ook hier schieten wij op een houten vogel en dege-
ne die het laatste stukje vogel naar beneden haalt 
mag een jaar lang onze herinneringsbokaal in zijn 
of haar bezit hebben.

Dit jaar was het Sandra van de Ven die het laatste 
restje naar beneden haalde.
Na 165 schoten begaf de vogel het.

Uit handen van de voorzitter kreeg ze de herinne-
ringsbokaal uitgereikt.

KBO – OVERLOON
(anno 1955)

ACTIVITEITENKALENDER 
vanaf 27 juni

DONDERDAG 5 JULI: bijeenkomst van Samen Eten. 
Normaal zou deze op 29 juni zijn, de laatste vrijdag 
van de maand. O.a. zal Muus, Thaise en partner 
van Jan Vloet, op 5/7 zorgen voor excellente Thaise 
spijzen. De aanvangstijd blijft wel hetzelfde, name-
lijk 17.30 uur. Even aanmelden bij Christine Hen-
driks-Arts, tel. 641719. Eetadres: Effe 
DINSDAG 10 JULI: Jaarlijkse fi etspicknick, mooie 
tocht door landelijk gebied. Leden zijn in bezit van 
een stencil met meer info en aanmeldingsformulier.
WOENSDAG 11 JULI: koken voor ouderen. Aanvang 
om 12.00 uur in de foyer van de Pit. Alleen op uitno-
diging voor diegenen die minstens 80 jaar oud zijn 
en rond deze tijd verjaren.
VRIJDAG 27 JULI: bijeenkomst van Samen Eten. Het 
adres volgt  tijdig.

WOENSDAG 8 AUGUSTUS: koken voor ouderen in 
de Pit. Gegadigden worden op tijd uitgenodigd.
Verdere agenda: onder meer: bijeenkomst Samen 
Eten op vrijdag 31 augustus. Dagreis op dinsdag 
4 september door dorpjes in het Eifelgebergte (D) 
en boottocht over de Rursee, alsmede bezoek aan 
Monschau.  Meer info hierover en aanmelding via 
stencil begin augustus. Zaterdag 8 september: jeu 
de boulestoernooi/barbecue. Meer informatie/aan-
melding  door middel van stencil begin augustus, 
samen met de Ons, die in de maand juli NIET zal 
verschijnen. 
NB. Meld verandering van woonadres en/of email-
adres onverwijld bij onze ledenadministratie  door 
het sturen van een email naar
hendriksarts@kpnplanet.nl
NB. Meer informatie over de (persoonlijk begeleide) 
cursus Valpreventie voor Ouderen voor zowel leden 
als niet-leden volgt binnenkort.

Heb jij je al ingeschreven?

De plannen voor het nieuwe school-
jaar zijn gemaakt, dus na de zomer-
vakantie kunnen we weer van start. 
Wil jij (ook) komend schooljaar er 
weer bij zijn? Schrijf je dan snel in. 

Dit kan nog t/m 1 juli!

Inschrijven is mogelijk via onze website: www.sji-

loverloon.nl. Hier tref je tevens het nieuwe infor-
matieboekje met uitgebreide informatie over de 
verschillende werkgroepen aan en natuurlijk ook 
alle informatie rondom de inschrijfprocedure en het 
inschrijfformulier!

Let op: inschrijven is alleen mogelijk in de periode 
van 14 juni t/m 1 juli 2018.
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Muziekdag Fanfare Vriendenkring
en Josefschool

Op dinsdag 3 juli organiseert 
fanfare Vriendenkring voor de 2e keer een Muziek-
dag op de basisschool.
Afgelopen maanden hebben de kinderen op school 
muziekonderwijs gekregen van de muziekdocenten 
Mayke Diepenveen, Peter Bergmans en Hans Thijs-
sen. Kinderen die enthousiast waren om verder te 
gaan met muziekonderwijs kregen een instrument 
mee naar huis om ook thuis te oefenen. 

Tijdens de Muziekdag zullen alle 327 kinderen ken-
nismaken met alle verschillende muziekinstrumen-
ten in acht verschillende workshops. Deze dag hel-
pen er 50 vrijwilligers en muzikanten van de fanfare 
mee om deze dag te doen slagen! Van klein ritmisch 
slagwerk tot blazen op de grootste bas, van blok-

fl uit tot saxofoon tot marcheren in de gymzaal, er 
komt van alles aan bod.

Op de Muziekdag zullen alle leerlingen laten horen 
wat ze geleerd hebben in de afgelopen maanden, 
en zullen ze een gezamenlijk optreden verzorgen 
voor de ouders en alle andere belangstellenden. 
Ook opa’s en oma’s zijn van harte welkom.
Dit muziekspektakel begint om 13.45 uur op het 
schoolplein (bij slecht weer in de Pit).
Graag tot ziens op dinsdag 3 juli 13.45 uur op het 
schoolplein!
Als je zin hebt om muziek te komen maken bij de 
fanfare kun je natuurlijk een mailtje sturen naar 
jeugdwerkgroep@fanfarevriendenkring.nl

Boekenmarkt

Zaterdag 30 juni bij Plus Verbeeten Overloon van 
10.00 tot 16.00 uur

Het wordt inmiddels een traditie; de boekenmarkt 
op de laatste zaterdag voor de zomervakantie.
Een mooi tijdstip om voor een zacht prijsje een 
voorraadje boeken te kopen om in de vakantie op 
je gemak te lezen. Vind je het een mooi boek, dan 
neem je het weer mee naar huis, anders laat je het 
achter en doe je er een ander nog een plezier mee. 
Hergebruik in optima forma.

Heel veel mensen hebben hun boeken afgestaan 
voor De Lónse Bieb en daardoor is er een mooie 
collectie ontstaan in allerlei genres. Je kunt ze ko-
pen op zaterdag 30 juni bij de Plus van 10.00 – 16.00 
uur. De Lónse Bieb wil alle gevers hartelijk danken. 
Hiermee hebben jullie allen meegewerkt aan het 
behoud van de bieb in Overloon.

Garageverkoop boeken:
Vanaf maandag 2 juli gaat de verkoop van de boe-
ken gewoon nog 5 weken door in de garage van de 
fam. Hendriks, Stevensbeekseweg 2a in Overloon. U 
kunt lekker snuffelen en als u een keuze hebt ge-
maakt deponeert u het verschuldigde bedrag in een 
aanwezige spaarpot. Ook de opbrengst hiervan is 
voor het behoud van De Lónse Bieb.

Wij zien u graag op 30 juni bij Plus en/of later bij de 
garageverkoop en/of in De Pit.
Tijdens de vakantie zijn wij op de reguliere tijden 
geopend, dus op maandag en vrijdag 14.30 – 17.00 
uur en op woensdag 15.00 – 19.30 uur. Wel staan wij 
in de gang vanwege de mogelijke uitvoeringen van 
het openluchttheater in De Pit bij slecht weer.
Bij uitvaarten is het mogelijk dat wij moeten slui-
ten. Dit wordt aangekondigd op de deur of via Fa-
cebook.
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Shop Jacobs
Voor motorolie, beelden, kaarten en snuisterijen. Zo maar…. of als er een verjaardag is.  

Wij verkopen van alles en nog meer. Dus kom maar eens een kijkje nemen  
in ons gezellig shopje. 

Ook verhuren wij stadsfietsen en e-bikes. 
Openingstijden 

ma. 08.00 – 18.00 
di. 08.00 – 18.00 
wo. 08.00 – 18.00 
vr. 08.00 – 18.00 
za. 09.00 – 18.00 

Donderdag en zondag gesloten 

Aanbieding maand Juli 

25% korting op: 
- Ambi-pur houder + navul

-Ambi-pur navul
-Geurboompjes

Vierlingsbeekseweg 13 5825AS Overloon    Tel: 0478 642472 

YOGA & ENERGETISCYOGA & ENERGETISCHE THERAPIE
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Agenda
2018
26, 27 en 28 juni
Zonnegroet, Rolstoeldriedaagse
30 juni
Lónse Bieb, boekenmarkt, bij de 
PLUS, 10.00 - 16.00 uur 
1 juli
Gilde, Koningschieten
1 juli
AST, Autocross, Oplosedijk/Loonse 
Hei, 11.00 uur
1 juli
De Vlotter, Oldtimer bromfi etsrit, 
Partycentrum Bos, 10.30 uur
3 juli
schoolplein muziekdag voor de 
jeugd
3 juli
Oker, Open repetitie, terras De Vers 
(bij slecht weer binnen), 20.00 - 
21.15 uur
7 juli
Tennisclub, Alles Mag Op Zaterdag, 
Sportpark, vanaf 12.30 uur
10 juli
KBO, Fietspicknick
11 juli
Openluchttheater, De Kleine Zee-
meermin, 14.30 uur
10, 11 en 12 juli
Werkgroep Kindervakantieweek, 
Kindervakantieweek
14 juli
Gilde, oud papier ophalen
14 juli
Afscheidsreceptie Toon Hendriks 
vanaf 19.00 uur in De Pit.
18 juli
Openluchttheater, (F)linke Soep, 
14.30 uur
25 juli
Openluchttheater, Loet Moet, 
14.30 uur
1 augustus
Openluchttheater, Stamppot, 
sprookjesmix, 14.30 uur
5 augustus
De Vlotter, Oldtimer bromfi etsrit, 
Partycentrum Bos, 10.30 uur
8 augustus
Openluchttheater, De Gruffalo, 
14.30 uur
11 augustus
Gilde, oud papier ophalen
15 augustus
Openluchttheater, Dirk Scheele, 
14.30 uur
18 t/m 22 augustus
Kermis
2 september
De Vlotter, Oldtimer bromfi etsrit, 
Partycentrum Bos, 10.30 uur
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
9 september
Gemeentekoningsschieten, Gilde-
terrein Theobaldusgilde
9 september
Goede Benen Tour, Stg. Tante Lenie
en Clevers Ijssalon
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
5 oktober
TC Loonse Duinen, 60+ mix
6 oktober
Fanfare, Brabantse Humoravond,
De Pit
7 oktober
Logeko, opluisteren H. Mis, 10.30
uur
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
19 en 20 oktober
Stg. Tentfeest, Tentfeest Overloon
20 en 21 oktober
Toerklub, ATB-weekend
21 oktober
Stg. Tentfeest, Dorpsbrunch
25 oktober
KBO, IVN-wandeling
27 oktober
Freunde Echo, Fenavond, De Pit
28 oktober
Oker, Herfstconcert, ‘t Helder
4 november
Kindermarkt, Kinderkleding- en 
speelgoedmarkt, De Pit
10 november
Gilde, oud papier ophalen
11 november
MSV, 4x4 rijden door vereniging 
JeeBee, circuit Duivenbos
11 november
Huibuuke, Vör de kerk òp ’t Plein, 
10.30 uur
11 november
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30 
- 16.00 uur

24 november 
Deelname Palet aan concert ZEV in 
Vierlingsbeek, 20.00 uur
25 november
Freunde Echo, concert van Blaaska-
pel Sohajka (CZ) en Freunde Echo, 
De Pit, 12.30 - 16.00 uur
8 december
Gilde, oud papier ophalen
9 december 
Zanggroep Palet in Koningskerkje 
in Vierlingsbeek om 15.00 en om 
19.30 uur
9 december
Huibuuke, Kaartverkoop Bonte 
Avond, De Pit, 11.00 uur
9 december
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30 
- 16.00 uur
16 december
Fanfare, kerstconcert in Theobal-
duskerk
20 december
KBO, Kerstviering

2019
6 januari
Huibuuke en Fanfare, Liedjesmid-
dag, De Pit, 14.11 uur
20 januari
Toerklub, ATB-toertocht
26 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit, 
20.00 uur
27 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit 
19.00 uur
1 februari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit, 
20.00 uur
2 februari
Huibuuke, rondbrengen Huiwage, 
vanaf 09.00 uur
2 februari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit, 
20.00 uur
16 februari
Huibuuke, Mitlaif Bal, De Pit, 14.11 
uur
27 februari
Huibuuke, Bonte Avond Huize 
Loôn, 19.00 uur
2 maart
Huibuuke, Receptie, Stunt, After 
Roetsj Bal
3 maart
Huibuuke, Carnaval
4 maart
Huibuuke, Carnaval
5 maart
Huibuuke, Carnaval
20 april
Freunde Echo, 50 jaar Freunde Echo
26 oktober
Freunde Echo, Fenavond 50 jaar 
Freunde Echo
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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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HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS

• Nieuwe en gebruikte 
aanhangwagens en
paardentrailers

• Onderdelen van alle 
merken

• Reparatie en keuring
van alle merken

• Aanhangwagens en
Paardentrailers

VERKOOP ONDERHOUD

VERHUUR

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

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

Dag en nacht bereikbaar op  0478 588 889
Keizersveld 54, 5803 AN Venray
www.goemansuitvaartzorg.nl

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

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

Homeopathie,  
een milde en 

effectieve 
geneeswijze voor 
uiteenlopende 

klachten. 

Twan Wilmsen | 06 51 252 699 | www.awing.nl 
Voor computers, printers, wifi, cartridges, 
Routers, onderhoud en reparatie. 
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Wij zijn Richard en Mieke van Veen-Michielsen uit Maasbommel (Gelderland) 
en het werken  in de Viswagen doen we met veel liefde en plezier.

We hebben samen 4 kinderen, 2 jongens en 2 meiden.
Richard doet in zijn vrije tijd hobbyen in zijn werkplaats, op een zitmaaier het 

gras maaien en trainen met de hond.
Ik sport 3 keer in de week en werk veel in de tuin of doe een sudoku puzzel. 
We zijn gek op dieren en hebben ongeveer 30 kippen, 3 jonge ganzen, een 

hond, een papegaai en een kanarie.

Graag tot ziens op dinsdag.

Vishandel
van Veen-Michielsen

Actie:
HOLLANDSE NIEUWE

PER STUK € 2,25
4  VOOR € 8,50

Iedere Dinsdag
van 11:00 uur tot 18:00 uur 

op het 14 Oktoberplein
bij de Pit.
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Warme Bakker Degen 
 
Reclame: 2 t/m 7 juli 

• Sinaasappelvlaai    € 10,40  
• Lônse mik    €   2,40 
• 4 Krentenbollen + 1 gratis€  0,65           

 
Reclame: 18 t/m 23 juni 

• Bananenvlaai   € 10,45  
• Pompoenpitbrood   €   2,40 
• 4 Tarwebollen + 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 2018:  € 13,50

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor 

de uitgave van   
aanleveren uiterlijk 

11 juli
4 juli 20.00 uur

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

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

openingstijden een exemplaar ophalen!

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


