
Ons Eigen Erf
26 september 2018  46e jaargang  no. 18

Tentfeesten in Overloon volop in ontwikkeling!

Een feest wat zich continu 
probeert te verbeteren en de 
zaken zoveel als mogelijk wil 
afstemmen op de wensen van 

haar gasten. Een kleine greep uit de ontwikkelingen.

Organisatie
In 2010 vol enthousiasme gestart en nu alweer op weg 
naar editie 9! Vorig jaar is er in een bomvolle feesttent 
afscheid genomen van twee medeoprichters Paul Joos-
ten en Marijn Muijsers. Na acht intensieve jaren doen 
ze een stapje terug en creëren zodoende ruimte voor 
instroom van de nieuwe generatie Tentfeest organisa-
toren ;). Op dit moment bestaat de organisatie uit Pim 
Voesten, Roy Kuenen, Cas Rutten, Mike Machielsen, 
Sam Janssen, Marco Nouwens, Friso Pingen en Hans 
Janssen.

Ook de zo gewaardeerde bouwploeg heeft dit jaar ver-
sterking gekregen van Mark Jans, Frank Abels en Mark 
Strijbosch. Dit naast de al jaren gewaardeerde krach-
ten Johan Loof, Jos Henckens, Eddy van Kempen, Twan 
Baltissen, Twan Ermens en Jeroen Hofmans.

Op deze manier vindt er een geleidelijke overgang van 
kennis plaats en krijgt de jeugd steeds meer ruimte om 
nieuwe ideeën te verwerken in het Tentfeest concept.

Digitale tickets
Een van de nieuwe ideeën welke vorig jaar is doorge-
voerd betreft de kaartverkoop. Van papieren tickets 
zijn wij overgestapt naar E-tickets welke je via de e-mail 
ontvangt. Je kunt de E-tickets uitprinten of gewoon op 
je telefoon laten staan wanneer je naar de tent komt. 
Deze E-tickets kun je laten scannen bij de entree waar-
na je toegang krijgt tot het feestgedruis.

Óók de consumptiemunten zijn weer vooraf te bestel-
len. Je krijgt deze dan direct mee bij de entree.

Dorpsbrunch
Na intensief brainstormen en overleg ontstond het 
concept: Dorpsbrunch Overloon.

Dit jaar zetten wij de Dorpsbrunch voort op zondag 
21 oktober tijdens editie 9 van Tentfeest Overloon. 
Ook hebben we aanpassingen gedaan om het voor 
jong en oud zo aangenaam mogelijk te maken. Zo 
is er een nieuwe kinderkaart bijgekomen waarmee 
de kids kunnen smullen van 5 gerechtjes en 2x ranja. 
Daarnaast hebben wij de kaart voor volwassenen naast 
10 gerechtjes uitgebreid met 2 heerlijke kopjes koffi e 
of thee. Hiermee hopen we de positieve input op een 
mooie manier verwerkt te hebben!

Muzikale en sfeervolle begeleiding zal er opnieuw zijn 
van het akoestische kwartet: De Bups!
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Het mag geen naam hebben

Nog ’n beetje ’n apart gevoel..?

Dag voor de ouderen met vlaai  - ´n heerlijk uitje op zondag

In de stoel van de nieuwe tandartspraktijk - zwijgen in alle talen…! 

Leef…!  leer bridgen!

De brunch is weer in samenwerking met lokale part-
ners:
Grand Café Broer&Zus,  Partycentrum Bos,  PLUS 
Verbeeten-Overloon,  Plaza Overloon,  Bakkerij De-
gen, Catering Hubers, Restaria Loon, De Tapasproe-
verij,  IJssalon Clevers Overloon,  Grand Café effe 
Overloon.

Tentfeest vrijdag vanaf 16 jaar
Dit jaar hebben wij als trial op vrijdag toegang van-
af 16 jaar en proberen wij daarmee onze kernwaar-
de “voor jong & oud” weer verder op te pakken. 
Tentfeest Overloon is in 2010 namelijk gestart met 

een 2-daags evenement vanaf 16+. Door aanpassing 
in de regelgeving van de overheid qua alcoholge-
bruik vanaf 18+ is de toegang vanaf 2014 aangepast 
naar 18 jaar. Deze editie willen we terug gaan naar 
de oorspronkelijke insteek en zal er op de vrijdag 
(als trial) toegang worden verleend vanaf 16 jaar.

Programma vrijdag en zaterdag
Op vrijdag zal Royal Beat de show stelen, dit als de 
ultieme live sensatie van Nederland. Als geen ander 
weten ze het dansgehalte van een DJ te combineren 
met het spektakel van een live-band! Het publiek 
wordt getrakteerd op een wervelende show met 

ongekende energie!! Zanger Leon 
Sherman is tevens bekend van The 
Voice of Holland.

Op zaterdag staat Proost, welke de 
afgelopen jaar een topshow neer 
hebben gezet, bij Tentfeest Over-
loon! Ook dit jaar zullen ze hun LED 
Wall show verzorgen in de feesttent 
met spetterende medleys begeleid 
door prachtige visuals! Bijzonderheid: 
Proost bestaat in oktober 5 jaar.

Op beide avonden is uiteraard onze 
huis-DJ Ricky Corony weer van de par-
tij!

Voor meer info of voor het bestellen 
van kaartjes zie ook
www.tentfeestoverloon.nl

Locatie basisschool - tussenstand

Afgelopen maandag heeft in 
het gemeentehuis van Boxmeer 

een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de dorps-
raad van Overloon, de Wethouder van onderwijs, 
de directeur van SKOV en de directeur van de Jo-
sefschool. Tijdens deze bijeenkomst heeft een con-
structieve dialoog plaatsgevonden. Wederzijdse 
perspectieven zijn met elkaar gedeeld en hebben 
geleid tot het voornemen om een informatieavond 

voor de inwoners van Overloon te organiseren. 
Deze informatieavond zal eind dit kalenderjaar 
plaats moeten gaan vinden. De informatieavond zal 
komende weken door bovenstaande partijen goed 
voorbereid worden .

Zodra meer informatie beschikbaar is worden de in-
woners van Overloon geïnformeerd.
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Kerkberichten

Vieringen 30 september – 13 ok-
tober

Zondag 30 september 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Jeanne Willems
Koor: Theobalduskoor

Intenties: 1ste jaargetijde is voor 
Jan Jacobs (Jan de Slegter), 1ste 
jaargetijde voor pastoor Henk 
Tolboom, jaargetijde voor Ben Pe-
ters

Zondag 7 oktober 10.30 uur
Eucharistieviering en Kinder-
woorddienst
Voorganger: pastor Smulders
Acolieten: Gerda Willems en Ans 
Abels
Koor: Logeko

Intenties: voor de overleden leden 
van Logeko, met name voor Jan 
Vloet, Mariet Rutten-Janssen, de 
overleden ouders Beumers-Cus-
ters – Sjors – Marius – Ger – Carola 
– Marc – Sandra – Arno.

Kosterdienst
23 september – 29 september
Jan Hendriks, tel. 641753 

30 september – 6 oktober
Tiny Willems, tel. 641814

7 oktober – 13 oktober
Nelly van Gemert, tel. 642504

Vieringen in Huize Loôn

Maandag 1 oktober 19.00 uur
Eucharistieviering

Maandag 8 oktober 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 oktober op 27 oktober) 
worden de vieringen uitgezonden vanuit de kerk via 
het TV kanaal Omroep Land van Cuijk.

Uitnodiging voor de Kinderwoorddienst op zondag 7 oktober
aanvang 10.30 uur in de H. Theobalduskerk te Overloon.

Beste ouders/verzorgers en kin-
deren van groep 1 t/m groep 8.
Wil je samen met andere kinde-
ren ook meedoen in de Kinder-
woorddienst: kom gerust eens 
meedoen. De kinderen die ko-
men vinden het altijd erg gezel-
lig. Je mag ook kinderen mee-

brengen, je hoeft niet gedoopt te zijn. Iedereen is 
van harte welkom. Vooral als je de Eerste Communie 
gaat doen, is dit echt iets voor jou! Het thema van 
deze zondag is: 
Ook alle kinderen zijn welkom bij Jezus!

Je ouders houden heel veel van je. Ze zullen altijd 
voor je klaar staan als je ziek of verdrietig bent, je 
iets moeilijk vindt. Vandaag horen we hoe Jezus 
met de volwassenen in gesprek is. Als zijn leerlingen 
zien dat er ook ouders hun kinderen bij Jezus willen 
brengen sturen ze hen weg. Jezus wordt dan heel 
boos op zijn leerlingen en zegt: laat al die kinderen 
tot Mij komen en stuur ze niet weg, want zij staan 
open voor die Nieuwe Wereld van God, en daar kun-
nen jullie nog iets van leren! Jullie moeten worden 
zoals die kinderen. Dan pas kun je ook meedoen 
met de toekomst van God. 
We gaan samen vandaag ontdekken wat wij als vol-

wassenen van jullie kinderen kunnen leren:
Jij komt toch ook weer?

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 gewo-
ne 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 kinderevange-
lie vertellen en uitleggen. Meestal hebben we hier 
even een kort gesprekje over, we spelen een spel of 
hebben een knutselwerkje over het verhaal (evan-
gelie) 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 elke eerste zondag van de maand 
in Overloon.
Voor vragen kun je altijd contact met mij opnemen: 
Gerda Willems 0478 642213
Tot dan allemaal.

De volgende kinderwoorddienst is op zondag 4 no-
vember
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Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 14 en 21 
oktober bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf ver-
meld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze ui-
terlijk dinsdag 2 oktober op te geven. U heeft daar-
voor 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

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.

Beste ouders van kinderen 
in de groepen 4 en 5 van de 
basisschool, 

In de Parochie Maria Moe-
der van Kerk zijn drie dezelfde informatieavonden 
voor de 1e Heilige Communie 2018-2019 gepland 
op onderstaande data en locaties:

•  Op maandag 8 oktober van 20.00 – 21.00 uur in de
pastorie van de H. Theobalduskerk, 14 Oktober-
plein 9, 5825 CC Overloon.

•  Op dinsdag 9 oktober van 20.00 – 21.00 uur in het
parochiecentrum Maria Moeder van de Kerk, Le-
pelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis.

•  Op donderdag 11 oktober van 20.00 – 21.00 uur
in de sacristie van San Salvatorkerk, Kerkplein 4,
5441 BE Oeffelt.

Op deze avond krijgt u uitleg over de 1e Heilige 
Communie zelf, de communievoorbereiding, het 
communieproject waarmee gewerkt wordt en is er 
gelegenheid om vragen te stellen. Bovendien ont-
vangt u op deze avond het aanmeldingsformulier. U 

wordt verzocht het aanmeldingsformulier uiterlijk 
maandag 22 oktober in te leveren bij de commu-
niewerkgroep ter plaatse of op te sturen naar/ af te 
geven bij het parochiecentrum Maria Moeder van 
de Kerk, Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis. 
Voor Overloon kunt u dit ook inleveren bij Gerda 
Willems Achter de Linde 48 Overloon.

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

Met vriendelijke groet,
namens pastoor Van der Sluis

Pastoraal werker mevrouw Jantje Bax
E-mail: bax@parochiemariamoedervandekerk.nl
Telefoon: 06 - 30 51 76 29
Adres: Lepelstraat 13a | 5845 BK | Sint Anthonis
Website: www.parochiemariamoedervandekerk.nl

Informatieavond 1e Heilige Communie
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Nieuwe deelparochieraad Overloon

Het bestuur van de paro-
chie Maria, Moeder van de Kerk is blij te kunnen 
melden dat er binnen de deelparochie Overloon 
weer een deelraad is geformeerd.
Na een aantal goede gesprekken zijn Anton Broek-
man en Wil Derks bereid om in de nieuwe deelraad 
aan het werk te gaan en zich in te zetten voor de 

geloofsgemeenschap in Overloon. Hun benoeming 
is op 1 juli ingegaan.
Uiteraard is een deelraad van 2 personen aan de 
magere kant, maar dit is een begin en samen met 
de deelraad hopen wij dat er meer parochianen uit 
Overloon willen toetreden om zich in te zetten voor 
de kerk in Overloon, nu en in de toekomst.

Gezamenlijke huldiging
vier jubilarissen uit Overloon

Maar liefst vier jubilarissen zijn op vrijdag 7 septem-
ber in het zonnetje gezet bij Van Gemert Installa-
tiegroep.

Bernie Kuenen en Jeroen Hofmans zijn 12,5 jaar in 
dienst. Edwin van Berkel en Wilbur Kuenen zijn bei-

den 25 jaar in dienst.

Op de foto’s [met de klok mee] Wilbur Kuenen, 
Edwin van Berkel, Jeroen Hofmans en Bernie Kue-
nen.
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KinderzwerfboekStation op de Vlassertstraat
Alle kinderen moeten kunnen lezen!

In de voortuin van Karin 
Broeren is een Kinderzwerf-
boekStation opgericht. De 

kinderen uit  Overloon kunnen hier terecht voor een 
zwerfboek. Kinderzwerfboek stimuleert lezen.

Wat zijn zwerfboeken?
Kinderzwerfboeken zijn boeken met zwerfsticker die 
zwerven van kind naar kind. Zwerfboeken worden 
doorgegeven, achtergelaten op scholen, in wacht-
kamers, winkels, treinen, KinderzwerfboekStations, 
enzovoorts. Hoe een boek ook zwerft, nooit mag 
het gelezen of ongelezen in een kast achterblijven. 
De afgelopen jaren zijn al een miljoen zwerfboeken 
op een spannende tocht gestuurd. Maar dat kunnen 
er nog véél meer zijn! Kom gerust een kijken!! 

Neem gratis een boek mee… ruilen mag natuurlijk 
ook!!

�

�

�

Samenspeeltuin Gewoon Buiten
nadert afronding fase 2

Buitenspelen is niet voor ieder kind vanzelfspre-
kend. Want wie gehandicapt is, kan niet zo maar 
van de glijbaan, of op de schommel. Stichting Recre-
atie en Meer en Stichting Beperking zonder Drem-
pels Land van Cuijk hebben een samenspeeltuin 
“Gewoon Buiten” in het leven geroepen en fase 1 
is voltooid.

In de maanden juli en augustus konden de men-
sen hun lege fl essen inleveren bij de Plus in Over-
loon. Afgelopen week kregen we te horen dat de 
opbrengst € 254,- is. Met dank aan de NSGK plus-
regeling wordt dit bedrag opgehoogd met 50% 
waardoor de totale opbrengst € 381,- is. Wij willen 
iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage.

In de maand augustus kon men ook de lege fl essen 
inleveren bij de Jumbo in Boxmeer, de opbrengst is 

€ 209,- en ook dit wordt opgehoogd door de NS-
GK-plusregeling waardoor de totale opbrengst € 
313,50 is.

In de week van 10 tot 28 september konden leden 
van de Rabobank stemmen op stichting Recreatie 
en Meer. Alle stemmen zijn geld waard en kunnen 
wij goed gebruiken. 

Op 22 september vierde Stichting Recreatie en Meer 
het feit dat fase 1 zo goed als voltooid is. Je moet 
altijd zoeken naar een reden voor een feestje aldus 
de voorzitter van de Stichting. De activiteiten waren 
gericht zijn op het thema herfst. De speeltoestellen 
waren gratis te gebruiken. Voor deelname aan de 
herfstactiviteiten vroeg de Stichting een bijdrage 
per kind, dit om extra geld bij elkaar te verzamelen 
voor de kosten van onderhoud. Het was een leuke 

dag te worden. 

Op woensdag 3 oktober ko-
men afgevaardigden van 
de provincie Noord-Brabant 
een bezoek brengen aan de 
speeltuin. Er wordt tussen 
12.00 en 17.00 uur een vlog 
gemaakt. De vlog/opna-
me gaat over verhalen van 
krachtige mensen en teams 
die samen een maatschappe-
lijk vraagstuk aanpakken en 
dat hebben we met elkaar 
voor elkaar gekregen. Ko-
men jullie dan ook een be-
zoek aan de speeltuin bren-
gen?, want we willen graag 
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LEGO event en show in Overloon

LEGO®… wie kent het nou niet?
Generaties zijn opgegroeid met het allerbekend-
ste bouwblokje. Velen hebben nog altijd wel wat 
LEGO® ergens op zolder staan óf bouwen nog ac-
tief. Sterker nog, LEGO® kent een grote achterban 
met hobbyisten en enthousiastelingen van alle leef-
tijden! In Limburg hebben deze enthousiastelingen 
zich verenigd in Dutchbricks, een Euregionale LE-
GO®-vereniging. Die sinds 2015 actief is in en rond-
om Limburg! Dutchbricks telt meer dan 40 leden 
van alle leeftijden, verspreid door de hele provincie 
én daarbuiten.

Op 14 oktober strijkt Dutchbricks neer in Overloon 
met het evenement ‘Bricktopia’.
Verschillende bouwers presenteren hun eigen be-
dachte en gebouwde creaties. Kom kijken naar de 
steden, trucks, vliegtuigen, WO2 voertuigen etc. en 
sta versteld van de hoogwaardige kwaliteit van de 
bouwwerken. Laat je inspireren door de eindeloze 
mogelijkheden van het allerbekendste steentje. In 
de bouwhoek kun je de fantasie de vrije loop laten. 

En wie weet vind jij net dat ene missende steentje 
bij een van de verkopers.
Locatie:  De Pit, 14 Oktoberplein 2
Datum:   14 oktober 2018 van 10.00 tot 17.00 

uur
Toegang: €2,- pp
Leeftijd: 2+

laten zien aan de rest van o.a. Brabant hoeveel ge-
bruik er wordt gemaakt van onze samenspeeltuin. 
Het Land van Cuijk is immers een dagattractie rijker. 
Hiermee kunnen we andere mensen inspireren om 
ook soortgelijke initiatieven te starten. Het mooie 
is dat deze datum valt in de week van de toegan-
kelijkheid. 

Van 1 tot en met 6 oktober vindt de Nationale Week 
van de Toegankelijkheid plaats. Het thema dit jaar 
is ‘Lekker vrij’, waarbij vooral wordt gekeken naar 
hoe en waar mensen met een beperking hun vrije 
tijd kunnen doorbrengen. 

De entree is natuurlijk gratis.

De Overloonse Bridge Club
start weer met een beginnerscursus

Wij starten deze op donderdag 18 oktober in Over-
loon. Bridge is een kaartspel dat door steeds meer 
mensen wordt gespeeld. De cursus wordt gegeven 
volgens het acol systeem, geadviseerd door de Ne-
derlandse topspeler Berry Westra die bekend is door 
zijn gevleugelde uitspraak ‘Iedereen kan bridgen’. 
Dus laat u niet weerhouden.

Waar: In Overloon
Locatie: Sportcentrum Raaijhal, Raaijweg 15-17
Wanneer:  Op donderdagmiddag van 13.30 tot 

16.00 uur.
Start op 18 Okt

Kosten:  € 60,- incl. papieren lesmateriaal en lid-
maatschap rest seizoen

Lesdagen:  18, 25 okt, 8,15, 22, 29 nov, 6, 13, 20 dec, 
3, 10, 17 jan 2019

Opgave:  Door een email te versturen naar onder-
staand emailadres met vermelding van 
Naam, Adres, Postcode en Woonplaats 
en het bedrag over te maken naar Rek: 
NL28RABO0103026258 ten name van de 
Overloonse Bridge Club met vermelding 
van jouw naam. Bellen mag natuurlijk 
ook naar onderstaand telefoon num-
mer.

Informatie: Gerda Crooijmans Tel: 0478-641265
E-mail: crooijmans-driessen@ziggo.nl
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Wij gaan maandag 1 oktober van start!

Na maandenlang ver-
bouwen zijn we bezig 

met de laatste loodjes en het resultaat is een mooie 
praktijk met ruime behandelkamers met veel licht 
en frisse kleuren. Inmiddels hebben zich al mensen 
aangemeld en hopen we natuurlijk nog velen te 
kunnen verwelkomen. 

Graag willen wij ons aan u voorstellen.

Mijn naam is Osamah Jameel en ik ben vanaf 1 okto-
ber werkzaam in Overloon als algemeen tandarts. Ik 
heb mijn opleidingen gevolgd in Irak en Nederland. 
Ik ben sinds 2014 werkzaam als tandarts in Neder-
land. Hiervoor heb ik jaren een eigen praktijk gehad 
in Irak. Tandzorg is mijn vak en ik hou van mijn be-
roep. Ik ben zachtaardig en klantvriendelijk en ook 
al heb ik soms nog wat moeite met sommige woor-
den, ik versta wel mijn vak. Ik woon samen met mijn 
vrouw en twee dochters in Deurne.
Ik hoop u van harte te ontmoeten in de praktijk.

Ik ben Brita Wijnands-Peerlings en ik ben (balie-)
assistente. Ik ben opgegroeid in deze omgeving 
en woon met mijn gezin in Venray. Ik heb voor dit 
dienstverlenende en uitdagende vak gekozen van-
wege de omgang met patiënten. Ik vind het prettig 
om integer en duidelijk te communiceren en dat doe 
ik ook graag in het dialect als u dat prettig vindt. Ik 
sta dagelijks voor u klaar om afspraken te plannen 
en vragen te beantwoorden want: “Pas als de pati-
ent tevreden is ga ik met een fi jn gevoel naar huis”.

Mijn naam is Nancy van Deursen en samen met 
mijn compagnon Iraj Zeinali ben ik initiatiefnemer 
van De Tandarts in Overloon. Ik ben in 1991 zonder 
enige kennis van het vak begonnen als assistente. 
In 27 jaar tijd heb ik mezelf mogen ontplooien tot 
preventieassistente en angstcoach en ben ik degene 
die de praktijk gaat leiden. Ik hou van het werken 
aan de stoel en doe dat met veel persoonlijke aan-
dacht en geduld. Voor een goede gebitsreiniging en 
mondhygiëne adviezen als ook voor extra begelei-
ding bij angst bent u bij mij in goede handen. Ik 
krijg vaak te horen dat ik veel rust uitstraal…

Vanaf half januari zal ik het team komen verster-
ken nadat ik terug ben van mijn wereldreis. Mijn 
naam is Andrea Terán Jaén en ik ben Spaans van 
afkomst. Sinds enkele jaren woon en werk ik in 
Nederland als algemeen tandarts. Mijn motto: “Ik 
doe mijn uiterste best om alles rustig en goed uit 
te leggen en zo pijnloos mogelijk te behandelen”.

U kunt zich aanmelden via tel. 0478-450505 of
praktijk@detandartsinoverloon.nl
Ook mag u gerust binnen lopen om een kijkje te 
nemen of voor een vrijblijvend gesprek.

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

Met vriendelijke groet,

Nancy van Deursen
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Administratie op orde

Nederland had in de 
oorlog zijn bevolkingsregister goed voor elkaar. Een 
beetje te goed misschien. De Duitse bezetter had 
er weinig moeite mee om uit te vinden waar Joden 
woonden. Met alle gevolgen van dien.

Aan het begin van de oorlog kwam er een nieuwe 
regel: iedereen moest een identifi catiebewijs heb-
ben. De Nederlandse rijksambtenaar Jacob Lentz 
nam deze taak op zich. En zorgde voor een per-
soonsbewijs dat beter was dan dat in Duitsland zelf 
werd gebruikt. Het was moeilijk te vervalsen. En hij 
zorgde er ook voor dat iedereen die voorkwam in 
de bevolkingsadministratie op de Nederlandse ge-
meentehuizen zo’n persoonsbewijs kreeg. Zo waren 
er dus al snel acht miljoen persoonsbewijzen in om-
loop. 
Het verzet deed zijn uiterste best om voor onderdui-
kers, maar ook voor Joodse Nederlanders en andere 
risicogroepen, dit soort documenten te vervalsen. 
De bezetter trad hier natuurlijk hard tegenop en 
bedacht allerlei tegenmaatregelen. 
De geschiedenis van dit soort documenten, zeker in 
een tijd van strenge privacy-wetgeving, is dus erg 
interessant. Het Oorlogsmuseum in Overloon wil 
hierover meer gaan vertellen. Het heeft al enkele 
honderden persoonsbewijzen in de collectie, zowel 
originele als vervalste. Maar voor de presentatie in 
de nieuwe tentoonstelling wil het museum dit aan-

tal graag uitbreiden. Die gaan straks dus blijvend 
getoond worden.
Omdat veel mensen nog persoonsbewijzen hebben 
van vroeger, bijvoorbeeld van zichzelf of van ouders 
of grootouders, roept het museum iedereen op om 
die te schenken aan het museum. Dan blijven de 
persoonsbewijzen ook voor de toekomst bewaard. 
Voor elk ingeleverd persoonsbewijs wordt een gratis 
entreekaartje geboden. En vanaf volgend voorjaar 
gaan die dan tentoongesteld worden.

Erik van den Dungen toont een aantal persoonsbewijzen.

�

���������	
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Vrijdagmorgen  5 oktober   
wordt er weer een gezellig mix-toernooitje georganiseerd voor alle 60+ leden. 

Opgeven hiervoor kan bij: 
Wilhelmien,  wilhelmienrutten@hotmail.com  /  tel. 06 18485538 
of 
Henk,  henkdevlam@hotmail.com  /  tel. 06 45025119 
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Jeugd Fanfare

Begin juni hebben we 
Loëns got Talent geor-
ganiseerd. Alle leerlin-
gen hebben hieraan 

deelgenomen. Ze mochten zelf een muziekstuk 
instuderen en ten gehore brengen. Ook de creati-
viteit van de act werd beoordeeld. Dit werd door 
een ‘deskundige jury’, die ook op ludieke wijze was 
uitgedost, beoordeeld. Het is de jury wel duidelijk 
geworden dat ze allemaal veel creativiteit en poten-
tie hebben. De jury had vier Golden Tickets te verde-
len. Degene die een Golden Ticket had gewonnen, 
mocht op het concert op locatie bij ‘Broer en Zus’ 
nogmaals optreden. Bij het concert op locatie heb-
ben ook het jeugdorkest en het jeugdslagwerken-
semble een aantal prachtige nummers gespeeld. 

Begin juli zijn het jeugdorkest en het jeugdslagwer-
kensemble een weekend op kamp geweest op de 
camping bij het Leukermeer. Ook de blokfl uitleer-
lingen mochten een dag met alle activiteiten mee 
komen doen. Het was een groot succes, met natuur-
lijk als klap op de vuurpijl een prachtig concert op 
het terras bij het Leukermeer. 

Ook hebben onze jeugdmuzikanten op 3 juli ge-
holpen met de muziekdag op de basisschool. Alle 
leerlingen van de basisschool hebben kennis mogen 
maken met muziek en alle muziekinstrumenten van 
de fanfare met 19 verschillende workshops. Die dag 
is ook weer muzikaal afgesloten, weliswaar onder 
een brandende zon.

In augustus zijn maar liefst 17 blokfl uiters gestart bij 
onze nieuwe docente Mayke Diepeveen. We wen-
sen ze allen veel muziekleer-plezier. 

Op zondag 16 september waren het Jeugdorkest 
en de jeugdslagwerkers te gast in de Efteling. We 
zijn ’s morgens om 8.00 uur vertrokken. Om 10.00 
uur hadden we ons al gemeld bij de meldkamer, de 
instrumenten en het slagwerk netjes opgeborgen 
in de garagebox van de Efteling, de welbekende 
gekleurde shirts aangetrokken en mochten we het 
park binnen. ’s Middags hebben we twee keer een 
concert gegeven van een half uur op de kiosk bij het 
Witte Paard. De rest van de dag mocht iedereen zich 
heerlijk vermaken in de attracties van het park. Het 
was een fantastische dag! 

Zaterdag 22 september mochten we een concert ge-
ven bij de opening van de ‘open dag’ van het AZC.

Vanaf 29 september gaan we met het Jeugdorkest 
repeteren voor de musical ‘Scrooge’ van het boek 
‘a Christmas Carol’ geschreven door Charles Dic-
kens. Dit doen we in samenwerking met de musi-
calschool van Joop van Heulen. Joop heeft de regie 
in handen, maar de muziek is voor rekening van het 
Jeugdorkest. 

Zoals jullie hebben kunnen lezen is de jeugd van 
Fanfare Vriendenkring een actieve en  creatieve 
groep jongeren met begeleiding die samen ontzet-
tend veel plezier beleven aan muziek maken. Maar 
ja, wat wil je, muziek maken verbroedert en ver-
bindt.

Met muzikale groet, 
Jeugdwerkgroep Fanfare Vriendenkring
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Elf nieuwe jeugdbrigadiers in Overloon!

Donderdag 5 september jongsleden hebben maar 
liefst 11 kinderen van groep 8 de brigadiersinstruc-
tie ontvangen van de Politie Maas en Leijgraaf! 

Na de theorie, waarin ze veel informatie hebben 
gekregen en ook meer inzicht in het verkeer, is 
er geoefend op de kruising bij de Plus. Hier ging 
het 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? Maar ook hoe 
sta je veilig en hoe reageert het verkeer? Deze 11 
jeugdbrigadiers zullen roulerend mee gaan briga-
dieren met de huidige verkeersbrigadiers (Anita, 
Anja, Mieke en Wendy) op de kruising bij de PLUS 
volgens een vastgesteld rooster. Dit jaar is er een 
nieuw hulpmiddel toegevoegd namelijk dat de bri-

gadiers gebruik gaan maken van een fl uitsignaal. 
Bij 1x fl uiten gaan de brigadiers op de straat staan, 
bij 2x fl uiten mogen de kinderen oversteken. Alles 
gericht op maximale veiligheid van de oversteken-
de kinderen.

We kijken er naar uit om samen met de nieuwe 
jeugdbrigadiers aan de slag te gaan. Dus zie je ze 
’s morgens en ’s middags bij de Plus staan, bedenk 
dan dat de brigadiers er voor de verkeersveiligheid 
staan! 

Mila, Luuk Stijn, Kiki, Olle, Lizzy, Fien, Hailey, Fleur, 
Marly en Gwen heel veel succes!

Anita, Anja,  Mieke en Wendy 

GEZOCHT
Kandidaat voor

Toezichthoudend Bestuur SKOV

Wil jij een steentje bijdragen aan de school in je 
dorp of omgeving? Dan is dit misschien iets voor jou.  

Het Toezichthoudend Bestuur van SKOV (Stichting 
Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek) is op zoek naar 
nieuwe leden, waaronder ten minste één lid met 
een fi nanciële achtergrond op minimaal HBO ni-
veau.  

SKOV bestaat uit vijf basisscholen in de dorpen Vier-
lingsbeek, Holthees, Maashees, Overloon en Vortum 
Mullem. De scholen dragen zorg voor stimulerend 
onderwijs voor ongeveer 800 kinderen en doet dat 
met circa 70 leerkrachten. 

Als bestuurslid houd je toezicht op een breed en 
samenhangend schoolbeleid en het stimuleren van 
goed onderwijs. Met de algemeen directeur spar 
je over o.a. personeelsvraagstukken, fi nanciën en 

kwaliteit van onderwijs. De onbezoldigde rol is toe-
zichthoudend en niet operationeel of uitvoerend.  

De voorkeur gaat uit naar kandidaten uit één van 
de 5 genoemde dorpen. Het is niet noodzakelijk om 
zelf kinderen (op één van de aangesloten basisscho-
len) te hebben.   

Gedurende het schooljaar wordt er ongeveer één 
avond per maand vergaderd. 
Meer weten of interesse in een kennismakingsge-
sprek? Neem dan, via e-mail, contact op met Angèle 
van den Heuvel (angelevandenheuvel@hetnet.nl).
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           Uit op Zondag 
Dag van Ouderen

Zondag 7 oktober van 13.30 tot 17.00 uur
De Dag van Ouderen zal dit jaar in samenwerking met “Uit op Zondag”

op zondagmiddag plaatsvinden in De Pit.

Bij binnenkomst wordt u getrakteerd op koffi e met vlaai.

We hebben entertainer Gerard van Kol uitgenodigd om ons deze middag met zang

en anekdotes te vermaken. Natuurlijk is er ruimte om gezellig met elkaar te buurten

onder het genot van een drankje en een hapje.

 Wij hopen op deze middag velen van u te ontmoeten om er samen

een gezellige middag van te maken.

Graag door middel van onderstaand strookje of per mail laten weten als u wilt komen.

Naam:---------------------------

Adres:------------------------------------------------------    Aantal personen:  -------
Ik/ wij willen de dag van ouderen op 7 oktober bezoeken.

Ik heb geen ❏/ wel ❏ bezwaar tegen het plaatsen van foto-en of fi lm materiaal
in onze nieuwsbrief/info of op de website.

Opgave uiterlijk inleveren op zaterdag 29 september bij:
Christine Hendriks Haarlemmermeerlaan 7b of per mail hendriksarts@kpnplanet.nl

ATTENTIE…!

DAG VAN OUDEREN

Jaarlijks een bijzondere dag van: ELKAAR ONTMOE-
TEN en GEZELLIG SAMENZIJN

Dit jaar vieren we deze dag op ZONDAGMIDDAG 7 
OKTOBER in plaats van door de week. In verband 
met de catering is het belangrijk dat ALLE bezoe-
kers zich aanmelden.

Ook de bezoekers van Uit op Zondag, waarmee dit 
samenvalt.

Dit kan met het aanmeldstrookje aan onderstaande 
fl yer hier in Ons Eigen Erf of per mail uiterlijk zater-
dag 29 september.

Mogen wij ook u ontmoeten, samen met vele an-
deren.

Bestuur KBO Overloon
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Restaria Loon geopend!
Na slechts een jaar van afwezigheid weer terug op de oude plek.

Voorheen gingen we naar Happy-Corner, zo ge-
noemd omdat het pand op de mooiste hoek van 
Overloon ligt, vanaf nu gaan we voortaan naar Res-
taria Loon!

Tijdens de kermis in 2017 werd er nog volop frites 
gebakken. De week erna ging de slopershamer erin 
en werden de bouwwerkzaamheden van het groot-
ste bouwproject van Kees van de Kroon in Overloon 
gestart. Er werd dag en nacht gewerkt en het plan 
was om met de kermis van dit jaar weer open te 
zijn. Dat was echter een te opportunistische gedach-
te dus werd het een maandje later.

Maar toch, de oplevering geschiedde op vrijdag 31 
augustus en op  zaterdag 1 september startten de 
inrichtingswerkzaamheden. Timmeren, schilderen, 
schroeven en boren, zagen en plakken. Oven erin, 
bakplaten, koelcellen, de vitrine, etc. etc.

En nu is het dan zover. Het eerste stukje van het 
Hof van Loon, de nieuwste aanwinst van Overloon, 
gaat van start. Prachtige muurschilderingen van 
oud-Overloon. Grappige oneliners in oud schrift op 
de muren geschreven en fi jn en modern meubilair.

Vrijdag 21 september was het zover, Restaria Loon 
opende haar deuren voor het publiek.
Er is een groot assortiment van heerlijke frites, 

snacks, zeker 10 soorten burgers, soep, spareribs, 
maaltijden, vers belegde broodjes. Zelfs een vers 
getapt Hertog Jan biertje staat op u te wachten.

Noem het geen friture meer, vanaf nu hebben we 
het over een prachtige gezonde eetgelegenheid. 

Ine en de medewerkers staan met een glimlach ach-
ter de vitrine met prachtige nieuwe bedrijfskleding. 
Dit is een zaak waar de gasten weer meer dan wel-
kom zijn!

Ine, Piet en medewerkers 
Restaria Loon
Hof van loon 2
5825 DZ Overloon 
0478-641480
06-55810650
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“Ik heb een mooi leven gehad, het is goed zo”

Na een herseninfarct is een dag later, tevre-
den en rustig ingeslapen, ons lief moedertje, 

schoonmoeder, oma en overgrootoma.

Dien Loenen - Cruijsen
Zij mocht 93 jaar worden

weduwe van
Lei Loenen

Jos en Gertie
Anouk en Micha
Aukje en Joep, Sep
Joris

Ans en Matt
Lotte en Leon, Fleur, Jesse
Floris
Sanne en Rik, Stan, Elin

Mien en Riny
Tim
Job

Piet en Carolien
Silke
Renske en Antoine
Bono
Kay

Mart en Harriëtte
Jelco
Arjan en Valerie

Leo en Ans
Denny en Aniek (Hartje)
Mindy en Tim
Perly en Luuk

Jan en Ineke
Wout en Richelle
Sjoerd
Lynn en Teun
Jens

Diny en Frank †, Michel
Ivo en Dionne
Myron †
Dion en Zilano

12 september 2018, Huize Loôn - kamer 27
Correspondentieadres: Zandakker 1, 5801 DV Venray

Wij hebben maandag 17 september afscheid geno-
men van ôs moe in crematorium Boschhuizen.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de mede-
werkers van Huize Loôn, welke op een uitzonderlijk 
warme wijze met ôs moe omgingen.

 

 
14 okt. ‘Op reis door de tijd’   
 Inloop 13.30 – aanvang 14.00             entree gratis 

M.m.v. Frans van de Pas, Mia Dekkers  
en Harrie Bloemen 
Tevens bezichtiging van de boerderij mogelijk! 

 
16 okt. Koor van dit Moment met Jan Gommans        20.00 uur 
 
19 okt. Dagworkshop Beeldhouwen  09.30 uur 
 
19 okt.  Masterclass Positieve Desintegratie  19.30 uur 
 Door Lieke van der Vorst 
 

 
Alle informatie vindt u op de website!

 
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! Op 12 september is

Vik Stroecken geboren.

Vik is de 4e generatie in de fami-
lie Stroecken. ‘Superopa’ Harrie 
uit Overloon is erg trost op zijn 

achterkleinkind!

V.l.n.r.: Martijn Stroecken (32), Vik Stroecken,
Harrie Stroecken (89) en Harrie Stroecken (59)
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Wintercompetitie 2018 / 2019

Vanaf 29 oktober 2018 t/m maart 
2019 vindt er ook dit jaar weer de 
wintercompetitie plaats voor Da-

mes- en Heren dubbels.
Ook nu weer op de maandag- en/of dinsdag avond, 
dit jaar alweer voor de 18e keer. 

De wintercompetitie voor tennis en padel is mede 
mogelijk gemaakt door Van der Kroon Huren Over-
loon.

Iedere wedstrijd speel je met en tegen een andere 
tegenstander; jouw individuele score wordt mee-
genomen in het algemeen klassement. Een mooie 
en gezellige gelegenheid om je tennisvaardigheden 

wat bij te schaven en een al-
tijd gezellige 3e helft.

Nieuw: PADEL
Iedereen wordt ook de gelegenheid gegeven om 
mee te doen aan een Padel competitie, ook op 
maandag en/of dinsdagavond. Het is niet verplicht 
maar je kunt dit combineren met de tenniscompeti-
tie!!! Je wordt dan ingedeeld op die momenten dat 
je niet hoeft te tennissen.
Opgave dient te geschieden vóór 10 oktober a.s. bij: 
wintercompetitie@telfort.nl of in de brievenbus van 
Pierre Vloet, De Bergkamp 13, waar je ook terecht 
kunt voor eventuele vragen tel. 06 55774814

Gemeentelijk Koningschieten

Ons eigen Sint Theobaldusgilde 
wint het gemeentelijk koning-
schieten. Willeke Boom nieuwe 
gemeente koningin

Zondag 9 september werd, dit jaar in Overloon, het 
tweejaarlijkse gemeente koningschieten gehouden. 
Hier werd gestreden om de titel:  gemeente koning 
van Boxmeer. Acht gilden uit onze gemeente stre-
den om deze titel. Eerst was er een korte optocht 
door Overloon. Daarna werd ‘oud koning’ Rini Pe-
ters uit Groeningen ontdaan van het wisselschild 
en kreeg daarbij  een herinneringsschild  uitgereikt 
door de voorzitter.

Om 13.00 uur begon de strijd. Het gilde dat met de 
minste schoten de vogel naar beneden schiet mag 
zich twee jaar lang gemeente koning noemen.

Dit jaar was het onze eigen voorzitter Willeke Boom 
die bij het 96ste schot de vogel naar beneden schoot. 
Het bleef nog even spannend omdat een aantal gil-

den nog niet klaar waren met schieten, maar nadat 
bleek dat geen enkel gilde het in minder schoten 
kon dan 96, ging te titel ‘Gemeente Koning’, voor 
het eerst sinds de nieuwe gemeente Boxmeer,  naar 
het gilde van Overloon.

Bij de jeugd was het Daniek Janssen van het gilde 
van Boxmeer die na 60 schoten de vogel naar bene-
den haalde en bij de dames was het Berty van Beu-
sekom, eveneens uit Boxmeer die na 75 schoten de 
vogel naar beneden liet komen.

Bij de inhuldiging kreeg  Willeke Boom, uit handen 
van Burgemeester van Soest, het Gemeente-wissel-
schild omgehangen en reikte hij de medailles uit 
aan de twee winnaars bij de jeugd en de dames. Na 
de erewijn, het overvendelen, en de vendelhulde 
konden de prijswinnaars gefeliciteerd worden en 
het vat koningsbier aangeslagen worden.

We kunnen weer terug kijken op een mooie, bijzon-
dere dag.
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Contact op zielsniveau
(met je kind)

Woensdag 24 oktober, 19.30 uur.
’t Helder, Overloon

Lezing door Anke van Leeuwen

Meer info en aanmelden:
www.voordeliefdegeboren.nl

Ruime vrijstaande
woning te huur

in het buitengebied
van Overloon.

Met dubbele garage,
4 slaapkamers en

ruime zolder.

Het gehele terrein is omheind
en het huis is beveiligd
met alarminstallatie.

Info tel no
003152300731
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Gevraagd: pianoles aan huis

Moeder en dochter leren graag piano spelen.

Bent u of kent u een pianoleraar of lerares
die aan huis les geeft?

Bel dan met (06) 1462 7595.
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Complete herontwikkeling voor
Landal De Vers

Als je iets doet moet je het 
goed doen, hebben ze bij 
Landal De Vers gedacht en 

nadat alle betrokkenen gezamenlijk de handen 
ineen hadden geslagen, kwamen de plannen voor 
herontwikkeling versneld tot ontwikkeling. Tot eind 
volgend jaar wordt er zo’n 29 miljoen euro geïn-
vesteerd in nieuwe en gerenoveerde woningen, in 
labeling en in verbetering van de gastbeleving. Eind 
september moet namelijk het eerste grote deel van 
de werkzaamheden aan de bungalows zijn afgerond 
en voor zomer 2019 het laatste deel.

De uitstraling van het park wordt weer helemaal 
up-to-date met een passende look & feel. Nagenoeg 
het hele park wordt aangepakt, zodat het park er 
weer jaren tegenaan kan. 

In november 2017 is gestart met de sloop van de 
woningen achter het zwembad en worden 45 be-
staande bungalows vervangen door gloednieuwe 
en sfeervolle 6-8 persoonsbungalows met een hoog 
niveau van comfort; zeer compleet ingericht, met 
luxe sanitair en moderne inbouwkeuken. Een aan-
tal woningen heeft een veranda met loungebank, 
BBQ en buitenkachel, voor nog meer buitenplezier. 
Centraal rechts in het park komen 32 nieuwe 4-per-
soonwoningen en 20 compleet gerenoveerde 2-per-
soons woningen. 
Eind september moeten de 2-, 6- en 8-persoonswo-

ningen helemaal klaar zijn en beschikbaar voor ver-
huur. Ditzelfde geldt voor de upgrade van de witte 
landhuisjes aan de Zuidkant van het park, waarbij 
het sanitair, keuken en complete inrichting van de 
woningen begin dit jaar is vernieuwd.  

Doelgroepen
‘Landal De Vers’ is een bospark, dat het groene ka-
rakter wil behouden. Tegelijk willen we de bestaan-
de doelgroepen als gezinnen met en zonder kleine 
kinderen uitbreiden, zonder dat het park een mas-
saal karakter krijgt en ook de oudere gasten behou-
den. We zien dat gasten om meer luxe vragen en 
ook is er meer vraag naar grotere accommodaties.  
Een project van een dergelijke omvang is een gi-
gantische operatie, natuurlijk ook bouwtechnisch 
en logistiek, maar eerst al om alle individuele eige-
naren mee te krijgen en akkoord te krijgen voor de 
fi nanciële consequenties. Dat heeft veel tijd gekost, 
maar toen eenmaal de diverse kartrekkers van de 
deelgebieden en het bestuur de handen ineen sloe-
gen, kwam alles in een stroomversnelling terecht. 
Ook Landal heeft hier een positieve rol in gespeeld. 
Het is een prachtig voorbeeld hoe je door samen-
werking een mooi resultaat kunt bereiken. Van de 
circa 200 woningen op het park hebben we er straks 
175 aangepakt.”

Flinke ambities
Twee jaar geleden kreeg Landal De Vers een nieuw 
zwembad en we zijn nu een visie aan het opstellen 
om de centrumgebouwen beter aan te laten sluiten 
op het straks nagenoeg geheel vernieuwde park 
en inmiddels is er ook een stuk bos aangekocht dat 
bouwrijp wordt gemaakt voor uitbreiding van het 
park. Hier staan nog eens 24 nieuwe 4-, 6- en 8-per-
soonswoningen gepland (groene deel). Ook komt 
hier een 16-persoonsbungalow en wordt een aantal 
6-persoons bungalows uitgevoerd als kinderbunga-
low.

In 2019 hebben we een prachtig nieuw park, in-
clusief een nieuwe 10-jarige verhuurovereenkomst 
met Landal!
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Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

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 

MEDEDELING: 

Per direct geen kleding- 
inzameling meer bij, 
Shop Jacobs 

Vierlingsbeekseweg 13 5825AS Overloon    Tel: 0478 642472 

VRIJDAG, ZATERDAG  
en ZONDAG open  

van 12.00 tot 18.00 uur

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON

GEZOCHT: gastouder/oppas aan huis!
Wij zijn per direct op zoek naar een oppas

die het leuk vindt om na school op maandag
en donderdag bij ons in huis te komen
voor onze 3 kinderen (6, 9 en 11 jaar).

Lijkt het u iets? Laat het ons weten!
Tel: 0478-642850 / 06-12277391 
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KBO – OVERLOON
(anno 1955)

Activiteitenkalender
vanaf 26 september

WOENSDAG 26 SEPTEMBER Sociaal Culturele Dag. 
Aanmeldingstermijn inmiddels verstreken. 
VRIJDAG 28 SEPTEMBER Bijeenkomst Samen Eten. 
Aanvang om half zes bij Broer en Zus. Even aanmel-
den bij Christine Hendriks-Arts, telefoon 641719. 
DONDERDAG 4 OKTOBER Voorlichtingsbijeenkomst 
over computerveiligheid, georganiseerd door de 

KBO en de gemeente Boxmeer. Alle 50-plussers – 
lid of geen lid – zijn hiervoor uitgenodigd. U wordt 
door middel van deze voorlichting extra gewapend 
tegen lepe trucs van criminelen, die u ergernis, 
rompslomp en veel geld kunnen kosten. In de Pit. 
Gratis toegang. Aanvang om 10.00 uur. Zaal open 
om half tien. Aanmelden niet nodig. Veel meer in-
formatie is te vinden in de INFO van de KBO die be-
gin deze maand verspreid is.
ZONDAG 7 OKTOBER Viering van de Internationa-

Amerikaanse para in Overloon

 Afgelopen vrijdag bracht de 93-jarige Vincent Spe-
ranza een bezoek aan Overloon. Niet alleen om de 
tentoonstelling te zien, maar vooral ook om samen 
met het Oorlogsmuseum een nieuw programma op 
te zetten.

Speranza was een Amerikaanse parachutist van de 
beroemde 101 Airborne Divisie. Die kwam niet al-
leen in Nederland in actie, maar vocht in 1944 ook 
in de Ardennen. De verliezen aan Amerikaanse zijde 
waren groot. Speranza bleef als enige van zijn pelo-
ton over. Zijn ervaringen uit die tijd beschreef hij in 
een boek. En dat boek vormt de basis voor een paar 
bijzondere avonden die later dit jaar in Overloon 
gaan plaatsvinden.

Het nieuwe avondprogramma is bedoeld om het 
museum eens op een andere manier uit te lichten. 
Zowel letterlijk als fi guurlijk. Want uit enkele try-
outs is al gebleken dat de beleving van het museum 
in het donker een hele andere is dan museumbe-
zoek overdag. Zo kon de gemeenteraad van Box-
meer enkele weken geleden al even komen voor-
proeven van wat de bedoeling is.

Dit nieuwe avondprogramma gaat plaatsvinden op 
zes avonden in november. Speranza zal daar dan 
overigens zelf niet bij zijn, want hij verwacht een 

oproep voor Afghanistan. Hij gaat terug naar zijn 
eigen divisie. “Een overlevende uit de Ardennen is 
altijd goed voor het moraal van de manschappen 
daar”, zo liet hij weten.

De Pit Live! Nieuw in Overloon

Op 5 oktober 2018 organiseert de Pit een nieuw 
evenement in de Pit. Namelijk: De Pit Live!
Gedurende de deze activiteit zullen er liveoptredes 
zijn van verschillende bandjes, sprekers of eenman-
sorkesten die allen een podium kunnen krijgen in 
Overloon.

Op 5 oktober is de 1e editie van De Pit Live!
De avond start om 20.00 uur en zal tot ongeveer 

01.00 uur duren.
Gedurende deze avond zal de coverband One Shot 
de foyer in de Pit op zijn kop zetten. De 6-koppi-
ge band zal deze avond tot een groot succes weten 
te maken door hun enthousiasme en ze blijven de 
vetste classics en hits op je afvuren.

Entree is gratis

Foto: Jacques Hendrix 
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Wist u dat:
•  De Raaijhal inmiddels al vanaf 1992, dus 26 jaar

bestaat.
•  Tussen 2014 en 2018 de Raaijhal helemaal van bin-

nen en buiten gerenoveerd is en zelfs al is voor-
zien van zonnepanelen en zonneboiler.

•  De Raaijhal niet alleen een sporthal maar een mul-
ti-functionele accommodatie is waar in principe
alles mogelijk is.

•  Er zowel door de week, als in het weekend nog
vrije uren in de hal beschikbaar zijn om te sporten.

•  De Raaijhal ook uitermate geschikt is voor (kinder)
feesten en partijen van klein tot groot. Zowel in
de hal, als in het sportcafé.

•  U ook voor een lekker glas (Hertog Jan) bier of
een lekker glaasje wijn, in het sportcafé of op het
terras van de Raaijhal kunt zijn.

•  U bij de Raaijhal ook terecht kunt voor ’n partijtje
midgetgolfen op de prachtige 18-holes midget-
golfbaan.

•  De Raaijhal over een website beschikt waar u alle
informatie over activiteiten en evenementen kunt
vinden.

Dus als u: wilt sporten, iets wilt organiseren, iets 
heeft te vieren of gezellig wilt chillen, darten of bil-
jarten, dan bent u bij de Raaijhal op het juiste adres.
Loop gerust eens binnen. Het personeel van de 
Raaijhal staat graag voor u klaar!
Voor meer info: 
•  Bezoek de website: www.raaijhal.nl
•  Stuur ’n mail naar: info@raaijhal.nl
•  Neem contact op met het beheerders-echtpaar

Harold & Petra Goemans. Tel. 0478-642007/ 06-
46100643

De kinderboekenweek gaat weer beginnen. Dit jaar 
is het thema ‘Kom erbij!’. Daarom komt verhalen-
vertelster Petra naar De Lónse Bieb.

Ben je benieuwd naar het verhaal en heb je zin in 
leuke activiteiten, kom dan op vrijdag 5 oktober om 
14.30 uur naar De Lónse Bieb.

Eerst vertelt Petra het verhaal over de walvis die een 
tuin wil, daarna kun je mee doen aan de activitei-
ten.

Kinderen, vaders, moeders, opa’s, oma’s en andere 
geïnteresseerden zijn welkom.
Geheel gratis, met een glaasje ranja en een snoepje 
voor de kinderen.

Tot dan,
De Lónse Bieb

le Dag van de Ouderen en Uit op zondag worden 
gecombineerd in een  feestelijke zitting. Voor ie-
dereen gratis toegankelijk, dus ook voor niet-leden. 
Aanvang om half twee. Eindtijd is rond vijf uur. Zie 
verder de ledenfolder van begin deze maand en le-
ver voor 30 september het strookje in. Of mail uw 
komst [Dit is – bij wijze van uitzondering – nodig 
wegens traktatie.] 
DINSDAG 9 OKTOBER: Fietsexcursie. Zie verder de 
ledenfolder van begin september. Vertrek om half 

twee bij de Pit. Uiteraard gratis. Aanmeldstrook in-
leveren is echter wel verplicht.
WOENSDAG 10 OKTOBER: Koken voor Ouderen. 
Aanvang om 12.00 uur in de Pit. Alleen na uitnodi-
ging tot deelname.

N.B. Vergeet niet de onlangs bezorgde folder  over 
de Rabo-clubkasactie te raadplegen en achterop te 
lezen hoe u nog tot 28 september KBO-Overloon 
kunt begunstigen. 
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Gerr i t  Ar ts

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

www.br iensveld .n l

       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 

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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Loop warm voor comfort én
energiebesparing tijdens

het energiecafé

Beste inwoners van Overloon,

Graag wil ik u persoonlijk uitnodigen voor het ener-
giecafé van 1 oktober om 19.30 uur in gemeen-
schapshuis de Pit. Overloon is al goed op weg op het 
gebied van energiebesparing. Veel huizenbezitters 
hebben de afgelopen jaren al energiemaatregelen 
getroffen. Een ander goed voorbeeld hiervan is het 
zonnepanelenproject van Duurzaam Overloon!
Samen met u wil ik gaan kijken hoe we uw woning 
meer comfort kunnen geven en tegelijkertijd uw 
energierekening kunnen verlagen. Dat is dubbel 
winnen. Op deze avond zijn verschillende specialis-
ten aanwezig om u hier goed over te informeren.
Tijdens het energiecafé komen de volgende onder-
werpen aan bod:

Voorbeeldwoning
Een energieadviseur zoomt graag in op uw woon-
situatie aan de hand van een voorbeeldwoning uit 
uw wijk. Daarbij staat centraal hoe u energie kunt 
besparen en bovendien een aangenamer huis cre-
eert.

Buurkracht
Buurkracht is een organisatie die mensen en ener-
giewensen in een buurt bij elkaar brengt om samen 
aan de slag te gaan met energiebesparing. Zij kun-
nen vertellen hoe u samen met uw buren aan de 
slag kunt en zo ook nog eens geld overhoudt!

Minimarkt
Lokale installatie- en isolatiebedrijven beantwoor-

den graag al uw vragen tijdens de minimarkt. Zij 
leggen graag uit welke aantrekkelijke maatregelen 
zij voor u kunnen uitvoeren. U kunt zich direct in-
schrijven als belangstellende voor het gezamenlijk 
inkopen van besparingsmaatregelen. Bezoek het 
spreekuur van de ‘Huizenarts’ voor alle vocht- en 
tochtproblemen (neem energierekeningen, bouw-
tekeningen of eventuele foto’s mee). 

Er valt nog meer te winnen...
Maar er is meer! Hoeveel energie wordt jaarlijks in 
Overloon verbruikt? Wat is het gemiddelde energie-
label in uw wijk? Zo maar wat vragen die u kunt ver-
wachten tijdens de Energiequiz die we deze avond 
spelen.
in een energiescan!

Loopt u al warm? Dan zie ik u graag op maandag 
1 oktober! LEUK, DOEN! Alvast meer weten over 
makkelijker, voordeliger en leuker energie bespa-
ren? Kijk op  www.brabantwoontslim.nl  en  www.
buurkracht.nl.
Ook namens Buurkracht en Brabant Woont Slim,
Bouke de Bruin, Wethouder Duurzaamheid Ge-
meente Boxmeer

Met energieke groet,

Arthur
Hofstad Advies & Organisatie
06 -579 48 876
www.hofstadadvies.nl 

Kies nu voor glasvezel en bespaar 450 euro

Glasvezel wordt nu in 
Overloon aangelegd. 

En meteen meedoen is slim, omdat je dan profi teert 
van veel voordeel. Het scheelt zelfs € 450,-. Want 
dat zijn de kosten als je na de graafwerkzaamheden 
in Overloon bij een provider inschrijft. Ben je er van-
af de start bij, dan is de activatie van de aansluiting 
helemaal gratis.

Ook in het buitengebied gratis
In het buitengebied is glasvezel voor particulieren 
en bedrijven ook gratis als zij inschrijven tijdens de 
aanleg. Wacht dus niet tot de graafploegen weg 
zijn, want dan betaalt u € 450,- activatiekosten als u 
later diensten wilt. Zonde toch?

U schrijft zich in voor glasvezel door een abonne-
ment af te sluiten bij één van de providers!
(Het abonnement gaat pas in als het glasvezelnet-
werk is aangelegd en de diensten actief zijn. U gaat 
ook dan pas betalen.) Schrijf je nu via www.ieder-
eenglasvezel.nl/keuzehulp in voor glasvezel en be-
spaar zo € 450,-.

Huuders
Voor een huurder is glasvezel ook interessant. Voor 
de aanleg van glasvezel heb je geen toestemming 
van Mooiland nodig. Wil je jouw glasvezel-aanslui-
ting gratis activeren, dan is het noodzakelijk om 
een abonnement te nemen bij een van de providers.  
Sommige huurders denken dat Mooiland dit voor 
hen regelt. Maar dat is dus niet zo.
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Twan Wilmsen | 06 51 252 699 | www.awing.nl 
Voor computers, printers, wifi, cartridges, 
Routers, onderhoud en reparatie. 
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Overloonse Bridgeclub

Inmiddels zijn we aan de nieuwe competitie begon-
nen.
Tijdens de 1e zitting waren de 3 sterkste paren in de 
gele lijn:
1 Corrie & Hans Visscher 67.50%
2 Truus Kusters & Bert Vloet 64.00%
3 Corrie Hartong & Math Keulards 58.75%

In de rode lijn:
1 Bart Jans & Harrie Raaijmakers 60.33%
2 Miny & Wiel Verhoeven 56.83%
3 Antoinette Schaeffers & Henk de Vlam 54.42%

In de groene lijn:
1 Door van Tartwijk & Peter Basten 68.33%
2 Vera & Fred Jägers 60.73%
3 Nelly & Piet Botden 59.71%

Tijdens de 2e zitting zijn de 3 beste paren in de gele 
lijn:
1 Corrie Hartong & Math Keulards 63.02%
2 Paul Vloet & José Clevers 58.54%
3 Thea & Lex Biessels 56.46%

In de rode lijn:
1 Bart Jans & Harry Raaijmakers 63.75%
2 Peter Basten & Tonnie Polman 54.58%
2 Luus & Wim van Son 54.58%

In de groene lijn:
1 Hanny Verstraaten & Henny Janssen 56.21%
2 Vera & Fred Jägers 55.46%
3 Door van Tarwijk & Leo van Grootel 52.61%

Nieuw in Ons Eigen Erf / Puzzelen maar

Vanaf onze eerstvolgende uitgave, die verschijnt op 
woensdag 10 oktober aanstaande, gaan we puzzels 
plaatsen. Dit zijn afwisselend kruiswoordpuzzels, 
sudocupuzzels of woordzoekers.

De juiste oplossing kan gemaild worden naar een 
mailadres, of ingeleverd worden bij een van de re-
dactieleden (zie volgende uitgave). Uit de goede in-
zendingen worden elke keer één of meerdere prijs-
jes verloot.

De prijzen worden beschikbaar gesteld door DA Dro-
gisterij & Parfumerie, Restaria Loon, Warme Bakker 
Degen, de Hubo, PLUS Verbeeten en BLOEMS.

De winnaars en de oplossing worden telkens gepu-
bliceerd in de daarop volgende uitgave.

Wij wensen iedereen veel puzzelplezier toe! 

� ��� � �

Nieuws van de Verjaardagenactie

Wij stonden even met de oren te 
klapperen! De geldtelmachine 
van de bank bleef maar door-
ratelen. Pas bij € 604,82 viel de 

machine stil en wij ook. Met de mond vol tanden 
staarden we naar het scherm. Het was echt zo! De 
jarige Overloners van augustus doneerden € 604,82 
voor het kinder- en jeugdwerk in ons dorp. Daar zijn 

de Overloonse jeugdorganisaties heel erg blij mee 
en daar zullen die in andere dorpen jaloers op zijn. 
Onze hartelijke dank aan al die gulle gevers en vol-
gende keer meer nieuws van…

Stichting Verjaardagenactie Overloon 
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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
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Agenda
2018

26 september
KBO, Sociaal Culturele Dag, City 
Resort Events in Mill, 10.00 uur
28 september
Loën wet ‘t, Spelavond
29 september
Loën wet ‘t, Feestavond
3 oktober
Speeltuin Gewoon Buiten, be-
zoek provincie Noord-Brabant 
3 oktober 
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00 
uur
4 oktober
KBO, computerveiligheid, De Pit, 
10.00 uur
5 oktober
TC Loonse Duinen, 60+ mix
5 oktober
De Lónse Bieb, Kinderboeken-
week met verhalenvertelster Pe-
tra, De Lónse Bieb, 14.30 uur 
5 oktober
De Pit, De Pit Live, 20.00 - 01.00 
uur
6 oktober
Fanfare, Brabantse Humoravond, 
De Pit, 20.00 uur

7 oktober
Logeko, opluisteren H. Mis, 10.30 
uur
7 oktober
KBO, Uit op zondag, dag voor de 
ouderen, De Pit, 13.30 - 17.00 uur
9 oktober
KBO, Fietsexcursie, Vertrek bij De 
Pit, 13.30 uur
10 oktober
OVO, orthopedisch chirurg Jan 
Ide de Jong, De Pit, 20.00 uur
11 oktober
EHBO, herhalingslessen, Party-
centrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
13 oktober
Gilde, oud papier ophalen
14 oktober
Dutchbricks, LEGO®-evenement, 
de Pit, 10.00 - 17.00 uur
14 oktober
Ontmoetingspunt´t Helder, Op 
reis door de tijd, 14.00 uur 
19 en 20 oktober
Stg. Tentfeest, Tentfeest Over-
loon
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
31 oktober
OVO, karaoke, De Pit, 20.00 uur
4 november
Parochie, Allerzielenviering, 
Kerk, 14.30 uur
4 november
Kindermarkt, Kinderkleding- en 
speelgoedmarkt, De Pit
7 november
OVO, fi lmavond, Museumzicht, 
20.00 uur
8 november
EHBO, herhalingslessen, Party-
centrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
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
13 november
OVO, excursie Hospice Zenit, ver-
trek 9.45, 13.15 en 18.45 uur van-
af Kerkplein



28

beauty & health
Carolinasalon
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14 november
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00 
uur
15 november
KBO, Najaarsvergadering, De Pit, 
13.30 uur
24 november 
Deelname Palet aan concert ZEV 
in Vierlingsbeek, 20.00 uur
25 november
Freunde Echo, concert van Blaas-
kapel Sohajka (CZ) en Freunde 
Echo, De Pit, 12.30 - 16.00 uur
28 november
OVO, Kirsten Benschop, De Pit, 
20.00 uur
8 december
Gilde, oud papier ophalen
9 december 
Zanggroep Palet, ‘Hoop”, Ko-
ningskerkje Vierlingsbeek, 15.00 
en 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
12 december
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00 
uur
12 en 13 december
HOT, Lónse huiskamertheater-
tour
13 december
EHBO, herhalingslessen, Party-
centrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
15 december
Huize Loon, Kerstmarkt, 11.00 - 
16.00 uur
16 december
Fanfare, kerstconcert in Theobal-
duskerk
19 december
OVO, Kerstviering, De Pit
20 december
KBO, Kerstviering
22 december
Desdemona, Scrooge… A Crist-
mas Carol

2019
2 januari
OVO, nieuwjaarsreceptie, Grand 
Café Effe, 20.00 uur
6 januari
Huibuuke en Fanfare, Liedjesmid-
dag, De Pit, 14.11 uur
9 januari
OVO, ’t Höfke, De Pit, 20.00 uur

10 januari
EHBO, herhalingslessen, Party-
centrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
12 januari
Gilde, oud papier ophalen
16 januari
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00 
uur
17 januari
EHBO, herhalingslessen, Party-
centrum Bos, 20.00 - 22.00 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
30 januari
OVO, workshop carnavalshoed 
maken, De Pit, 20.00 uur
1 februari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit, 
20.00 uur
2 februari
Huibuuke, rondbrengen Huiwa-
ge, vanaf 09.00 uur
2 februari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit, 
20.00 uur
6 februari
OVO, jaarvergadering, De Pit, 
20.00 uur
9 februari
Gilde, oud papier ophalen
13 februari
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00 
uur
14 februari
EHBO, herhalingslessen, Party-
centrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
16 februari
Huibuuke, Mitlaif bal, De Pit, 
14.11 uur
27 februari
OVO, Stichting Transplantatie, De 
Pit, 20.00 uur
2 maart
Huibuuke, Receptie, Stunt, After 
Roetsj Bal
3 maart
Huibuuke, Carnaval
4 maart
Huibuuke, Carnaval
5 maart
Huibuuke, Carnaval
9 maart
Gilde, oud papier ophalen
13 maart
OVO, Lady’s Day, De Pit, 20.00 uur

14 maart
EHBO, herhalingslessen, Party-
centrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
27 maart
OVO, kaas maken, De Pit, 20.00 
uur
3 april
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00 
uur
11 april
EHBO, herhalingslessen, Party-
centrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
13 april
Gilde, oud papier ophalen
17 april
OVO, excursie Martens asperges, 
vertrek 13.00 uur vanaf kerkplein
20 april
Freunde Echo, 50 jaar Freunde 
Echo
24 april
OVO, ouder worden, De Pit, 20.00 
uur
2 mei
OVO, excursie voedselbos Over-
loon, vertrek 9.15  en 13.45 uur 
op eigen gelegenheid
7 mei
OVO, reisje naar de Eifel, vertrek 
8.30 uur vanaf kerkplein
9 mei
EHBO, herhalingslessen, Party-
centrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
11 mei
Gilde, oud papier ophalen
15 mei
OVO, fi etsen met Marjo, vertrek 
19.00 uur vanaf kerkplein
22 mei
OVO, afsluitingsavond, ’t Gilde-
huus, 18.00 uur
8 juni
Gilde, oud papier ophalen
7 juli
Gilde, Koningsschieten
13 juli
Gilde, oud papier ophalen
10 augustus
Gilde, oud papier ophalen
14 september
Gilde, oud papier ophalen
12 oktober
Gilde, oud papier ophalen
26 oktober
Freunde Echo, Fenavond 50 jaar 
Freunde Echo
9 november
Gilde, oud papier ophalen
14 december
Gilde, oud papier ophalen
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Warme Bakker Degen 
 
Reclame: 1 t/m 6 oktober 

•� Boerenappeltaart   €   5,35  
•� Lônse mik    €   2,40 
•� Speculaas uit eigen bakkerij 2,45 

Reclame: 8 t/m 13 oktober 
•� Karamel chocoladevlaai  € 10,45  
•� Pompoenpitbrood   €   2,40 
•� 4 Herfstbolletjes + 1 gratis   

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

 

 

 

 

 

 
 

Dagelijkse praktijk van de ritueel begeleider 
Mijn telefoon gaat, een uitvaartondernemer die me 

vraagt of ik op een bepaalde dag en tijdstip een 
uitvaart of crematie kan begeleiden. Na mijn 

bevestigende antwoord hoor ik om wie het gaat en 
ontvang via de mail verdere gegevens. Zodra die 

binnen zijn neem ik contact op om een afspraak te 
maken… lees meer: 

www.doorvandijck.nl/specialisatie 

vanuit het hart verbinden bij afscheid 
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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   10 oktober
aanleveren uiterlijk 3 oktoberr 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 


