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Heeje, ien ’t jaor des Hiere 2017, ’t driënsaestigste Carnevalsjaor der Huibuuke, ’t regiêringsjaor van Prins Freek d’n
Urste en Prinses Marjon,
is beslote te benoeme tot Huibuuk van ’t Jaor:

Nelly Verstraaten-Drabbels
Dees ònderscheijing wört ur verlend òp sociaal, culturiël en
mátschappeleke grônd, te wiëte:
23 jaor lid van ’t Logeko.
Jaorelang bezoldigd actief gewist as Lónse kast
elein en dormit ás ontmoetingspláts ’n beejdrage geleverd án de laefbaarheid van òns dörp.
’n Beejdrage geleverd án de viering van 70 jaor bevrijding
Loën, mit name dör ‘t vâstlegge van ur aege oërlogsherinneringe vör òns naogeslacht.
10 jaor actief as hoofdcont
actpersoën van de SWOGB (Stichting Welzien
Aldere ien de Gemaente Bòxmaer), vör ’t volksdânse en de gymmestiek.
43 jaor lid van ’t dameskoër. Hiervan ok 10 jaor de ol
r van vörzitter òp zich genome.
Al mier as 25 jaor, ien dienst van de âldere mins, betrokke beej de KBO.
Vör dizzen bônd ònder ândere zitting gehad ien de commissie “60-jäörig bestaon”.
Binne dees club ok 7 jaor án de bestuurstoﬀel gezaete, waorvan 6,5 jaor ás vörzitter.
Vör ur verdienste benoemd tot iêrelid van de KBO.
• Al jaore lang actief ás vreejwilliger en contactpersoën van de soos ien Huûze Loën.
• En vör al ’t ânder goei waerk gedaon vör de Lónse Gemaenschap ien dees oerkònde nie
vermeld.
Mug dit vör Nelly ‘n stimulans zien um ‘t waerk vort te bliêve zette en
det ’t belangeloëze vreejwilligerswaerk, de smaeróllie ien de Gemaenschap Loën,
wört vortgezet dör òns kiender.
Gedaon, de niggenentwintigste jannewarie 2017,
ien de Kultuurbunker te Loën.
Getaekend, Stichting “De Huibuuke”, Loën
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HET WEER
Januari was iets te koud, maar vooral
zeer zonnig
Het jaar zijn we begonnen met een kille en zonloze
nieuwjaarsdag.
Er viel de eerste dagen wat sneeuw, al bleef het dek
beperkt tot amper 1 cm. Ook al omdat de temperatuur overdag steeds in de plus uitkwam. Rond de
5e hadden we een paar vrij heldere dagen, met tot
gevolg dat de minima ruim beneden het vriespunt
uit zijn gekomen. Op driekoningendag werd het
-7.3 graden. De een na laagste waarde in deze louwmaand.
Nadien volgden juist een paar dagen, waarbij
sneeuw, ijzel en ook vaak mist voorkwam. Dit weerbeeld ging door tot aan de 16e, toen er een krachtig hogedrukgebied voor veel constanter weer ging
zorgen. Bijna 2 weken viel er geen neerslag en deed
de zon goed van zich spreken. Het vroor dan ook
steeds en op 7 dagen kon ik nog matige vorst noteren. Op zondag 22 januari werd de laagste waarde
gehaald.
Het vroor die nacht op mijn openveldstation -7.8
graden en aan de grond - dat betekent 10 cm boven
het maaiveld - met -10.4 zelfs strenge vorst.
Het was in die voornoemde vorstperiode vaak flink
zonnig, maar op de 22e en 23e was het juist erg
somber door het mistige weerbeeld.

De laatste dagen van deze eerste jaarmaand werd
het allemaal een stuk wisselvalliger en trokken er
enkele storingen over. De wind, die grotendeels uit
oost tot noordoost heeft gewaaid, ging ruimen naar
zuidwest en daarmee werd zachtere lucht aangevoerd. Daarmee was het ook wat somberder, maar
toch is deze maand zeer zonnig verlopen.
Het aantal uren bedraagt precies 100 en komt daarmee uit op plaats 2 in de top 10.
Zoals eerder genoemd, is het wel een vrij koude
maand geworden. Het etmaalgemiddelde van 0.8
graden is bijna 2 graden beneden het langjarig gemiddelde.
Net als in de 1e wintermaand viel er nu weer te weinig neerslag. Mijn totaal is 49 mm. Normaal valt er
in deze 2e wintermaand 65 mm.
Inmiddels hebben we februari op de kalender en
die is zacht begonnen.
Hoe het er verder uitziet, kun je volgen als je luistert
naar mijn dagelijkse weerpraatje via radio MAASLAND FM 89.6 en wel om 12.30 uur, 13.30 uur en
ook in de avonduren, rond 17.15 uur.
Via radio VENRAY FM 90.2 ben ik ook te horen. In
de ochtend en middag.
Weerman Bert Vloet

Aanmelden nieuwe
leerlingen Josefschool
Wordt uw zoon of dochter
4 jaar in 2017 of 2018? Dan
mag u hem/haar al aanmelden voor de basisschool!
We zouden uw kind graag verwelkomen op de Josefschool in Overloon.

Bij verhindering graag
contact opnemen met coordinator Maria Gloudemans. Zij is bereikbaar op
dinsdag en donderdag:
m.gloudemans@skov-onderwijs.nl / 0478 - 64 16 14.

Aanmelden kan op dinsdag 14 februari tussen 13.00
en 17.00 uur en op donderdag 23 februari tussen
8.30 en 12.00 uur bij Maria Gloudemans in het Mariagebouw. Graag een ID van uw kind meebrengen.

Bekijk de website en schoolgids eens via
www.josefschool.nl.

Het mag geen naam hebben
’n Blommetje van ‘n wijkagente…!
Én twee Zilveren blommetjes bij Oker…!
Iedere week tuinafval aan de weg zetten - als dat maar lukt…!
Misschien moeten we bij de buren gaan sprokkelen…!
Wietteelt op het platteland komt steeds meer dichtbij.
Bijkomend voordeel: De politie komt steeds minder dichtbij!

Enkele dagen geleden is in verband met de Kerkbalans 2017 onderstaande brief (met een inschrijfformulier) huis aan huis bezorgd.
Ook in deze uitgave van Ons Eigen Erf brengen wij
deze brief onder uw aandacht.
Helpt u mee om onze Theobalduskerk te behouden
en voor de toekomst veilig te stellen?

Wij vragen u vriendelijk het bijgevoegde inschrijfformulier in te vullen en op korte termijn te bezorgen
in de brievenbus van de pastorie naast de voordeur.
De enveloppen worden niet opgehaald

Deelparochie
H.H. Theobaldus en
Antonius van Padua

Overloon, januari 2017
Geachte parochianen, geachte inwoners van Overloon,
Ook dit jaar vragen wij uw aandacht voor de Actie Kerkbalans. Voor velen onder ons speelt de kerk een
belangrijke rol in het leven. Er zijn ook mensen die niet meer zo vaak in de kerk komen, maar zich toch
nog betrokken voelen bij de kerkgemeenschap. En er zijn mensen die in ieder geval nog het kerkgebouw
belangrijk vinden voor ons dorp Overloon. Op u allen doen wij een beroep in het kader van de actie Kerkbalans.
We hebben met zijn allen een bewogen jaar gehad. Onder leiding van de bisschop, Monseigneur De Korte,
zijn er gesprekken gevoerd met vele betrokkenen. Deze gesprekken worden nu voortgezet onder leiding
van de Vicaris-generaal van het bisdom Dr. Van den Hout om uiteindelijk te leiden tot herstel van wederzijds vertrouwen. We hebben goede hoop dat die gesprekken een positief resultaat zullen hebben.
Veel ouderen verzuchten: “Was het maar weer als vroeger.” Anderen hopen dat de kerk zich vernieuwt,
zodat zij ook voor jongeren weer een belangrijke rol kan vervullen.
In elk geval is het belangrijk dat de kerk financieel het hoofd boven water houdt. Daarom doen wij een
dringend beroep op de ouderen om de kerk te blijven steunen. Maar ook doen wij een speciaal beroep op
de jongeren om een financiële bijdrage te leveren. Het is uitermate belangrijk dat juist zij bereid zijn om
de kerk nieuw leven in te blazen.
De belangrijkste bron van inkomsten om het kerkgebouw te kunnen behouden
en voor de toekomst veilig te stellen is de opbrengst van de actie Kerkbalans.
Met het bijgevoegde formulier kunt u aangeven op welke wijze u wilt bijdragen aan Kerkbalans: door middel van
een doorlopende machtiging,
een eenmalige machtiging
of een eigen opdracht aan de bank.
Indien u al een doorlopende machtiging hebt gegeven hoeft u geen actie te ondernemen.
Voor 2017 is het streefbedrag € 65 per jaar. Een hogere bijdrage is natuurlijk zeer welkom. Een ander bedrag ook.
De enveloppen worden niet opgehaald.
Wij vragen u vriendelijk het formulier in te vullen en
op korte termijn te bezorgen in de brievenbus van de pastorie naast de voordeur.
Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met Germien Derks, tel. 641595
of Anton Broekman, tel. 642078

Kerkberichten

Maandag 13 februari 19.00 uur
Eucharistieviering

Vieringen 12 februari – 25 februari
Zondag 12 februari 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acolieten: Gerda Willems en
Frans Kersten
Koor Dames- en Herenkoor
Intenties: jaargetijde is voor Piet
Hubers; de intenties zijn ook voor
Willy Aben, Piet Aben en Truus
Aben-Delauw
Zondag 19 februari 10.30 uur
Gebedsviering
Koor: Palet
Intenties: jaargetijde is voor Toon
Cornelissen; de intenties zijn ook
voor Theo en Teng Cornelissen
vanwege hun verjaardag
Kosterdienst
5 februari – 11 februari
Tiny Willems, tel. 641814
12 februari – 18 februari
Nelly van Gemert tel. 642504
19 februari – 25 februari
Jan Hendriks, tel. 641753
Vieringen in Huize Loôn

Maandag 20 februari 19.00 uur
Eucharistieviering
Overleden
23 januari Jan Aarts, 91 jaar
24 januari Annie van de BeetenLaarakkers, 80 jaar
31 januari Joop de Rouw, 91 jaar
31 januari Laura van Broekhoven,
65 jaar
TV-uitzendingen
U kunt via de Omroep Land van
Cuijk, voorheen de BLOS RTV
Boxmeer, naar de uitzendingen
kijken via kanaal 40. De uitzendingen zijn alleen te ontvangen
voor Ziggo abonnees.
De digitale TV-programma’s zijn,
behalve in de gemeente Boxmeer,
ook te zien in de gemeenten St.
Anthonis, Mill en St.Hubert, Cuyk,
Grave, Uden, Veghel en Landerd.
Elke zondagmorgen tussen 10.30
– 11.30 uur en bij bijzondere
feestdagen wordt de viering uitgezonden vanuit de kerk via
het TV kanaal Omroep Land van
Cuijk.
Intenties opgeven
IIndien u uw intentie voor de vieringen van 26 februari en 5 maart

bij de kerkberichten in Ons Eigen
Erf vermeld wilt zien, wordt u
vriendelijk verzocht deze uiterlijk
dinsdag 14 februari op te geven.
U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden:
Met een envelop in de brievenbus naast de voordeur van de
pastorie of
in de pastorie op zondagmorgen
na de viering of op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur.
De kosten voor een intentie bedragen € 10.
Voor het melden van een overlijden kunt u rechtstreeks contact
opnemen met het secretariaat
van de parochie Maria, Moeder
van de Kerk, tel. 0623887860,
Nadat binnen de parochie een
kennisgeving van overlijden is
ontvangen, zullen bij de eerstvolgende mogelijkheid om 18.00 uur
de kerkklokken worden geluid en
zal melding worden gedaan op
de parochiesite: www.theobaldusparochie.nl
Uitgebreide informatie over de
deelparochie H. Theobaldus kunt
u vinden op de website
www.theobaldusparochie.nl
Voor vragen of andere zaken
kunt u zich richten naar het emailadres
info@theobaldusparochie.nl

GELOOFSBIJEENKOMST
Op dinsdag 14 februari is er weer een bijeenkomst
rond een geloofsthema. Deze avond is een vervolg
op de vorige geloofsbijeenkomst van 10 januari. We
zullen deel 2 uit de recente DVD-film “Testament
van een Missie, Sporen van de Spiritijnen” kijken.
Zoals bekend is pastor Harrie Tullemans, die in onze
parochie werkzaam is, pater van de Heilige Geest
en lange tijd werkzaam geweest in Afrika. Behalve

naar wat de paters van zijn Congregatie betekend
hebben voor de plaatselijke geloofsgemeenschappen in “de derde wereld”, zullen we ons de vraag
stellen wat missie vandaag de dag betekent, óók in
“Nederland - missieland”. Hoe doe je dat, missie? De
bijeenkomst begint om 20.00 uur op het Parochieel
Centrum in Sint Anthonis, en duurt tot 22.00 uur.
Iedere belangstellende is van harte welkom.

In verband met de verhuizing van de studio naar St. Anthonis worden we de
laatste tijd helaas geregeld geconfronteerd met technische storingen.
Hierdoor kunnen de vieringen vanuit de kerk in Overloon niet worden
uitgezonden. Dit is erg vervelend. Hopelijk is dit probleem snel opgelost.
Graag uw begrip hiervoor.

Bònte Aovende goed ontvangen
Nadat het traditionele “Bonte Aovend” had geklonken, opende Palet
de avond met het even zo traditionele Lónse volkslied, natuurlijk gevolgd door Omda ’t Kan met de Huikraker van 2017
“Lónse Jòng”.
Een bont gezelschap aan Lónse artiesten passeerde
daarna de revue, onder het toeziend oog van Prins
Freek I en Prinses Marjon en hun gevolg. Het geheel
werd op een ontspannen wijze aan elkaar gesmeed
door spreekstalmeester Peter Verhofstad, slechts
één keer bruut onderbroken door zijn kompaan van
“Zeik òp ‘ne Riêk”, Maria Stroecken, die ’n jaartje te
vroeg bleek te zijn.
Voor de muzikale omlijsting zorgde weer “Freunde
Echo” onder leiding van Joost Broekman. Doordat
hun vaste drummer de drumstokjes had verwisseld
voor de Prinsenscepter sloeg de vervanger er lekker,
maar met beleid, op los.
Na dit begin hebben we hartelijk gelachen met al
die slimme ideeën en over de goede teksten. Zon-

der ook maar een persoon of stel te kort te willen
doen, en bij oudere mensen blijven de laatste feiten wat langer hangen, waren de dames van Mia
Dekkers met Minie Verhoeven erg goed op dreef.
Iemand had ooit een tatoeage van een vlindertje
laten zetten, maar dat was ondertussen een reiger
geworden…! Maar ook de oud-prinsen dreven de
spot met de sollicitatie voor een nieuwe kapelaan,
enne….Toontje bleef maar dromen.
Tenslotte nog even dit: Drie personen zaten op een
motor. Jan zat voorop en Kees zat achterop. En wie
is dan de derde, werd gevraagd. Het antwoord was:
Jan zit voor Rob en Kees zat achter Rob!!
Het was een avond - wat zeggen we - het waren
viér avonden van hoog niveau. Zo’n honderd Lónse
artiesten wisten er samen een mooi geheel van te
maken, waardoor het een echte bonte revue werd
o.l.v. regisseur Barry van Opbergen. Zij, maar ook
hun helpers achter de schermen, mogen daar met
een zeer voldaan gevoel op terugzien.
Loën is apetrots op jullie… !

Dankbetuiging
Twan Wilmsen | 06 51 252 699 | www.awing.nl
Voor computers, printers, wifi, cartridges,
Routers, onderhoud en reparatie.

Wij danken iedereen voor de
overweldigende hoeveelheid
belangstelling, mooie woorden,
kaarten en apps,
prachtige bloemen en gulle donaties
na het overlijden van
ons mam, schoonmoeder en oma

Annie van de Beeten-Laarakkers
De leegte blijft nog moeilijk
te aanvaarden,
maar zoveel betrokkenheid
verzacht het verdriet en
vergroot de moed om verder te gaan.

Kinderen, partners en kleinkinderen

Gerrit Arts
Kantoor Overloon
24 uur bereikbaar op:

Te l : 0 4 7 8 - 6 4 0 0 2 6
Mob. 06-51135364
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Homeopathie,
een milde en
effectieve
geneeswijze voor
uiteenlopende
klachten.
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Binnenlopen in de pastorie
op dinsdagmorgen
Iedere dinsdag is er gelegenheid om
binnen te lopen in de pastorie voor
het opgeven van een intentie, een
praatje, samen een kopje koffie drinken, voor een vraag of als u iets te
melden hebt.
De pastorie is hiervoor geopend van
10.00 – 11.30 uur. Wel even aanbellen! Ook de kerk is dan open voor
het opsteken van een kaarsje en een
gebed.

Bereikbaarheid Parochie
Maria, Moeder van de Kerk
Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende adres: Lepelstraat 13 A, 5845 BK St. Anthonis,
tel. 0485-471246 en is geopend van maandag t/m woensdag
van 09.00-12.30 uur en op vrijdag van 09.00-12.30 uur
Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te bereiken onder telefoon 06
23 88 78 60.
E-mail:
secretariaat@parochiemariamoedervandekerk
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de Kerk: www.
parochiemariamoedervandekerk.nl

HOT zet jubilarissen in de schijnwerpers
Tijdens de
jaarvergadering van
Het Overloons Toneel werden drie
fervente en fanatieke leden in het
zonnetje gezet.
Louw Hollanders (l) als allroundtoneelspeler, man van de techniek
en de ‘special effects’ en Agnes van
Loon (r) als gedegen en vakkundig
toneelspeelster voor 40 jaar trouw
lidmaatschap en enorme inzet voor
HOT en aftredend bestuurslid Tilla
Meijer (midden) voor haar rol als
souffleuse, haar kostuumwerkzaamheden en voor maar liefst
“enkele decennia” bestuurswerk!

Jubilarissen Zang- & theatergroep Oker

Tijdens de jaarvergadering van 31 januari werden
Jeanette Centen en Mia Dekkers gehuldigd vanwege hun 25-jarig jubileum als lid van Oker!
Jeanette en Mia, bedankt voor al die jaren inzet en
van harte gefeliciteerd namens het bestuur en alle
leden!

ggen
De Maasheg
De Heer Marius Grutterss vertelt ons op boeiende wijze ove
er de geschiedenis,
de flora en ffauna van dit eeuwenoude natuurg
gebied.
Hij ondersteun
nt zijn verhaal met foto’s en een ko
orte film.

Landelijke Opschoondag 2017:
doet u mee?!
Op zaterdag 25 maart vindt de Landelijke Opschoondag weer plaats. In heel Nederland
gaan vrijwilligers de straat op om zwerfafval op te
ruimen. In het Land van Cuijk en Boekel doen we
daar natuurlijk ook weer aan mee. We organiseren
de Landelijke Opschoondag en twee Opschoondagen voor scholen. Doet u ook mee?!
Op zaterdag 25 maart trappen we af met de Landelijke Opschoondag. Heel Nederland is dan aan de
slag met het opruimen van zwerfafval en dat doen
we in het Land van Cuijk en Boekel ook. Dit jaar
hebben we ook weer een vergoeding voor verenigingen die meedoen! Voor verenigingen die meedoen met minimaal vijf leden is er een vergoeding
van €20,- per vereniging. Voor verenigingen die
meedoen met tien leden of meer is er een vergoeding van €40,- per vereniging.
Scholen ook aan de slag
Ook voor de scholen organiseren we opschoonBekijk onze website: www.afvalaanbieden.nl
Download onze AfvalApp: www.deafvalapp.nl
Stuur ons een e-mail: info@afvalaanbieden.nl

dagen. Zij kunnen dit jaar op dinsdag 28 maart of
donderdag 30 maart samen met de klas of de hele
school meedoen om de buurt schoon te maken.
Materialen
Wanneer u deelneemt aan één van de opschoondagen dan wordt u voorzien van alle benodigde materialen: veiligheidshesjes, knijpers, handschoenen en
afvalzakken. U bepaalt zelf waar u op gaat schonen.
Wij komen de materialen en het ingezamelde afval
ook weer bij u ophalen.
Meld u tijdig aan
Wilt u ook de handen uit de mouwen? Surf dan nu
naar de website en meld u aan! Doe dat voor 13
maart 2017. Als u ervoor zorgt dat u zich op tijd aanmeldt, zorgen wij voor de benodigde materialen en
de eventuele vergoeding. En natuurlijk krijgen alle
kids die meedoen ook dit jaar weer een aardigheidje. www.afvalaanbieden.nl/lod

Volg ons op Twitter: www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel onze Afvalinfolijn: (0485) 338 352

Veranderingen in de inzameling van afval
Vanaf 1 februari 2017 voeren we een
aantal veranderingen door in de afvalinzamling. Uw gft-container kunt
u iedere week aan de straat zetten.
De afvalzak met plastic verpakkingsafval, blik en
drankkartons komen we eens per 2 weken ophalen.
En uw blauwe tariefzak met restafval zet u één keer
in de 4 weken buiten. En voor de meeste inwoners
verandert ook de dag waarop het afval wordt ingezameld.
Samen werken aan 100% afvalscheiding in 2030
Vanaf 1 februari 2017 komen we iedere week het
gft-afval bij u ophalen, omdat dat een hoop nare
luchtjes voorkomt! Want juist dat afval dat voor
die nare luchtjes zorgt, zoals etensresten en ander
keukenafval (theezakjes, schillen, koffiedrab) hoort
in die gft-container. Omdat u niet zoveel restafval
meer heeft en u de tariefzak vier weken thuis heeft,
zijn er straks ook kleinere tariefzakken te koop.
Deze kunt u eerder dichtbinden en wegzetten. De
huidige grote tariefzakken van 60 liter kunt u ook
gewoon nog steeds kopen. De kleine tariefzakken
zijn de helft kleiner (30 liter) en dus ook de helft
goedkoper.

Kijk NIET naar de buurman, maar op uw Afvalkalender!
U heeft inmiddels een envelop thuis gekregen met
daarin onder andere de Afvalkalender voor dit jaar.
Kijkt u goed op de Afvalkalender wanneer u welk
afval aan kunt bieden. En let op: het kan zo zijn dat
de inzameling aan de overkant van de straat of in
de wijk naast die van u of aan de andere kant van
het dorp anders is dan bij u.
Digitale afvalkalender
U kunt alle informatie over de inzameling van huishoudelijk afval en de afvalkalender vinden op www.
afvalaanbieden.nl en in de AfvalApp van het Land
van Cuijk en Boekel. Uw persoonlijke afvalkalender
kunt u downloaden op de website door uw postcode en huisnummer in te voeren. Met De AfvalApp
heeft u op uw smartphone of tablet altijd actuele
informatie over de afvalinzameling bij de hand. U
kunt zelf instellen dat u een melding krijgt op uw
telefoon de avond voorafgaand of ochtend van de
inzameldag welk afval u aan de straat moet zetten.
De App is gratis te downloaden en te vinden in de
AppStore of Google Play Store onder DeAfvalApp.
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U bent van harte welkom!

Bijeenkomst: Regie in
eigen hand op 15 februari.
Deelname is gratis!

Wie regelt uw (financiële) zaken als het u niet meer lukt?
Gezondheidsproblemen kunnen soms roet in het eten gooien.
Toch kunnen we er zelf veel aan doen om de regie zo lang
mogelijk in eigen hand te houden. Benieuwd naar wat u alvast
kunt regelen? Kom dan naar de bijeenkomst: ‘Regie in eigen
hand’ op 15 februari, aanvang 19.00 uur, locatie gemeenschapshuis De Pit in Overloon, 14 oktoberplein 2 en laat u informeren
hoe u zelf grip kunt houden op uw leven. Deelname is gratis.
WORKSHOPS
· Levenstestament
door Notaris Dré Teeuwen
· Samen bankieren
door Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen
· Bewindvoering
door K&K Bewindvoeringen
AANMELDEN
Voor aanmelden en programma zie www.notaristeeuwen.nl
of bel naar (0485) 573 472.

OUDER
WORDEN:
HOE BLIJF IK BAAS
OVER MIJN EIGEN
GELD?
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bewindvoeringen

In gesprek met… wijkagent Janne Blom
De naam Janne Blom doet
geen traditionele bromsnor vermoeden en dat is
ook zo. Aan het politieuniform is duidelijk te
zien dat we met een diender te maken hebben,
maar verder zit voor ons een vriendelijke vrouw met
bordeauxrood gekleurd, kortgeknipt haar. “Dat kan
volgende week ook blond zijn hoor”, zegt Janne,
“want ik hou wel van variatie”. En dat blijkt niet
alleen over haar kapsel te gaan, want ook het werk
van een wijkagent blijkt enorm gevarieerd te zijn.
Wat doet een wijkagent eigenlijk?
Alle zaken die in een wijk spelen komen bij Janne
terecht. Denk daarbij aan burenruzies, vandalisme,
vernielingen, geluidsoverlast, parkeerproblemen.
Eigenlijk alle niet spoedeisende zaken worden gemeld bij de wijkagent. Janne pakt de melding op,
gaat in gesprek, zoekt naar een oplossing en schakelt eventueel ketenpartners in zoals een woningstichting of hulpverlening.
Ze neemt deel aan overleggen met scholen en maatschappelijk werk, maar heeft ook aandacht voor
preventie zoals voorlichting over het nemen van
anti-inbraakmaat-regelen, mensen alert te maken
en leren te zijn op babbeltrucs, enz.
Ze heeft een aantal collega-wijkagenten in Boxmeer
en ook werkt ze samen met de wijkagenten van St.
Anthonis. Janne geeft aan dat het prettig is om af
en toe met deze collega’s te kunnen sparren en te
overleggen hoe problemen aan te pakken.

We concluderen dat het werk van een wijkagent
wel wat weg heeft van een sociaal werker. Variatie
genoeg, maar weinig adrenaline-eisend werk. Daar
verkijken we ons echter op, want een bon uitdelen
of ander politiewerk hoort er ook gewoon bij. Zo
loopt Janne voortdurend met een ‘oortje’ waarmee
ze in directe verbinding staat met de meldkamer in
Den Bosch. Komt er een spoedeisende zaak binnen
en is ze in de buurt, dan gaat ze erop af. Spoed gaat
altijd voor! Dit noemen ze bij de politie het contextgedreven werken. Iedereen staat in verbinding
met elkaar en degene die het dichtstbij is, laat alles
uit zijn of haar handen vallen en gaat er naar toe.
In principe is de verdeling qua werk bij Janne 80%
wijkwerkzaamheden en 20% overig, maar dat wisselt nog wel eens en is afhankelijk van de zaken die
binnenkomen.
Janne is als 19-jarige van de politieopleiding afgekomen en meteen in de regio Boxmeer begonnen.
Eerst in de surveillance met af en toe ook wat MEwerk, vervolgens heeft ze vier jaar gewerkt in het
Veiligheidshuis in Oss. Dat beviel prima en daar is
ook de liefde voor het vak van wijkagent ontstaan.
Toen er een vacature kwam in Boxmeer, heeft ze
dan ook geen moment getwijfeld en ze is nu alweer
zes jaar wijkagent van de dorpen Groeningen, Vierlingsbeek, Maashees, Holthees en Overloon. Haar
uitvalsbasis wordt bureau Cuijk, want helaas wordt
per 1 februari het bureau in Boxmeer gesloten en
verhuist iedereen naar het politiebureau in Cuijk.
Omdat ze nu ook al veel buiten het bureau is en in
de wijk zelf werkt, zal er voor haar waarschijnlijk
niet veel veranderen, maar…, wie weet!
Hoewel Janne niet blij is met alle ontwikkelingen,
staat ze er niet negatief tegenover. Ze is echter
wel benieuwd hoe een en ander zal gaan lopen.
De tijd zal het leren!
We hebben nader kennis gemaakt met een enthousiaste wijkagent die verklapt dat haar wijk
over het algemeen rustig en gemoedelijk is. Maar
ook in een rustige wijk kan er iets gebeuren,
daarom wil ze graag weten wat er in haar wijk
speelt, zodat ze daarop in kan steken.
Ze roept dan ook iedereen op om verdachte zaken te melden, of als je twijfelt gewoon even te
bellen en te overleggen. Als je 0900-8844 belt en
naar Janne Blom vraagt word je doorverbonden
of belt ze terug. Als je liever anoniem wil blijven,
bel dan misdaad anoniem via 0800-7000.
Wat nog gemakkelijker is, is een mailtje sturen
naar: janne.blom@politie.nl.
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Overloon -

0478 588 889 - Venray

Keizersveld 54, 5803 AN Venray
www.goemansuitvaartzorg.nl
Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid
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Talentvolle Verhofstad krijgt plek in kernploeg
Bram Verhofstad heeft een belangrijke stap gezet
richting de Olympische Spelen van Tokio in 2020. De
turner uit Overloon plaatste zich voor de nationale
kernploeg.
Daan Appels (De Gelderlander 28-01-2017)
De kwalificatie voor de kernploeg houdt onder andere in dat Verhofstad meer internationale topwedstrijden mag gaan afwerken, zoals World Cups. Hij
verdiende zijn plek onlangs tijdens een testevent in
Den Bosch. Alle Nederlandse topturners moesten in
de Brabantse hoofdstad hun beste elementen uitvoeren. Vooral op het onderdeel vloer en rekstok
stak de jonge turner, die volgende week 22 wordt,
boven de rest uit. De Overloner plaatste zich als derde, achter Bart Deurloo en Frank Rijken, maar vóór
Casimir Schmidt. Vorige week dinsdag kreeg Verhofstad te horen dat zijn harde werk beloond werd.
“Dat de turnbond nu al zoveel vertrouwen in me
heeft, is een duidelijk teken naar de toekomst,”
zegt Verhofstad. “Voor mij is het cruciaal er al bij te
zitten, want zo maak ik de hele olympische cyclus
mee. Stel dat ik er pas over twee jaar bij zou komen,
dan zou dat voor mijn gevoel te laat zijn.”

Verhofstad was de afgelopen jaren al onderdeel
van het bondsteam Tokio Vanguard (‘voortuin’),
een groep van talenten met olympische potentie.
Bij het testevent in Den Bosch was potentie ook de
belangrijkste graadmeter. Prestaties uit het verleden telden niet mee in de beoordeling. Ook goed
uitgevoerde oefeningen waren van ondergeschikt
belang. Het ging om de moeilijkheidsgraad van de
losse elementen. “Eigenlijk ging het er dus om wie
de coolste trucjes liet zien. In 2020 hoeven die elementen pas gecombineerd te worden in een foutloze oefening.”
Voor de Overloner was dat een kolfje naar zijn
hand. “Ik ging er vol in. Ik ben al langer met elementen bezig, in plaats van de oefening. Ik had wel
verwacht dat ik het goed zou doen.”

Ieder half jaar zijn er nieuwe testwedstrijden, maar
Verhofstad is ervan overtuigd dat hij zijn plek kan
vasthouden tot aan de Spelen. Een lange weg, maar
een te nemen drempel voor de turner die de afgelopen jaren op ieder turnonderdeel progressie
boekte. Zijn beste jaren moeten nog komen. “Het
is daarom niet heel waarschijnlijk dat ik mijn plek
moet afstaan. Iedereen zal op ons jagen, maar ik
denk dat concurrentie alleen maar goed is. De bond
kiest daar bewust voor, zodat de geselecteerde turners niet gemakzuchtig worden.”

Stem op SSS ’18
De Rabobank Clubkas Campagne
is weer van start gegaan. Hiermee
ondersteunt de Rabobank het
verenigingsleven in de regio.
Alle leden van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen mogen stemmen op meerdere clubs naar keuze.
Het aantal stemmen op een club bepaalt het bedrag
dat de club ontvangt.
Om je stem uit te brengen dien je lid te zijn van de
Rabobank. Om lid te worden moet je in het bezit
zijn van een Rabobankrekening. Let op je bent niet

automatisch lid als je een rekening hebt.
Het enige wat je nodig hebt voor de aanmelding is
je rekeningnummer.
Je lidmaatschap dient vóór 1 april 2017 geregeld te
zijn, daarna krijg je automatisch bericht van Rabobank dat je je stem kunt uitbrengen. Het stemmen
kan in de periode van 2 mei 2017 tot 22 mei 2017.
Op 12 juni zal bekend worden wat SSS ’18 ontvangt
van de Rabo Clubkas Campagne.
Als je de club een warm hart toedraagt, stem dan
op SSS ’18.
1

3e Wearming Up Aovend in
sportcafé Raaijhal Overloon
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Politie Boxmeer krijgt onderkomen in Cuijk
De afgelopen jaren
is het digitale contact tussen burgers en de politie
enorm gegroeid. De technische ontwikkelingen
gaan maar door. Ook bestaat sinds kort mogelijkheid om bij mensen thuis of op andere geschikte
locaties aangiftes op te nemen. Daardoor kan de
politie meer tijd doorbrengen op straat.
Een gevolg van deze ontwikkelingen is dat de politie in de gemeente Boxmeer bewoners vanaf 1
februari 2017 welkom heet op het bureau in Cuijk.
Op die datum sluit namelijk het bureau in Boxmeer.
Mensen uit de omgeving van Boxmeer zullen ove-

rigens weinig van de verhuizing merken. De politie
blijft zichtbaar aanwezig in het hele gebied. Elders
afspreken is ook mogelijk. Op politie.nl staat een
overzicht van alle bureaus. Uiteraard is het ook mogelijk om een afspraak te maken buiten het politiebureau.
Meld verdachte situaties!
Onveranderd blijft dat de politie er is wanneer dat
nodig is. De politie roept bewoners op om intussen
112 te bellen bij spoed en bij verdachte situaties.
Verder kunt is de politie 24/7 bereikbaar via 09008844 en politie.nl.

Politiebureau Boxmeer
vanaf 1 februari 2017 gesloten
Het bureau is verhuisd naar Cuijk
U kunt altijd bellen met de politie
Spoed 112 Geen spoed: 0900-8844

Raaymeppers Badmintontoernooi 2017
weer een succes
Op zondag 22 januari jl. werd voor de derde maal
op rij het Raaymeppers badmintontoernooi gehouden. Het was net als vorig jaar een enorm succes.
Daarmee lijkt de traditie van een succesvol regionaal badmintontoernooi een feit.
Zo’n 22 teams hadden zich dit jaar ingeschreven.
Van Grave tot Oploo. Elk team is van tevoren ingedeeld naar speelniveau, zowel de recreanten als de
ervaren spelers. De banen waren permanent bezet
en er zijn veel spannende wedstrijden gespeeld.

Rond het middaguur had de organisatie gezorgd
voor een kop soep.
Na de lunch werd er fanatiek verder gespeeld en
rond 16.00 uur werd het toernooi afgesloten met
de prijsuitreiking.
De wederom ludieke prijzen werden ter beschikking gesteld door onze prijssponsoren. De winnaars
zijn naar huis gegaan met een gratis week sporten
bij All4Fit, een Verdaasdonk-soeppakket, tegoedbonnen van Smulwereld en een gratis een racketbespanning van MR badminton, en dat alles voor twee
personen.
Een woord van dank gaat ook uit naar onze baansponsoren die deze dag mogelijk hebben gemaakt.
Iedereen die een impressie wil krijgen van dit toernooi, kan de foto’s bekijken op: www.raaymeppers.nl of bij www.fotoalbertoverloon.nl
Denk je: Dit wil ik ook! Kom dan langs op onze
vaste speelavond. Zowel recreanten als wel geoefende spelers zijn welkom op woensdag van 20.00
uur tot 22.30 uur.
Wil je eerst meer weten, kijk dan op www.raaymeppers.nl of mail dan naar
info@raaymeppers.nl.
1

Martin Gaus Hondenschool
Boxmeer -Venray
Jolande Segers geeft op haar trainingslocatie in Overloon
puppy stuifin, basiscursus en diverse vervolgtrainingen.
Voor meer informatie: www.martingausboxmeervenray.nl

Brusselse kipfilet
De special
van deze
week!

Botermalse entrecotes

100 gram

185

VLEESWARENKOOPJE

Kipfilet op zijn Brussels, lekker gekruide kipblokjes met
prei en katenspek. Bak 4-6 minuten krokant in de pan.

Centen, keurslager
Irenestraat 3, Overloon
Tel. 0478-64 12 58
www.centen.keurslager.nl
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Bij 100 gram runderrookvlees
GRATIS 100 gram eiersalade
SPECIAL

Brusselse kipfilet
100 gram

125

ELKE DINSDAG

Gepaneerde
schnitzels
4 stuks

650

Aanbiedingen zijn geldig van 6 t/m 11 februari 2017.

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Vakgarage Weijmans
blijft in Overloonse handen…
In de rubriek ‘Vaste adverteerders’ deze keer Krist
van de Ven van Vakgarage Weijmans:
In oktober 2015 nam Krist van de Ven het Autobedrijf over van oprichter Matt Weijmans. Deze 32-jarige van de Ven is een rasechte Overloner. Als jongste telg van Martien en Betty van de Ven groeide hij,
samen met twee broers, op aan de Theobaldusweg.
Als kind kon hij niet stilzitten en speelde hij graag
buiten. Later sleutelde hij met vol enthousiasme aan
brommers en auto’s. Daar is de basis gelegd voor de
monteur en garagehouder die hij nu is. Samen met
zijn vrouw Emily (foto) woont hij vlakbij het bedrijf,
op Achter de Linde.

Zestien jaar geleden, toen hij op het Raayland College in Venray zat, leerde hij Matt Weijmans kennen, doordat hij bij Matt stage liep. De zestien jaar
daaropvolgend werkte hij als monteur bij GHV in
Oostrum, Jetten in Boxmeer en
Bochane (die Jetten overnam) in
Nijmegen en wist hij zijn ervaring
en vakkennis uit te breiden. Het
contact met zijn leermeester Matt
Weijmans is altijd gebleven. Omdat
Krist al langer de ambitie had om in
Overloon zelfstandig te beginnen,
greep hij in 2015 de gelegenheid
aan om de garage van Matt over te
nemen.
Na ruim een jaar gedraaid te hebben als eigenaar van Vakgarage
Weijmans is het nu een goed moment om eens met Ons Eigen Erf bij
te praten. Regelmatig onderbroken
door klantenbezoek en telefoontjes, doet hij rustig en bedeesd zijn
verhaal. Als hij ook zo sleutelt -mét
bovendien alle diploma’s voor autotechniek, enz. in de achterzak - kun-

nen wij ons voorstellen dat het de auto’s goed doet.
Bovendien heeft hij service en kwaliteit hoog in het
vaandel staan.
Natuurlijk beschikt hij over hefbruggen, werktuigen
en gereedschappen waar een allround garagebedrijf op moet kunnen vertrouwen. Maar ook staat
er computerapparatuur om de auto’s te kunnen
“uitlezen” en elektronische problemen te kunnen
oplossen voor alle merken auto’s. Ook APK-keuringen doet hij met liefde en plezier en voorzichtig,
maar gestaag, probeert hij een handelsvoorraad
van gebruikte kwaliteitsauto’s op te bouwen; auto’s
waar hij met zijn bedrijf achter kan staan.
Leuke bijkomstigheid is dat hij, doordat hij met
zijn bedrijf midden in de Overloonse gemeenschap
staat, het dorp en de dorpsgenoten veel beter leert
kennen en daardoor ook eerder ’n praatje maakt.
Aan Matt - die nu handelsonderneming Weijmans
voert - heeft hij een goede en vaste klant voor verkoopklaar maken en repareren van auto’s, maar gelukkig is ook de klantenkring, die Matt in de afgelopen jaren heeft opgebouwd, Vakgarage Weijmans
trouw gebleven. Zijn leven is door deze “move” wel
veel onregelmatiger geworden, maar dat is “part of
the deal”, vindt Krist.
Hij ziet tevreden terug op de afgelopen tijd en blikt
verwachtingsvol vooruit.
Loop eens binnen! U bent niet de enige, hebben wij
gemerkt! Daar gaat alweer de bel!
Onder dankzegging voor de lekkere koffie en hem
succes wensend, schudden wij de hand van Krist van
de Ven van Vakgarage Weijmans. Oh ja, z’n website
is: www.vakgarageweijmans.nl.
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KBO-OVERLOON
(sinds 1955)

AGENDA
vanaf 8 februari
WOENSDAG 8 FEBRUARI: Koken voor ouderen. De
80-plussers die binnenkort hun verjaardag zullen
vieren of recentelijk verjaard zijn, ontvangen bijtijds
hun uitnodiging en gaan vandaag genieten.
ZATERDAG 11 FEBRUARI: Mitlaifbal in de Pit. Samenwerkingsproject van De Huibuuke en KBO.
Aanvang om 14.11 uur. Gratis toegang voor iedere
zestienplusser - lid of geen lid! Het enige Carnavalsgebeuren in het jaar dat speciaal voor ouderen georganiseerd wordt! Met medewerking van de Prins,
Prinses, Adjudanten, de Raod van Ellef, dansmarietjes, winnaars en deelnemers aan het liedjeskonkoers van de Huibuuke/Fanfare. Ook wordt tussendoor (op veler verzoek) zeer dansbare muziek ten

gehore gebracht.
Kortom: wie wegblijft, die moet daar wel een héél
goede reden voor hebben!
ZONDAG 12 FEBRUARI: Uit op zondag in de Pit. Van
14.30 tot rond 16.00 uur. Gratis toegang voor elke
geïnteresseerde. Zie voor verdere info de bekendmaking elders in dit blad!
VRIJDAG 24 FEBRUARI: Bijeenkomst van Samen Eten
in “Museumzicht”. Aanmelden - liefst tot een week
van tevoren - voortaan bij Wilmie Bongers (641837).
DONDERDAG 2 MAART: Bedevaart naar Smakt.
Meer informatie over vertrek- en aanvangstijd/
meerijmogelijkheden zal tijdig bekend worden.
WOENSDAG 8 MAART: Koken voor ouderen. In de
Pit. Aanvang: 12.00 uur. Diegenen, die op basis van
leeftijd en verjaardagsdatum aan de beurt zijn, zullen op tijd worden uitgenodigd.

Overloonse Bridgeclub
Tijdens de 3e zitting waren
de drie sterkste paren in de gele lijn:
1 Marijke v. den Boom & Aike v. Glabbeek 59.00%
1 Bart Jans & Harrie Raaijmakers
59.00%
3 Truus Kusters & Bert Vloet
58.92%

Op de 4e zitting waren de drie beste paren in de
gele lijn:
1 Miny & Wiel Verhoeven
61.61%
2 Truus Kusters & Bert Vloet
58.04%
3 Ton Melis & Paul Vloet
56.55%

In de rode lijn:
1 Mia Henckens & Jac van der Voorn
2 Nellie Basten & Miriam Lemmens
3 Els Bovee & Wil ten Horn

62.85%
56.60%
56.25%

In de rode lijn:
1 Gerda & Mathieu Crooijmans
2 Els Bovee & Wil ten Horn
3 Mien Kuenen & Truus Stiphout

66.32%
62.15%
59.38%

In de groene lijn:
1 Koos Bongers & Jo Kok
2 Ko Sturm & Leo van Grootel
3 Harrie de Bruijn & August Janssen

69.13%
63.12%
59.03%

In de groene lijn:
1 Leo van Grootel & Peter Basten
2 Koos Bongers & Jo Kok
3 Gertie & Albert Pelser

58.67%
56.96%
56.50%

Agenda
2017
8 februari
OVO, creatieve avond, De Pit,
20.00 uur
9 februari
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
11 februari
Gilde, oud papier ophalen

11 februari
Huibuuke, Mitlaifbal, De Pit,
14.11 uur
12 februari
MSV, 4x4 rijden Jeebee, circuit
Duivenbos
12 februari
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
met “De Maasheggen”, 14.30 uur
15 februari
OVO, kookworkshop bij De Garde in Helden, 16.00 uur vanaf 14
Oktoberplein

19 februari
MSV, 4x4 rijden Off Road Challenge, circuit Duivenbos
20 februari
Dorpsraad, vergadering, De Pit,
20.00 uur
21 februari
OVO, excursie Wagyu farm in
Veulen, 13.00 uur vanaf 14 Oktoberplein
22 februari
Huibuuke, Bonte Avond Huize
Loôn, 19.00 uur
1

HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS

Ontmoetingspunt ‘t HELDER
12 febr.

De rite van de baarmoeder – Marjan ’t Lam
www.heel-zijn.nu aanmelden bij Marjan

VERKOOP
•

Nieuwe en gebruikte
aanhangwagens en
paardentrailers

•

Onderdelen van alle
merken

14 febr. Start opleiding luisterkindwerker
www.dianavanbeaumont.nl
20 febr. Klanken van je Hart met Yvonne van Oostrum
www.yvonnevanoostrum.nl
1 mrt.

Start cursus astrologie door Frank van Overbeek
1, 8, 15 en 22 maart
€ 100,00

10 mrt.

Muzikaal Verteltheater Henk Deters /Frans vd Pas
20.00 uur
€ 9,00 www.passievoorverhalen.nl
De volledige Agenda 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

ONDERHOUD
•

Reparatie en keuring van
alle merken

VERHUUR
•

Aanhangwagens en
paardentrailers

Bezoek onze showroom voor
het hele assortiment of kijk
alvast op onze site:
www.henckensoverloon.nl

De Oude Molen 3
Overloon
tel. 0478-640304

25 februari
Huibuuke, stunt, receptie, De Pit,
19.00 uur
26 februari
Carnaval
27 februari
Carnaval
28 februari
Carnaval
2 maart
KBO en Zonnegroet, Bedevaart
naar Smakt
8 maart
OVO, Internationale Vrouwendag m.m.v. COA, De Pit, 20.00 uur
9 maart
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
10 en 11 maart
Zonnegroet, NLdoet
11 maart
Gilde, oud papier ophalen
15 maart
OVO, creatieve avond, De Pit,
20.00 uur
18 maart
MSV, Jeugd motorcrosswedstrijden MON, circuit Duivenbos
19 maart
MSV, Nationale motorcrosswedstrijden MON, circuit Duivenbos
20 maart
Dorpsraad, vergadering, De Pit,
20.00 uur
22 maart
OVO, diabetes, De Pit, 20.00 uur
26 maart
MSV, 4x4 rijden door de ANVT,
circuit Duivenbos
26 maart
Oorlogsmuseum, Battlefield tour
27 maart t/m 1 april
Samen Sterk voor goede doelen,
Collecteweek
5 april
OVO, creatieve avond, De Pit,
20.00 uur
6 april
OVO, excursie Bronlaak in Oploo,
13.00 uur vanaf 14 Oktoberplein
8 april
Gilde, oud papier ophalen
9 april
AST Overloon, Autocross
13 april
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
15 april
Freunde Echo, paaszaterdag met
gastkapel
19 april
OVO, interieur, De Pit, 20.00 uur

23 april
Atletiekvereniging, Kleffenloop
Overloon
24 april
Dorpsraad, vergadering, De Pit,
20.00 uur
25 april
OVO, reisje met Rondvaartboot
Filia Mosae, 9 uur vanaf 14 Oktoberplein
27 april
Stichting Oranjefeesten, Activiteiten i.v.m. Koningsdag, Gildeterrein, vanaf 10.00 uur
10 mei
OVO, wensambulance Brabant,
De Pit, 20.00 uur
11 mei
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
13 mei
Gilde, oud papier ophalen
19 t/m 24 mei
Overloonse bedevaart, Lourdesreis
20 en 21 mei
Oorlogsmuseum, Militracks
21 mei
Eerste H. Communie, kerk
22 mei
Dorpsraad, vergadering, De Pit,
20.00 uur
24 mei
OVO, afsluitingsavond - fototocht
door Overloon, 18.00 uur vanaf
14 Oktoberplein
8 juni
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
10 juni
Gilde, oud papier ophalen
19 juni
Dorpsraad, vergadering, De Pit,
20.00 uur
8 juli
Gilde, oud papier ophalen
11, 12 en 13 juli
Zonnegroet, Rolstoeldriedaagse
22 en 23 juli
MSV, Internationaal jeugd motorcrossweekend, circuit Duivenbos
12 augustus
Gilde, oud papier ophalen
19 en 20 augustus
Oorlogsmuseum, Santa Fe Event
2017
26 en 27 augustus
Cultuurfestival “Schijt aan de
Grens”, 2e editie
9 september
Gilde, oud papier ophalen

23 september
Jubileumshow Zang- & theatergroep Oker 1977 - 2017, première
avondvoorstelling, De Pit
24 september
Jubileumshow Zang- & theatergroep Oker 1977 - 2017, middagvoorstelling, De Pit
29 september
Jubileumshow Zang- & theatergroep Oker 1977 - 2017, avondvoorstelling, De Pit
30 september
Jubileumshow Zang- & theatergroep Oker 1977 - 2017, avondvoorstelling, De Pit
7 oktober
Fanfare, Brabantse Humoravond
8 oktober
Oorlogsmuseum, Crossroads
14 oktober
Gilde, oud papier ophalen
15 oktober
Fanfare, Bondsconcours, Oranjerie Roermond
22 oktober
MSV, 4x4 rijden door Land Rover
Club Holland, circuit Duivenbos
28 oktober
Freunde Echo, FEN avond
11 november
Gilde, oud papier ophalen
18 november
HOT, Het geheugen van water, de
Weijer Boxmeer
24 en 25 november
HOT, Het geheugen van water,
De Pit
9 december
Gilde, oud papier ophalen

2018
2 en 3 juni
SSS ’18, Feestweekend 100-jarig
bestaan
8 en 9 juni
SSS ’18, Feestweekend 100-jarig
bestaan

1

Warme Bakker Degen
Reclame: 13 t/m 18 februari
• Rijst + slagroom
€ 10,35
• Zonnebrood
€ 2,30
• Croissant
€ 0,65
Reclame: 20 t/m 25 februari
• Carnavalsvlaai
€ 10,35
• Huiknappers
€ 2,00
• 8 Worstenbroodjes + 2 gratis
Maandag 27 en dinsdag 28 februari zijn
wij i.v.m. de carnaval gesloten.







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

H






VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open
van 12.00 tot 18.00 uur

D

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
dϬϲͳϭϮϵϵϭϵϳϵ

Jong geleerd
is oud gedaan
Leer uw kind stap voor
stap met geld omgaan
Praktische en leuke ‘omgaan met geld’
tips voor alle leeftijden vindt u op
www.regiobank.nl bij Jongwijs-tips.

Coppis & Cruijsen Assurantie Adviseurs V.O.F.
Stevensbeekseweg 2
5825 JC OVERLOON
T (0478) 64 13 01
E info@coppis-cruijsen.nl
I www.coppis-cruijsen.nl

Open nu
s
het JongWij
pakket

Redactie:
redactie@onseigenerf.nl

T 641641

Advertenties en familieberichten:
advertentie@onseigenerf.nl T 06-45025119
Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl T 641304
www.onseigenerf.nl

Abonnement 2017:

€ 13,50

Bankrekening: NL36RABO0141410469
Kopij en/of advertenties voor
de uitgave van
22 februari
aanleveren uiterlijk 15 februari 20.00 uur

Wijkagent: Janne Blom
janne.blom@politie.nl
of telefoon: 0900 - 8844

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

