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Tweede editie dorpsspel ‘Loën wet ‘t’

Met een succesvolle eerste editie 
van Loën wet ’t in het afgelopen 
jaar, hebben we met zijn allen een 
mooie traditie op de kaart gezet. De 
organisatie heeft in januari de kop-
pen weer bij elkaar gestoken om het 
startschot te geven voor de tweede 
editie. Het dorpsspel zal nu jaarlijks 
terugkeren in het vierde weekend 
van september. Dit betekent dat in 
2017 het spektakel plaatsvindt op 
vrijdag 22 september en zaterdag 23 

september. Noteer de avonden in dit weekend alvast 
in de agenda!

Het spel bestaat uit algemene en Lónse kennis-
vragen uit verschillende categorieën, een aan-
tal doe-opdrachten en een geheime opdracht. 
Een team bestaat uit ± 8 personen, waarvan 
één persoon de teamcaptain zal zijn. Zij kie-
zen zelf een geschikte locatie van waaruit ge-
speeld gaat worden, bijvoorbeeld bij iemand 
thuis, in een café of clubhuis. Hulpmiddelen 
als telefoons, computers of rekenmachines 
zijn hierbij gewoon toegestaan. Op vrijdag 22 
september aan het begin van de avond haalt 
de teamcaptain het opdrachtenboek op bij 
Partycentrum Bos in Overloon, waar zij dit 
aan het eind van dezelfde avond weer zullen 
moeten inleveren. Vervolgens worden zater-
dagavond 23 september de winnaars bekend 

gemaakt tijdens de feestelijke prijsuitreiking bij Bos. 
De inschrijving voor Loën wet ’t opent eind juli.  

Verenigingen of stichtingen uit Overloon
Loën wet ’t is een dorpsspel waarbij de prijs ten goede 
komt aan de Overloonse gemeenschap. Teams strijden 
tegen elkaar voor een geldbedrag uit de spaarpot dat 
de winnaars aan een vereniging of stichting uit Over-
loon zullen schenken. Anders dan bij de voorgaande 
editie, zullen de verenigingen en stichtingen hier dit 
jaar nét een stapje extra voor moeten zetten. Er is de 
verenigingen en stichtingen gevraagd zich eens voor 
te stellen de uitverkorene van een winnend team te 
zijn… ! Welk doel gaan zij realiseren? Er is nieuw mate-

riaal voor de leden nodig, het clubhuis aan een op-
knapbeurt toe of een jubileumviering in aantocht? 

Om mee te dingen naar de prijs sturen verenigin-
gen en stichtingen een pitch in (max. 60 woorden) 
via loenwetut@gmail.com o.v.v. ‘Pitch + naam ver-
eniging/stichting’ waarin dit doel wordt beschre-
ven. Insturen is mogelijk t/m vrijdag 14 juli. De 
pitches zullen in de komende tijd bekend worden 
gemaakt via Facebook en de website (lancering in 
mei), zodat teams een weloverwogen keuze kun-
nen maken voor wie zij Loën wet ‘t 2017 gaan spe-
len. 
www.facebook.com/loenwetut



Het mag geen naam hebben

Mis ’t niet gemist - te laat…! Mis ’t niet - volgend jaar!

Met carnaval ontmoette ik ’n knap jong meisje - ze was niet mooi, maar knap jong!

Ik laat me verwennen door de Zonnegroet!

Aan u de keuze: vasten, half vasten of niet vasten!

� HET WEER

Februari somber en nat. Winter juist 
droog en zonnig.

In de 1e week hadden we nog redelijk weer met 
geregeld zon, maar wel licht wisselvallig. Dat ver-
anderde vrij snel. Dankzij een krachtig hogedrukge-
bied (dat voor ons wat verkeerd lag) beleefden we 
vijf totaal zonloze dagen. Het was kil en vaak mistig.
Door de vele wolken bleef de vorst beperkt tot licht. 
Mijn koudste dag werd de 10e, toen de buis – 2.8 
graden aanwees. Die voornoemde periode werd af-
gesloten met een sneeuwdag (4 cm sneeuwdek).
Nadien volgde juist een fraaie periode met een 
paar heldere dagen en werd het tekort aan zon-
uren enigszins aangevuld. Ook haalden we toen de 
hoogste temperaturen. Met 15.5 graden was de 15e 
een zeer fraaie voorjaarsdag.
Tot aan de laatste decade was het aan de droge 
kant. Maar op de 22e en 23ste viel er 40 mm. Daar-
mee werd het tekort ruimschoots goedgemaakt. De 
22e leverde een record aan grootste dagsom voor 
februari op. Er viel die dag ruim 26 mm. Het record 
was 25 mm op de 10e in 2005. En aangezien het de 
laatste dagen – waaronder de carnavalsdagen – ook 
zeker niet droog was, kwam het maandtotaal ruim 
boven normaal uit. Op mijn station viel 73 mm.
Normaal valt er in deze sprokkelmaand 56 mm. De 
gemiddelde temperatuur bedroeg 5.5 graden en 

dat is ruim 2.5 graad boven normaal. 
Het aantal zonuren komt uit op 70 uren. Dat bete-
kent een tekort van 16 uren.

Over de hele winter hadden we juist een fl ink over-
schot aan zonuren. Dat kwam omdat de 2 eerste 
wintermaanden extreem zonnig waren. Het totaal 
komt nu op 263 uren uit en komt daarmee op plaats 
3 in de top 10. Nummer 1 blijft 2003 met 280 uren 
en vorig jaar haalde ik 266 uren. Normaal schijnt de 
warmtebron 196 uren.
Door de droge december en januari komt het totaal 
aan neerslag uit op 151 mm. Het langjarig gemid-
delde bedraagt over 30 jaar 195 mm.
Alleen januari was te koud en daarom is het ge-
middelde aan temperatuur van 3.5 graden vrijwel 
normaal te noemen. Ook het aantal aan vorstdagen 
kunnen we als normaal beschouwen. Alles bij elkaar 
een normale winter.

Inmiddels zijn we aan meteorologische lente begon-
nen. Maart begon ook sterk wisselvallig.
Hoe het verder gaat, kun je horen als je afstemt op 
radio MAASLAND FM 89.6 en wel om 12.30, 13.30 
en in de avond om 17.15 uur. Ook via radio VENRAY 
FM 90.2 en wel in de ochtend- en in de avonduren.

Weerman Bert Vloet

KBO-OVERLOON
(anno 1955)
AGENDA vanaf 8 maart

WOENSDAG 8 MAART: Koken voor ouderen. In de 
Pit. Aanvang: 12.00 uur. Diegenen, die op basis van 
bereikte leeftijd en verjaardagsdatum aan de beurt 
zijn, zijn al genodigd. 
ZONDAG 12 MAART: Uit op zondag. Van half drie 
tot rond vier uur. In de Pit. Gratis toegang voor ie-
dere belangstellende van iedere leeftijd. Lid of geen 
lid. Het programma zal worden verzorgd door de 
dialectwerkgroep ‘Wie wá bewaart’. 
VRIJDAG 31 MAART: Bijeenkomst van Samen Eten 
in ”Broer en Zus”. Aanmelden, liefst tot een week 
tevoren, bij Christine Hendriks-Arts, tel. 641719.
ZONDAG 9 APRIL: 13.00 uur: IVN-wandeling door 
Boschhuizen onder leiding van gids. Aanmelden tot 

en met 5 april bij Jan Lamers (640125).
ZONDAG 9 APRIL: Uit op zondag. Van half drie tot 
rond klokke vier. In de Pit. Gratis toegang voor ie-
dere belangstellende. [eigen bijdrage mag]. Pro-
gramma volgt nog.
MAANDAG 10, Di. 11, WO. 12, (DO. 13) APRIL: Oos-
terse Maaltijddagen. Leden ontvangen tijdig het in-
formatie- en aanmeldingsformulier.
WOENSDAG 12 APRIL: Koken voor ouderen. Om 12 
uur in de Pit. Tachtigplussers die rond hun verjaar-
dag zitten, worden uitgenodigd.
DONDERDAG 20 APRIL: Algemene Ledenvergade-
ring. Aanvang: 14.00 uur. In de Pit. Meer informatie 
binnenkort.

Verdere agenda: reserveer alvast donderdag 18 mei 
voor de Dagreis!

Kerkberichten

Vieringen 12 maart – 25 maart
Zondag 12 maart 10.30 uur
Presentatieviering van de com-
municanten Vierlingsbeek en 
Overloon
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acolieten: Gerda Willems en 
Jeanne Willems
Koor: Dames- en Herenkoor

Intenties: jaargetijde is voor de 
overleden ouders Jans-Bloo en 
zoon Wim; de intenties zijn ook 
voor Harrie en Marie Bardoel-van 
Duijnhoven, Elisabeth Heems-
kerk-Raspe vanwege haar ver-

jaardag, Piet Aben, Truus Aben-
Delauw en zoon Willy.

Zondag 19 maart 10.30 uur
Gebedsviering
Koor: Dames- en Herenkoor

Intenties: Margaretha De Swart-
van der Steen, haar dochter José 
en haar schoonzoon Jos, Jan en 
Jo Hendriks-van Osch vanwege 
hun verjaardag.

Overleden
11 februari Kees Brouwer, 89 jaar
20 februari Nellie van Gerven-
Jansen, 97 jaar
21 februari  Anneke van Mil-van 
Kempen, 87 jaar

26 februari Trees Vereecken, 60 
jaar

Kosterdienst
5 maart – 11 maart
Nelly van Gemert, tel. 642504
12 maart – 18 maart
Jan Hendriks, tel. 641753
19 maart – 25 maart
Tiny Willems, tel. 641814

Vieringen in Huize Loôn

Maandag 13 maart 19.00 uur
Eucharistieviering

Maandag 20 maart 19.00 uur
Eucharistieviering

Presentatieviering van de communicanten Vierlingsbeek,
Overloon zondag 12 maart om 10.30 uur in de kerk te Overloon.

Tijdens deze viering zullen de communicanten zich 
presenteren in de viering. 
Zij stellen zich dan voor door o.a. hun naam te noe-
men aan de mensen in de kerk. 
Samen nemen ze actief deel aan de viering door o.a. 
te lezen, pastoor te helpen, een lied te zingen.

Zij zullen het erg leuk vinden als klasgenootjes, fa-
milie, vrienden en kennissen hierbij aanwezig kun-
nen zijn.

U bent allen van harte uitgenodigd om hierbij aan-
wezig te zijn.

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 ontvan-
gen voor Ziggo abonnees. 
De digitale TV-programma’s zijn, behalve in de ge-
meente 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 uitgezon-
den vanuit de kerk via het TV kanaal Omroep Land 
van Cuijk.

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 26 maart 
en 2 april bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf ver-
meld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze 
uiterlijk dinsdag 14 maart op te geven. 
U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden:

Met een envelop in de brievenbus naast de voor-
deur van de pastorie of 
in de pastorie op zondagmorgen na de viering of op 
dinsdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur.
De kosten voor een intentie bedragen € 10.

Voor het melden van een overlijden kunt u recht-
streeks contact opnemen met het secretariaat van de 
parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel. 0623887860, 
Nadat binnen de parochie een 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 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: Le-
pelstraat 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 zieken-
zalving 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

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 koffi e drin-
ken, voor een vraag of als u iets te 
melden hebt. 
De pastorie is hiervoor geopend van 
10.00 – 11.30 uur. Wel even aanbel-
len! Ook de kerk is dan open voor 
het opsteken van een kaarsje en een 
gebed.

Bedevaart Lourdes 2017
Ga met het bisdom mee naar Maria van 14 tot 21 oktober

Bisschop de Korte nodigt u uit om dit jaar deel te 
nemen aan de bisdombedevaart naar Lourdes. Sa-
men wil hij op deze bijzondere plaats, met Maria en 
Bernadette, ons geloof verdiepen en vieren.

Stichting Gemeentelijk Lourdesfonds Sint Anthonis, 
die elk jaar een begeleide reis naar Lourdes organi-
seert, wil in samenwerking met de parochie Maria, 
Moeder van de Kerk deze wens verwezenlijken. 
Vandaar deze oproep voor jongeren (tot 30 jaar), 
senioren en vooral ouders met hun kinderen om in 
oktober mee te gaan. Zeker nu reis-, pastorale, me-
dische en verpleegkundige begeleiding aanwezig is. 

Dus een mogelijkheid voor iedereen. Dit alles onder 
de vlag van de VNB (Vereniging Nederlandse Bede-
vaarten).

Heeft u interesse? Kom dan naar de inloopmiddag 
op zondag 19 maart om 14.00 uur in de Schakel 
(voorportaal grote kerk) te Sint Anthonis.

Hier zal een uitgebreide uitleg gegeven worden van 
de reis (vervoer, programma, kosten) en alle exper-
tise is aanwezig om alle vragen te beantwoorden.
Heeft u al eerdere vragen dan kunt u zich wenden 
tot mevr. Riek van Raay, telefoon. 0485-382198.

Wat een feest, bedankt!

Met het thema Circus 
voor de carnaval, kre-

gen we het idee om als popcornverkoper verkleed 
te gaan. Natuurlijk vonden we het allerleukste om 
ook echt popcorn te gaan verkopen. We hadden 
helemaal niet nagedacht wat we met het geld wil-
den doen. Ineens kwam het idee om het geld te 
schenken aan de CliniClowns. Dat paste mooi bij het 

thema van dit jaar. Natuurlijk ook omdat Nick zulke 
mooie ervaringen heeft met de CliniClowns.

We zijn super blij dat er zo enthousiast is gere-
ageerd. Er hebben veel mensen popcorn bij ons 
gekocht en we hebben veel lieve en enthousiaste 
donaties gekregen. De zondag dreigde even een 
domper te krijgen toen onze wagen van de politie 
een fl inke boete kreeg. Hierdoor ontstond spon-
taan de actie om met de pet rond te gaan in de Pit. 
Die boete was zo bij elkaar, het gevolg was dat elke 
extra euro een enorme boost heeft gegeven aan 
onze actie. Waar een klein dorp groot in kan zijn.
Wat een feest en wat een actie. Daarvoor willen wij 
iedereen bedanken!!!

Wij kunnen nu het enorme bedrag van € 1385,43 
geven aan het goede doel: CliniClowns.

Groetjes van Wout & Wout
en iedereen van de jeugdcarnaval Circus 2017

In gesprek met …. Prins Freek I en Prinses Marjon

We hoefden deze keer 
niet lang na te denken 
over onze gespreks-
partner voor ‘in ge-
sprek met…' Terwijl er 

links en rechts nog wat confetti neerdwar-
relt, de bierdampen optrekken en de laatste
carnavalsdeuntjes uit het geheugen verdwijnen, 
strijken we neer op de bank bij Freek en Marjon. 
Voor de doorsnee Huibuuk is gisteren de Carnaval 
afgesloten, maar onze Prins is nog steeds min of 
meer in functie. Weliswaar zonder steek en mantel, 
maar onder het motto van ‘alles voor volk en va-
derland’ was hij vanmorgen alweer vroeg aan het 
opruimen en schoonmaken in de Pit. Want ook dat 
hoort bij de Carnaval, we doen het samen! Zowel 
Freek als Marjon roemen de saamhorigheid die ze 
de afgelopen dagen en weken hebben ervaren. Car-
naval in Loën is een echt dorpsfeest, dat mogelijk 
gemaakt wordt door heel veel betrokken vrijwilli-
gers en uiteraard enthousiaste Huibuuke.

Op onze vraag wat voor het Prinselijk paar het 
hoogtepunt van de Carnaval was, antwoorden ze 
zonder aarzelen: “de receptie”, meteen gevolgd 
door “de optocht, de kinderoptocht, o ja, de alter-
natieve carnavalsmis, briljant! Maar ook de kinder-
bonte-middag en niet te vergeten het Huilalbal.” 
Met glunderende gezichten en een grijns van oor 
tot oor beschrijven ze de bijzondere momenten die 
ze meegemaakt hebben:

Voor het eerst in de zaal gezeten en niet meege-
daan met de Bonte Avond, in misschien wel 25 jaar! 
Het bouwen van de Prinsenwagen waaraan vanaf 
het Prinsenbal iedere zaterdag gewerkt is door 
mensen met twee rechterhanden en anderen die 

het vooral van hun fantasie moeten hebben. Met 
een gevolg van 65 man in een dubbeldekkerbus 
naar het ‘sleutel afhalen’, ruim twee keer zoveel als 
de gemiddelde Prins. Op vrijdagmiddag op de ba-
sisschool de asielzoekerkinderen van de schakelklas, 
die allemaal verkleed waren en te pas en te onpas 
“Alaaf” riepen. De zaterdagavond waar voor het 
eerst geen Carnavalsmis op het programma stond. 
“Mis het niet, was een geweldig alternatief,” aldus 
Marjon, “een mooi begin, met toch even een mo-
ment van bezinning.” De stunt waarbij het höfke 
van de Kapel onthuld werd, dat volgens Freek al 
opgenomen is in het groen-onderhoudsschema van 
de Fanfare. De prachtig verzorgde optocht waar hij 
ook voor het eerst alle deelnemers gezien heeft, 
omdat hij andere jaren altijd meeloopt met de mu-
ziek. Het jongetje op het kinderhosbal dat heel blij 
was met het speldje dat hij gekregen had, spontaan 
vertelde dat hij ze spaarde en op de vraag hoeveel 
hij er al had trots meldde: deze!

Zijn adjudant die haar rol met 
verve vervuld heeft. De hofkapel 
die steeds aanwezig was in het ge-
volg van de Prins. Het bestuur van 
de Huibuuke, dat enorm veel werk 
verzette. De regelmatige geza-
menlijke eetmomenten waardoor 
het makkelijker is om de topsport-
prestatie van een Prinsenbestaan 
vol te houden. De kinderen van de 
bestuurs- en raadsleden die er van-
morgen bij het opruimen ook wa-
ren en de handen uit de mouwen 
hebben gestoken: jong geleerd is 
oud gedaan. 
Elke nieuwe herinnering roept 
weer andere op. Het is duidelijk dat 
beiden er enorm van genoten heb-
ben. En inderdaad, het is voorbij 
voor je het in de gaten hebt!

Vanavond staat het Herringschelle nog op het pro-
gram maar daarna is het afkicken geblazen. Freek 
en Marjon hebben allebei de rest van de week nog 
vrij om rustig bij te komen en na te genieten. Mis-
schien ook om al weer na te denken over hun vol-
gende avontuur. De kans dat dat een reis wordt, is 
groot, want dat het een reislustig duo is, zien we 
aan de talloze grote foto’s aan de wand van all over 
the world.

Reizen kun je zoveel je wil, Prins worden van de Hui-
buuke, maar één keer en is iets om nooit te verge-
ten!



 Kruisboogschut(s)ters streden om koningstitel

Op zaterdag 25 februari rond 
12.30 uur kwamen onze kruis-
boogschutters weer bij elkaar 
om te strijden voor de konings-
titel van 2017. Onder het genot 

van een kopje koffi e met vlaai werd de baanloting 
gedaan. Rond 13.30 uur werd begonnen aan de 1e 
van 2 series over 25 tellende pijlen die om en om 
geschoten werden. Na ongeveer 1,5 uur zat de 1e 
ronde erop en werd een pauze gehouden waarin de 
tussenstand werd opgemaakt. Waar Ben v. d. Zan-
den naar voren kwam als 1e met 239 punten, Geert 
Arts 2e met 235 punten en Jacquelinne Kroef als 3e 
met 231 punten.

Na de pauze werden de banen opnieuw verdeeld en 
begonnen we aan de tweede serie.

Om ongeveer 17.00 uur waren we hiermee klaar 
en kon de totaalstand worden opgemaakt en daar 
kwam naar voren dat Ben v. d. Zanden met 474 pun-
ten 1ste is geworden. Ben kreeg uit handen van 
Geert Arts het koningskruis omgehangen.

De middag werd afgesloten met een heerlijk diner.

Ben, van harte gefeliciteerd met het koningschap.

Einduitslag:
 Stand 1e 2e Totaal
1 Ben 239 235 474 
2 Geert 235 237 472 
3 Jacquelinne 231 235 466 
4 Math 231 230 461 
5 Herman 229 231 460 
6 Chris 229 223 452 
7 Annie 214 224 438 
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Veldtoertocht

Op zondag 15 januari 
vond de jaarlijkse Coppis 
& Cruijsen ATB Veldtoer-
tocht plaats. Het was ide-

aal fi etsweer, lekker fris, een zonovergoten 
dag en er lag een dun laagje verse sneeuw. 
Winterwonderland in optima forma! De bij-
na 400 deelnemers stonden aan de start te 
trappelen om de bossen rondom Overloon in 
te duiken. Achteraf hebben we alleen maar 
positieve geluiden gehoord, iedereen heeft 
genoten van de prachtige omstandigheden.
Voor de klanten van Coppis & Cruijsen was 
de deelname gratis. Daarnaast maakten 
ze ook nog eens kans op een sportbril ter 
waarde van € 69,00 die beschikbaar werd 
gesteld door Mijling Speciaal Optiek in 

Venray. Onlangs is het lot getrokken en is de win-
naar van de sportbril bekend geworden: Ted van 
Glabbeek. Profi ciat Ted en veel fi etsplezier!

V.l.n.r. Mark Coppis, Ted van Glabbeek en Bernard 
Wilmsen.

Geweest: kookworkshop.

Woensdag 15 februari jl. zijn we 
naar kookstudio “De Garde” in 
Helden geweest. Daar hebben 
44 dames een workshop Itali-
aans koken gehad. Onder des-

kundige leiding van Marc Jacobs troffen de dames 
van de O.V.O. tegelijkertijd voorbereidingen om 
een geweldig viergangenmenu op tafel te zetten.
Vier groepen zorgden elk voor één gang. 
Tijdens de voorbereidingen werden de tafels gedekt 
en een drankje genuttigd. Na alle drukte en bedrij-
vigheid gingen we aan tafel. Groep 1 werd weer 
de keuken ingestuurd en we zagen hoe het voor-
gerecht (antipasta Lasagna) werd opgemaakt op de 
borden. In het kort werden de ingrediënten opge-
noemd, waarna iedereen kon beginnen met eten.
Groep 1 zette ook de vuile borden en het bestek 
in de keuken, alwaar een afwashulp de rest deed. 
Omdat het een open keuken betrof, konden we 
vanuit onze zitplaatsen zien hoe iedereen aan het 
werk was.

Groep 2 ging het tweede tussengerecht klaarmaken 
(Spaghetti aglio olio). De spaghetti hadden enkele 
dames zelf gemaakt van tipobloem, eieren en zout. 
Met twee verschillende pastamachines werd eerst 
een deegfl ap zeven keer door een machine gehaald 
en vervolgens door een andere die er de welbeken-
de slierten van maakte. Deze werden een tijdje te 
drogen gehangen.
Groep 3 zorgde voor het hoofdgerecht: bief Tourne-
dos met truffeljus, rucola, pesto, tomaat en risotto.
Groep 4 tenslotte had een heerlijk nagerecht ge-

maakt: Tiramisu. En wat een samenwerking; het liep 
als een trein. Iedereen was enthousiast! Het was ge-
zellig! Het was lekker! Het was geweldig!
De recepten zijn op onze site gezet. En natuurlijk 
ook de foto’s: www.ovooverloon.nl. 

Geweest: Wagyu farm Veulen.
Op dinsdagmiddag 21 februari hebben we met 
33 vrouwen een bezoek gebracht aan de Wagyu 
farm in Veulen. De St. Joseph Hoeve is de naam 
van de boerderij waar Wagyu Farm is gevestigd.
Dit is een pioniersboerderij, waar grootvader Sjeng 
Slangen als pionier hard heeft moeten werken om 
het bedrijf deze vorm te geven. Inmiddels heeft de 
3e generatie zich hier gevestigd: Jacquo &  Bianca 
Gerritsen-Slangen met hun 6 kinderen. Zij zijn sinds 
2011 in het bedrijf werkzaam. 

We werden ontvangen met een kopje koffi e of thee, 
waarna Bianca een presentatie gaf over de geschie-
denis van het Wagyu rund. “Wa” betekent “Japans” 
en “Gyu” betekent “rund”. Dit rund werd in Japan 
gebruikt als lastdier, dus niet voor de melk, niet voor 
het vlees en niet voor de combinatie hiervan. 

Eerst had het bedrijf 150 koeien, maar nu hebben 
ze er slechts 10. Jacquo heeft zich bijna geheel ge-
wijd aan de verkoop van het vlees. 90% daarvan 
gaat naar de horeca en de groothandel. Slechts 
10% wordt rechtstreeks aan consumenten verkocht 
in hun winkel. Zij kopen Wagyu runderen van een 
boerenbedrijf in Friesland en in Zuid-Limburg. Jac-
quo helpt de slager (in Soerendonk) met het uitbe-
nen en inpakken van het vlees, zodat hij ook zeker 



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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 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 

8, 15 en Cursusavond astrologie door Frank van Overbeek
22 mrt. € 25,00 per avond   
 
10 mrt. Muzikaal Verteltheater Henk Deters /Frans vd Pas 
 20.00 uur € 9,00     www.passievoorverhalen.nl 
 
11 mrt. De rite van de baarmoeder – Marjan ’t Lam 
 www.heel-zijn.nu        Aanmelden bij Marjan 
 
13 mrt. Engelenavond met Marielle Beks  20.00 uur  € 12,50
 
21 mrt. De Alleengeboren Tweelinghelft  20.00 uur    €15,00
 
27 mrt. Klanken van je Hart 20.00 uur    € 12,50
 
30 maart Workshop Shantala massage       19.30 uur     € 17,50

weet dat het vlees dat hij verkoopt van het Wagyu 
rund is. Dit rund wordt pas na 30 maanden geslacht 
en krijgt beter voer dan de gewone koe. Hierdoor 
en door de aanzienlijk langere tijd dat het dier in le-
ven is voordat het geslacht wordt, is het vlees duur-
der. Het kan oplopen tot boven de 100 euro per kilo. 
Dit is afhankelijk van het deel van het rund waarvan 
het vlees vandaan komt.

Na de presentatie kregen we een korte rondleiding 
buiten terwijl Jacquo al voorbereidingen trof om 
ons daarna enkele stukjes vlees te laten proeven. 
Voordat we huiswaarts keerden, was er gelegen-
heid om zelf wat vlees te kopen. Daarvan werd gre-
tig gebruik gemaakt.

Wat komt: 15 maart de crea-avond en 22 maart een 
thema-avond diabetes.

Fiets- en Wandelbeurs Gent succesvol

Afgelopen weekeinde was het Land van Cuijk te 
vinden op de Fiets- en Wandelbeurs bij onze zui-
derburen in Gent. Ook hier weer waren wij verte-
genwoordigd in de VisitBrabant-stand, samen met 
nog 3 andere participanten. Gedurende twee da-
gen hebben drie van onze Land van Cuijk-Groeters 
talloze mensen gewezen op de eindeloze fi ets- en 
wandelmogelijkheden in onze regio met ons nieu-
we routeboekje en daarbij onze verblijfsarrange-
menten onder de aandacht gebracht. Daar waar 
aangrenzende gebieden zoals De Kempen makke-
lijk door de beursbezoekers worden bezocht, is nu 
ook het Land van Cuijk op het bestemmingenlijstje 
van menig Vlaamse fi ets- en wandelliefhebber ge-
zet. Gedurende de vorige Fiets- en Wandelbeurs in 
Utrecht en die van afgelopen weekeinde werden, 
d.m.v. een winactie vanuit VisitBrabant, een kleine
2000 mailadressen verzameld. Al deze mensen wor-
den aangeschreven met onder andere het Land van
Cuijk aanbod. Drie Overloonse Land van Cuijk-Groeters: Jo van Gemert,

Tiny Willems en Theo Verdijk

Goed doel jubileumactie bekend

Van Gemert Installatiegroep uit Overloon-Mill be-
staat 50 jaar en viert deze mijlpaal met een speciale 
jubileumactie. In 2017 zal het bedrijf per verkocht 
zonnepaneel een bedrag doneren aan een maat-
schappelijk goed doel uit de regio. De maanden ja-
nuari en februari stonden in het teken van de zoek-
tocht naar een goed doel.

Uit maar liefst 42 unieke inzendingen is inmiddels 
één doel gekozen. Dit is de inzending van Wilma Ja-

cobs en Hetty Cornelissen geworden. Vanwege hun 
werk komen zij vaak in contact met oudere en min-
dervalide mensen. “Wij denken dat een DUOFIETS 
een mooie aanwinst zou zijn voor de oudere en/of 
mindervalide inwoners van Overloon en omgeving. 
Wij merken dat veel mensen graag naar buiten 
gaan en in een andere omgeving willen zijn, maar 
voor zichzelf een duofi ets aanschaffen is veelal te 
kostbaar.” 

Een duofi ets is een fi ets met elektrische ondersteu-
ning waar je met twee personen naast elkaar op 
kunt zitten. Eén persoon stuurt en beiden kunnen 
trappen. Samen met Stichting De Zonnegroet willen 
Wilma en Hetty de fi ets gaan verhuren (tegen een 
kleine vergoeding) en onderhouden. 

Aan het eind van 2017 zal duidelijk worden hoeveel 
zonnepanelen er verkocht zijn en dus welk totaal-
bedrag beschikbaar is voor de aanschaf van de duo-
fi ets. 
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Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

Overloon   -   0478 588 889   -   Venray
Keizersveld 54, 5803 AN Venray
www.goemansuitvaartzorg.nl

Homeopathie,  
een milde en 

effectieve 
geneeswijze voor 
uiteenlopende 

klachten. 
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Dankbetuiging 

Via deze weg willen wij u hartelijk 

danken voor uw steun en medeleven 

bij het afscheid van onze vader en opa 

Joop de Rouw

weduwnaar van Sonja de Rouw-Carpreau. 

Wij zijn bedroefd, maar dankbaar 

voor een lang en rijk leven in Overloon, 

dat na 42 jaar helemaal 

hun "thuis" is geworden. 

Anneke en Christian, Rémi, Guy, Anne-Marie 

 Sjef 
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Rabobank Clubkas Campagne
Dat de Rabobank Clubkas 
Campagne weer van start is 
gegaan, heeft u in een vorige 
uitgave ook al kunnen lezen, 

in de advertentie van SSS ’18.
Ook HOT heeft zich aangemeld voor deze campag-
ne, waarbij de Rabobank het verenigingsleven in de 
regio steunt.
Het bedrag dat de vereniging of club ontvangt 
wordt bepaald door het aantal stemmen.
We komen hierbij niet in het vaarwater van SSS’18 
want u mag op meerdere verenigingen stemmen.

Hiervoor moet u wel vóór 1 april lid zijn van de Ra-
bobank. De Rabobank stuurt een bericht dat u uw 
stem mag uitbrengen, wanneer u lid bent (Het lid-
maatschap is niet automatisch bij een rekening, u 
moet zich apart aanmelden als lid).
In de periode van 2 mei tot 22 mei 2017 kan er ge-
stemd worden.
Dus… als u HOT wilt steunen, breng dan uw stem 
uit op onze vereniging.

Alvast bedankt.

BOEKEN GEVRAAGD VOOR
DE BOEKENMARKT VAN DE LÓNSE BIEB

Zoals voorgaande jaren wordt ook dit jaar weer een 
boekenmarkt georganiseerd door De Lónse Bieb. 
Deze zal plaatsvinden een week voor het begin van 
de zomervakantie. U hoort daar te zijner tijd meer 
over.

Veel mensen zullen de voorjaarsschoonmaak weer 
aangrijpen om eens fl ink te gaan opruimen, waar-
schijnlijk ook de boeken. Wij vragen u de boeken, 
die u niet meer wilt bewaren ter beschikking te stel-
len aan De Lónse Bieb. Wij kunnen ze dan verkopen 

en mede dankzij de opbrengst kunnen we de bieb 
voor de Overloonse bevolking behouden.

Wilt u de boeken nu al brengen; dat kan. U kunt 
dan het beste contact opnemen met Betsie Hen-
driks, Stevensbeekseweg 2a, tel. 0478 – 642018. Met 
haar kunt u een afspraak maken.

Namens allen, die De Lónse Bieb een warm hart toe-
dragen: HARTELJK DANK.

Huishoudelijke Hulp Toelage

Huishoudelijke hulp via de 
WMO is dit jaar veranderd. 

Veel cliënten krijgen minder huishoudelijke hulp. 
Met HVT krijgen inwoners hulp voor een kleine ei-
gen bijdrage per uur. Hierbij geldt wel: op is op.

Voor wie is HVT? (HVT: Huishoudelijke Verzorging 
Toelage)
Veel mensen kunnen gebruik maken van HVT. U 
hoeft maar aan één van deze regels te voldoen:
•  U bent 75 jaar of ouder;
•  U maakt geen gebruik van huishoudelijke hulp

via de WMO, omdat u de eigen bijdrage te hoog
vindt;

•  U maakt gebruik van een voorziening via de WMO, 
WLZ of ziektekostenverzekering (verpleging, per-
soonlijke verzorging, woningaanpassing, rolstoel,
vervoer, begeleiding);

•  U ontvangt de maatwerkvoorziening huishoude-
lijke verzorging via de WMO en wil dit graag uit-
breiden;

•  U bent elke week actief als mantelzorger.

Wat kost HVT voor u?
Voor huishoudelijke hulp met de regeling HVT ver-

goedt de gemeente € 15,00 per uur aan de zorgaan-
bieder. Het bedrag dat u zelf betaalt, hangt af van 
het uurtarief van de zorgaanbieder. Dat tarief is niet 
bij alle zorgaanbieders hetzelfde. Vraag goed na bij 
de zorgaanbieder van uw keuze welk uurtarief hij 
hanteert. Een voorbeeld: het uurtarief van de zorg-
aanbieder is € 22,50. Daarvan vergoedt de gemeen-
te € 15,00. Uw eigen bijdrage is € 8,00 per uur.

Hoeveel uur HVT krijgt u?
U krijgt maximaal 150 uur HVT per jaar. Dat is 3 uur 
per week. Maar u kunt ook kiezen voor minder uren.

Waar vraagt u HVT aan?
U vraagt HVT aan bij een zorgaanbieder die ook de 
huishoudelijke hulp via de WMO verzorgt. In uw ge-
meente zijn dat:
•  Buurtdiensten: telefoon (06) 82006956, mail: box-

meer4@buurtdiensten.nl, www.buurtdiensten.nl

Hoe regelt u HVT met de zorgaanbieder?
U sluit een contract af met de zorgaanbieder van 
uw keuze. Samen maakt u afspraken over de hulp 
die u inkoopt via HVT. U betaalt de eigen bijdrage 
aan de zorgaanbieder.
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administraties en jaarrekeningen voor het MKB 
- belastingaangiften en fiscaal advies voor het MKB
- belastingaangiften en toeslagen voor particulieren
- gespecialiseerd in BTW-advies

Wim Geurts  
Federatie Belastingadviseur 
Theobaldusweg 23 
5825 BH  OVERLOON 
0478-641155 / 06-18882930 
info@geurts-administratie.nl 
www.geurts-administratie.nl 
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De Alleengeboren Tweelinghelft
Een bijzondere lezing door Mariet Verheijen in ’t Helder Overloon.

Op dinsdag 21 maart zal Mariet Verheijen uit Over-
loon een lezing geven met als thema: De Alleenge-
boren Tweelinghelft.

Mariet vertelt: “Zelf had ik nog nooit 
gehoord van een Alleengeboren 
Tweeling, totdat ik in begin 2015 
vernam dat ik van een tweeling ben 
in de baarmoeder. Het heeft veel 
teweeg gebracht in mijn leven.

“Wist jij dat 10% van de mensen een tweeling is en 
dat 90% daarvan zijn tweelingbroertje of zusje ver-
liest voor de geboorte. Dat houdt in dat 90% van de 
mensen een traumatische gebeurtenis heeft meege-
maakt voor dat hij geboren wordt. Veel alleenge-
boren tweelingen hebben te maken met eenzaam-
heid, verdriet en schuldgevoel.
Kinderen die niet blij en vrolijk kunnen zijn, het 
liefste alleen zijn, niet graag met anderen spelen 
en ontroostbaar zijn als ze verdrietig zijn. Mensen 
die zich vastklampen aan situaties en ver over hun 
eigen grenzen gaan om maar niet alleen gelaten te 
worden. Bang zijn om gezien te worden, er toch bij 
willen horen. Zich schuldig voelen en denken dat ze 

het nooit goed kunnen doen voor iemand anders.

Tijdens de lezing geef ik meer voorbeelden waar jij 
jezelf of je kind in kunt herkennen en wat je kunt 
doen om de problemen waar je mee worstelt op te 
lossen. En met 
vertrouwen en 
rust in jezelf kunt 
gaan leven.”
Kijkt u ook eens 
op de websi-
te van Mariet: 
www.marietver-
heijen.nl.

Datum: dinsdag 
21 maart, aanvang 20.00 uur; toegang € 15,00 incl. 
koffi e/thee. 
Plaats: Ontmoetingspunt ’t Helder in Overloon, ge-
legen aan de Helderseweg 31.

U kunt zich hier aanmelden voor de lezing via email 
t-helder@ziggo.nl of telefonisch via tel.nr. 0478-
641404 / 06-27007511.

�
TE HUUR GEVRAAGD: 

Zelfstandige (betaalbare -) woonruimte 
in (omgeving) Overloon. 

Mocht je iets weten dan hoor ik het graag! 
Alvast bedankt. 

T: 06 - 14897936

Kindervakantieweek 2017

Na alle ‘opbouwende’, 
enthousiaste en  erg po-
sitieve reacties n.a.v. onze 
eerste kindervakantie-

week afgelopen jaar, gaan wij natuurlijk voor een 
tweede editie!
De voorbereidingen zijn inmiddels reeds begonnen, 
dus zet maar vast in de agenda:
Kindervakantieweek 2017

dinsdag 18 juli  /  woensdag 19 juli  / donderdag 20 juli

Opgeven kan vlak na de meivakantie; we houden 
jullie graag op de hoogte via schoolnieuws en Ons 
Eigen Erf. Voor vragen en suggesties vind je hier-

onder ook onze contactgegevens met het (let op) 
nieuwe e-mailadres!

Met sportieve groet,
Werkgroep kindervakantieweek

sjiloverloon.nl/kindervakantieweek 171450
kvwoverloon@hotmail.com
facebook.com/KindervakantieweekOverloon
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U i t v a a r t v e r z o r g i n gU i t v a a r t v e r z o r g i n g

Gerr i t  Ar ts

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

www.br iensveld .n l
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Overloonse Bridgeclub

We zijn aan de lentecompeti-
tie begonnen. Dat zijn ook 6 zittingen. Op deze 1e 
zitting waren de drie sterkste paren in de gele lijn:
1 Jac Huijs & Piet Willems 65.63%
2 Truus Kusters & Bert Vloet 64.58%
3 Corrie Hartong & Math Keulards 63.54%

In de rode lijn:
1 Luus & Wim van Son  62.85%
2 Mia & Sef Lommen 59.72%
3 Thera & Jan van Gaal  59.03%

In de groene lijn:
1 Nellie & Piet Botden 61.25%
2 Annet & Joop Timmer 60.67%
3 Irma Huijs & Adele van Leuken 60.00%

Tijdens de carnavalsweek was er geen bridgen.

♠ ♣♥ ♦

Agenda
2017
8 maart
OVO, Internationale Vrouwen-
dag m.m.v. COA, De Pit, 20.00 uur
9 maart
EHBO, herhalingsles, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
10 en 11 maart
Zonnegroet, NLdoet
11 maart
Zonnegroet, Verwendag, Gilde-
huis, 10.30 - 16.00 uur
11 maart
Gilde, oud papier ophalen
11 maart
AV Sporting, start beginnerscur-
sus hardlopen, bij De Raaijhal, 
9.00 uur

12 maart
KBO en SWOGB, Uit op Zondag 
met dialectwerkgroep en Mia 
Deckers, De Pit, 14.30 - 16.00 uur
15 maart
OVO, creatieve avond, De Pit, 
20.00 uur
18 maart
MSV, Jeugd motorcrosswedstrij-
den MON, circuit Duivenbos
19 maart
MSV, Nationale motorcrosswed-
strijden 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
Bosruiterkes, Clubkampioen-
schappen
26 maart
Oorlogsmuseum, Battlefi eld tour
27 maart t/m 1 april
Samen Sterk voor goede doelen, 
Collecteweek
31 maart
Tennisclub, Mix-tennistoernooi 
60+
31 maart
KBO, Samen Eten
5 april
OVO, creatieve avond, De Pit, 
20.00 uur

Jubileumconcert van Streekkoor Canthonis

Streekkoor Canthonis viert op zondag 26 maart 2017 
om 15.00 uur in de H. Theobalduskerk te Overloon 
het 15-jarig bestaan met

“Ein deutsches Requiem” van Johannes Brahms

Voor de uitvoering van dit grote werk is de basisbe-
zetting van het koor (45 leden) uitgebreid met een 
20-tal projectzangers. Het begeleidend orkest is het
Canthonis kamerorkest dat is samengesteld uit 20
professionele- en semiprofessionele musici. De solis-
ten zijn de sopraan Heleen Meijer en Hans de Vries,
bariton.
Alles onder leiding van de dirigent Fred Weijers.

Brahms gaat heel anders met het idee van een re-
quiem om. De centrale gedachte van het werk is 
niet de eeuwige rust van de overledenen, maar bo-
ven alles de troost voor degenen die het leed dra-

gen, troostrijke muziek dus voor de levenden. 
Zo begint Brahms het requiem met de tekst “Selig 
sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet 
werden” (zalig zijn die treuren, want zij zullen ver-
troost worden,  Matteüs 5:4). 
Brahms koos teksten uit het Oude en Nieuwe Tes-
tament en ook uit apocriefe boeken, die de nabe-
staanden helpen hun lijden te verlichten en de on-
omkeerbaarheid van de dood te accepteren.

Kaarten voor dit bijzondere concert kunnen besteld 
worden via e-mail: secretariaat.canthonis@gmail.
com en bij de leden van het koor.

De entreekosten zijn € 15,00 en voor jongeren t/m 
15 jaar € 7,50.
Meer informatie kunt u vinden op
www.canthonis.nl.
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6 april
OVO, excursie Bronlaak in Oploo, 
13.00 uur vanaf 14 Oktoberplein
8 april
Gilde, oud papier ophalen
9 april
AST Overloon, Autocross, Baltus-
senweg, 11.00 uur
9 april
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
De Pit, 14.30 -16.00 uur
13 april 
KBO, IVN-wandeling
13 april
EHBO, herhalingsles, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
15 april
Freunde Echo, paaszaterdag met 
gastkapel 
19 april
OVO, interieur, De Pit, 20.00 uur
20 april
KBO, Alg. Ledenvergadering, De 
Pit, 14.00 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 Okto-
berplein
27 april
Stichting Oranjefeesten, Activi-
teiten i.v.m. Koningsdag, Gilde-
terrein, vanaf 10.00 uur
28 april
KBO, Samen Eten 
7 mei
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
De Pit, 14.30 -16.00 uur
10 mei
OVO, wensambulance Brabant, 
De Pit, 20.00 uur
11 mei
EHBO, herhalingsles, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
13 mei
Gilde, oud papier ophalen
18 mei
KBO, Dagreis
19 t/m 24 mei
Overloonse bedevaart, Lourdes-
reis
20 en 21 mei
Oorlogsmuseum, Militracks
21 mei
Eerste H. Communie, kerk 

21 mei
Oker, Sneakpreview jubileum-
show “Het Pentagram Mysterie”, 
De Weijer Boxmeer, 14.30 uur 
22 mei
Dorpsraad, vergadering, De Pit, 
20.00 uur
24 mei
OVO, afsluitingsavond - fototocht 
door Overloon, 18.00 uur vanaf 
14 Oktoberplein
26 mei
KBO, Samen Eten
8 juni
EHBO, herhalingsles, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
10 juni
Gilde, oud papier ophalen
11 juni
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
De Pit, 14.30 -16.00 uur
19 juni 
Dorpsraad, vergadering, De Pit, 
20.00 uur
30 juni
KBO, Samen Eten
8 juli
Gilde, oud papier ophalen
11, 12 en 13 juli
Zonnegroet, Rolstoeldriedaagse
22 en 23 juli
MSV, Internationaal jeugd motor-
crossweekend, circuit Duivenbos
28 juli
KBO, Samen Eten
12 augustus
Gilde, oud papier ophalen
19 en 20 augustus
Oorlogsmuseum, Santa Fe Event 
2017
25 augustus
KBO, Samen Eten
26 en 27 augustus
Cultuurfestival “Schijt aan de 
Grens”, 2e editie
9 september
Gilde, oud papier ophalen
14 september
KBO, IVN-wandeling
22 september
Loën wet ‘t, spelavond
23 september
Loën wet ‘t, prijsuitreiking
23 september
Jubileumshow Zang & theater-
groep Oker 1977 - 2017, première 
avondvoorstelling, De Pit
24 september
Jubileumshow Zang & theater-
groep Oker 1977 - 2017, middag-
voorstelling, De Pit

29 september
KBO, Samen Eten
29 september
Jubileumshow Zang & theater-
groep Oker 1977 - 2017, avond-
voorstelling, De Pit
30 september
Jubileumshow Zang & theater-
groep Oker 1977 - 2017, avond-
voorstelling, De Pit
7 oktober
Fanfare, Brabantse Humoravond
8 oktober
Oorlogsmuseum, Crossroads
14 oktober
Gilde, oud papier ophalen
15 oktober
Fanfare, Bondsconcours, Oranje-
rie Roermond
22 oktober
MSV, 4x4 rijden door Land Rover 
Club Holland, circuit Duivenbos
27 oktober
KBO, Samen Eten
28 oktober
Freunde Echo, FEN avond
29 oktober
Allerzielenviering, Theobaldus-
kerk, 14.30 uur
11 november
Gilde, oud papier ophalen
16 november
KBO, IVN-wandeling
18 november
HOT, Het geheugen van water, de 
Weijer Boxmeer
24 november
KBO, Samen Eten
25 en 26 november
HOT, Het geheugen van water, 
De Pit
9 december
Gilde, oud papier ophalen
29 december
KBO, Samen Eten

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



1

A
an

bi
ed

in
ge

n 
zi

jn
 g

el
di

g 
va

n 
6 

t/
m

 1
1 

m
aa

rt
 2

01
7.

VLEESWARENKOOPJE 

SPECIAL

Bij 100 gram gebraden rosbief 

Speci(al)  
zonder naam  

100 gram 165
Centen, keurslager
Irenestraat 3, Overloon
Tel. 0478-64 12 58
www.centen.keurslager.nl

GRATIS 
100 gram vleessalade

ELKE WOENSDAG

Gemengd of  
rundergehakt 

2x 500 gram 650

Lekker gekruid 
tartaar Knapperig 

katenspek

Frisse prei 
en ui 

Gesmolten 
cheddarkaas

Welke naam krijgt onze 
nieuwste Special? Kom naar 
de winkel of kijk op 
www.keurslager.nl 
en maak kans 
op een jaar lang 
gratis Specials!

Proef, verzin en win

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

1

VRIJDAG, ZATERDAG  
en ZONDAG open  

van 12.00 tot 18.00 uur

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON

HENCKENS AANHANGWAGENS

& PAARDENTRAILERS

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

De Oude Molen 3
Overloon
tel. 0478-640304

www.henckensoverloon.nl

VERKOOP

ONDERHOUD

VERHUUR

• Nieuwe en gebruikte
aanhangwagens en
paardentrailers

• Onderdelen van alle
merken

• Reparatie en keuring van
alle merken

• Aanhangwagens en
paardentrailers

Warme Bakker Degen 

Reclame: 13 t/m 18 maart 
• Kruimelvlaai  €   7,25 
• V-kornbrood  €   2,30 
• Kaiserbroodje  €   0,30 

Reclame: 20 t/m 25 maart 
• ¾ Advocaatvlaai  €   8,40 
• Vezelbrood  €   2,30 
• Pistoletje  €   0,30 

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

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

Jong geleerd
is oud gedaan

Open nu

het JongWijs
pakket

Leer uw kind stap voor
stap met geld omgaan



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 maart
aanleveren uiterlijk 15 maart 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


