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Volksmuziek uit Tsjechië in Overloon
Op
paaszaterdag
komt de Tsjechische
topkapel Túfaranka
naar Overloon op uitnodiging van de plaatselijke blaaskapel Freunde Echo.
Beide kapellen hebben een jarenlange vriendschapsband die verder gaat dan alleen maar muziek maken,
hoewel natuurlijk de Moravische volksmuziek de belangrijkste binding is tussen beide. Volksmuziek gespeeld door Túfaranka klinkt gewoon precies zoals het
bedoeld is. Vol passie en trots worden de volksliedjes
gespeeld en daarbij wordt ook veel gezongen. Túfaranka heeft een prachtige zangformatie bestaande uit
2 vrouwen en twee mannenstemmen. Alle liedjes hebben een boodschap waarin o.a. de liefde, verdriet, afscheid, blijdschap, vriendschap, wijn, bier of het mooie
Moravische land wordt bezongen. Jan Bilek, 1e tenorspeler, is de kapelleider van deze prachtige kapel.
De kapel heeft vriendschap en de familieband hoog in
het vaandel staan. Regelmatig organiseren ze daarom
ook feestjes, bbq’s en wijnavonden met als doel de onderlinge vriendschapsband levendig te houden. Het is

als een groot gezin dat zo vaak mogelijk samen wil
zijn ook buiten het muziek maken om. Dit is meteen
ook de kracht van de kapel. Freunde Echo heeft vorig
jaar persoonlijk mee mogen maken hoe het is om in
de Túfarankafamilie opgenomen te worden. Het werd
een avond vol gezelligheid, wijn, bier, eten, verhalen
en blaasmuziek.
Túfaranka heeft inmiddels een vijftien tal cd’s uitgebracht en een muziek-dvd. Optredens worden verzorgd in heel Europa met als belangrijkste landen en
regio’s, Tsjechië, Moravië, Slowakije, Oostenrijk, Duitsland en natuurlijk Nederland.
Reserveren kan telefonisch via J. Jacobs 0478 641516 of
via de website van Freunde Echo www.blaaskapel.nl.
Locatie Gemeenschapshuis ‘de pit’ in Overloon. Zaal
open vanaf 18.00 uur. Kaarten kosten in de voorverkoop € 15,00 en aan de avondkassa € 17,50.
Freunde Echo opent de avond om 18.30 uur en rond
20.15 uur zal Túfaranka het podium betreden.
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HET WEER
Maart eerst somber en nat, nadien
juist droger en flink zonnig
De eerste meteorologische lentemaand begon aan
de sombere kant. Er viel elke dag wel regen en de
temperaturen waren nog vrij redelijk te noemen.
Toch haalden we op de 6e en de 7e de laagste maximumtemperatuur van deze maand.
Op beide dagen bleef de meetbuis steken bij 8 à 9
graden. Overigens regende het op de 4e en de 8e
meer dan 10 mm. Op de 18e was dat ook het geval. Maar de grootste dagsom was op de 8e, toen ik
bijna 14 mm kon aftappen.
Na het sterk wisselvallige weertype in de 1e decade volgde juist een droge periode van ruim 1 week
met meer zon en wat oplopende temperaturen. De
nachten werden wel wat frisser. Rond de 18e zorgde een depressie voor enkele sombere dagen, maar
juist wel hoge minimale waardes. Die liepen die dag
op naar ruim 9 graden. Met aanvang van de laatste
maartperiode zorgde een krachtig hogedrukgebied
voor een standvastig droog en zeer zonnig weerbeeld.
Ook liepen de temperaturen nog verder op en haalden we nog de grens van 20 graden. Dat betekent
een warme dag. Dat gebeurde op 28e, de 30e en ook
op de 31e maart. Op de laatste maartdag bereikten
we de waarde van 22 graden en daarmee werd dit
de warmste dag van de maand. Die 3 warme da-

gen zijn wel bijzonder, maar zeker niet extreem. Op
28 maart in het jaar 1989 kon ik zelfs een zomerse
dag van ruim 25 graden noteren. Dat was nog nooit
voorgekomen!
Door de vrij hoge maximumtemperatuur is het gemiddelde opgelopen naar 8.7 graden over de hele
maand. Dat betekent plaats 4 in de top 10. Normaal
is 6.3 gr.
Het totaal aan neerslag komt op mijn station uit op
60 mm. Een klein tekort.
Door het zeer zonnige slot van de maand hadden
we met ruim 170 uren nog een groot overschot.
Normaal schijnt de warmtebron in maart 115 uren.
Daarmee komt maart op plaats 5 in de top 10 terecht. Nummer 1 blijft 2003 met 213 uren.
Inmiddels zijn we aan april begonnen. Deze grasmaand begon redelijk, maar licht wisselvallig. De
temperaturen waren nog een fractie boven normaal.
Hoe het verder gaat, kun je volgen als je afstemt
en luistert naar mijn dagelijkse weerpraatje via radio MAASLAND FM 89.6 en wel om 12.30, 13.30 en
17.15 uur.
Ook op alle werkdagen via radio VENRAY FM 90.2 in
de ochtend- en avonduren.
Weerman Bert Vloet

Het mag geen naam hebben
Info-avond “De Pit Duurzaam”: Daar zullen we op drinken - om de kas te spekken…!
Alles wat we niet op ons dak willen, gaat op het dak van het Museum - Dumpdak…!
Bromseizoen weer begonnen: Je hebt er die het hele jaar brommen - maar die zijn niet van “De Vlotter”.

Palmpasen gezinsviering op zondag 9 april
om 10.30 uur in de kerk te Overloon.
Wij nodigen alle kinderen
van jong tot oud uit om
een versierde palmpaasstok mee te brengen naar
de kerk. Hoe je deze maakt
kun je vinden op www.samueladvies.nl.
Maak er met hulp van je
ouders iets moois van.
De communicanten in het bijzonder worden uitgenodigd om in deze viering aanwezig te zijn. Meteen
aansluitend op de viering gaan de communicanten
Kerkberichten
Vieringen 9 april – 22 april
Zondag 9 april 10.30 uur Palmzondag
Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan Donders
Acolieten: Gerda Willems
Koor: Dames- en Herenkoor
Intenties: eerste jaargetijde voor
Theo van Son
Zondag 16 april 10.30 uur
Hoogfeest van Pasen
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Gerda Willems
Koor: Dames- en Herenkoor

met broertjes en zusjes te voet naar Huize Loôn om
de palmpaasstok af te geven
aan een bewoner daar. Heel
vroeger was dit de traditie.
De andere kinderen mogen
hun palmpaasstok aan iemand in de kerk geven of
aan iemand waarvan zij denken dat iemand er heel blij
mee zal zijn.
Tot dan allemaal.

de overleden familie CleutjensLinders, een bijzondere intentie,
voor de familie (de levende en
overleden leden) Verhoeven-Verstraaten uit Oploo.
Zaterdag 22 april 19.00 uur
Gebedsviering
Koor: Palet

Kosterdienst
2 april – 8 april
Jan Hendriks, tel. 641753
9 april – 15 april
Tiny Willems, tel. 641814
16 april – 22 april tot 18.00 uur
Nelly van Gemert, tel. 642504

Intenties: jaargetijde is voor Riky
van der Hoff-van de Mortel, Jos
de Greef

22 april vanaf18.00 uur – 29 april
Jan Hendriks, tel. 641753

Overleden

Vieringen in Huize Loôn

15 maart Jo Janssen-Hendriks,
75 jaar
21 maart Jac Philipsen 88 jaar

Maandag 10 april 19.00 uur
Eucharistieviering
Maandag 17 april 19.00 uur
Eucharistieviering

Intenties: Pastoor van Boxtel,

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
Indien u uw intentie voor de vieringen van 22, 23
en 30 april bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze
uiterlijk dinsdag 18 april 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

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.

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 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

Zanggroep Palet weer op weg met ‘Een Weg’
Voor het vierde achtereenvolgende jaar voert Palet
het passiespel ‘Een Weg’ uit.
Met teksten van Cees van Leeuwen en muziek van
Geert Verhallen.
Op zondag 9 april spelen we in Heerlen en op dinsdag 11 april spelen we in Cuijk. Voor informatie over
de voorstelling, locatie en entree verwijzen wij u
graag naar de website www.zanggroeppalet.nl.
Wij mensen zijn met zijn allen constant op weg, let-

terlijk ons verplaatsend van hier naar daar, dichtbij
en veraf, maar ook op ons levenspad. Over dat laatste vertelt de voorstelling ‘Een Weg’. Op ons levenspad ontmoeten we andere mensen die voor korte of
langere tijd met ons meelopen. Ieder van hen met
hun eigen inhoud, eigen bagage, eigen kleur. Als
hun pad uiteindelijk afwijkt van het onze, laten ze
hun kleur, hun indruk bij ons achter.
In stilte, beweging en muziek hopen wij u te ontmoeten in Heerlen of in Cuijk.

Status De Pit naar duurzaam
Zoals vorige keer gemeld is er
een energiescan uitgevoerd
door een deskundige.
Hier zijn diverse mogelijkheden onderzocht. Al met
al zijn de mogelijkheden beperkt vanwege het feit
dat het merendeel nieuwbouw is en er reeds veel
goed is ingeregeld.
Waar liggen nog wel kansen:
• De blauwe zaal heeft nog veel energieverbruikende verlichting. We gaan kijken of we deze kunnen
vervangen voor LED verlichting. Dit zou een besparing per jaar van een 7000 kWh per jaar kunnen opleveren, ruim 800 euro/jaar.
• In enkele vergaderzalen is meer verlichting in gebruik dan noodzakelijk. Hier kunnen we simpel
enkele lampen eruit halen.
• De ‘python’ (bierkoeling) staat het gehele jaar
aan terwijl deze alleen rond de carnaval wordt gebruikt. We zouden deze een groot deel van het
jaar uit kunnen schakelen.
• De aansluitingen in elektra en gas zijn beduidend
groter dan noodzakelijk. Door deze te reduceren
besparen we geen energie maar wel vaste lasten
voor de capaciteit van de aansluiting. Hier is een
besparing van een 500-800 euro per jaar haalbaar.
De studie maakt wel duidelijk dat, willen we de
doelstelling van 10.000,- euro per jaar aan kostenbesparing voor De Pit halen, het geplande zonnedak via de energiecoöperatie cruciaal is voor onze
doelstelling.

Hieromtrent hebben we ook meer informatie.
We hebben op basis van diverse offertes een business-case laten maken door onze adviseur. Op basis
hiervan verwachten we dat de deelname aan de coöperatie reeds kan tegen een investering, afhankelijk
van het aantal deelnemers, tussen de 325-350 euro
per paneel. Een paneel zal een opbrengst hebben
van een 235 kWh per jaar. Dit gaat via opbrengst en
belastingvoordelen een rendement opleveren van
een 4,5% per jaar. Oftewel beduidend meer dan de
huidige rente bij de bank. Ons doel is een zonnedak
van 600 panelen, waarbij er 300 voor kleinverbruikers zijn (particulieren en kleine ondernemers). We
hebben besloten dat we bij een deelname van 200
stuks voor particulieren het project zullen realiseren. Er hebben inmiddels reeds 6 belangstellenden
gemeld dat ze mogelijk interesse hebben om mee
te doen. Samen reeds voor meer dan 100 panelen.
We leggen nu de laatste hand aan de details en een
informatiebrochure. Op woensdag 12 april is er dan
om 20:00 in De Pit de informatieavond waarop we
het project zullen toelichten. Iedereen die belangstelling heeft, is daar van harte voor uitgenodigd.
We werken hard aan een website www.overloonduurzaam.nl en een mailadres info@overloonduurzaam.nl om jullie vanaf daar van informatie te kunnen voorzien. We hopen deze site vóór 12 april in de
lucht te hebben.
Groeten en allen tot 12 april.
Namens ‘De Pit duurzaamteam’: Eric, Antwan, Stijn

Ted van Glabbeek ATB-Kampioen 2016-2017
De TKO is een actieve vereniging
met veel enthousiaste toerfietsers
en ATB-ers. De afgelopen winter
hebben we weer een heel mooi ATB-seizoen doorlopen. Meestal gaan we dan met een groep van
zo’n 15-20 leden naar ATB-tochten in de omgeving.
Prachtige tochten zijn er gereden in Limburg, Oost
Brabant, en Gelderland. Soms koud, soms modder,
maar heel vaak mooie tochten door velden en bossen. Op 12 maart jl. werd de seizoenswissel gehouden. Dit betekent dat we weer allemaal overstappen op de racefiets.
Tijdens de seizoenswissel werd onder het genot van koffie met een worstenbroodje ook
de ATB-kampioen bekend gemaakt. Dit keer
werd dat geheel verdiend: Ted van Glabbeek!
De jury roemde zijn regelmatige aanwezigheid, zijn
enthousiasme en zijn behulpzaamheid tegenover
andere fietsers. Kortom: een drijvende kracht in het
ATB-en.
Lijkt sportief en gezellig fietsen je wat? Dan kun je
vrijblijvend een paar weken mee fietsen.

Voor meer informatie zie: www.toerklub.nl.

Ted rechts op de foto (foto: Jo van Gemert)

KBO’S AGENDA

(Bond opgericht anno 1955)

vanaf 5 april
ZONDAG 9 APRIL: Uit op zondag. Van half drie tot
vier uur. Gratis en voor iedere geïnteresseerde. In de
Pit. Programma: Jan Nellissen vertelt. Zie verder de
aankondiging elders in dit blad.
MAANDAG 10, Di. 11, WO. 12, (DO. 13) APRIL: Oosterse Maaltijddagen in restaurant China. Leden hebben het informatie- en aanmeldingsformulier reeds
lang in bezit. Zoals altijd valt er te kiezen uit liefst
vijf zittingen! Aanmelding inmiddels gesloten.
DINSDAG begint het fietsen voortaan om half twee
als gevolg van het ingaan van de zomertijd. De
plaats van vertrek blijft wel hetzelfde, namelijk op
het plein bij de Pit.
WOENSDAG 12 APRIL: Koken voor ouderen. Om 12
uur in de Pit. Tachtig-plussers die in aanmerking komen, zijn al uitgenodigd.
DONDERDAG 13 APRIL: IVN-wandeling door Boschhuizen tussen Venray en Geysteren. Onder leiding
van IVN-gids Ben Verheijen. Aanvang: 13.30 uur.
Voor aanmelding en vertrektijd hier belt u Jan Lamers op 640125 of Christine Hendriks-Arts (641719).
Zie verder in de Nieuwsbrief van april.

DONDERDAG 20 APRIL: Algemene Ledenvergadering. Aanvang: 14.00 uur. In de Pit. Meer informatie
hierover belandt een dezer dagen in de brievenbus
bij de leden d.m.v. de uitnodiging ter vergadering
en de Nieuwsbrief, welke vergezeld zullen gaan van
de Ons en de informatiefolder over de Dagreis van
18/5 en over de meerdaagse reis naar Friesland.
VRIJDAG 28 APRIL: Bijeenkomst van Samen Eten in
“In de Keulsche Pot”. Aanvang: 17.30 uur.
Aanmelden bij Christine Hendriks-Arts (641719).
WOENSDAG 10 MEI: Koken voor ouderen. Om 12.00
uur in de Pit (op uitnodiging op basis van verjaardagsdatum en leeftijd).
ZONDAG 14 MEI: Uit op zondag. Nadere informatie
volgt.
DONDERDAG 18 MEI: Dagreis naar de Veluwe. Meer
informatie ontvangen leden rond de datum van 5
april aanstaande.
Belangrijke datum: Bedevaart naar Kevelaer op 6
juni. Vrijhouden!

Fanfare Vriendenkring op concours!
Fanfare
Vriendenkring
Overloon viert in 2017 haar
110-jarig bestaan en gaat
in dit bijzondere jaar op zondag 15 oktober deelnemen aan een concertconcours. Tegenwoordig wordt
het ook weleens aangekondigd als een ‘beoordelingsconcert’. De komende tijd zullen we jullie meer
overtellen over de voorbereidingen richting dit concours, maar eerst willen we graag wat uitleg geven
over zo’n concours. Want wat is dat nou eigenlijk?
Orkesten zijn ingedeeld in verschillende secties: Harmonie, Fanfare of Brassband. Er kan bij concertconcoursen worden meegedaan in de Introductiedivisie
of in de 1e t/m 5e divisie.
Fanfare Vriendenkring neemt deel in de 1e divisie,
de hoogst haalbare divisie in de amateurmuziek.
Tijdens het concours spelen we drie werken. Een
inspeelwerk wat is bedoeld om te wennen aan de
akoestiek van de ruimte, je stoelpositie fijn af te
stellen zodat je de dirigent ook echt goed kunt zien
en eventueel de zuiverheid aan kunt passen. Dit
stuk wordt verder niet beoordeeld. Verder moeten
er verplicht twee werken gekozen worden uit de
landelijk door de muziekbond vastgestelde lijst, die
allebei voldoen aan het niveau van de divisie waarin
je uitkomt.
Puntentoekenning
De jury bestaat uit drie personen, die (ieder voor
zich) van het concoursoptreden een verslag maken.
Per jurylid worden de werken gezamenlijk met
maximaal 100 punten gewaardeerd. De puntentotalen van
de jury worden opgeteld en
gedeeld door het aantal juryleden. Het aan een orkest toe
te kennen puntenaantal kan
maximaal 100 punten zijn. Een
orkest degradeert indien het
minder dan 70 punten heeft.
Een orkest promoveert indien
het 85 of meer punten behaalt
(behalve als je al in de 1e divisie speelt natuurlijk). Een or-

kest dat 90 of meer punten behaalt, krijgt door de
jury het predicaat ‘met lof’ toegekend. Nadat de
concourswerken gespeeld zijn, volgt het wachten
tot de jury het oordeel heeft geveld. Bij het bekendmaken van de uitslag is de spanning te snijden!
Resultaten in het verleden
Voor onze fanfare is het allesbehalve de eerste keer dat we op concours gaan. Sterker nog:
in het verleden gingen we veel vaker dan nu.
Sinds 1978 komt Fanfare Vriendenkring uit in
de 1e divisie (voorheen superieure afdeling).
Daar zijn we stiekem best een beetje trots op.
Maar om in de 1e divisie te mogen blijven spelen,
moeten we (net zoals bijvoorbeeld de voetballers
van SSS ’18) laten zien dat we die divisie ook waard
zijn. Om de 4 à 5 jaar ben je als orkest dan ook verplicht om je te laten ‘beoordelen’.
Voorbereidingen
De komende maanden is het fanfareorkest druk
bezig met de voorbereidingen. Er zal uren gerepeteerd worden, we gaan op repetitieweekenden en
we volgen workshops van verschillende professionele muzikanten. Het belooft een bijzonder jaar te
worden en in Ons Eigen Erf zullen we regelmatig
van ons laten horen.
Mocht u het leuk vinden om erbij te zijn; noteer dan
de datum van ons concours alvast in uw agenda. Op
15 oktober a.s. is het zover. Dat lijkt ver weg, maar
voor de muzikanten is het binnen de kortste keren
zover!

Bijzonder Lunchconcert
Wilt u even loskomen van alle drukke dagelijkse
werkzaamheden? En de ziel laven met een uurtje
cultuur op hoog niveau? Bezoek dan vrijdag 21
april om 12.30 uur het lunchconcert door organist
Geert Verhallen en Vrouwenkoor Chablis uit Nijmegen, onder leiding van Caroline Westgeest. Op het
programma staan composities van o.a. Mendelssohn, Tormis, Kodaly, en het beroemde Ständchen

van Franz Schubert uitgevoerd samen met bariton
Roel Schutgens. Kortom: een aanrader met zo’n
boeiend programma.
Datum/tijd: vrijdag 21 april 12.30 uur
Plaats: Theobalduskerk, 14 Oktoberplein 9, 5825 CC,
Overloon
Entree: gratis, vrijwillige bijdrage na afloop

Wandeling
Boschhuizerbergen
Op donderdag 13 april organiseren KBO en IVN een
wandeling door het mooie gebied ‘de Boschhuizen’.
Een groot heide- en stuifzandgebied dat ontstaan
is na de laatste ijstijd en ongeveer 190 ha groot is.
Mooie jeneverbesstruwelen afgewisseld met stuifzandvlakten en een boekweitveldje uit vroeger tijd.
Vanaf 1920 is men begonnen met het aanplanten
van percelen grove den voor de houtproductie. Het
gebied is grotendeels eigendom van de Stichting
Het Limburgs Landschap.

Tijdens de wandeling wordt voldoende aandacht
besteed aan wat er groeit en aan het gebied op zich.
‘Nieuwsgierig’? Ga dan mee en geef je op bij Christine Hendriks-Arts, tel. 641719.
De wandeling vindt plaats onder begeleiding van
Ben Verheijen.
Donderdag 13 april: vertrek 13.30 uur vanaf ‘de Pit’.
De wandeling duurt ongeveer 2 uur.
PS: stevig schoeisel is aan te bevelen.

MUSICAL-LES VOOR KIDS VANAF 5 JAAR! MAANDAG OM 15.45 UUR!

MUSICAL-LES VOOR TIENERS VAN 13 +! DINSDAG OM 20.30 UUR!
BEL VOOR PROEFLES: 642787
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Opschoondag......Heitje voor ’n karweitje 2017
Zorg voor de natuur is, naast samen
spelen en samen op avontuur gaan,
altijd al een belangrijke doelstelling geweest van de scoutingbeweging. Elke bever, welp, scout en explorer belooft bij
de installatie dat hij/zij zorg zal hebben voor de natuur en het milieu. Eén dag per jaar zijn de leden
van Scouting Overloon hier heel speciaal mee bezig,
en wel op de landelijke Opschoondag. Zo hebt u afgelopen vrijdag 24 en zaterdag 25 maart weer veel
van onze scoutingleden aan het werk kunnen zien
in het centrum en op de toegangswegen van ons
dorp. Samen met enkele andere verenigingen en
werkgroepen, die meer actief waren in de buitengebieden, hebben we Overloon weer netjes schoongemaakt.
Op zaterdag 15 april, paaszaterdag, kunt u zelf ook
weer een beroep doen op een van onze jeugdleden
om uw stoep of tuin netjes schoon te maken.
Ook voor andere karweitjes staan ze graag klaar om
ze voor u uit te voeren, zodat u met een opgeruimd

en tevreden gevoel Pasen kunt vieren. De kinderen
krijgen bij dit gebeuren natuurlijk een fijn gevoel
als ze voor het gedane karweitje een heitje mogen
ontvangen.
Wij willen graag nog eens herhalen dat de meeste
kinderen echt liever iets doen voor dat heitje dan
dat ze “zomaar iets krijgen”. Dat geldt natuurlijk
nog veel meer als ze een heel leuke opdracht mogen uitvoeren!
Komt er niemand aan de deur of was u even niet
thuis en wilt u toch graag dat er een karweitje
wordt gedaan, dan kunt u tot 14.00 uur terecht
bij onze tent op het 14 Oktoberplein. Op vrijdag 7
april vindt weer de jaarlijkse installatie plaats bij de
blokhut. Hierbij beloven de nieuwe leden van de
verschillende speltakken dat ze samen het spel van
scouting willen spelen, zorg hebben voor de natuur
en elke dag een goede daad zullen doen!
Scouting Overloon bedankt iedereen alvast bij voorbaat en wenst u allen een fijne Pasen toe.

Geweest: lezing over diabetes mellitus
Mieke Loonen, meer dan 40 jaar
werkzaam bij VieCuri, waarvan
de laatste 27 jaar als diabetesverpleegkundige, gaf woensdagavond 22 maart jl. een uitgebreide lezing over diabetes
mellitus.
Taken van een diabetesverpleegkundige zijn: voorlichting geven, instructie geven, psychosociale begeleiding geven en het coördineren van de diabeteszorg.
Er zijn 4 typen diabetes, te weten type 1, type 2,
zwangerschapsdiabetes en verminderde glucosetolerantie/prediabetes.
10 % van de mensen met diabetes hebben type 1.
Dit type is een auto-immuunziekte; het lichaam vernietigt zelf zijn eigen cellen.
Als je dit type hebt, merk je dit aan een aantal dingen: veel eetlust en toch afvallen, vermoeidheid,
veel drinken en veel plassen, last van infecties.
Je hebt dan een absoluut insulinetekort. Je moet
dan direct gaan spuiten met insuline.

Dit komt voor bij jonge mensen.
90% van de mensen met diabetes hebben type 2.
Dit komt door overgewicht en ouderdom.
Een derde van alle mensen met overgewicht krijgt
diabetes type 2.
Deze hebben een relatief tekort aan insuline (ze
maken wel insuline aan, maar te weinig). De resistentie begint geleidelijk. Later krijgt men dezelfde
klachten als bij type 1.
De eerste behandelingen gebeuren d.m.v. tabletten
en pas later wordt overgegaan naar het spuiten van
insuline.
Het betreft gemiddeld mensen boven de 40 jaar.
Van de mensen die type 2 diabetes hebben, heeft
85 % overgewicht.
Van alle ziektekosten gaat 10% naar de behandeling van diabetes!
Diabetes kan niet genezen worden, wel goed behandeld.
Wat komt: 19 april een avond vol tips over het interieur, inclusief planten.
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Dankbetuiging
Een warme handdruk,
even een arm om je heen,
een liefdevolle knuffel,
oprechte woorden op een kaart,
de brief recht uit het hart,
het troostend berichtje op de app,
een heerlijk geurende bos bloemen,
wat het ook zij,
we willen iedereen bedanken
voor de hartverwarmende belangstelling,
steun en troost die wij als familie ontvingen
tijdens het ziekbed en overlijden van

Trees Vereecken





Homeopathie,
een milde en
effectieve
geneeswijze voor
uiteenlopende
klachten.
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Majorettes Sint Theobaldusgilde
succesvol bij wedstrijden in Waalwijk
Op zondag 26 maart namen onze
majorettes deel aan de wedstrijden
in Waalwijk.

deze dames, zeker omdat ze nog
niet zo lang met de wedstrijden meedoen.
Dames allemaal gefeliciteerd.

Onder leiding van onze majorette-instructrice Daniëlle Neuvel namen onze
majorettes als groep deel aan deze wedstrijden, maar ook individueel.
Allen met een mooi resultaat.
De hele groep won een fraaie 1ste prijs
in de klasse freestyle
Nynke van de Pas solo 1de prijs
Fayah Janssen solo 2de prijs
Hailey Theeuwen solo 4de prijs
Rugile Gerrits solo 1ste prijs
Alyssa Philipsen solo bij 2 onderdelen allebei 1ste prijs
Sanne Hendriks solo 2de prijs
Al met al een prachtig resultaat voor

Overloons succes op
solistenconcoursen:
In het weekend van 25/26
maart, namen enkele leden van onze Fanfare deel
aan solistenconcoursen in de regio. Zo was er in Ysselsteyn het solistenconcours van fanfare De Peelklank.
Jessy van Lieshout behaalde daar 87 mooie punten
in de 5e divisie. Ook Stijn Hendriks speelde in de 5e
divisie en behaalde heel knap 84 punten. Een super mooie prestatie, zeker als je bedenkt dat hij net
voor zijn optreden moest wisselen van instrument
vanwege ‘bugelpech’.
Op zondag 25 maart organiseerde Semper Unitas uit
Sambeek ook een solistenconcours: Jessy betrad ook
hier met haar trompet de bühne en behaalde met
86 punten de eerste prijs in de 4e divisie! Myrthe
van der Burgt speelde in 2e divisie op haar hoorn.
Ook zij heeft een eerste prijs in de wacht gesleept
en behaalde maar liefs 88 punten. Daarmee is ze
uitgeroepen tot kampioen in haar divisie. Wat een
ontzettend knappe prestatie!
Jessy en Myrthe mogen nu meedoen aan de Brabantse Kampioenschappen op 21 mei 2017 in Berlicum.
Slagwerkorkest:
Op zondag 9 april organiseert Drumband St. Oda
uit Merselo “Drummers Treffen”. Dit gaat een jaarlijks terugkomend event worden waar verschillende
drumbands uit de omgeving bijeenkomen om een

optreden te geven. Hierin laten ze horen wat ze allemaal kunnen en laten ze vooral horen hoe geweldig het is om samen mooie muziek te maken!
Het slagwerkorkest van Overloon is een van de deelnemende orkesten. Het zou leuk zijn als zij ook voor
(bekend) publiek kunnen spelen. Komt u ook luisteren? Het belooft niet alleen een middag vol met
mooie muziek te worden, maar ook een middag vol
met gezelligheid en plezier maken. Zondag 9 april,
vanaf 13:30 in zaal ’t Anker in Merselo.
Op 21 mei zal onze slagwerkgroep optreden in De
Pit in Overloon. Hierbij krijgen zij medewerking van
de Merselose slagwerkers welke dan bij ons te gast
zullen zijn. Ook dit belooft een mooi optreden te
worden!!
De grenadiers en jagers zijn in aantocht!
In het vorige Ons Eigen Erf vertelden we jullie er
al uitgebreid over: de regimentsfanfare “Garde
Grenadiers en Jagers” komt naar de basisschool in
Overloon. Een unicum dat nog nooit eerder in ons
dorp vertoond is. En op 11 april is het dan zover. Op
die dag worden er twee voorstellingen door deze
regimentsfanfare opgevoerd, speciaal voor alle kinderen van de basisschool. Dat betekent dat ruim 600
kinderen deze voorstelling gaan beleven en vanalles leren over onze Nederlandse landmacht!
Zorg dus dat je erbij bent en ga genieten van de bijzondere verhalen tijdens deze voorstellingen.
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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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EHBO-vereniging zet jubilarissen in het zonnetje
9 maart jl. vond onze jaarlijkse
ledenvergadering
plaats. Op deze avond zijn
de jubilarissen in het zonnetje gezet: Sandra Minten-Logtens (25 jaar lid), Paul Kersten en Miranda
Strijbosch (beiden 15 jaar lid).

Mail voor meer informatie naar secretariaatehbo.
overloon@gmail.com.

Mocht u zelf in het bezit zijn van een EHBO-diploma en wilt u iets betekenen voor de Overloonse
gemeenschap door als EHBO’er bij een evenement
aanwezig te zijn, dan vragen wij u dit kenbaar te
maken. Ons ledenaantal krimpt en omdat er steeds
meer evenementen in Overloon zijn, is versterking
zeer gewenst.
Ook als u een EHBO- of AED-cursus wilt volgen,
bent u van harte welkom.
V.l.n.r.: Miranda Strijbosch, Paul Kersten en Sandra
Minten-Logtens.

Oldtimer Vriendenclub De Vlotter
gaat weer van start!
Nog een paar weken de tijd
om te sleutelen en te poetsen! Vanaf de eerste zondag van mei zullen er weer
mooie bromfietsritten verreden worden!
Het seizoen werd gestart op 7 maart jl. met de jaarvergadering, die bezocht werd door een groot aantal leden!
Ter sprake kwamen verkeersregelaars, bezemwagen, uitwisseling van telefoonnummers, spiegel op
de brommer voor de veiligheid en ook punten als
een technische avond en een barbecue-avond.
De contributie blijft gehandhaafd op € 10,00 voor
een heel jaar, voor losse ritten is de bijdrage € 3,00
per rit (ook niet-leden zijn tijdens de ritten altijd
welkom!).
Uiteraard kunnen nieuwe leden zich nog aanmelden. Dit kan door € 10,00 over te maken op rek. nr.
NL14RABO0302767843 t.n.v. O.V.C. De Vlotter met
vermelding van: contributie 2017, naam woonplaats
en liefst ook emailadres.

De data op een rij:
7 mei: korte rit ca. 50 km
4 juni: korte rit ca. 50 km
2 juli: korte rit ca. 50 km
16 juli lange rit ca. 120 km verzamelen 09.00 uur
30 juli deelname aan oldtimerrit Venray verzamelen
09.30 uur (de dag duurt van 10.00 - 16.00 uur)
6 aug. korte rit ca. 50 km
3 sept. korte rit ca. 50 km.
1 okt. heel korte rit ca. 35 km
De rit zal altijd van tevoren op de website kenbaar
worden gemaakt. Houd de website in de gaten in
verband met mogelijke wijzigingen door bijvoorbeeld weersomstandigheden.
Lees vooral ook de huisregels even door als je mee
wilt rijden. Deze zijn terug te vinden op de website.
Het bestuur van O.V.C. De Vlotter wenst u veel
bromplezier voor het komend seizoen!
www.de-vlotter.nl

Ook dit jaar gaat we weer rijden op iedere eerste
zondag van de maand van mei t/m oktober en daarnaast nog een lange rit op 16 juli en deelname aan
de oldtimerrit in Venray.
We verzamelen zoals altijd bij Partycentrum Bos
vanaf 09.45 uur en we vertrekken stipt 10.30 uur
(dit geldt voor de korte ritten). We komen terug op
hetzelfde adres. De ritten worden beurtelings uitgezet door verschillende leden die u mooie plekjes
in de omgeving laten zien.
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Onze winkel is geopend:

van ma t/m/ za van 09.00 - 18.00.
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00.
In samenwerking met martensasperges.nl

De OverBeek - Overloonseweg 10a,
5821 EE - Vierlingsbeek. Tel.: 0478 - 642252

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

VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open
van 12.00 tot 18.00 uur
WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
dϬϲͳϭϮϵϵϭϵϳϵ
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Josefschool op excursie bij Henra
Woensdag 29 maart heeft een groep van 10 leerlingen van de Josefschool een excursie gebracht aan
Henra aanhangwagens. De stichting Technopromo
organiseert jaarlijks excursies met leerlingen van
groep 7 aan technische bedrijven om jeugd reeds
vroeg kennis te laten met techniek. Henra heeft besloten hier voortaan medewerking aan te verlenen.
Vandaar dat er afgelopen week drie keer een groep
van 10 leerlingen op bezoek is geweest.

De kinderen kregen een presentatie door het bedrijf
en een rondleiding langs de belangrijkste werkplekken. Zo kregen ze de lasrobot te zien en mochten
ze de assemblage van de aanhangers bekijken. Enkelen mochten de werking van een kipper testen.
Uiteindelijk kregen ze een rondrit in een aanhanger
over het terrein van Henra.

De kipper wordt getest.

Rondrit in een kipper op het terrein van Henra.

9 april: AUTOCROSS OVERLOON
Zondag 9 april vindt
wederom de autocross
plaats in Overloon.
De autocross in Overloon wordt gehouden aan de
Baltussenweg.
Het wordt weer een lange, harde, brede zandbaan
met brede bochten, waar de snelheden heel hoog
zullen zijn.
De cross wordt verreden onder het kampioenschap
van de ASUZ. Aan de start zullen de volgende klassen verschijnen: Jeugdklasse, Standaardklasse, Toer-

wagens, Sportklasse Plus (verlaagde Kevers), Sprint
tot 2000 cc, Sprint boven 2000 cc.
Het belooft wederom een mooie baan te worden.
De wedstijden beginnen om 11.00 uur en zullen tot
± 19.00 uur duren.
De entree is: tot 12 jaar gratis | van 12 t/m 16 jaar €
3, - | vanaf 17 jaar en ouder € 7, - .
Hopelijk tot 9 april in Overloon.
Het bestuur AST Overloon

Heitje voor ’n karwe
eitje 2017
(paas)zaterdag 15
5 april
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Gerrit Arts
Kantoor Overloon
24 uur bereikbaar op:

Te l : 0 4 7 8 - 6 4 0 0 2 6
Mob. 06-51135364
w w w. b r i e n s v e l d . n l
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Overloonse Bridgeclub
Op de 4e zitting waren de 3 sterkste paren in geel:
1 Tonny van Ham & Mieke Stappers
63.69%
2 Corrie Hartong & Math Keulards
59.82%
3 Gerda & Mathieu Crooijmans
58.04%

In de groene lijn:
1 Annet & Joop Timmer
2 Nellie & Huub Camps
3 Joos van Son & Daan Teunissen

In de rode lijn:
1 Ricky Henckens & Leny Jansen
2 Vera & Fred Jägers
3 Thera & Jan van Gaal

59.52%
58.93%
58.04%

♥

In de groene lijn:
1 Nellie Jeuken & Mathy van Pelt
2 Irma Huijs & Adele van Leuken
3 Door van Tartwijk & Leo van Grootel

60.42%
59.38%
57.50%

♠

♦

61.98%
58.85%
55.20%

♣

Tijdens de 5e zitting waren de 3 beste paren in geel:
1 Corrie Hartong & Math Keulards
60.07%
2 Truus Kusters & Bert Vloet
57.64%
3 Gerda & Mathieu Crooijmans
55.90%
In de rode lijn:
1 Luus & Wim van Son
2 Thera & Jan van Gaal
3 Riet & Harry Willems
3 Mien Kuenen & Truus Stiphout

♣

♦

♠

Agenda
2017
5 april
OVO, creatieve avond, De Pit,
20.00 uur
6 april
OVO, excursie Bronlaak in Oploo,
13.00 uur vanaf 14 Oktoberplein
7 april
Scouting, installatie, Blokhut
8 april
Gilde, oud papier ophalen
9 april
AST Overloon, Autocross, Baltussenweg, 11.00 uur
9 april
Palet, passiespel “Een weg”, in
Heerlen
9 april
Slagwerkorkest Fanfare, deelname aan Drummers Treffen, Zaal
’t Anker Merselo, vanaf 13.30 uur
9 april
KBO en SWOGB, Uit op Zondag Overloon, zijn landschappen en
geschiedenis, De Pit, 14.30 -16.00
uur

62.50%
57.99%
56.60%
56.60%

♥
11 april
Garde Grenadiers en Jagers, voorstelling, Basisschool
11 april
Palet, passiespel “Een weg”, in
Cuijk
12 april
Gilde, Eier-actie, vanaf 11.00 uur
12 april
De Pit duurzaam, Informatie over
Zonnepanelen, De Pit, 20.00 uur
13 april
KBO, IVN-wandeling door Boschhuizen, vertrek vanaf De Pit,
13.30 uur
13 april
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
15 april
Scouting, Heitje voor Karweitje
15 april
Freunde Echo, optreden met Túfaranka, De Pit, 18.30 uur
19 april
OVO, Tips over interieur, De Pit,
20.00 uur

20 april
KBO, Alg. ledenvergadering, De
Pit, 14.00 uur
21 april
Vrouwenkoor Chablis uit Nijmegen, lunchconcert, Kerk, 12.30
uur
23 april
A.V. Sporting, Kleffenloop, start
bij de Raaijhal
24 april
Dorpsraad, vergadering, De Pit,
20.00 uur
25 april
OVO, reisje met Rondvaartboot
Filia Mosae, 9 uur vanaf 14 Oktoberplein
26 maart
Bosruiterkes en Rijvereniging,
Clubkampioenschappen
27 april
Stichting Oranjefeesten, Activiteiten i.v.m. Koningsdag, Gildeterrein, vanaf 10.00 uur
28 april
KBO, Samen Eten
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Ontmoetingspunt ‘t HELDER
Ruimte voor úw ideeén!
12 april Workshop beeldhouwen 09.30-16.30 uur
€ 37,50 incl. lunch, excl. steen
12 april De rite van de baarmoeder Marjan ‘t Lam
www.heel-zijn.nu aldaar aanmelden € 45,00
18 april Workshop vilten 13.00-17.00 uur
€ 27,00 incl. materialen
24 april Klanken van je Hart door Yvonne v Oostrum
20.00-22.00 uur € 12,50
0478 588 889 - Venray

Keizersveld 54, 5803 AN Venray
www.goemansuitvaartzorg.nl

Meer 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

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

De special
van deze
week!

Crispy haasje
KEURSLAGERKOOPJE

Runderminutesteaks

4 stuks

Malse varkenshaas met roomkaas en walnoten
omwikkeld met Gandaham. Rondom mooi
bruin bakken in de pan en dan 12-15 minuten
garen in een voorverwarmde oven op 160°C.

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

750

VLEESWARENKOOPJE

Bij 200 gram achterham
GRATIS bakje hollandaisesaus

Lekker bij asperges

SPECIAL

Crispy haasje
100 gram

225

ELKE DINSDAG

Gepaneerde
schnitzels
4 stuks

650

Aanbiedingen zijn geldig van 3 t/m 8 april 2017

Overloon -

7 mei
De Vlotter, korte rit, Partycentrum Bos, start 10.30 uur
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, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
13 mei
Gilde, oud papier ophalen
14 mei
KBO en SWOGB, Uit op Zondag,
De Pit, 14.300 - 16.00 uur
18 mei
KBO, Dagreis naar de Veluwe
19 t/m 24 mei
Overloonse bedevaart, Lourdesreis
20 en 21 mei
Oorlogsmuseum, Militracks
21 mei
Eerste H. Communie, kerk
21 mei
Slagwerkers Fanfare, optreden,
De Pit
21 mei
Oker, Sneakpreview jubileumshow “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
4 juni
De Vlotter, korte rit, Partycentrum Bos, start 10.30 uur
6 juni
KBO, Bedevaart naar Kevelaer
8 juni
EHBO, herhalingsles, Partycentrum 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

2 juli
De Vlotter, korte rit, Partycentrum Bos, start 10.30 uur
2 juli
Fanfare, Concert op locatie
8 juli
Gilde, oud papier ophalen
11, 12 en 13 juli
Zonnegroet, Rolstoeldriedaagse
16 juli
De Vlotter, lange rit, Partycentrum Bos, start 09.00 uur
18, 19 en 20 juli
Kindervakantieweek
22 en 23 juli
MSV, Internationaal jeugd motorcrossweekend, circuit Duivenbos
28 juli
KBO, Samen Eten
30 juli
De Vlotter, deelname aan oldtimerrrit Venray, Partycentrum Bos,
verzamelen 09.30 uur
6 augustus
De Vlotter, korte rit, Partycentrum Bos, start 10.30 uur
12 augustus
Gilde, oud papier ophalen
19 en 20 augustus
Oorlogsmuseum, Santa Fe Event
2017
19 t/m 23 augustus
Kermis
25 augustus
KBO, Samen Eten
26 en 27 augustus
Cultuurfestival “Schijt aan de
Grens”, 2e editie
3 september
De Vlotter, korte rit, Partycentrum Bos, start 10.30 uur
9 september
Gilde, oud papier ophalen
10 september
Stichting Tante Lenie, Goede Benen Tour, start bij IJssalon Clevers
14 september
KBO, IVN-wandeling
22 september
Loën wet ‘t, spelavond
23 september
Loën wet ‘t, prijsuitreiking
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
KBO, Samen Eten
29 september
Jubileumshow Zang & theatergroep Oker 1977 - 2017, avondvoorstelling, De Pit
30 september
Jubileumshow Zang & theatergroep Oker 1977 - 2017, avondvoorstelling, De Pit
1 oktober
De Vlotter, korte rit, Partycentrum Bos, start 10.30 uur
7 oktober
Fanfare, Brabantse Humoravond
8 oktober
Oorlogsmuseum, Crossroads
14 oktober
Gilde, oud papier ophalen
15 oktober
Fanfare,
Beoordelingsconcert,
Oranjerie Roermond
20 t/m 22 oktober
Tentfeest
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, Theobalduskerk, 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
17 december
Fanfare, Kerstconcert
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
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HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS

VERKOOP





•

Nieuwe en gebruikte
aanhangwagens en
paardentrailers

•

Onderdelen van alle
merken

ONDERHOUD
•

Reparatie en keuring
van alle merken

VERHUUR
•



H

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




Aanhangwagens en
Qaardentrailers

henckensoverloon.nl



D
De Oude Molen 3, 5825 KA Overloon | T0478-640304 | henckensoverloon.nl

Warme Bakker Degen
Reclame: 10 t/m 15 april
• Paasvlaai
€ 10,25
• Croissant roomboter
€ 0,70
• 8 Zachte broodjes + 2 gratis
Reclame: 17 t/m 22 april
• Rijstevlaai + slagroom € 10,35
• Pompoenpitbrood
€ 2,35
• 5 Assorti harde broodjes € 1,85

administraties en jaarrekeningen voor het MKB
- belastingaangiften en fiscaal advies voor het MKB

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

- 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

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

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

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
19 april
aanleveren uiterlijk 12 april 20.00 uur
Wel abonnee, maar geen
“Ons Eigen Erf” ontvangen?
Dan kunt u bij ‘Maurix Tweewielers’
(Vierlingsbeekseweg 7a) tijdens
openingstijden een exemplaar ophalen!

