
Ons Eigen Erf

1

31 mei 2017  45e jaargang  no. 11

Overloon heeft er een leuke gezellige winkel bij!

Plien 

Staat voor gezelligheid, voor elk wat wils in een sfeer-
volle omgeving en op een prachtige plek in Overloon. 
Aan de gezellige lange tafel maakt Pauline haar crea-
ties, zowel vrije projecten als opdrachten op maat en 
daar hoort een gezellig achtergrondmuziekje bij en als 
het past een kop koffi e of thee.
Voor de liefhebber en voor elke 
leeftijd is er een keur aan unie-
ke handgemaakte producten te 
koop. Denk daarbij aan haak- en 
breiwerk, kraamcadeaus, knuf-
fels, omslagdoeken, mutsen, 
sjaals maar ook tassen, kussens 
en sieraden ontbreken niet.
Daarnaast is er de Vintage, Retro 
hoek waar je heerlijk kunt snuf-
felen tussen oude spulletjes voor 
de verzameling, interieur of da-
gelijks gebruik. 

Voor de toerist of gewoon als 
cadeau zijn er souvenirs, mooie 
ansichtkaarten, en andere heb-
bedingetjes.
Ook aan de kleintjes is gedacht 
en is er een leuk aanbod van 
speelgoed natuurlijk met de Vin-
tage knipoog.

Natuurlijk blijft ook de modelbouw een belangrijk on-
derdeel van het assortiment uitmaken en zien we ook 
de liefhebber daarvoor graag terug bij Plien.

Vanaf het najaar 2017 introduceert Pauline o.a. “Breek 
de Week”.
Een gezellige inloopochtend voor de ouderen uit 

Overloon die behoefte hebben aan een praatje, met 
koffi e of thee en natuurlijk met ruimte om al dan niet 
begeleid creatief bezig te zijn. Gewoon voor jezelf of 
gezamenlijk voor een goed doel.

Sociaal bezig zijn, geen haast, sfeer en gezelligheid 
tussen leuke spulletjes: daarvoor staat Plien!

UITNODIGING:
Kom donderdag 1 juni 2017 vanaf 12.00 uur langs bij 
Plien! Wij zorgen voor een consumptie en aardigheidje 
voor u als eerste bezoeker.

Plien is er klaar voor.
Graag tot dan! See you soon!

Pauline Brouwer heeft de modelbouwwinkel van Dinnissen overgenomen
Per 1 juni 2017 opent Plien haar deuren aan het Museumplein

Plien: Atelier, Vintage & Modelbouw

Pauline Brouwer, Museumlaan 30, 5825 AK  Overloon
www.plien-overloon.jouwweb.nl, 06-22250859, facebook

Open van woensdag tot en met zondag van 12.00 – 17.30 uur



Het mag geen naam hebben

Voor spannende verhalen ga je naar de Lónse bieb, of de kroeg, of de kantine…!

Wellicht hebben ze ook Fairtrade bier in de kantine…?

Schapen grazen onder hoogspanning…! Arme schaapjes - als dat maar geen burn-out wordt…!

Twee fairtrade-uitreikingen in Overloon

Op Wereld Fairtrade Dag, zater-
dag 13 mei jl. heeft wethouder 
Hendriks-van Haren meerdere ge-

meentelijke fairtrade-erkenningen uitgereikt. Zij 
is samen met de Werkgroep fairtrade ook in Over-
loon geweest, want in het kader van “fair play op 
het veld en fairtrade in de kantine” schenken zo-
wel voetbalvereniging SSS ’18 als TC Loonse Duinen 
nu fairtrade koffi e en fairtrade thee in de kantine.
SSS ’18 zet bovendien voor de jeugd na de wedstrijd 

een bordje fruit op tafel met 
fairtrade banaan. 
De gemeentelijke werkgroep 
vindt het fantastisch dat fair-
trade bij de sportverenigingen 
in Overloon veel aandacht krijgt. 
Ook voor andere winkels en bedrijven is het mo-
gelijk om de gemeentelijke of zelfs landelijke fair-
trade-erkenning te krijgen. Meer weten? Kijk op 
www.boxmeer.nl/fairtrade. 

Patricia van de Vondervoort (SSS ’18) neemt de erkenning 
in ontvangst.

Math Beerkens (TC Loonse Duinen) is trots op
de erkenning.

Zomerproef in aantocht!

De zomer is in aantocht. En dat 
is reden voor een feestje. In het 
derde weekend van juni keert 

‘Zomerproef’ terug op het Schaartven. Drie dagen 
lang transformeert deze plek zich tot een fraai 
openluchtterras waar we samen de zomer vieren. 
Veel fi jne muziek, wat lekkers onder de grill, een 
knisperend kampvuurtje en bovenal het gezelschap 
van jong en oud. 

Zomerproef vindt plaats op vrijdag 16, zaterdag 17 
en zondag 18 juni 2017 | Toegang is gratis.

Voor alle ouders en kinderen van 
groep 1 t/m groep 8. 

Nieuws vanuit de H. Theobaldus-
parochie Overloon.

Kinderwoorddienst zondag 4 juni 
10.30 uur in de kerk van Overloon

Beste ouders/verzorgers.
Deze zondag vieren we het feest 
van Pinksteren. De heilige geest 
komt!
Heb jij wel eens iets moois mee-
gemaakt? Iets zó geweldigs, dat 
je het gewoon aan iedereen moet 
vertellen? Je kunt gewoon niet an-
ders, je zou het wel van de daken 
willen schreeuwen en als je erover 
praat, dan doe je dat vol vuur. De 

leerlingen van Jezus overkomt dit 
ook vandaag. 

Jij komt toch ook weer, en ben je 
nog nooit geweest, kom echt eens 
meedoen; de kinderen die altijd 
komen, vinden het erg leuk om 
mee te doen.
Ik hoop jullie allemaal weer te 
zien, tot dan.

Groetjes, Gerda

Kerkberichten

Vieringen 4 juni – 17 juni

Zondag 4 juni 10.30 uur
Feest van Pinksteren
Eucharistieviering en Kinder-
woorddienst
Voorganger: Pastoor van der Sluis
Acolieten: Gerda Willems
Intenties: jaargetijde is voor Harry 
Botden; de intenties zijn ook voor 
Marie Beckers-Puin vanwege haar 
verjaardag, tevens voor Wim Bec-
kers

Zondag 11 juni 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor van der Sluis

Acolieten: Jeanne Willems en Frans 
Kersten
Koor: Dames- en Herenkoor

Intenties: jaargetijde is voor Piet 
en Hanna Teunissen-Vloet

Kosterdienst

27 mei vanaf 18.00 uur – 3 juni
Nelly van Gemert, tel. 642504

4 juni – 10 juni
Tiny Willems, tel. 641814

11 juni – 17 juni
Tiny Willems, tel. 641814

18 juni – 24 juni tot 18.00 uur
Tiny Willems, tel. 641814

24 juni vanaf 18.00 uur
Jan Hendriks, tel. 641753

Vieringen in Huize Loôn

Maandag 4 juni 19.00 uur
Eucharistieviering

Maandag 11 juni 19.00 uur
Eucharistieviering

TV-uitzendingen
U kunt via de Omroep Land van Cuijk, voorheen de 
BLOS RTV Boxmeer, naar de uitzendingen kijken via 
kanaal 40. De uitzendingen zijn alleen te ontvangen 
voor Ziggo abonnees. De digitale TV-programma’s 
zijn, behalve in de gemeente Boxmeer, ook te zien 
in de gemeenten St. Anthonis, Mill en St. Hubert, 
Cuyk, Grave, Uden, Veghel en Landerd. 

Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bij-
zondere feestdagen en op de vierde zaterdag van 
de maand tussen 19.00 – 20.00 uur worden de vie-
ringen uitgezonden vanuit de kerk via het TV ka-
naal Omroep Land van Cuijk.

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 18, 24 
en 25 juni bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf ver-
meld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze 
uiterlijk dinsdag 13 juni 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.

Het College komt …. ! Komt u dan ook …. ?

In het kader van het tweejaar-
lijks bezoek aan wijk- en dorps-

raden brengt het voltallige College van Burgemees-
ter en Wethouders op 19 juni a.s. een bezoek aan de 
dorpsraad Overloon.

In een ongedwongen sfeer zal vanaf 19.30 uur in 
‘de pit’ een fi ks aantal onderwerpen aangaande de 
leefbaarheid in Overloon besproken worden.

Daartoe heeft de dorpsraad een lijst met onderwer-
pen opgesteld.

Enkele voorbeelden van onderwerpen zijn: 
•  Algemeen stand van zaken gemeente
•  Bladmanden in groen Overloon
•  Speeltuinenbeleid
•  Parkeerplaatsen en verkeersveiligheid in en rond

Overloon
•  Toeristisch Overloon c.a.
•  Openheid communicatie met gemeente
•  Duurzaam Overloon

De dorpsraad nodigt iedereen uit deze vergadering 
bij te wonen, mede gezien de op stapel staande 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 en de 

speerpunten die politieke partijen nu al gaan opne-
men in hun verkiezingsprogramma’s.

Subsidie leefbaarheidsfonds
De werkgroep Leefbaarheidsfonds van de dorps-
raad heeft besloten om uit het Leefbaarheidsfonds 
een subsidiebedrag uit te keren aan onderstaande 
aanvragers: 
•  EHBO-vereniging
•  Ons Eigen Erf
•  Fanfare Vriendenkring
•  Stichting Gemeenschapshuis Overloon
•  Lónse Bieb
•  de Zonnegroet
•  Stichting Vliegtuigcrashes WO2

De aanvragers zijn inmiddels op de hoogte gesteld 
van deze toekenning.

Wij waren van mening dat zij met hun initiatieven 
een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Over-
loon. 

De werkgroep,
Mia Peters, Twan Wilmsen en Wilma Nabuurs

Goede ideeën geopperd tijdens
Duurzaamheidsbijeenkomst PK

Ondanks de tropische warm-
te hadden vele belangstel-

lenden op 17 mei hun weg gevonden naar de Pit 
voor de duurzaamheidsbijeenkomst van PK Box-
meer. Eerst werden de gevolgen van de klimaats-
verandering en het tekort aan fossiele brandstoffen 
voor de inwoners van de gemeente kort toegelicht.
Daarna gaf Erwin Kerkhof van Waterschap AA en 

Maas een presentatie over de gevolgen van wa-
teroverlast, te weinig water en hittestress. Enkele 
maatregelen die de burger zelf kan nemen zijn o.a. 
het regenwater te infi ltreren in de grond en minder 
stenen, dus meer groen in de tuin aan te brengen. 
Groen geeft verkoeling!

De presentatie van Stijn Heijs ging over groene 

energie en lagere kosten voor de gebruiker. Dit wil 
hij realiseren met de Energiecoöperatie Overloon. 
Veel mensen hebben zich al aangesloten bij dit 
mooie initiatief.

Tot slot presenteerden Richard de la Roy en Martijn 
van der putten van de gemeente Venray een aan-
tal plannen om in 2030 35% minder energie te ge-
bruiken en 30% meer energie op het eigen grond-

gebied op te wekken. Het energieloket, waarin de 
gemeente samen met lokale bedrijven inwoners 
adviseert om minder energie te gebruiken en dus 
lagere kosten te hebben, kreeg veel waardering.
Tijdens de afsluitende borrel werden er door de aan-
wezigen nog diverse duurzame ideeën besproken. 

Wie de presentaties nog eens wil bekijken, deze 
staan op de site van PK: www.PKboxmeer.nl.

Schapen onder hoogspanningsverbinding Overloonse Duinen

De vrije strook onder de 150 kV- hoogspanningsver-
binding Haps-Venray, in de Overloonse Duinen, is 
opnieuw ingericht. Samen met de gemeente Boxmeer 
zocht TenneT naar een oplossing voor de te hoge 
bomen en beplanting onder de hoogspanningsver-
binding. Het gebied is omgevormd tot heide waar 
de Kempische heideschapen van Wim Jans kunnen 
grazen. Donderdagmiddag 18 mei werd het gebied 
feestelijk geopend met een heidelunch in aanwezig-
heid van wethouder Jeu Verstraaten.

Omgevormd bos
Het bosgebied Overloonse Duinen werd in de jaren 
’50 onderbroken door de aanleg van de hoogspan-
ningsverbinding van Haps naar Venray. De strook 
grond onder de hoogspanningsverbinding moet om 
veiligheidsredenen altijd vrij zijn van hoog opgroei-
ende beplanting. Er ontstond hierdoor een onaan-
trekkelijke kale lege strook in het bosrijke gebied. 
Het onderhoud was een tijdrovende en dure klus. 
Daarnaast kreeg het gebied de laatste jaren een 
steeds belangrijkere recreatieve functie waardoor 
de vraag om het gebied om te vormen tot een aan-
trekkelijke plek groter werd. 

Herontwikkeling
De gemeente Boxmeer en TenneT zijn vorig jaar 
met elkaar om tafel gegaan om te kijken hoe dit 
anders zou kunnen. Met relatief beperkte inspan-
ning bleek het gebied zich uitstekend te lenen voor 
de ontwikkeling van heide en schraal grasland. De 

ruige randen van het heidegebied zijn aantrekke-
lijk voor insecten zoals de nachtvlinder. Hét voedsel 
voor de nachtzwaluw. Door de open inrichting zien 
we ook meer jeneverbessen terug in het gebied. 

Onderhoudsvrij
Voor zowel TenneT als de gemeente leverde dit plan 
een win-winsituatie op. De gemeente heeft er een 
stuk aantrekkelijk recreatiegebied bij en TenneT be-
spaart kosten omdat jaarlijks kappen en snoeien tot 
het verleden behoort. Om te voorkomen dat de bo-
men en struiken weer uitlopen, lopen er af en toe 
Kempische heideschapen om te grazen.

Green Deal
TenneT ondertekende vorig jaar samen met andere 
infrastructurele partijen in Nederland de Green Deal 
infranatuur. Het doel van deze Green Deal is het be-
vorderen van biodiversiteit door het combineren 
van natuur en infrastructuur. De hoogspannings-
verbindingen van TenneT bieden een unieke kans 
om een   positieve bijdrage te leveren aan de natuur. 
TenneT zoekt daarom samen met andere partijen 
continue naar mogelijkheden om natuur en biodi-
versiteit te bevorderen. Naast de ontwikkeling van 
de Overloonse Duinen lopen er vanuit TenneT ge-
lijksoortige projecten bij Oisterwijk (Rozephoeve), 
Maasgouw (Beegderheide), Gorechtpark (Hooge-
zand) en Soestduinen (Lizardlane). Daarnaast zijn er 
diverse initiatieven met terreinbeherende organisa-
ties zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.
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Wist u:

•  Dat de inschrijving voor de rolstoel-3daagse voor
maandag 26 juni binnen moet zijn.

•  Dat u op woensdag 7 juni van 10 tot 12.00 uur
in de Pit te Overloon uw aanmeldformulier kunt
laten invullen en vragen kunt stellen over de rol-
stoel-3daagse.

•  Dat het aanmeldformulier voor de gast en de du-
wer en andersom tegelijk moet worden ingele-
verd.

•  Dat u zich kunt aanmelden als rolstoel-gast ook als
u geen eigen vrijwilliger heeft.

•  Dat u de website van de Zonnegroet kunt vinden

op http://zonnegroet-ohs.nl/ maar ook via
www.theobaldusparochie.nl

•  Dat de routes via deze website bekend worden
gemaakt.

•  Dat u alle nieuws via deze website kunt volgen.
•  Dat u zich kunt aanmelden als vrijwilliger om te

duwen via de rechtstreekse link:
http://zonnegroet-ohs.nl/opgave-formulier-vrij-
williger-duwer/

de Zonnegroet Overloon Holthees Smakt

�

Museumpark omgetoverd tot tankbaan

Normaal lekker rustig, 
die twaalf hectare bos 
rond het Oorlogsmuse-

um in Overloon. Maar op 20 en 21 mei jl. even niet. 
Er is bij Militracks plaats voor 15.000 mensen. En 
er moeten er niet teveel bij komen. Met de 12.000 
bezoekers die er in het Militracks-weekend waren, 
komt de limiet al aardig in zicht.

Het Oorlogsmuseum organiseerde het jaarlijkse 
evenement Militracks op zijn eigen grond rond het 
museum. En daar zit dan ook meteen de beperking 
voor de groei van het evenement in de toekomst. 
Met ongeveer zeven- tot achtduizend personen per 
dag is de rek er wel uit, denkt het museum. 
Het bos is dus bijna vol. Daarom had het dit jaar be-
wust wat minder reclame gemaakt voor het evene-
ment. En er werd nauwkeurig bijgehouden hoeveel 
mensen naar binnen en naar buiten gingen. 

“Het gaat om kwaliteit, en niet om kwantiteit”, vol-
gens het museum.

Die ‘kwaliteit’ moest vooral komen van de deelne-
mende voertuigen. Want Militracks is boven alles 
een stoer voertuigevenement. Stoer, maar met een 
scherp randje. Want de voertuigen waren zonder 
uitzondering allemaal van Duitse makelij en dateer-
den uit de Tweede Wereldoorlog. Opvallend daarbij 
was dat de voertuigen van de voormalige bezetter 
zich in een grote belangstelling mogen verheugen. 
En daar plukt het museum de vruchten van, omdat 
veel Militracks-bezoekers jaar in, jaar uit komen kij-
ken. 
Het museumpark mag dan langzamerhand een 
maatje te klein aan het worden zijn, het lommer-
rijke karakter gaf wel een heel eigen groene kleur 
aan het geheel. Kortom, verhuizen is geen optie. 
Voorlopig zal Militracks dus nog wel een paar jaar 
in Overloon blijven.

Bijgaande foto is van een zgn. Jagdpanzer 38(t), die speciaal voor het
evenement uit Engeland overkwam. Fotograaf: Siete Meeter.

Inzameling hout en textiel

Beste inwoners van
Overloon,

Van 18 tot en met 20 juli aanstaande vindt de twee-
de editie van Kindervakantieweek Overloon plaats.
Voor onze activiteiten kunnen wij nog verschillende 
materialen gebruiken:

• schoon hout (geen pallets of geïmpregneerd hout)
• textiel zoals lakens, kussenslopen, gordijnen, etc.

Bent u toevallig aan het opruimen of heeft u nog 
iets van deze materialen liggen? U kunt ons en de 
kinderen uit Overloon hier blij mee maken! Wij za-
melen in op: zaterdag 3 juni, van 10.00 – 11.00 uur 
op het 14 Oktoberplein.
Hopelijk tot dan!

Gezocht: groepsleiding Kindervakantieweek
Wij zijn nog op zoek naar mensen die het leuk vin-
den om een groepje kinderen te begeleiden tijdens 
Kindervakantieweek Overloon. Ben jij:
• 18 jaar of ouder
• Beschikbaar op 18, 19 en/of 20 juli 2017
En vind je het leuk om een groep basisschoolkinde-
ren een paar leuke dagen te bezorgen? Mail ons dan
op onderstaand e-mailadres! Wij leggen je graag uit
wat we gaan doen en wat je kunt verwachten.

Met sportieve groet, 
Werkgroep kindervakantieweek

sjiloverloon.nl/kindervakantieweek 

kvwoverloon@hotmail.com 

facebook.com/KindervakantieweekOverloon 

KBO-OVERLOON 
(sedert 1955)

Kalender van activiteiten vanaf 31 mei

DINSDAG 6 JUNI:  Bedevaart naar Kevelaer. De fol-
der met informatie en aanmeldstrook is in het bezit 
van de leden. Een evenement dat zowel ziel als li-
chaam laaft. Een mooie traditie, die in stand gehou-
den moet blijven en keurig accordeert met de letter 
K in de naam van de vereniging. 
ZONDAG 11 JUNI: Uit op zondag. In de Pit. Van half 
drie tot rond vier uur. Gratis voor iedere belangstel-
lende van elke leeftijd. Het programma staat – uit-
voeriger dan hier mogelijk is – elders in dit blad. 
Aldaar treft u ook een korte inhoud van de te ver-
tonen fi lm “Mon Dieu” aan [Uit op zondag heeft 
een zomerpauze in juli en augustus; op zondag 10 
september zal het nieuwe seizoen beginnen]. 
WOENSDAG 14 JUNI: Koken voor ouderen. De ge-
gadigden hebben hun uitnodiging inmiddels ont-
vangen.
Om 12.00 uur in de Pit.
VRIJDAG 30 JUNI: Bijeenkomst van Samen Eten in de 
Raayhal, alwaar om half zes de tafels gedekt staan 

voor de deelnemers, die van smakelijke spijzen en 
dranken èn gezelligheid willen komen genieten. 
Aanmelden bij Christine Hendriks-Arts (telefoon 
641719).
DINSDAG 4 JULI: Fietspicknick. Samen met kwartaal-
blad Info en de Ons zullen leden de uitvoerige infor-
matiefolder ontvangen, welke voorzien zal zijn van 
een aanmeldstrook. Omdat de Ons pas in de week 
van 12 juni zal verschijnen, zal deze pas midden juni 
in de bus kunnen belanden. In de maand juli zal de 
Ons niet verschijnen! 
ZATERDAG 8 JULI: Jeu de boules-toernooi. Een in-
formatiefolder met aanmeldstrook zal bij de leden 
bezorgd worden rond het midden van juni, dus niet 
in het begin van de maand. Dit omdat de Ons uit-
komt met een extra dik zomernummer. De reden: 
in juli verschijnt de Ons niet wegens vakantiepauze. 
Vorig jaar was het  jeu de boulestoernooi een groot 
succes met veel sporters en nog veel meer deelne-
mers aan de “derde helft”, de barbecue. 
Vraag gerust na! 

Inloopbijeenkomst
‘Op adem komen na borstkanker’

Woensdag 14 juni organiseert Borstkankervereni-
ging Nederland in het Maasziekenhuis een inloop-
bijeenkomst voor patiënten, ex-patiënten en hun 
naasten over het thema ‘Op adem komen na borst-
kanker’. 

De inloopbijeenkomst vindt plaats van 13.30 tot 

16.00 uur in het vergadercentrum (achter het res-
taurant) op de begane grond van het Maaszieken-
huis. De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig.

BREATH
Veel vrouwen ervaren dat hun leven ingrijpend is 
veranderd na de behandeling van borstkanker. 
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Flessenactie 2017

Bewaar uw statiegeldfl es-
sen en geef ze ons mee op donderdag 22 juni a.s.

Ook dit jaar komen we weer met onze jeugdleden 
bij u aan de deur voor het ophalen van statiegeld-
fl essen.
En wel op donderdag 22 juni aanstaande tussen 
18.00 en 20.00 uur.

U kunt - zolang het maar Nederlandse statiegeld-
fl essen zijn - alle merken, maten, kratten, melkfl es-
sen, etc. aan ons meegeven.

Mocht u niet thuis zijn. Geen probleem! U mag de 

fl essen gerust aan de voordeur klaar zetten, dan ne-
men wij ze toch mee.

Wij leveren ze dan voor u in en ontvangen het sta-
tiegeld.
Hiermee steunt u onze club, in het bijzonder onze 
jeugdleden en wij doen op deze 
wijze wat voor u terug.

Namens de Jeugd van Badminton-
vereniging de Raaymeppers,

Bij voorbaat dank voor uw steun 
en medewerking.

�

Voor hun omgeving lijkt alles juist weer normaal te 
zijn. Hoe ga je daar mee om en hoe kun je daar een 
nieuw evenwicht in vinden? De afdeling Medische 
Psychologie van het Radboudumc heeft speciaal 
voor vrouwen die klaar zijn met de behandeling van 
borstkanker het zelfhulpprogramma BREATH ont-

wikkeld. Het programma ondersteunt het emotio-
nele herstel na de behandeling en is gericht op het 
toenemen van de eigen kracht en mogelijkheden. 
Tijdens deze bijeenkomst legt Judith Prins, professor 
aan de Radboud Universiteit Nijmegen, uit wat dit 
zelfhulpprogramma precies inhoudt.

� ���������Werkgroep vliegtuigcrashes en Noodlandingen de gemeente Boxmeer in WO2

       Op 31 mei, 1 en 2 juni van 13.30-17.00 uur en op zaterdag 3 juni (10.00-13.00 uur), kunt u nog de  
       tentoonstelling van vele foto’s, documenten en gevonden delen van de gecrashte vliegtuigen in WO2 
       in Boxmeer bezoeken. Plaats: Vrijthof 16, 5821 BG  Vierlingsbeek. Ook is hier ons onlangs 

verschenen boek te koop. Info: http://luchtoorlog.boxmeer4045.nl / 06-53693428�

Fanfare Vriendenkring
organiseert:

Loon’s Got Talent!

Zin in een grandioze middag met spetterende op-
tredens?
Kom op zaterdag 3 juni om 16.00 uur naar de Pit, 
naar de eerste editie van Loon’s Got Talent!
Alle leerlingen in opleiding hebben speciaal voor 
deze middag een fl itsend optreden voorbereid. Al-
leen, of in speciaal geformeerde groeptjes, zullen zij 
als ware artiesten het podium betreden. U herkent 
ze bijna niet, het zijn ware artiesten!
Een bekende en kundige vakjury zal speciaal voor 
“Loon’s Got Talent” naar de Pit komen, om de op-
tredens van commentaar te voorzien. 
Kom jij ook onze artiesten aanmoedigen? Het be-
looft een middag te worden die je absoluut niet wilt 
missen! Iedereen is van harte welkom op zaterdag 3 
juni van 16.00 tot 18.00 uur in de Pit. Tot dan!

Een eerste test voor Fanfare Vriendenkring… 

Op zondag 18 juni gaat Fanfare Vriendenkring la-

ten horen wat ze kunnen tijdens het Peeltoernooi 
in Meijel. 
Best een spannende dag voor onze muzikanten want 
op deze dag gaan we voor het eerst aan een jury 
laten horen wat we kunnen, hoe we ervoor staan 
voordat we ons zelf in oktober tijdens een heel bij-
zonder concours gaan laten horen. Eens in de 4 à 5 
jaar wordt de Fanfare namelijk uitgedaagd om te 
laten horen dat we met trots mogen zeggen dat we 
een van de betere orkesten in deze omgeving zijn. 
We zitten volop in de voorbereidingen en het Peel-
toernooi is een eerste ‘meetmoment’. We gaan voor 
een jury spelen, maar eigenlijk nog veel belangrijker: 
we gaan prachtige muziekwerken, die speciaal voor 
een orkest als het onze zijn geschreven, laten horen! 
In de volgende edities van Ons Eigen Erf gaan we 
daar meer over vertellen, maar wilt u zich laten ver-
rassen: kom naar ons luisteren in het Limburgse Me-
ijel op zondag 18 juni om 21.00 uur. Leuk als u er 
bent!
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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
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AWing is passie voor
automatisering en meer…

Hoe een computer werkt, is iets waar wij - en velen 
met ons - niks van weten. Én het liefst willen we 
dat zo houden: het ding moet het gewoon doen en 
graag een beetje snel ook! We willen er niet aan 
denken wat er moet gebeuren als hij traag wordt 
of - erger nog - geen boe of bah meer zegt. Dan 
zitten we met de handen in het haar, maar daarvan 
gaat hij het ook niet doen. Een heldere snaar in ons 
lijf zegt dan: “AWing…!, en vlug Twan Wilmsen (of 
voor de echte Overloners onder ons: Twan van Fun 
van Schermans Tóntje) maar gebeld of hij als de wie-
deweerga wil komen.

Het vertelt lekker weg als Twan op zijn praatstoel 
zit! En dat deed hij de middag dat wij op bezoek 
waren. Dat moest ook wel, want wij zaten in zijn 
super-de-luxe werkstoel om het hoe en waarom van 
AWing op te tekenen. 

Sinds 1982 is Twan al met computers bezig, vooral 
met Pascal, Basic en Windows. Het interesseerde 
hem mateloos hoe alles werkte en niet werkte, als 
het niet werkte. Nu vliegen er namen en begrippen 
door zijn praktisch ingerichte werkkamer achter zijn 
huis. Namen waarvan wij in het grijze verleden wel 
eens gehoord hebben, zoals: MS-DOS, IBM en Com-
modore 64. Die laatste doet óns aan een raceauto 
denken, maar “het apparaat was zo traag als ’n 
slak en had minder werkgeheugen dan ’n kind van 
twee”, volgens Twan.

Aanvankelijk was hij alleen hobbymatig met com-
puters bezig, maar later ook voor zijn werk. 
Als MTS-er kwam hij in zijn loopbaan logischer-
wijs bij technische bedrijven terecht. “In het land 
der blinden is Eenoog koning, dus kreeg ik bij mijn 
eerste werkgever van Rens (de strepentrekkers uit 
Horst) al snel de automatisering naar mij toe ge-
schoven. Voor de calculaties liet ik de computer het 
rekenwerk doen. 

Bij Rijkswaterstaat - een grote logge organisatie - 
waren ze nog niet zover en stonden ze met open 
mond te kijken als ik met een draagbare computer 
op de werklocatie verscheen”. 

Bij de volgende werkgever - een betonreparateur -  was 
hij naast het betononderhoudskundige werk ook 
verantwoordelijk voor het draaiende houden van 
de automatisering van het bedrijf. 
Naast zijn werk bleef Twan veel met computers be-
zig. “Toen het in de bedrijfstak vanwege de econo-
mische crisis wat minder ging, heb ik besloten om 
een langgekoesterde wens in vervulling te laten 
gaan en een eigen bedrijf te starten. Dat was in 
2009, alweer acht jaar geleden. Daarnaast bleef ik 
op afroepbasis voor het betonbedrijf werken en dat 
doe ik nu nog”. 

Regelmatig wordt ons gesprek onderbroken door 
sip kijkende mensen, die een niet werkende compu-
ter binnendragen. Ze klaren weer op als Twan zegt: 
“Lossen we op”!

Zoals de kop hierboven al aangeeft, AWing is meer 
dan automatisering! AWing staat voor Antoon 
Wilmsen en drie “ingen”: Advisering - Certifi cering 
- Automatisering. Naast onderhoud, reparatie en
verkoop van computers en de advisering wat dat
betreft, verhuurt Twan zichzelf ook via AWing als
bevoegd adviseur voor de certifi cering van beton-
reparatiebedrijven en ondersteunt hij bedrijven
verder bij ISO-, VCA- en andere certifi ceringsinspan-
ningen.

Zoekt u een expert voor al uw computerproblemen. 
Kijk dan op www.awing.nl en schrijf je in voor de 
nieuwsbrief of zie zijn advertentie in het meest ge-
lezen dorpsblad in Overloon: “Ons Eigen Erf”!
Twan (tevens lid van de Dorpsraad Overloon) ver-
zorgt en beheert ook de website van de dorpsraad:
www.dorpsraadoverloon.nl.  
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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
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KEURSLAGERKOOPJE

VLEESWARENKOOPJE

SPECIAL

4 saucijzen + 
500 gram rundergehakt    

100 gram gebraden rosbief + 
100 gram gebraden gehakt

Filet d’asperge     

100 gram 180
Centen, keurslager
Irenestraat 3, Overloon
Tel. 0478-64 12 58
www.centen.keurslager.nl

ELKE WOENSDAG
Gemengd of 
rundergehakt

2x 500 gram  650

samen  695

samen 290

Filet d’asperge
De special van deze 

week!

Heerlijk malse en gekruide varkensfi let met 
een verrassende vulling van ham en 
asperges. Rondom mooi bruin bakken in de 
pan op middelhoog vuur in 8-10 minuten.

 

 
Pieter en Annemie  v/d Munckhof, tel. 0478-641404 of 

06-27007511 email t-helder@ziggo.nl Helderseweg 31, Overloon 
www.helder-overloon.com

Ontmoetingspunt ‘t HELDER 
Ruimte voor úw ideeén! 

12 juni  Engelenavond met Marielle Beks
 20.00 uur 

 
13 juni  Kruidenwandeling met Petroesjka

Splint 19.00 uur  
 
17 juni  Dagworkshop beeldhouwen
  09.30 uur – 17.00 uur 
 
Meer informatie vindt u op de website!

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

Cees Huijben en Anneke Martens 
(verpleegkundige) van deze Stich-
ting presenteren deze avond. Cees 
is chauffeur op de ambulance en 

begint met het vertellen van zijn persoonlijk verhaal 
hoe hij kennis maakte met de wensambulance, nu 
5 jaar geleden (die toen 1 jaar bestond). Zijn vrouw 
was terminaal ziek en wilde nog graag één keer 
naar de plek waar ze getrouwd waren. Hun zoon en 
schoonzusje gingen ook mee en prachtige foto’s ge-
tuigen nog van een heel bijzondere dag. Zijn vrouw 
heeft hier nog twee weken van genoten. Ze vroeg 
aan Cees “Wat doe je straks, als ik er niet meer ben? 
Die wensambulance, dat is net iets voor jou!” Cees 
belooft dat hij dat gaat doen. En zo is het gegaan. 
De eerste ritten waren wel moeilijk… !

Voor wie rijdt de wensambulance? Wensritten wor-
den gerealiseerd voor mensen, wensvragers ge-
noemd, die nog 3 tot 6 maanden levensverwachting 
hebben, die ergens heen willen en hiervoor aange-
past vervoer en begeleiding nodig hebben. Maar 
ook mensen die bijvoorbeeld net geopereerd zijn en 
in het ziekenhuis liggen, en naar de begrafenis van 
een broer moeten. 
De wensvrager bepaalt waar de rit naar toe gaat: 
soms dichtbij, bijvoorbeeld naar het ouderlijk huis 
of familie, soms ook verder weg, bijvoorbeeld naar 

Ierland of Lourdes. Voor buitenlandse ritten is er 
een speciale “buitenland coördinator“. 

Wensambulance Brabant is opgericht in 2011. Het 
eerste jaar werden 100 wensritten uitgevoerd. In 
2016 is dit opgelopen tot 500 ritten per jaar (gemid-
deld 10 per week). Momenteel beschikken ze over 
vier auto’s en hebben ze 200 vrijwilligers. De stich-
ting krijgt geen subsidie, maar wel giften, donaties 
en ook via sponsoring krijgen ze geld. De eerste 
(tweedehands) auto hebben ze gekregen van de 
Provincie, zodat ze konden starten. Een tweede-

hands ambulance kost 14.000 euro.
Men kan 7 dagen per week, 24 uur 
lang, contact opnemen met een 
coördinator van de wensambu-
lance. Op hun website  www.wen-
sambulancebrabant.nl  kun je op 
een “knop” drukken waarop staat: 
“Vraag een wens aan”.
Cees vertelde vol enthousiasme over 
zijn belevingen en ervaringen met 
wensvragers en hun familie en wat 
dat met hem doet. Hij heeft inmid-
dels zo’n 175 keer gereden in de 
afgelopen vijf jaar. Hij had een aan-
dachtig publiek deze avond. We wa-
ren stil en diep onder de indruk.

Juni, maand van het spannende boek

Scandinavische thril-
lers zijn in Nederland mateloos populair. De lezers 
lusten er wel pap van.
Het genre Scandinavische misdaadromans, staat na 
kinder- en jeugdliteratuur, op de tweede plaats van 
de ranglijst van de door bibliotheken meest uitge-
leende boeken.
Elk jaar publiceert de CPNB een lijst met de honderd 
best verkochte boeken in het afgelopen jaar. In 2009 
stonden in deze lijst slechts drie thrillers uit Scandi-

navië. In 2012 was dit cijfer al gestegen tot veertien. 
Waar komt die belangstelling vandaan? En waarom 
zijn die noorderlingen zo goed in het vertellen van 
spannende verhalen?
Wie deze vragen probeert te beantwoorden, komt 
al gauw terecht bij het schrijversduo Sjöwall en 
Wahlöö en hun legendarische serie over inspecteur 
Martin Beck. Vanaf de jaren zestig werd door hen 
het geweldsmotief geplaatst binnen de sociaal-poli-
tieke context van die tijd.
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Homeopathie,  
een milde en 

effectieve 
geneeswijze voor 
uiteenlopende 

klachten. 

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

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

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 kaartverkoop is gestart 

Zang- en theatergroep Oker heeft zondag 21 mei jl. een succesvolle sneak preview ten gehore 

gebracht met momenten uit haar jubileumshow in september in de Pit in Overloon. 

Dit met ondersteuning van de Okerband. 

Het pentagram Mysterie! 

De reacties waren enthousiast en u bent natuurlijk nieuwsgierig geworden hoe de nieuwe show 

eruit zal zien. 

De kaartverkoop is van start gegaan!! 

Bestel daarom vanaf nu de kaarten voor de avondvoorstelling van 23-29-30 september en de 

middagvoorstelling 24 september via de website: www.oker-overloon.nl.  

U kunt ons ook volgen via Facebook. Foto gemaakt door Hakvoortfoto.nl 

Het spannende verhaal werd daarmee een krachtig 
vehikel voor maatschappijkritiek op de door velen 
als heilstaat beschouwde Zweedse sociaaldemocra-
tische samenleving.
De kracht van Sjöwall en Wahlöö, maar ook van tal-
rijke collega-auteurs, werd nog versterkt door het 
gebruik van alledaagse karakters: geen helden, mil-
jonairs of woest-aantrekkelijke types, maar gewone 
mensen met gewone problemen en zwakheden, net 
als de lezer zelf.
Het zijn deze twee aspecten die dit genre misdaad-
literatuur zo succesvol hebben gemaakt. Deze ele-
menten zijn nog steeds kenmerkend voor nagenoeg 
alle Scandinavische thrillerauteurs van vandaag.
Veel Scandinavische thrillers zijn verfi lmd als tv-se-

rie. Denk bijv. aan ‘The Bridge’ van H. Rosenfeldt 
(Zweden) en Stieg Larssons Millenium serie.
Enkele bekende en minder bekende Scandinavische 
misdaadauteurs zijn: Lars Kepler, Jo Nesbø, Kjell 
Eriksson, Thomas Enger, Karin Alvtegen, Hakan Nes-
ser, Henning Mankell, Åke Edwardson, Joakim Zan-
der, Arnaldur Indridason.
Onze Lónse Bieb heeft een fl ink aantal boeken van 
Scandinavische schrijvers in de kasten. Maar nog 
veel meer titels kunt u reserveren bij BiblioPlus.  
Dit kunt u zelf doen op www.biblioplus.nl of via een 
van onze vrijwilligers.
Openingstijden van onze bieb: maandag en vrijdag 
van 14.30 uur tot 17.00 uur en woensdag van 15.00 
tot 19.30 uur.
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HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS

• Nieuwe en gebruikte
aanhangwagens en
paardentrailers

• Onderdelen van alle
merken

• Reparatie en keuring
van alle merken

• Aanhangwagens en
aardentrailers 

De Oude Molen 3, 5825 KA Overloon  |  T 0478-640304  |  henckensoverloon.nl

VERKOOP ONDERHOUD

VERHUUR

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

henckensoverloon.nl
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Overloonse
Bridgeclub

Tijdens de 4e zitting waren de 3 beste paren in geel:
1 Gerda & Mathieu Crooijmans 67.50%
2 Marijke v. den Boom & Aike v. Glabbeek 61.67%
3 Jac Huijs & Piet Willems 58.75%

In de rode lijn:
1 Els Bovee & Wil ten Horn 61.08%
2 Ethel Hilhorst & Harrie Raaijmakers 57.83%
3 Ko Sturm & Thom Kuijpers 57.42%

In de groene lijn:
1 Mien & Jac Spreeuwenberg 64.74%
2 Mia Henckens & Jac van der Voorn 57.95%
3 Vera & Fred Jägers 54.11%
De 5e zitting leverde als de 3 sterkste paren in geel 
op:
1 Corrie Hartong & Math Keulards 65.42%
2 Els Bovee & Wil ten Horn 58.75%
3 Thera & Jan van Gaal  58.33%

In de rode lijn:
1 Jacqueline Hermkens & Peter Basten 60.00%
1 Corrie & Hans Visscher 60.00%
3 Ria & Kees van Son 58.75%

In de groene lijn:
1 Irma Huijs & Adele van Leuken 65.58%
2 Door van Tartwijk & Leo van Grootel  58.33%
3 Annet & Joop Timmer 56.67%

Agenda

2017
1 t/m 15 juni
Sam’s kledinginzameling, t/o 
Vierlingsbeekseweg 50
3 juni
Kindervakantiewerk, Inzamelen 
hout en textiel, 14 Oktoberplein, 
10.00 - 11.30 uur 

4 juni
De Vlotter, korte rit, Partycen-
trum Bos, start 10.30 uur
6 juni
KBO, Bedevaart naar Kevelaer
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 
met fi lm “Bon Dieu”, De Pit, 
14.30 -16.00 uur
16, 17 en 18 juni
Zomerproef, Schaartven
17 juni
Bridge Club, Mijling Open Bridge 
Drive, Raaijhal, 14.00 uur 

Doe mee met de kledinginzamelactie
van Sam’s Kledingactie

in Overloon en steun Cordaid Mensen in Nood!

Van 1 tot 15 juni vindt in Overloon de kledinginza-
meling van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood 
plaats. U kunt dan uw gebruikte kleding, schoeisel 
en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afge-
ven bij het volgende adres:
De schuur van de Fam. Arts tegenover Vierlings-
beekseweg 50

Dit is met affi che aangegeven.
Bij voorbaat dank. 

Mensen in Nood zal zorg-
dragen dat uw bijdrage een 
goede bestemming krijgt.

Ed Lucassen
Josephien van den Hoogenhof 
Conny van Mil

Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de 
gesteunde projecten kunt u kijken op www.sams-
kledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60. 
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19 juni 
Dorpsraad, vergadering met het 
College van B & W, De Pit, 20.00 
uur
22 juni
Raaijmeppers, Flessenactie, 18.00 
- 20.00 uur
30 juni
KBO, Samen Eten
2 juli
Cabrio- en Oldtimerrit, Partycen-
trum Bos, start 10.00 uur
2 juli
De Vlotter, korte rit, Partycen-
trum Bos, start 10.30 uur
2 juli
Fanfare, Concert op locatie
4 juli
KBO, Fietspicknick
8 juli
Gilde, oud papier ophalen
8 juli
KBO, Jeu de boulestoernooi
9 juli
Desdemona Dance, Musical “De
Club van Lelijke kinderen”, De
Pit, 15.00 uur
11, 12 en 13 juli
Zonnegroet, Rolstoeldriedaagse
16 juli
De Vlotter, lange rit, Partycen-
trum Bos, start 09.00 uur
18, 19 en 20 juli
Kindervakantieweek
19 juli
Openluchttheater, Rapunzel, 
14.30 uur
22 en 23 juli
MSV, Internationaal jeugd motor-
crossweekend, circuit Duivenbos
26 juli
Openluchttheater, Pip en Pelle-
show 2017, 14.30 uur
27 juli
Bourgondische Brabantse Brade-
rie
28 juli
KBO, Samen Eten
30 juli
De Vlotter, deelname aan oldti-
merrrit Venray, Partycentrum Bos,
verzamelen 09.30 uur
2 augustus
Openluchttheater, Loet Moet,
14.30 uur
6 augustus
De Vlotter, korte rit, Partycen-
trum Bos, start 10.30 uur
12 augustus
Gilde, oud papier ophalen

12 augustus
Openluchttheater, Dirk Scheele, 
14.30 uur
16 augustus
Openluchttheater, Koekepeer 
Theater, 14.30 uur
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, Partycen-
trum Bos, start 10.30 uur
9 september
Gilde, oud papier ophalen
10 september
Stichting Tante Lenie, Goede Be-
nen Tour, start bij IJssalon Clevers
14 september
KBO, IVN-wandeling

17 september
Freunde Echo, FEN middag, 
Openlucht Theater, 13.00 uur
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
1 oktober
De Vlotter, korte rit, Partycen-
trum Bos, start 10.30 uur
7 oktober
Fanfare, Brabantse Humoravond

8 oktober
Logeko, H. Mis en aansluitend 
Koffi econcert t.g.v. 50-jarig jubi-
leum Koos v.d. Hoff, Kerk 10.30 
u., De Pit 12.00 u.
8 oktober
Oorlogsmuseum, Crossroads
14 oktober
Gilde, oud papier ophalen
Toerklub, Djeenz ATB avond toer-
tocht
15 oktober
Toerklub, Djeenz ATB toertocht
15 oktober
Fanfare, Concours 
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, Movaranka o.l.v. 
Jan Slabak, De Pit
29 oktober
Allerzielenviering met zang van 
Logeko, Kerk, 14.30 uur
29 oktober
Fanfare en Gilde, Overloons Open 
podium
5 november
Kindermarkt, tweedehands kle-
ding en speelgoedbeurs, De Pit, 
11 - 13.30 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 



Brengt u weer in beweging! 
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VRIJDAG, ZATERDAG  
en ZONDAG open  

van 12.00 tot 18.00 uur

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
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Redactie:
redactie@onseigenerf.nl T 641641

Advertenties en familieberichten:
advertentie@onseigenerf.nl T 06-45025119

Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl T 641304

www.onseigenerf.nl

Abonnement 2017:  € 13,50

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor 

de uitgave van   14 juni
aanleveren uiterlijk 7 juni 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


