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De braderie vindt plaats op 
donderdag 27 juli van 15.00 
uur tot 21.00 uur. De route 
loopt door het hartje van Over-
loon, van het Museumplein via 
Museumlaan, Venrayseweg, 
14 Oktoberplein tot en met de 
Irenestraat.

Er is een grote diversiteit in het 
aanbod van marktkramen, ver-
tier en vermaak, zoals joeks-
kapellen, draaimolen, een 
swingende kok, een gooche-
laar, een zangduo, ezels knuf-
felen, mini cars, Bungy jumpen 
voor kinderen en kindermarkt 
(kraampjes worden hiervoor 
gratis beschikbaar gesteld).

Aanmelden hiervoor kan 
door een berichtje te sturen 
aan Harold Goemans (info@
raaijhal.nl).

Op alle terrassen aan de route worden lekkere hapjes 
en drankjes geserveerd met muzikaal vermaak. 
Nieuw dit jaar is de Lónse Smulkaart. Deze kaart is van-
af heden te koop bij de deelnemende horecaonderne-
mers. Dit zijn: cafetaria Happy Corner, restaurant De 
Heeren van Overloon, Sportcafé de Raaijhal, De Tap-
asproeverij, IJssalon Clevers, Grand Café Effe, Partycen-
trum Bos, IJssalon en Dumpshop De Papagaai en Grieks 
restaurant Cyprus.

De Lónse Smulkaart heeft een waarde van € 17,50. Om-
dat we dit voor de eerste keer gaan doen, bieden we 
de kaart voor de zeer aantrekkelijke prijs van € 8,00 in 
de voorverkoop aan. Mochten er op donderdag 27 juli 
nog kaarten beschikbaar zijn, dan worden die nog aan-
geboden in de infostand tegen betaling van € 10,00.
Met deze Lónse Smulkaart wandelt u gezellig over de 
Bourgondische Braderie en bij 9 horecabedrijven ont-
vangt u, zonder enige bijbetaling, op vertoon van de 
Lónse Smulkaart een heerlijk Lóns Hepke of een heer-
lijk Lóns Drenkske.

Win een van de twee helikopter-
vluchten boven Overloon!
Lever na afloop, uw Lónse Smul-
kaart, volledig ingevuld in, bij IJs-
salon en Dumpshop De Papagaai, 
Partycentrum Bos of bij restaurant 
De Heeren van Overloon en maak 
kans op een van de twee helikop-
tervluchten boven Overloon of 
een van de 10 waardebonnen van 
de OVRV t.w.v. € 10,00. 
De organisatie stelt marktkramen 
beschikbaar voor verenigingen 
die zich willen promoten tijdens 
deze braderie. Ook bedrijven 
kunnen zich hiervoor aanmelden. 
Voor nadere informatie voor een 
marktkraam kunt u contact opne-
men met Theo Wolters op num-
mer 0478-642227.

Tijdens de braderie zullen de Mu-
seumlaan en een stukje van de 
Irenestraat worden afgesloten 
voor alle verkeer en komt er een 

oversteekplaats op de kruisingen Museumlaan/Venray-
seweg en Venrayseweg/Vierlingsbeekseweg. De rest 
van het dorp zal open en bereikbaar blijven, mede door 
inzet van verkeersregelaars en extra wegbewijzering.

Wij hopen ook u te mogen begroeten op donderdag 27 
juli a.s. in het hartje van Overloon.
De Bourgondische Brabantse Braderie wordt georgani-
seerd door:

Bourgondische,  Brabantse, Braderie 
27 juli 2017 Overloon

DONDERDAG

27 JULI
15:00 - 21:00
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Koningschieten 2017

Op zondag 2 juli is het weer zo-
ver: Ons jaarlijks Koningschieten 
staat weer op de agenda.
Kan Willeke Boom haar konings-
titel prolongeren of zal zij haar 
Koningstitel af moeten staan 

aan een ander. We gaan het allemaal beleven op 
deze dag.

’s Morgens om 8.00 uur zullen de trompettisten weer 
het dorp rond gaan om de Reveille op veel plaatsen 
te laten klinken.
Daarna hebben wij, traditiegetrouw een H. Mis met 
gilde-eer in onze Theobalduskerk.
De mis begint om 10.30 uur en iedereen is natuurlijk 
van harte welkom.

Na de mis is iedereen, die wil, van harte welkom bij 
ons in ‘ut Gildehuus’ voor een lekkere kop koffie 
met ’n heerlijk stukje vlaai.

Ook dit jaar kan er weer door het publiek geschoten 
worden om de titel: “Dorpskoning” van Overloon. 
Iedereen die een keer mee wil schieten, is van harte 
welkom.

Deelname vanaf 16 jaar.

Voor de jeugd t/m 15 jaar hebben we dit jaar ook 
weer een vogel beschikbaar en dus kan deze doel-
groep ook weer strijden om de titel “Jeugdko-
ning(in)” van 2017.

Inschrijven voor het schieten kan vanaf 13.30 uur. De 
aanvang is om 14.00 uur. Deelname is gratis.

Programma in het kort:

08.00 uur: Reveille door het dorp
10.30 uur: H. Mis in de Theobalduskerk
11.30 uur: Koffie met vlaai in ut Gildehuus voor ie-
dereen die interesse heeft
13.30 uur: Inschrijven schieten
14.00 uur: Aanvang schieten
Rond 16.30 uur: Nieuwe Koning(in) bekend
17.30 uur Installeren nieuwe Koning(in)

Tot zondag 2 juli

Het Sint Theobaldusgilde

Loën wet ‘t

‘Loën wet ’t’ is een dorpsspel 
waarbij teams strijden voor 
een bedrag uit de spaarpot 
dat de winnaars aan één ver-
eniging of stichting mogen 
schenken. Anders dan vorig 
jaar moeten de Overloonse 

verenigingen en stichtingen zélf kenbaar maken 
naar deze prijs te willen meedingen.

Ben je dus lid van een vereniging of stichting, en 
zie jij jouw club graag op de nominatielijst van Loën 
wet ’t verschijnen? Onderneem dan de volgende ac-
tie:

1.  Maak jezelf eens de voorstel-
ling de uitverkorene van een
winnend team te zijn en dat
jouw club het prijzengeld in
ontvangst mag nemen…

2.  Bedenk dan welk doel je met
dit geschonken prijzengeld
zou willen realiseren. Is er
nieuw materiaal voor de leden
nodig, het clubhuis aan een
opknapbeurt toe of een jubile-
umviering in aantocht?

3.  En laat dit doel vervolgens aan
ons weten via het formulier
op www.loenwetut.nl/vereni-
ging-stichting. Het insturen
is mogelijk tot en met 14 juli
aanstaande.
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Kerkberichten

Vieringen 18 juni – 1 juli

Zondag 18 juni 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Ans Abels en Gerda
Willems (ov)
Koor: Dames- en Herenkoor

Intenties: Nellie Hendriks-Rongen, 
de overleden ouders Arts-Philipsen,
zoon Jos, schoonzoon Lard en
kleinzoon Ivo

Zaterdag 24 juni 19.00 uur
Gebedsviering met medewerking 
van Palet

Thema: “Wees niet bang, ik ben 
bij je”

Intenties: Miet Deriet-Janssen,
Geert van Dijck vanwege zijn ver-
jaardag

Zondag 25 juni 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Ans Abels en Gerda
Willems
Koor: Dames- en Herenkoor

Intenties: Miet Deriet-Janssen,
Geert van Dijck vanwege zijn ver-
jaardag

Kosterdienst

11 juni – 17 juni
Tiny Willems, tel. 641814

18 juni – 24 juni tot 18.00 uur
Nelly van Gemert, tel. 642504

24 juni vanaf 18.00 uur – 1 juli
Jan Hendriks, tel. 641753

2 juli – 8 juli 
Tiny Willems, tel. 641814

Vieringen in Huize Loôn

Maandag 19 juni 19.00 uur
Eucharistieviering

Maandag 26 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 
bijzondere feestdagen en op 24 juni, de vierde za-
terdag van de maand juni, tussen 19.00 – 20.00 uur 
worden de vieringen uitgezonden vanuit de kerk 
via het Tv kanaal Omroep Land van Cuijk. 

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 2 en 9 
juli bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld 
wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk 
dinsdag 27 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

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 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.
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Kerkberichten

Vieringen 2 juli – 15 juli

Zondag 2 juli 10.30 uur
Feest van de H. Theobaldus, Pa-
troon van onze H. Theobalduspa-
rochie en van het St. Theobaldus-
gilde
Eucharistieviering en Dankviering 
1ste H. Communie
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acolieten: Jeanne Willems en Ger-
da Willems
Met medewerking van het St. 
Theobaldusgilde en het Dames- 
en Herenkoor

Intenties: jaargetijde is voor An-
nie Megens-Thoonen; de inten-

ties zijn ook voor Wim Beckers
vanwege zijn verjaardag, tevens 
voor Marie Beckers-Puin, Nellie 
Hendriks-Rongen.

Zondag 9 juli 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Ans Abels 
Koor: Dames- en Herenkoor

Overleden

10 juni Geert van Glabbeek, 67 
jaar

Kosterdienst

24 juni vanaf 18.00 uur – 1 juli
Jan Hendriks, tel. 641753

2 juli – 8 juli 
Tiny Willems, tel. 641814

9 juli – 15 juli 
Nelly van Gemert, tel. 642504

16 juli – 2 juli 18.00 uur
Jan Hendriks, tel. 641753

Vieringen in Huize Loôn

Maandag 3 juli 19.00 uur
Eucharistieviering

Maandag 10 juli 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 worden de vieringen uitgezon-
den vanuit de kerk via het Tv kanaal Omroep Land 
van Cuijk. 

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 16, 22 en 
23 juli bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld 
wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk 
dinsdag 6 juli 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 ken-
nisgeving 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.theobaldusparo-
chie.nl. 

Uitgebreide informatie over de deelparochie H. 
Theobaldus kunt u vinden op de website
www.theobaldusparochie.nl. 

Voor vragen of andere zaken kunt u zich richten 
naar het emailadres:
info@theobaldusparochie.nl. 
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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 berei-
ken onder telefoon 06 23 88 78 60.

E-mail:
secretariaat@parochiemariamoedervandekerk
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de 
Kerk: www.parochiemariamoedervandekerk.nl

Duurzaam Overloon! 
Hierbij een update van de stand 
van zaken m.b.t. het te realise-
ren zonnedak voor ‘de pit’ en de 
energie coöperatie Duurzaam 
Overloon!

Het aantal belangstellenden voor deelname is ge-
stegen naar 69 deelnemers, vanwie 66 uit Overloon, 

2 in Vierlingsbeek en 1 in de Smakt. In totaal be-
reiken we langzaam de maximale dakcapaciteit van 
1200 panelen. Dus mocht je nog aan willen haken, 
wees er dan snel bij, want vol is vol. 
We hebben een voorlopige projectplanning ge-
maakt welke hieronder is weergegeven:

Nieuws uit de Theobaldusparochie Overloon

Beste ouders/verzor-
gers, kinderen,

Graag nodigen wij 
jullie allemaal uit 
voor het bijwonen 
van de dankviering 
van de communican-
ten in de Gilde-mis 
van zondag 2 juli te 
Overloon om 10.30 
uur. In het bijzonder 

willen we ook de kinderen van groep 3 uitnodigen 
die volgend schooljaar de communie gaan doen.

Er zal dan GEEN KINDERWOORDIENST zijn, daar het 

een viering is voor groot en 
klein waar we samen EEN 
LICHT ZIJN VOOR ELKAAR. 

Ook voor ons staat de zo-
mervakantie voor de deur. 
De volgende kinderwoord-
dienst zal weer zijn op zon-
dag 3 september. Schrijf 
deze data alvast in de agen-
da.

Tot slot wensen we jullie 
allemaal een fijne vakantie 
toe.
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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

Gezelligheid op de zondagochtend:
Muziek op locatie!

Op zondag 2 juli wordt het 
spektakel op het plein bij de Pit!
Afgelopen weken heeft iedere tak van de fanfare 
spectaculaire dingen laten horen, de jeugd ging op 
zoek naar hét talent uit Loën, de slagwerkers spet-
terden bij PERCUSSIEBENDE en het fanfareorkest 
heeft van zich laten horen op het Peeltoernooi… en 
getraind in gezelligheid tijdens een repetitieweek-
end.
Mocht je het gemist hebben: dit is je kans!! Op 
zondag 2 juli kunt u de hoogtepunten allemaal nog 
eens beleven. Om te beginnen; de drie golden ticket 
winnaars van Loën’s got talent! 
Dit zijn de Li-fi-ve-ja-fen band van blokfluiters, Thijn 
op Marimba en Miko en Stan op drumstel. 
Daarbij een swingende rap van de blokfluiters 

samen met het jeugdorkest, gevolgd door enkele 
gave nummers van het jeugdorkest zelf. 
De slagwerkers hebben in mei goed van zich laten 
horen tijdens het event PERCUSSIEBENDE. Super leu-
ke (en herkenbare) nummers uitgevoerd op slagw-
erk, waaronder het nummer Moves Like Jagger van 
Maroon 5. Benieuwd hoe dit klinkt op slagwerk?? 
Kom luisteren!
Ook zal het fanfareorkest deze ochtend niet ont-
breken. Zij spelen een kort en licht programma met 
onder andere een medley van Deep Purple en een 
nummer met allemaal bekende Tv-tunes.
Al met al belooft het een gezellige en muzikale och-
tend te worden: zondag 2 juli om 11:45 op het plein 
bij de Pit. We hopen op veel publiek!! 

5

Zomerprogramma Openluchttheater

Ook in de zomer hoef je je 
niet te vervelen in Over-
loon… er staan weer ont-

zettend leuke kindervoorstellingen gepland in het 
Openluchttheater. Leuk voor het hele gezin, opa’s, 
oma’s, vriendjes en vriendinnetjes. Kom je ook? 

Rapunzel 
Woensdag 19 juli, 14.30 uur / 4+ / € 7, -
Een klassiek sprookje gespeeld door Toneelvereni-
ging Mariahout. Rapunzel woont al bijna haar hele 
leven in een hoge toren ver afgezonderd van de be-
woonde wereld. Op deze plek houdt vrouw Manie 
haar helemaal voor haar alleen. Als Rapunzel acht-
tien jaar oud wordt, hoopt ze eindelijk de wereld in 
te mogen trekken. Maar laat vrouw Manie dit wel 
toe? Prins Bas zou dolgraag een lief meisje vinden 
om mee te trouwen. Een meisje dat hem kiest om 
wie hij is en niet om wát hij is. Zal hij haar ooit te-
genkomen? 

Pip & Pelle Show 
Woensdag 26 juli, 14.30 uur /3+ / € 7, -
Nu een succesvol optreden vorig jaar, zijn ze er dit 
seizoen weer: Pip & Pelle met hun Show... Ojee, de 
inspecteur komt langs! Meneer Pruim komt kijken 
of de show wel leuk genoeg is. Pip, Pelle en Arie 
de Postbode zetten dus alles op alles om de beste 
en leukste show ooit te maken! Er komen sprook-
jes, verbazingwekkende acts en bekende artiesten. 
Maar of dat nu allemaal zo’n goed idee is...? Pip & 
Pelle hebben een eigen tv-serie en inmiddels ook 
een eigen YouTube-kanaal. 

Loet Moet 
Woensdag 2 augustus, 14.30 uur / 4+ / € 7, -
Loet zingt, danst en speelt het liefst de hele dag. 
Maar dat kan niet, want ze moet zoveel. Loet wil 
niks meer moeten. “Loet moet niks!” Ze sluit zich op 
in haar kamer, waar ze avonturen beleeft in haar ei-
gen gekke, sprankelende wereld. Ze ontmoet Oma 
uit het fotolijstje en samen met alle piratenkinde-

ren vaart ze naar haar vader die helemaal in Ame-
rika woont. Maar dan komt Gekke Tante Toos op 
bezoek en die geeft hele vieze plakzoenen... Moet 
Loet haar slaapkamer weer verlaten? Winnares van 
de Publieksprijs en uitgeroepen tot Rabo Talentvolle 
Theatermaker!

Dirk Scheele
Zaterdag 12 augustus, 14.30 uur / 2+ / € 8, -
Ieder kind heeft wel zijn eigen favoriete Dirklied-
je. In ‘Z’n leukste liedjes’  speelt  Dirk Scheele daar 
knap en vrolijk op in. Per voorstelling varieert het 
repertoire en wordt al naar gelang de situatie en 
sfeer afgestemd op het jonge publiek. Natuurlijk 
is er volop ruimte voor verzoeknummertjes. Diver-
se genres als rock & roll, blues, pop en wereldmu-
ziek passeren de revue in een eigen herkenbare 
stijl, die Scheele vertaalt naar het niveau van de 
kinderen. De liedjes zijn afwisselend, ingetogen 
en opzwepend, kunnen gemakkelijk meegezon-
gen worden en nodigen uit om actief mee te doen. 
Dirk Scheele toont zich een ware meester in het mee 
laten doen van zowel een groot als een klein kinder-
publiek; succes is dan ook verzekerd.

Super Willem
Woensdag 16 augustus, 14.30 uur / 5+ / € 7, -
Koekepeer Theater speelt de voorstelling Super Wil-
lem. Super Willem kan alles. Als er ergens een ramp 
uitbreekt -een huis dat in brand staat, een trein 
die ontspoort, een tijger die ontsnapt- wordt Su-
per Willem ingeschakeld. Super Willem stopt auto’s 
met zijn pink, redt katten uit bomen en vangt hon-
derd boeven tegelijk. Super Willem is nergens bang 
voor. Alle jongens willen net zo stoer en sterk zijn 

als hij en alle meisjes gillen als hij voorbij 
komt. Maar daar trekt Super Willem zich 
niks van aan. Hij heeft maar een doel: de 
wereld redden. Iedereen rekent op hem en 
niemand is bang, want Super Willem staat 
altijd paraat! Maar dan gebeurt er iets ver-
schrikkelijks. Super Willem raakt zijn Super 
kwijt…!  

Kaartverkoop
Kaarten voor de voorstellingen zijn al ver-
krijgbaar bij PLUS Verbeeten Overloon, bij 
restaurant Museumzicht en via de web-
site www.openluchttheateroverloon.nl. 
Mocht het weer tegenzitten, dan gaan de 
voorstellingen gewoon door in ‘de Pit’.  
Tot slot nog een tip: like ons op Facebook, 

www.facebook.com/openluchttheateroverloon. 
Regelmatig zijn er acties waarmee je kaartjes kunt 
winnen! Daarnaast blijf je zo op de hoogte van het 
laatste nieuws en kun je foto’s en filmpjes bekijken. 
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zaterdag

1 juli

Open dag bij

't Kleine Atelier

Kinderdagverblijf 't Kleine Atelier houdt op

zaterdag 1 juli een open dag tussen 10.00

en 12.00 uur. Kom je ook?

We laten je onze locatie zien en vertellen je

graag hoe een dag bij ons eruit ziet.

Natuurlijk zijn er ook leuke activiteiten

voor de kinderen in onze mooie tuin! 

Adres: Vierlingsbeekseweg 3, Overloon
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HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS

• Nieuwe en gebruikte
aanhangwagens en
paardentrailers

• Onderdelen van alle
merken

• Reparatie en keuring
van alle merken

• Aanhangwagens en
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

Fysiotherapeutische begeleiding 
tijdens de Nijmeegse 4-daagse 

Wilt u tijdens dit evenement een beroep 
op ons doen? 

Wij staan voor u klaar in Overloon 
en St. Anthonis. 

Op dinsdag, woensdag en donderdag 
kunnen wij in de avonduren uw kuiten 

masseren, oprekken, knie- of rugproblemen 
behandelen of een andere behandeling 

inzetten naar gelang uw klacht. 

Meer info: 
bel tussen 8 en 12 uur naar 0478-642475 

www.fysiovandervliet.nl 

Herder Frank heeft veel schapen 
en een heleboel lammetjes.  

  

Ga je mee met Otje, Jolly, Liselotte, Pitje 
en alle andere schapen? 

 Zwerf 2 uur als een echte herder door bos en hei. 
Bordercollie Edge helpt mee. 

Knuffel de schaapjes en de lammetjes. 
Genieten voor jong en oud! 

Vanaf 08 juli t/m 23 augustus: 
‘s woensdags van 15.00-16.00 uur, opgave 

vóór 12.00 uur. 
‘s zaterdags van 10.00-11.00 uur, opgave 

vrijdags vóór 19.00 uur. 
 

Prijs: € 6.00  p.p. inclusief pluk niet gesponnen wol 
als aandenken (kinderen onder de 3 jaar gratis). 

Vertrek en terugkomst is bij Landal de Vers. 
 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken 
op telefoonnummer: 0478-642000 
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8 juli: 10.00 – 16.00 uur grote boekenmarkt
bij “DE PLUS” in Overloon

U hebt in groten getale aan ons verzoek voldaan en 
heel veel boeken gebracht voor onze boekenmarkt. 
Daarvoor hartelijk bedankt. Het is nu niet meer no-
dig om nog boeken te brengen. Wij willen u vragen 
om ze tot volgend jaar te bewaren. Ook dan houden 
we weer een boekenmarkt en zijn de boeken na car-
naval weer van harte welkom.
Mocht u ze echt niet kunnen bewaren, bijv. in ver-
band met een verhuizing, neem dan contact op met 
Betsie, tel. 0478 – 642018, want deze boeken mogen 
natuurlijk niet verloren gaan.
Er is een heel gevarieerde collectie, van heel oud: 
antiquarisch tot modern, informatieboeken over al-
lerlei onderwerpen en afgeschreven boeken van De 
Lónse Bieb, die om en nabij 10 jaar oud zijn. Daarbij 
zitten kinderboeken, boeken voor volwassenen en 
“grote letterboeken”.

Heel bijzonder is, dat de kinderen Van Dijk praktisch 
de hele collectie van hun vader ter beschikking ge-
steld hebben.
Onder de titel: UIT DE BOEKENKAST VAN “MAESTER 
VAN DIEK” zullen die te vinden zijn op de boeken-
markt. Maester van Diek was een zeer bekende on-
derwijzer en zeker half “Loën” heeft wel bij hem in 
de klas gezeten.
Ook na 8 juli bent u nog in de gelegenheid om 
tussen de boeken te snuffelen. Dan zullen de boe-
ken nog 4 à 5 weken te koop zijn d.m.v. een ga-
rageverkoop bij Betsie thuis, Stevensbeekseweg 2a.  
Een kwestie van keuze maken en het verschuldigde 
bedrag in een aanwezige spaarpot doen. De gara-

gedeur is overdag open, behalve als het regent of 
dreigt te regenen.

WAAROM EEN BOEKENMARKT?
De opbrengst van deze boekenmarkt is bestemd 
voor het behoud van “De Lónse Bieb” in Overloon.
Gelukkig heeft de gemeente ingezien dat onze bieb 
van groot belang is voor de leefbaarheid van Over-
loon en heeft daarom de subsidie substantieel ver-
hoogd.
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, gaat 
het abonnementsgeld van de leden van De Lónse 
Bieb rechtstreeks naar het overkoepelende orgaan 
“Biblioplus” in Boxmeer. De Lónse Bieb krijgt daar 
niets van en moet zelfs een fors bedrag aan Biblio-
plus betalen voor het gebruik van de collectie boe-
ken, aankoop nieuwe boeken en ondersteunende 
apparatuur en faciliteiten. Daarnaast ligt er elk jaar 
een flinke rekening, overigens terecht, voor de huur 
van de ruimte in “De Pit”.

Wij zijn daarom erg blij met de support van de leden 
van “De Lónse Bieb”, die bijna allemaal een gezins-
bijdrage van tenminste € 20, - betalen, van sympa-
thisanten van de bieb en van de leden van de Rabo-
bank, die ons een warm hart toedroegen door op 
ons te stemmen bij de clubactie.
Samen met de opbrengst van deze boekenmarkt 
kunnen wij net rondkomen.
DAAROM: TOT ZIENS OP DE BOEKENMARKT OP 8 
JULI VAN 10.00 – 16.00 UUR.

Familie Schraven Winnaar
20e Familie Biljart Toernooi!

In het sportcafé van de Raaijhal 
vond afgelopen maand mei, dit jaar 

voor de 20e keer, het Familie Biljart Toernooi plaats.

In 1997 waren de toenmalige beheerders van de 
Raaijhal Paul en Maria van Eeuwijk de initiatief-
nemers van dit jaarlijks terugkerende evenement. 
Door wisseling van beheerders in de Raaijhal is later 
de organisatie van het toernooi overgenomen door 
de club LBC die in de Raaijhal haar thuishonk heeft.
Jaarlijks melden er zich gemiddeld zo’n 20 teams aan 
voor deelname aan het toernooi. Na 3 voorrondes 
namen op vrijdag 2 juni de families Janssen, Fransen 
en Schraven het in de finale tegen elkaar op!

Het was een spannende finale waarbij de laatste 
partij (Stan Schraven - Piet Fransen) de doorslag gaf. 
Voor aanvang van deze partij hadden zowel Fran-
sen als Schraven ieder 6 matchpunten! Na een su-
perspannende partij kwam Piet maar 1 carambole 

tekort om de familie Fransen de titel te bezorgen.
De familie Schraven, die dit jaar voor het eerst deel-
nam aan het toernooi, ging er dus door de winst van 
Stan zijn partij met de titel van door. Hiermee mag 
de familie Schraven zich dan ook terecht winnaar 
noemen van het Familie Biljart Toernooi 2017. De 
Polleke’s (wissel)trofee zal dan ook het hele jaar bij 
de golfbaan tentoongesteld worden!

Uitslag: 3e Familie Janssen 4mp, 2e Familie Fransen 
6mp, 1e Familie Schraven 8mp.

Namens LBC en Sportcafé Raaijhal Overloon, van 
harte gefeliciteerd!
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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

VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open  

van 12.00 tot 18.00 uur

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
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Kom 
gerust
langs!

Warme Bakker Degen 

Reclame: 19 t/m 24 juni 
• Bananenvlaai € 10,35 
• Vezelbrood €   2,35 
• 5 Assorti harde broodjes  €   1,85

Reclame: 26 juni t/m 1 juli 
• Zomervlaai € 10,35 
• Grof volkorenbrood €   1,95 
• 4 Kwarkbolletjes + 1 gratis

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

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
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Graag willen wij iedereen bedanken voor de felicitaties en 
belangstelling tijdens de opening.

Voor behandelingen kunt u vanaf nu bij ons terecht op
De Bergkamp 32.

                                                                  Elke dag geopend! 

                   Maandag, dinsdag en donderdag 

                                                ook ‘s avonds         

 

Afspraak maken kan zonder verwijsbrief van uw (huis)arts 

  - Algemene fysiotherapie   De Bergkamp 32 
- Manuele therapie  5825 AG Overloon 
- Dryneedling  Tel: 0487 – 640 520 

  - Medische trainingstherapie Mobiel: 06 – 2500 5743 
  - Revalidatie bij heup- en knieprotheses Email: info@fysioteunissen.nl 
  - Medical taping Concept (Kinesio tape) Internet: www.fysioteunissen.nl 
  - Therapie aan huis en instelling 

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging 

                                                                                                           
              

                                       

Dank je wel stemmers van de Rabobank!

Dank je wel aan alle stem-
mers van de Clubactie van de 
Rabobank! 

Fanfare Vriendenkring mocht een bedrag van 
€ 832,48 in ontvangst nemen. Een prachtig bedrag 
dat we heel graag willen investeren in de muziek 

van onze jeugd. Nog specifi eker: het geld wordt ge-
bruikt voor een nieuw drumstel, zodat onze jeugdi-
ge drummers naar hartenlust muziek kunnen maken 
bij ons jeugdorkest. De jeugd heeft de toekomst!
Bedankt Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen 
en alle stemmers van de clubactie!

9

Van links naar rechts: het winnende 
familieteam “Schraven”: Harry van 
Dijk,Twan en Stan Schraven.
Harold Goemans (beheerder 
Raaijhal) en Rob Berden
(voorzitter LBC)

Hierbij willen we ook alle families bedan-
ken voor hun deelname en we zien jullie 
graag volgend jaar weer terug.

Op zaterdag 17 juni werd 
wederom de jaarlijkse 
Mijling Open Bridge Drive 
te Overloon georganiseerd 

door de plaatselijke Bridge Club in het Sportcen-
trum Raaijhal.

Bij een nagenoeg volledige bezetting werd er voor 
de 8ste maal gestreden om de diverse prijzen en de 
Mijling wisseltrofee.

Naast de eigen leden kwamen verreweg de meeste 
bridgers uit omliggende dorpen.

Tijdens de middagdrive werden er 24 spellen topin-
tegraal gespeeld. Een eerste hoge notering was nog 
geen garantie tot uiteindelijk succes.

Na een uitstekend koud en warm buffet werden in 

de avonddrive de laatste 18 spellen topintegraal ge-
speeld.

De uiteindelijke winnaars werden Cor Rovers en 
Diny Rovers uit Maria Heide. Zie bijgevoegde foto!
Voor volgend jaar staat de 9de Mijling Open Bridge 
Drive gepland op zaterdag 16 juni 2018.

Mijling Open Bridge Drive

Open dag bij ‘t Kleine Atelier

Op zaterdag 1 juli houdt kin-
derdagverblijf ‘t Kleine Atelier 

van Spring Kinderopvang een open dag. Tussen 
10.00 en 12.00 uur kan iedereen een kijkje komen 
nemen.
Adres: Vierlingsbeekseweg 3. 

Het team van ’t Kleine Atelier laat hun locatie zien 
en vertelt graag hoe een dag op het kinderdagver-
blijf eraan toe gaat. Ook zijn er leuke activiteiten 
voor de kinderen in de grote tuin. 
‘t Kleine Atelier biedt dagopvang aan kinderen van 
0 tot 4 jaar. Het is een kleinschalige locatie, waar 
de vaste pedagogisch medewerkers zorgen voor 
een fijne, veilige omgeving waar kinderen spelen-
derwijs kunnen groeien. ‘t Kleine Atelier werkt met 
Uk en Puk, een methode die de brede ontwikkeling 
van kinderen stimuleert en zorgt voor een goede 
voorbereiding op de basisschool. Ook werkt ‘t Ate-
lier samen met o.a. peuterspeelzaal ’t Smurfje.

Meer informatie
Kunt u niet naar de open dag, maar wilt u wel graag 
meer weten? Neem dan voor meer informatie con-
tact op met de locatie via 088 208 82 90 of met de 
klantenservice via 088 208 83 03. Of kijk op www.
spring-kinderopvang.nl.

Op zaterdag 1 juli houdt kinderdagverblijf ‘t Kleine 
Atelier van Spring Kinderopvang een open dag. 
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Atelier

patchwork & quilten

Oploseweg 18a, 5825 HN Overloon, Tel . 0478 - 64 15 19
E-mai l : welkom@qui l t-it . n l, open di-vr 10 .00-17.00 uur

www.quilt-it.nl

Open Dag1 juli
Cursusprogramma patchwork en quil ten.

Koffie, thee en taart staat klaar. Kom eens kijken !
Zaterdag 1 juli 2017 van 10.00-17.00 uur

n

nn

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

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

Wilma Jacobs is medisch pedicure in Overloon en 
Hetty Cornelissen werkt bij Medicura. Begin dit 
jaar werd bekend dat hun aanmelding uitgekozen 
is als goed doel tijdens de jubileumactie van Van 
Gemert Installatiegroep. Voor elk verkocht zonne-
paneel gaat er een bedrag naar dit doel.

Foto: Hetty en Wilma 

“Ik stond gewoon te
shaken en kon het bijna

niet geloven!”
Al een tijdje had Wilma het idee om voor de ou-
deren en mindervalide inwoners van Overloon en 
omgeving een duofiets beschikbaar te krijgen. 
“Passie voor ouderen en minder validen zit echt 
in mijn hart” vertelt Wilma. “Deze mensen kun-
nen op de duofiets net iets verder weg en andere 
mensen of locaties bezoeken. Zelf een duofiets 
aanschaffen is een dure aangelegenheid en een 
publiekelijk toegankelijke duofiets is dan een heel 
goed alternatief.” vertelt ze. Wilma kwam Hetty 
tegen in de supermarkt en al snel waren ze het 
er over eens dat de fiets er moest komen. Tijdens 
het boodschappen doen, brainstormden ze over 

acties om geld in te zamelen voor de aanschaf…. 
en toen kwam de oproep van Van Gemert Instal-
latiegroep voorbij. Hetty: “We dachten: niet ge-
schoten, is altijd mis en stuurden ons goede doel 
op.” Wilma vervolgt: “Ik stond gewoon te shaken 
toen ik gebeld werd met het goede nieuws. Na-
tuurlijk hoop je er op, maar ik kon het bijna niet 
geloven!”

Stichting De Zonnegroet 
Inmiddels zijn Hetty en Wilma vrijwilliger gewor-
den bij Stichting De Zonnegroet (Overloon-Smakt-
Holthees) en is er een werkgroep in oprichting die 
de aanschaf en andere zaken gaat regelen. De 
fiets moet in elk geval elektrische ondersteuning 
hebben en de stoel moet draaibaar zijn. De fiets 
kan straks per dagdeel van 3 uur gehuurd wor-
den (kan ook meerdere dagdelen achter elkaar). 
“We vragen een minimaal bedrag aan huur om de 
kosten van o.a. onderhoud te kunnen betalen. Er 
wordt niets verdiend aan de verhuur.” zegt Hetty.

Jubileumactie 
Hetty en Wilma hopen dat de fiets aangeschaft 
kan worden met de bijdrage van Van Gemert In-
stallatiegroep. “Dat ligt aan het aantal zonnepa-
nelen wat er verkocht wordt in het jubileumjaar, 
dus iedereen  zonnepanelen kopen!” lachen Hetty 
en Wilma. Wilma: “Wij zijn heel blij dat we weer 
een stap dichterbij de aanschaf van de duofiets 
zijn. Vooral voor mensen die graag een rondje wil-
len fietsen, maar dat fysiek niet meer kunnen. Zij 
kunnen dan samen met familie, vrienden, kennis-
sen of vrijwilligers van de stichting blijven genie-
ten van onze prachtige omgeving”.

www.vangemertbv.nl/elektra/zonnepanelen

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
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Graag willen wij iedereen bedanken voor de felicitaties en 
belangstelling tijdens de opening.

Voor behandelingen kunt u vanaf nu bij ons terecht op
De Bergkamp 32.
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puppy stuif in, basiscursus en diverse vervolgtrainingen.

Voor meer informatie: www.martingausboxmeervenray.nl

=RQGDJ���MXOL������RUJDQLVHUHQ�ZLM�ZHGHURP�GH�MDDUOLMNVH�FDEULR��HQ�ROGWLPHUULW��ZDDU�DOOH�LQZRQHUV
YDQ�2YHUORRQ�*5$7,6�HQ�23�(,*(1�5,6,&2�PHW�KXQ�HLJHQ�DXW DDQ�PHH�NXQQHQ�GRHQ��

� $DQYDQJ��������XXU
� 9HUWUHNWLMG��������XXU��

� /RFDWLH��&DIp�3DUW\FHQWUXP�%RV
� /HQJWH�YDQ�GH�ULW������NP�

1D�DIORRS�LV�HU�WLMG�YRRU�HHQ�GUDQNMH�RS�KHW�WHUUDV��:H� GH�ULW�RS�HHQ�OHXNH�ORFDWLH�RP�WH�OXQFKHQ��

�����.RP�RS�WLMG�HQ�]RUJ�YRRU�YROGRHQGH�EUDQGVWRI��%LM�VOHFKW�ZHHU�JDDW�KHW�QLHW�GRRU�
%LM�WZLMIHO�JUDDJ�WLMGLJ�EHOOHQ�QDDU�GH�RUJDQLVDWLH��

�*URHWMHV�HQ�WRW���MXOL � H�RUJDQLVDWLH �

Graag willen wij iedereen bedanken voor de felicitaties en 
belangstelling tijdens de opening.

Voor behandelingen kunt u vanaf nu bij ons terecht op
De Bergkamp 32.
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Predikaat ‘goed - zeer goed’
voor Fanfare Vriendenkring

Wát was het heet.. die zon-
dag 18 juni… Was het in Overloon al om af te pik-
ken, in d’n Bingerd in Meijel leek het nóg heter.  
Maar dat mocht de pret van de muzikanten van Fan-
fare Vriendenkring niet drukken. Want zij stonden 
te trappelen om in de concertzaal in Meijel voor een 
jury te laten horen wat ze konden. Waar ze al maan-
den voor aan het repeteren waren. Maar vooral: om 
van een jury te horen hoe het ervoor stond. “Zijn we 
goed op weg naar ons concours in oktober of is er 
nog heel veel werk aan de winkel?” Die vraag stond 
centraal tijdens het optreden in Meijel.

We startten ons programma met het inspeelwerk 
‘Fanfare’, dat niet door de jury beoordeeld werd, 
maar waarmee we ons wel even (alleen figuurlijk, 
letterlijk was niet meer nodig) warm konden spe-
len. Daarna was het tijd voor de officiële werken 
en zoals we in een vorige editie van Ons Eigen Erf 
al vertelden; het was tijd om verhalen te vertellen.  
Allereerst met het werk Rubicon, een muziekstuk 
dat een verhaal vertelt over de rivier de Rubicon 
waar Julius Caesar in de tijd van de Romeinen over-
heen moest. Een wervelend stuk dat zwart ziet van 
de muzieknoten, maar het publiek in het derde deel 
ook laat ‘dansen’. Compleet met zangeres Catharina 

Jansen vertolkte Fanfare Vriendenkring het stuk voor 
jury Jan van der Roost (zelf ook een bekend com-
ponist in de wereld van fanfares en harmonieën).  
We vervolgden ons programma met ‘New life’. De 
naam zegt het al: ‘nieuw leven’, geschreven door 
de Nederlandse componist Maurice Hamers. Dit stuk 
laat je ‘voelen’ en neemt je mee in de komst van 
‘nieuw leven’.

Het was peentjes zweten voor onze muzikanten, 
maar vastbesloten om er een fantastisch resul-
taat van te maken, bliezen ze de sterren van de 
hemel. De jury was onder de indruk, met name 
van de klank van het hele orkest. En daarmee 
verdienden we het predicaat ‘goed - zeer goed’.  
Een prachtige opsteker naarmate ons concours 
steeds dichterbij komt. We hebben nog genoeg te 
doen, maar we zijn op de goede weg om in oktober 
in de schouwburg in Venray een wervelend optre-
den neer te zetten.

Noteer 15 oktober alvast in uw agenda, dan zal 
Fanfare Vriendenkring de jury laten horen wat ze 
waard zijn en zullen we te weten komen of we nog 
steeds in de 1e divisie (de hoogste divisie uit de ama-
teurmuziek) thuishoren. 

Loën wet ‘t voorpret

Om teams te stimuleren in de voor-
bereiding op het dorpsspel, introdu-
ceert Loën wet ‘t dit jaar een drietal 
bonusvragen. Dat wil zeggen dat in 
de aanloop naar het spel deze vra-
gen in Ons Eigen Erf en op Facebook 

gaan verschijnen. De vragen zullen over het alge-
meen wel wat speurwerk vereisen.
Denk je het juiste antwoord op een vraag te weten, 

stuur dit antwoord dan in naar loenwetut@gmail.
com. Beantwoord je de vraag goed? Dan verdient 
het team waar jij het spel mee gaat spelen in sep-
tember een bonuspunt. En wie weet is dat wel dat 
ene beslissende puntje!

We gaan van start met de eerste bonusvraag, heel 
veel succes.
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   Praktijk voor fysiotherapie 
W.M. van Iersel,  I.H.G. Schreurs  &  R. Verschuren
C. Borghs, diëtist
Kerkpad 1   5825 BA  OVERLOON

 0478 – 641942
dagelijks geopend
en op maandag & donderdag
ook in de avond 

               Lady Time
   effectieve functionele training  

 De nieuwe trend voor training van

  conditie, kracht en coördinatie    

 donderdagochtend van 8.30 tot 10.00  

 Voor wie belangstelling heeft, het is ook mogelijk om 
 op andere tijden te trainen.

 dinsdagmiddag van 13.30 tot 14.30   

                        lichte looptraining in het bos

   Voor informatie, loop even binnen Kerkpad 1  Overloon 

VRIJDAG, ZATERDAG  
en ZONDAG open  

van 12.00 tot 18.00 uur

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
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Kom 
gerust
langs!

Warme Bakker Degen 

Reclame: 19 t/m 24 juni 
• Bananenvlaai € 10,35 
• Vezelbrood €   2,35 
• 5 Assorti harde broodjes  €   1,85

Reclame: 26 juni t/m 1 juli 
• Zomervlaai € 10,35 
• Grof volkorenbrood €   1,95 
• 4 Kwarkbolletjes + 1 gratis

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

Atelier

patchwork & quilten

Oploseweg 18a, 5825 HN Overloon, Tel . 0478 - 64 15 19
E-mai l : welkom@qui l t-it . n l, open di-vr 10 .00-17.00 uur

www.quilt-it.nl

Open Dag1 juli
Cursusprogramma patchwork en quil ten.

Koffie, thee en taart staat klaar. Kom eens kijken !
Zaterdag 1 juli 2017 van 10.00-17.00 uur

n

nn

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

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

Wilma Jacobs is medisch pedicure in Overloon en 
Hetty Cornelissen werkt bij Medicura. Begin dit 
jaar werd bekend dat hun aanmelding uitgekozen 
is als goed doel tijdens de jubileumactie van Van 
Gemert Installatiegroep. Voor elk verkocht zonne-
paneel gaat er een bedrag naar dit doel.

Foto: Hetty en Wilma 

“Ik stond gewoon te
shaken en kon het bijna

niet geloven!”
Al een tijdje had Wilma het idee om voor de ou-
deren en mindervalide inwoners van Overloon en 
omgeving een duofiets beschikbaar te krijgen. 
“Passie voor ouderen en minder validen zit echt 
in mijn hart” vertelt Wilma. “Deze mensen kun-
nen op de duofiets net iets verder weg en andere 
mensen of locaties bezoeken. Zelf een duofiets 
aanschaffen is een dure aangelegenheid en een 
publiekelijk toegankelijke duofiets is dan een heel 
goed alternatief.” vertelt ze. Wilma kwam Hetty 
tegen in de supermarkt en al snel waren ze het 
er over eens dat de fiets er moest komen. Tijdens 
het boodschappen doen, brainstormden ze over 

acties om geld in te zamelen voor de aanschaf…. 
en toen kwam de oproep van Van Gemert Instal-
latiegroep voorbij. Hetty: “We dachten: niet ge-
schoten, is altijd mis en stuurden ons goede doel 
op.” Wilma vervolgt: “Ik stond gewoon te shaken 
toen ik gebeld werd met het goede nieuws. Na-
tuurlijk hoop je er op, maar ik kon het bijna niet 
geloven!”

Stichting De Zonnegroet 
Inmiddels zijn Hetty en Wilma vrijwilliger gewor-
den bij Stichting De Zonnegroet (Overloon-Smakt-
Holthees) en is er een werkgroep in oprichting die 
de aanschaf en andere zaken gaat regelen. De 
fiets moet in elk geval elektrische ondersteuning 
hebben en de stoel moet draaibaar zijn. De fiets 
kan straks per dagdeel van 3 uur gehuurd wor-
den (kan ook meerdere dagdelen achter elkaar). 
“We vragen een minimaal bedrag aan huur om de 
kosten van o.a. onderhoud te kunnen betalen. Er 
wordt niets verdiend aan de verhuur.” zegt Hetty.

Jubileumactie 
Hetty en Wilma hopen dat de fiets aangeschaft 
kan worden met de bijdrage van Van Gemert In-
stallatiegroep. “Dat ligt aan het aantal zonnepa-
nelen wat er verkocht wordt in het jubileumjaar, 
dus iedereen  zonnepanelen kopen!” lachen Hetty 
en Wilma. Wilma: “Wij zijn heel blij dat we weer 
een stap dichterbij de aanschaf van de duofiets 
zijn. Vooral voor mensen die graag een rondje wil-
len fietsen, maar dat fysiek niet meer kunnen. Zij 
kunnen dan samen met familie, vrienden, kennis-
sen of vrijwilligers van de stichting blijven genie-
ten van onze prachtige omgeving”.

www.vangemertbv.nl/elektra/zonnepanelen

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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• Bananenvlaai € 10,35 
• Vezelbrood €   2,35 
• 5 Assorti harde broodjes  €   1,85

Reclame: 26 juni t/m 1 juli 
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• Grof volkorenbrood €   1,95 
• 4 Kwarkbolletjes + 1 gratis

Irenestraat 2  Overloon 
Tel: 0478-641214     
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Inschrijving Kidsclub – Teensclub - Sjillers

Het schooljaar is weer bijna ten ein-
de, wij kijken terug op een zeer ge-
slaagd jaar.
De plannen voor het nieuwe school-
jaar zijn gemaakt, we kunnen dus 

van start!
Het is dan ook weer tijd voor de jeugd van Overloon 
om zich in te schrijven voor een van de groepen:

Kidsclub groep 5/6 
Kidsclub groep 7/8 

Teensclub groep 8 en brugklas
Sjillers 2e klas middelbare school tot 18 jaar.
Inschrijven is mogelijk via onze website:
www.sjiloverloon.nl. 
Hier tref je tevens uitgebreide informatie over de 
verschillende werkgroepen. 
En natuurlijk ook alle informatie rondom de in-
schrijfprocedure en het inschrijfformulier!

Inschrijving is mogelijk in de periode van 28 juni 
t/m 12 juli 2017

Overloonse Bridgeclub

Voor deze drive zijn eerst de 
kampioenen bekend gemaakt. 
Algeheel kampioen over het 

hele seizoen met het gemiddeld aantal punten:
1 Truus Kusters & Bert Vloet 98.73 p.
2 Corrie Hartong & Math Keulards 91.70 p.
3 Jac Huijs & Piet Willems 86.98 p.

Algeheel slemkampioen over alle competitierondes:
1 Mia & Sef Lommen 29 p.
2 Mieke Hoeijen & Tonnie Polmann 24 p.
3 Annie Visser & Jan den Hoedt 20 p.

Algeheel kampioen laddercompetitie met gemiddel-
de:
1 Corrie Hartong & Math Keulards 57.87%
2 Jac Huijs & Piet Willems 57.82%
3 Thera & Jan van Gaal  57.12%

Dit keer de slotdrive. De 3 beste paren in de gele lijn:
1 Truus Kusters & Bert Vloet 62.92%
2 Marijke v. den Boom & Aike v. Glabbeek 60.42%
3 Jeanne van Haren & Ethel Hilhorst 58.75%

In de rode lijn:
1 Thera & Jan van Gaal  70.00%
2 Jan den Hoedt & Jo Kok 61.25%
3 Gerda & Mathieu Crooijmans 56.67%

In de groene lijn:
1 Tonnie Polman & Thea Peters 67.36%
2 Harrie de Bruijn & August Janssen 64.58%
3 Door van Tarwijk & Henny Janssen 52.78%

Op zaterdag 17 juni hebben we onze jaarlijkse
Mijling-drive gehouden. Dat gaat over 2 fases.
Daarom nu de 6 sterkste paren met de hoogste sco-
re:
1 Diny & Cor Rovers 60.19%
2 Magriet Mater & Trudy Jeurissen 59.42%
3 Annie Siroen & Hanny Fleuren 58.95%
4 Maria v. Boekel & Bert Vloet 58.37%
5 Hans v. Rijckevorsel & 
Martien v. d. Boomen 56.90%
6 Wilhelmien Loeffen & Fried Verhoeven 55.36%

ZUILENVERSCHIETEN: 
Annie Verberk prolongeert haar titel

Op dinsdagavond 20 juni hielden 
we weer ons jaarlijks zuilenver-
schieten. Dit ter nagedachtenis 
aan al onze overleden gildebroe-

ders en gildezusters.

Hiervoor is een prachtige zuil beschikbaar gesteld.
Vooraf hielden we 1 minuut stilten om onze overle-
den gildeleden te herdenken.

Na 112 schoten was het Annie Verberk die, net als 
vorig jaar, het laatste restje van de “vogel” naar be-
neden schoot en zij is nu weer een jaar lang in  het 

bezit van onze 
wisselzuil.

Voorzitter Willeke 
Boom overhan-
digde de zuil aan 
Annie.

Annie profi ciat.
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Een aandeel in elkaar

Ontmoet
De juiste adviseur voor al je vragen.
Op woensdag in de even weken van 9.00-21.00 uur, Zuster Bloemstraat in Beugen.

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/lvcm
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KEURSLAGERKOOPJE

VLEESWARENKOOPJE

SPECIAL

4 hamburgers +  
4 BBQ-drumsticks 

100 gram pain d’Ardenne +  
100 gram boterhamworst 

Spek ’n Span 

100 gram 165
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 295

Spek ‘n Span

Een tartaartje, maar dan anders. Lekker gekruid met kaas, ui 
en prei en omwikkeld met katenspek. Tartaartje aanbakken 
op middelhoog vuur ongeveer 5 minuten. Deksel schuin op 
de pan en de kaas lekker laten smelten (laag vuur). Kan ook 
in de oven op 160°C 5-8 minuten.

special
 van deze

 week!

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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Agenda

2017

28 juni t/m 12 juli
SJIL, inschrijven Kidsclub – Teen-
sclub – Sjillers via www.sjilover-
loon.nl
30 juni
KBO, Samen Eten

1 juli
Kinderdagverblijf ’t Kleine Ate-
lier, open dag, 10.00 – 12.00 uur
2 juli
Cabrio- en Oldtimerrit, Partycen-
trum Bos, start 10.00 uur
2 juli
De Vlotter, korte rit, Partycentrum 
Bos, start 10.30 uur
2 juli
Fanfare, Concert op locatie, plein 
bij De Pit, 11.45 uur

2 juli
Sint Theobaldusgilde, Koning-
schieten
4 juli
KBO, Fietspicknick
8 juli
Gilde, oud papier ophalen
8 juli
KBO, Jeu de boulestoernooi
8 juli
Lónse Bieb, grote boekenmarkt 
van 10.00 tot 16.00 uur, PLUS su-
permarkt

Geslaagden 1e tijdvak 2017  Metameer
Locatie Stevensbeekseweg 8a, Stevensbeek 
Havo (incl.tto) 
Roepnaam Achternaam
Driek Gabriëls
Piet Henckens
Demi Roelofs
Jamilla Sabah
Niels Verbeek

Vwo_Atheneum (incl.TTO)
Mikko Nabuurs
Jorrit Schoots

Locatie Kloosterstraat, Kloosterstraat 1,
Stevensbeek 

Vmbo, Basisberoepsgerichte leerweg 
Sectoren: economie,techniek breed, zorg&welzijn 
en landbouw-breed 
Joppe Berkel, van
Martijn Denissen
Sanne Hendriks
Anouk Huisman
Luc Kuenen
Jakob Pütz

Vmbo, Kaderberoepsgerichte leerweg 
Sectoren: economie, techniek breed, zorg&welzijn 
en groen breed 
Melissa Berg, van den
Jasmijn Crooijmans
Marloes Gellings
Meike Jansen
Lotte Keizers
Arno Koenen
Oliwia Luków
Teun Machielsen
Nick Martens

Pleun Noijen
Lynn Rongen
Paul Verstraaten

Vmbo, (Theoretisch) Gemengde leerweg 
Intersectoraal dienstverlening & commercie en tech-
nologie & commercie 
Jacky Beer
Neeltje Deenen
Anita Hendriks
Steyn Kuenen
Jessy Lieshout, van
Mayra Schaap
Anne Son, van
Jill Tiggelen, van
Romy Verstraaten
Luc Vogelsangs

Locatie jenaplan Stationsweg 5, Boxmeer 
Vmbo, Basisberoepsgerichte leerweg (incl.
tto) 
Intersectoraal (dienstverlening & commercie 
en technologie en commercie) 
Martijn Dekkers

Vmbo, Kaderberoepsgerichte leerweg
(incl.tto) 
Intersectoraal (dienstverlening & commercie 
en technologie en commercie) 
Sara Aarts
Lars Henckens

Vmbo, (Theoretisch) Gemengde leerweg
(incl.tto) 
Intersectoraal (dienstverlening & commercie
en technologie en commercie) 
Alysha Verhage

Overloonse Geslaagden Raayland College Venray
HAVO
Max van Dijk
Koen Peeters

VMBO Theoretische leerweg
Marco Janssen
Onno Sevenheck

VWO
Romy Nijhuis
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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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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, 15.00 uur tot 21.00 uur, 
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, Partycentrum 
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, Partycentrum 
Bos, start 10.30 uur
3 september
Theobaldusparochie, Kinder-
woorddienst, 10.30 uur Theobal-
duskerk

4 september
Dorpsraad, vergadering, De Pit, 
20.00 uur
9 september
Gilde, oud papier ophalen
10 september
Stichting Tante Lenie, Goede Be-
nen Tour, start bij IJssalon Clevers
10 september
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
14 september
KBO, IVN-wandeling
17 september
Freunde Echo, FEN middag, Open-
lucht 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, Partycentrum 
Bos, start 10.30 uur
2 oktober
Dorpsraad, vergadering, De Pit, 
20.00 uur
7 oktober
Fanfare, Brabantse Humoravond
8 oktober
Logeko, H. Mis (10.30 uur) en 
aanslui-tend Koffieconcert (12.00 
uur De Pit) t.g.v. 50-jarig jubileum 
Koos v. der Hoff
8 oktober
Oorlogsmuseum, Crossroads
8 oktober
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
14 oktober
Gilde, oud papier ophalen
Toerklub, Djeenz ATB avond toer-
tocht
15 oktober
Toerklub, Djeenz ATB toertocht

15 oktober
Fanfare, Concours, schouwburg 
Venray 
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, Moravanka 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
6 november
Dorpsraad, vergadering, De Pit, 
20.00 uur
11 november
Gilde, oud papier ophalen
12 november
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
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
4 december
Dorpsraad, vergadering, De Pit, 
20.00 uur
9 december
Gilde, oud papier ophalen
10 december
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
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
16 juni
Bridgeclub, Mijling Open Bridge 
Drive
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Math Bus uit Ledeacker is winkelmedewerker in de 
installatievakwinkel in zowel Overloon als Mill. Na 
een korte break is hij sinds dit jaar weer aan de slag 
bij Van Gemert Installatiegroep.    

De week van Math… 
Math Bus is terug van weggeweest. Voor veel vaste 
klanten was het een leuke verrassing om weer 
geholpen te worden door hem. “Ik heb veel 
positieve en enthousiaste reacties van klanten 
gehad en dat had ik niet verwacht.” zegt Math 
bescheiden. 

 “Ik merk dat ik er nu weer helemaal in zit en heel 
erg fanatiek ben. Ik voel de gedrevenheid om elke 
klant naar volle tevredenheid te helpen. Ik ben zelf 
ook blij om terug te zijn!” lacht hij.   

Begin van de werkdag 
“Het maakt in de praktijk niet altijd uit wie van ons 
team vragen van klanten beantwoordt en daarom 
begin ik sinds kort elke werkdag met het 
verwerken van mails uit de algemene mailbox van 

de winkel. Ook check ik de bestellingen die binnen 
zijn gekomen en informeer ik de klant daarover. En 
uiteraard help ik mensen in de winkel!” Onlangs is 
er een demo zonnepanelen opstelling in de 
showroom in Overloon toegevoegd. Volgens Math 
weet iedereen wel dat wij zonnepanelen 
installeren. “Sinds kort verkopen we in de winkel 
een ik-klus-zelf zonnepanelenpakket waarmee de 
handige mensen onder ons zelf panelen kunnen 
leggen. Ik heb afgelopen week  uitleg gehad over 
dit pakket en ben heel enthousiast over het zelf 
installeren in combinatie met onze 
ondersteuning.”   

Gevoel van trots 
Math voelde zich snel weer thuis bij Van Gemert. 
“Van projectleiders tot monteurs tot aan de 
administratie: aan de balie zie je echt elke collega 
en de onderlinge sfeer is erg prettig. Het mooie 
aan het baliewerk is dat je met iedereen 
samenwerkt. Ik zie dat we technisch aan alle 
kanten een hoog niveau afleveren. Daar kunnen 
we als Van Gemert trots op zijn.”   

Wil je mailen naar Math of een andere 
winkelmedewerker? Mail dan naar: 
winkeloverloon@vangemertbv.nl. 

Voor meer informatie over het zonnepanelen 
pakket: vangemertbv.nl/ikkluszelf/zonnepanelen.

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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Warme Bakker Degen
Reclame: 3 t/m 8 juli

x Sinaasappelvlaai  € 10,35
x Lônse mik  €   2,35
x 4 Krentenbollen + 1 gratis

Reclame: 10 t/m 15 juli
x Appelspeciaalvlaai  € 10,35
x Pompoenpitbrood  €   2,35
x 4 Tarwebollen + 1 gratis

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

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

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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KEURSLAGERKOOPJE

VLEESWARENKOOPJE

SPECIAL

Malse kogelbiefstukken 

Stukje grillworst
+ stukje leverworst

Pork belly mustard 

100 gram 150

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

ELKE DINSDAG
Gepaneerde
schnitzels

4 stuks   650

3 stuks 750

samen 295

Pork belly mustard

Niet gewoon een stukje buikspek, maar een 
mals gegaard en lekker krokant stukje buikspek. 
Onze nieuwe special is een ware smaaksensatie.
Je gaart ‘m in de oven op 120 graden in ongeveer 
60 minuten. Ook lekker op de barbecue! 

De special
van deze

week!

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

PMS 5757   Zwart

Ons Eigen ErfOns Eigen ErfOns Eigen ErfOns Eigen ErfOns Eigen Erf

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   28 juni
aanleveren uiterlijk 21 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
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tĞŶƐ�ũĞ�ůĞƌĞŶ�ƚĞ�ĐŽŵďŝŶĞƌĞŶ�ŵĞƚ�ǁĞƌŬ�ĞŶ�ŝŶŬŽŵĞŶ͍��Ŷ�ďĞŶ�ũĞ�ĞĞŶ�ũŽŶŐĞ�ĞŶ�ĨůĞǆŝďĞůĞ�
ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬŚĞŝĚ�ŵĞƚ�ŚĂŶĚŝŐĞ�ǀŝŶŐĞƌƐ�ĞŶ�ǁŽŶĞŶĚ�ŝŶ�KǀĞƌůŽŽŶ�ŽĨ�ĚŝƌĞĐƚĞ�ŽŵŐĞǀŝŶŐ͍�
�ĂŶ�ůŝŐƚ�ŚŝĞƌ�ũĞ�ŬĂŶƐ͗�,ĞŶƌĂ�ŚĞĞĨƚ�Ϯ���>�ůĞĞƌǁĞƌŬƉůĞŬŬĞŶ�ǀŽŽƌ�ŵĞƚĂĂůďĞǁĞƌŬŝŶŐ͘�

�ůƐ�ůĞĞƌůŝŶŐ���>�ŐĂ�ũĞ�ϯ�ĚĂŐĞŶ�ƉĞƌ�ǁĞĞŬ�ĂĂŶ�ŚĞƚ�ǁĞƌŬ�ďŝũ�,ĞŶƌĂ�ĞŶ�ŬƌŝũŐ�ũĞ�Ϯ�ĚĂŐĞŶ�ƉĞƌ�
ǁĞĞŬ�ƚŚĞŽƌŝĞŽŶĚĞƌǁŝũƐ�ŝŶ�ŵĞƚĂĂůƚĞĐŚŶŝĞŬ�ďŝũ�ĚĞ�sĂŬŽƉůĞŝĚŝŶŐ�dĞĐŚŶŝĞŬ�ŝŶ��ƵŝũŬ͘�

,Ğď�ũĞ�ďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐ͕�ďĞů�ĚĂŶ�ŶĂĂƌ�^ƚŝũŶ�,ĞŝũƐ�Ϭϲ�ʹ�ϭϰ�ϱϱ�ϱϵ�ϴϵ͕�ŽĨ�ƐƚƵƵƌ�ũĞ��s�ƉĞƌ�ŵĂŝů�
ŶĂĂƌ�Ɛ͘ŚĞŝũƐΛŚĞŶƌĂ͘Ŷů͘�
�ůƐ�ũĞ�ďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐ�ŚĞďƚ͕�ŵĂĂƌ�ĞĞƌƐƚ�ĞĞŶƐ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ŚƵŝĚŝŐĞ���>ͲůĞĞƌůŝŶŐ�ǀĂŶ�,ĞŶƌĂ�
ǁŝůƚ�ƉƌĂƚĞŶ�ŽĨ�ŚĞƚ�ŝĞƚƐ�ǀŽŽƌ�ũĞ�ŝƐ͕�ďĞů�ĚĂŶ�ZŝŬ��ŽƌŶĞůŝƐƐĞŶ�ŝŶ�KǀĞƌůŽŽŶ͗�ϬϲͲϭϵ�Ϯϳ�ϵϲ�ϭϲ͘�
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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   28 juni
aanleveren uiterlijk 21 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
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12 juli
5 juli 20.00 uur

www.henra.nl	

Top	Aanhangwagens	
door	een	

Top	Werkgever	
	

Verkoop	via:		Janssen	aanhangwagens,		Baansestraat	5a	te	Overloon		


