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Van redactiewege

E

n alweer zit er
een jaar op.
Het lijkt wel alsof
het steeds vlugger gaat. Of ligt
dat aan mij? Zoals we vorig jaar
al aangegeven hebben, zijn we op de
ingeslagen weg verder gegaan. En met
veel plezier! De swing zit er goed in. Wij
blijven ons inzetten om een goed gekwalificeerde dorpskrant te presenteren! Aan bijna alle nieuwe items wordt
elke uitgave aandacht besteed en ze
worden prima gelezen. Het voldoet dus
aan een behoefte. Zo hebben we dit
jaar José Hendriks van de Baansestraat
bereid gevonden om de omslag op haar
manier te maken. Schitterend resultaat
en verderop in deze uitgave kun je het
verhaal lezen dat Germien Martens met
haar gehad heeft. Chapeau!

A

an de traditie telkens iemand te
vragen uit de gemeenschap om een
kerstverhaal te schrijven, werd dit jaar
gevolg gegeven door Cees van Leeuwen
van de Museumlaan. Hij is ook altijd actief om zijn bijdrage te leveren aan de
gebedsviering op de laatste zaterdag
van de maand. Voor ‘Ons Eigen Erf’
heeft hij het verhaal geschreven over
‘de laatste herder’ en met behulp van
Clemens Weijmans is het verhaal voor-

zien van een schitterende tekening. U
mag daar zelf uw conclusies aan verbinden. Geef uw fantasie maar de vrije
loop!

I

n deze decembermaand bent u van
ons gewend dat wij mensen bedanken, die telkens opnieuw ervoor zorgen
dat alles reilt en zeilt bij het tot stand
komen van onze Overloonse Krant.
In het bijzonder de ‘opmaker’ van Ons
Eigen Erf: Ton Janssen, de mensen van
de drukkers van “Synckleurt”, de schrijvers van de verenigingen, de adverteerders, Hetty Coppis, Gert-Jan Nabuurs,
Nellie Derks-Klaassen, Foto Albert, Wil
Hüsken en Auke Numan van Maurix
Tweewielers, de plek waar u een exemplaar kunt afhalen wanneer er onverhoopt bij u niet bezorgd is en natuurlijk
al die bezorgers die uitstekend werk
verrichten m.b.t. de bezorging van ‘Ons
Eigen Erf’

T

enslotte dank ik ook de collega’s
van de redactie (Theo Cremers, Henk
Henckens, Germien Martens, Henk de
Vlam) voor hun tomeloze inzet: Iedereen bedankt!

W

ij wensen u allen fijne feestdagen
en een gezond en voorspoedig

2018.

Piet Jeuken (hoofdredacteur)

HET WEER
November normaal en zonnig, herfst
zacht.
Deze laatste meteorologische herfstmaand begonnen we vrij zacht, maar het eerste
novemberweekend bracht nog bijna 12 mm regen
en ook wat hagel.
Nadien werd het wat minder zacht en volgende een
groot aantal dagen met regen, al waren de hoeveelheden steeds beperkt gebleven. Tot de 20e was het
nog altijd aan de droge kant, met tijdelijk wat lichte
grondvorst. Na de heldere dag van de 6e kwamen
er tot de 23e nog 5 zonloze dagen voor. Tijdens
die zonloze dagen viel er op de 20e en 21e nog 18
mm regen. Maar de grootste dagsom kon ik op de
27e noteren. Er viel bijna 11 mm en daarmee is het
maandtotaal uitgekomen op 62 mm. Normaal valt
er in de slachtmaand 69 mm neerslag.
Zoals in begin reeds aangegeven, het was lange tijd
vrij zacht, maar de laatste week moesten we toch
aardig wat inleveren. Het maandgemiddelde bedraagt 6.8 graden, terwijl 6.2 normaal is. Het aantal zonuren is nog ruim 15 uren boven normaal uit
gekomen. De warmtebron scheen hier in Overloon
ruim 81 uren.
Over de hele herfstperiode bekeken, kunnen we

zeggen dat het een zeer zacht seizoen is geweest.
Het totaalgemiddelde is 11.4 graden. En daarmee
komt het op plaats 8 in de top 10. Opvallend waren
de jaren 2014 en 2006. Die staken daar ruimschoots
bovenuit. De herfst van 2014 haalde 12.6 en die van
2006 13.7 gr.
De koudste herfst was die in 1993. Toen bleef de
waarde steken op 8.1 graden.
De neerslag over die 3 maanden bedraagt 179 mm.
Normaal valt er bijna 200 mm. Deze hoeveelheid is
op vele plaatsen in Nederland ruim overschreden.
De warmtebron scheen in deze herfst 366 uren. Normaal is 325.
De zonnigste herfst was in het jaar 2005 met 467
zonuren.
Inmiddels zijn we aan de laatste maand van het jaar
begonnen. De aanvang was erg somber en koud.
Op de 2e was het meteen een ijsdag met veel mist.
Hoe het verder gaat, kun je vernemen, als je luistert
naar mijn dagelijkse weerpraatje via radio MAASLAND FM 89.6 en wel om 12.30 uur, 13.30 uur en
ook in de avonduren rond de tijd van 17.15 uur.
Ook via radio VENRAY FM 90.2, zowel in de ochtend- als in de avonduren.
Weerman Bert Vloet





LQ

Het mag geen naam hebben
Gijs is wijs en Gerda is Top
Én wil je ’n Topdag - dan tijdig aanmelden voor de Snertdag van de KBO…!
Maar liefst 18.000 maaltijden bezorgen - daar blijf je slank bij…!
Woord van 2017 - Vertrouwen!
Wat brengt 2018? - ’n Herder met schaapjes - op de hei…!
Én glasvezel - een supersnel 2018 gewenst!
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Herstel van vertrouwen: ambitie en werkelijkheid
Op donderdag 30 november heeft de beheercommissie van de Theobaldusparochie in ‘de pit’ een bijeenkomst belegd voor de vrijwilligers van onze deelparochie. Er waren ruim vijftig personen aanwezig.
Bijna alle werkgroepen waren vertegenwoordigd.
Wij wilden graag horen wat er goed gaat en wij wilden verslag uitbrengen over het overleg tussen de
(demissionaire) beheercommissie van de Theobaldusparochie en het bestuur van de parochie Maria, Moeder van de Kerk in de afgelopen periode. Wij zouden dat graag eerder hebben gedaan, maar toen het
overleg met de bisschop en vicaris nog liep, was de
afspraak om niet naar buiten te treden. In juli kwam
aan het overleg een einde. Wij hebben toen aan de
bisschop en ook het parochiebestuur laten weten dat
we onze vrijwilligers en parochianen na de zomervakantie wilden informeren.
Aanvankelijk heeft bisschop De Korte zelf gesproken met kosters, acolieten, koren en leden van de
gebedsdienstgroep. In een latere fase nam vicaris
Van den Hout deze gesprekken over. In die periode
is getracht het vertrouwen te herstellen tussen enerzijds het bestuur van de parochie Maria, Moeder van
de Kerk en anderzijds de leden van de demissionaire
beheercommissie en de vrijwilligers van de parochie
van Overloon. Dat vertrouwen had immers nogal wat
deuken opgelopen.
Nadat er vijf gesprekken met een afvaardiging van
zowel de Theobaldusparochie als met een afvaardiging van het parochiebestuur onder leiding van
Mgr. De Korte hadden plaatsgevonden, heeft onze
bisschop op 24 oktober 2016 gesproken met de vrijwilligers. In die bijeenkomst deed bisschop De Korte een dringend beroep op de beheercommissie om
haar taken te blijven vervullen in het belang van
onze deelparochie. Vervolgens heeft vicaris Van den
Hout een zevental gesprekken gevoerd met dezelfde
afvaardigingen van de Theobaldusparochie en van
het parochiebestuur, onder wie ook de pastoor zelf.
Daarnaast sprak de vicaris in deze periode eveneens
met kosters en acolieten. Een “periode om het vertrouwen te herstellen” was begonnen.
Er waren vijf doelstellingen te behalen, met als
streefdatum april 2017, te weten:
• de kerk zal definitief openblijven
• de gebedsvieringen blijven bestaan
• op zondagmorgen is er een eucharistieviering
• medewerking van voldoende vrijwilligers
• vernieuwing van de beheercommissie.
Indien deze doelen in goed en gezamenlijk overleg
behaald zouden worden, zou daarmee een eerste
stap gezet zijn op weg naar herstel van vertrouwen.
Eind april leken de vijf doelstellingen gehaald te zijn.
Ook de laatste doelstelling leek binnen handbereik:

wij hadden namelijk drie mensen bereid gevonden
om zich kandidaat te stellen voor een nieuwe beheercommissie. Maar tot onze grote verbazing en teleurstelling werd een van deze personen als kandidaat
geweigerd. Juist degene, die door vicaris Van den
Hout rechtstreeks gevraagd was om aan het overleg
deel te nemen, was plotseling niet meer welkom in
het overleg en hij zou later door het parochiebestuur
worden afgewezen als kandidaat voor een nieuw te
vormen beheercommissie. De reden van diens afwijzing is niet met betrokkene, en ook niet met ons, gecommuniceerd, maar wel door het parochiebestuur
in een vertrouwelijke brief aan de bisschop meegedeeld. Door deze gang van zaken hebben de twee
andere kandidaten zich vervolgens teruggetrokken.
En daarmee waren we na ruim een jaar weer “terug
bij af”.
Er kwam opnieuw een periode van gesprekken, telefoontjes, brieven en e-mails, waarbij Mgr. De Korte
ons opnieuw op het hart drukte door te gaan met
ons parochiewerk en om nog niets naar buiten te
brengen over de inhoud van de gesprekken.
Eind oktober lazen wij in het dagblad “de Gelderlander” dat het parochiebestuur van Maria, Moeder van
de Kerk per 1 januari 2018 zal opstappen. Er is nu een
situatie ontstaan dat er zowel nieuwe leden voor het
parochiebestuur als ook nieuwe leden voor de deelparochieraad van Overloon gezocht moeten worden.

Voor wat betreft het nieuwe parochiebestuur zullen er vanuit het bisdom de komende tijd gesprekken plaatsvinden met de deelparochieraden. In die
gesprekken hoopt men nieuwe leden voor het parochiebestuur in het vizier te krijgen. Helaas zal Overloon hiervoor niet uitgenodigd worden.
Prioriteit voor ons is dat wij mensen vinden, die bereid zijn toe te treden tot de Overloonse deelparochieraad om van daaruit de belangen van de Theobaldusparochie te gaan behartigen. Wij zijn ons er
van bewust, dat de gang van zaken in de achter ons
liggende periode bepaald niet stimulerend zal werken, maar wij weten ook dat het juist nu van cruciaal
belang is, dat zich mensen aanmelden, zodat er per 1
januari 2018 een nieuwe deelparochieraad is, die hopelijk met een ook dan vernieuwd parochiebestuur
kan gaan samenwerken. Wij horen graag, via de
brievenbus of via info@theobaldusparochie.nl, welke
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parochianen vanuit die rol willen bijdragen aan het
voortbestaan van onze zo mooie parochiegemeenschap en parochiekerk. Wij van onze kant zijn graag
bereid om nadere informatie te verschaffen. Een persoon heeft zich al gemeld. En nu er één schaap over
de dam is, hopen wij natuurlijk op meer.
Op de bijeenkomst van 30 november gaven de aanwezigen desgevraagd blijk van de dingen die goed
gaan, maar zij kunnen dit moeilijk rijmen met wat
niet goed gaat. Zij spraken hun grote ongerustheid
uit over de huidige situatie. Maar tegelijkertijd was
er vooral de bereidheid om onze Overloonse geloofsgemeenschap in stand te houden.
Want ……….. Er wordt, zoals ook in zoveel voorgaande jaren, een prachtige kerststal gebouwd, de
kerk wordt weer mooi gesierd met de adventskrans
en bloemboeketten. Op kerstavond, 24 december,
zullen er twee vieringen zijn, om 19.00 uur met
medewerking van Palet en het St. Theobaldusgilde, om 21.00 uur met medewerking van Logeko en
een ensemble van Fanfare Vriendenkring. Op eerste

kerstdag, 25 december, wordt de viering muzikaal
verzorgd door ons Dames- en Herenkoor. En kerk en
kerststal zijn ook dit jaar weer te bezoeken op eerste
en tweede kerstdag van 13.00 – 16.30 uur. Kortom
alles gaat door. Daarom kon de bijeenkomst van 30
november afgesloten worden met deze woorden van
hoop:
“Wij gaan ervoor om onze geloofsgemeenschap levend en onze Theobalduskerk open te houden”. Als
wij dat met zijn allen doen, vertrouwen wij erop dat
nu enkele mensen zullen opstaan, die zich willen inzetten voor bestuurlijk werk. Zonder een deelparochieraad worden wij door het parochiebestuur niet
erkend en blijven wij verstoken van informatie.
De leden van de (demissionaire) beheercommissie
van Overloon
Anton Broekman, Germien Derks-Manders, Ans de
Greef-De Swart, Koos van der Hoff, Houkje Verhagen-van der Weij.

Wij wensen u en allen, die u dierbaar zijn, een zalig
en gelukkig kerstfeest,
en voor 2018 een gezegend en vredevol nieuw jaar.
De beheercommissie van de H. Theobaldusparochie

Adventsactie 2017
Voor de Adventsactie 2017 zamelen we geld in voor
de Parochiële Caritas Instelling (PCI), de voormalige
armenfondsen. Ook in onze parochie zijn er mensen
die armoedehulp nodig hebben. Van oudsher kloppen mensen in nood aan bij de Kerk. Sinds januari
2016 heeft de bisschop deze PCI opgericht. De PCI
is voor haar uitgaven aangewezen op giften die u
kunt aftrekken van de inkomstenbelasting. Uw gift

kunt in de collectebus doen achter in de kerk of
rechtstreeks overmaken op het rekeningnummer
van de PCI. Het rekeningnummer staat op de poster
op het prikbord achter in de kerk (NL 11 RABO 0318
1831 37 t.n.v. PCI o.v.v. Adventsactie). Draagt u in
deze Advent ook een steentje bij aan armoedehulp
dicht bij huis?

Op kerstavond om 19.00 uur vindt er weer de jaarlijkse gezinsviering,
ook wel bekend als herdertjesviering, plaats in onze Theobalduskerk. Dit jaar is het thema:

Een bijzondere geboorte
Samen met het St. Theobaldusgilde en het koor Palet, die samen de viering muzikaal opluisteren, zullen de aanstaande communicanten met enkele broertjes en
zusjes het kerstverhaal opvoeren. Hiermee willen wij de bijzondere geboorte van
Jezus Christus gestalte geven. Samen deze bijzondere geboorte vieren om zo weer
te ontdekken wat de betekenis van Kerstmis werkelijk inhoudt. Wij hopen velen,
waaronder gezinnen met jonge kinderen, deze avond te mogen begroeten.
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De onderstaande tekst beschrijft de
H. Theobalduskerk en de kerststal:
De H. Theobalduskerk is ontworpen door architect
Strik uit Boxmeer. Samen met de toenmalige pastoor van Boxtel bezocht hij vele kerken en werd geinspireerd door een Zwitserse kerk. De Eerste Steenlegging vond plaats op 8 december 1955. Kerstmis
1956 werd de kerk in gebruik genomen. Alle lijnen
van het gebouw lopen naar het priesterkoor. Het
front is breder, terwijl de vloer helt, zodat het zicht
op het altaar goed is.
De voorstellingen in metselwerk, uitgevoerd aan de
buitenkant van de kerk, beelden de Schepping en
de Allerheiligste Drie-eenheid uit.
De drie klokken in de klokkentoren hangen in weer
en wind. De kleine klok, een geschenk van een parochiaan, weegt 350 kg, de grote klok heeft een
gewicht van 850 kg De middelste klok is, na de
klokkenroof in de oorlogsjaren, teruggebracht. Ook
het H. Hartbeeld buiten naast de doopkapel en het
doopbekken in de doopkapel ofwel de St. Theobalduskapel hebben de verwoesting van Overloon
in 1944 overleefd. Dit doopbekken - oorspronkelijk een wijwatervat - is volgens kenners uit de 15e
eeuw.
In de kerk ziet u meerdere beelden. Allereerst in de
genoemde kapel het neogotische beeld van onze
patroonheilige, de H. Theobaldus. Theobaldus is in
1017 geboren uit adellijke ouders in Provins in de
Champagnestreek en werkte in de Luxemburgse
Ardennen bij het kolenbranden. Het hoofdaltaar
is geschonken door de R.K. Kolenhandelarenbond,
die de H. Theobaldus als patroon had. Hij stierf als
kluizenaar in Frankrijk in 1066. Theobaldus wordt
aangeroepen tegen kinkhoest, koorts, zweren en
eczeem. Vele wonderen en gunsten zijn op zijn
voorspraak verkregen.
Vervolgens kunt u vier gepolychromeerde beelden
van Leo Geurtjens uit Berlicum bewonderen voorstellende de H. Maria, de H. Jozef, de H. Antonius
van Padua (eveneens een van onze patroonheiligen) en de H. Theobaldus.
Eveneens treft u in onze kerk de beelden, in blank
hout, aan van H. Hart, H. Theresia van Lisieux en H.
Donatus, de beschermheilige tegen bliksem, donder
en onweer en andere natuurrampen. P. van Dongen
uit Oostrum is de maker van deze beelden. Hij is tevens de maker van onze kerstgroep.
In 2008 zijn twee beelden aan onze kerk geschonken, voorstellende Franciscus van Assisi en Clara van
Assisi.
Om de Overloners, gevallen in de oorlog van 19401945, te gedenken, is bij metaalfabriek “Holland”
in Amsterdam een gedenkplaat vervaardigd, die is
aangebracht achter in de kerk. Het eerste slachtoffer was Arnold Willems. Het Arnold Willemsplein is
naar hem genoemd.

De gebrandschilderde ramen zijn ontworpen door
de glazenier Marius de Leeuw uit ’s-Hertogenbosch, die vooral bekend is door zijn grote raam in
het noordertransept van de Sint-Janskathedraal in
’s-Hertogenbosch.
In 2007 is er, ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van het kerkgebouw een nieuwe kruisweg
gekomen. Deze kruisweg is vervaardigd door P. Engels, die daarvoor de Havermanprijs heeft gekregen.
Het orgel dat we in de kerk aantreffen, is gebouwd
door Verschueren Orgelbouw uit Heythuysen.
De H. Theobalduskerk is in 2009 een rijksmonument
geworden.
De kerststal en de kerstgroep

In de jaren 1963 tot 1965 is onze kerstgroep tot
stand gekomen door de vrijwillige, spontane medewerking van de parochianen. Zoals pastoor van
Boxtel meerdere malen in zijn dagboek optekent
“geen collecte in de kerk, geen collecte aan de deur
van de kerk, geen collecte huis aan huis, maar door
giften die bij gelegenheid aan de pastoor overhandigd worden.”
De kerststal bestaat uit prachtige, gebeeldhouwde
houten beelden, geplaatst in een natuurlijke omgeving met veel bomen en planten. De hoogteverschillen geven een wijds effect. Een echte knikengel
houdt de wacht.
De kerk en de kerststal kunnen bezocht worden op
eerste en tweede kerstdag.
Zondag 25 december van 13.00 tot 16.30 uur
Maandag 26 december van 13.00 tot 16.30 uur.
De kerststal zal, in overleg, ook te bezichtigen zijn
tot maandag 1 januari
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Dopen
Verbonden met vader en
moeder
Natuurlijk het meest met
die twee
Maar ook met andere
mensen
Vier jij hier dit feest met
ons mee
Je hebt al een naam
Maar je krijgt er één bij op dit feest
Want jij wordt gedoopt in de naam
Van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Dat een kindje gedoopt wordt, is niet langer meer
zo vanzelfsprekend als vroeger.
Er wordt nogal verschillend gedacht over het nut en
de zin ervan.
De motieven van ouders om hun kindje te laten dopen zijn vaak heel verschillend.
• Het is voor ons vanzelfsprekend. We zijn zelf gedoopt, en onze kinderen behoren dat ook te zijn.
• Wij zijn lid van deze parochie gemeenschap en we
willen graag dat ons kind ook binnen deze kerkelijke gemeenschap wordt opgenomen.
• Wij willen met de doop onze dankbaarheid voor
de geboorte van ons kindje uitdrukken.
• Als wij ons kindje niet laten dopen, kan het later
niet mee doen aan de andere sacramenten, bijv.
De eerste Communie.
Ieder ouderpaar zal een eigen accent leggen op zijn
keuze voor het doopsel.
Dat mag ook. Vaak vinden ouders het moeilijk om
hun keuze te motiveren.
Er is ook haast altijd meer dan één reden. Maar een
doop is te belangrijk om het zo maar eventjes te
laten doen. Even stilstaan bij het waarom is gewoon
een noodzaak.
Wanneer u uw kind wilt laten dopen meldt u dat
aan bij het parochiesecretariaat tel: 0485-471246.
Hier worden de eerste gegevens genoteerd en hierna wordt een afspraak gemaakt voor de doopviering.

In het pastoraal team wordt bekeken wie in de gelegenheid is uw kind te dopen, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met uw voorkeur qua
datum (de doop vindt altijd plaats op een zondagmiddag). Ook wordt gekeken naar het rooster van
de doopvoorbereidingsavonden, zodat u in de gelegenheid bent om naar een doopvoorbereidingsavond te gaan en vervolgens het boekje samen te
stellen voor de viering.
Een map met keuzeteksten voor de viering zal u digitaal worden toegestuurd, maar het is ook mogelijk om het standaard doopboekje te gebruiken; in
elke parochie aanwezig.
Vervolgens krijgt u een uitnodiging voor de doopvoorbereidingsavond, waarin staat waar de avond
plaats vindt en hoe laat u wordt verwacht voor de
samenkomst (meestal met andere ouders). Deelname aan deze avond is niet vrijblijvend, maar juist
voorwaarde om tot een viering te kunnen komen
waarin u zich kunt herkennen.
Na de voorbereidingsavond komt de priester die uw
kind zal dopen bij u op huisbezoek voor een nadere
kennismaking; hij neemt hiertoe zelf contact met u
op om een afspraak te maken.
Om u alvast een overzicht te geven van de voorbereidingsavonden volgen hierbij de geplande data:
10 januari 2018
Oploo
6 februari
Wanroy
12 maart
Overloon
11 april
Oploo
8 mei
Wanroy
11 juni
Overloon
4 juli
Oploo
Wij wensen jullie namens de doopwerkgroep Overloon heel fijne dagen.
Ria Beckers, Peggy Vogelsangs, *Astrid Weerts 0478
642596, *Marian Hofmans 0478 642526.
*contactpersonen.

Deelparochie
H.H. Theobaldus en
Antonius van Padua
De Kerkbalans voor 2018 zal niet gehouden worden
rond Kerstmis. In januari is de landelijke actie. Overloon sluit zich daarbij aan. Degenen, die voor het
jaar 2017 hun bijdrage alsnog willen betalen, kunnen dit, bij voorkeur vóór 31 december 2017, overmaken op NL14RABO0141402911 ten name van R.K.
Kerkbestuur.
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Indien u vragen heeft of meer informatie wenst,
kunt u contact opnemen met Germien Derks, tel.
641595 of Anton Broekman, tel. 642078.

Tv-uitzendingen
Onze vrijwilligers achter de camera, die elke zondag en op de vierde zaterdag van de maand de
uitzending van de viering in de H. Theobalduskerk
verzorgen, zullen ook met Kerstmis hun medewerking hieraan geven. Evenals aan het uitzenden van
de twee vieringen op 24 december, de kerstavond.
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.
Vanuit de H. Theobalduskerk worden rondom Kerstmis de volgende vieringen uitgezonden:
Zondag 17 december 10.30 uur
Kerstavond 24 december 19.00 uur
Kerstavond 24 december 21.00 uur
Eerste kerstdag 25 december 10.30 uur
Zondag 31 december 10.30 uur

Onderscheiding voor Gonny Nabuurs-Bloemen
Tijdens het Caeciliafeest, het feest ter ere St. Caecilia,
de patrones van de zangkoren, op 24 november
jongstleden is aan Gonny Nabuurs-Bloemen een
oorkonde uitgereikt wegens een jubileum vanwege
haar 40-jarig lidmaatschap van ons Dames- en Herenkoor. Een oorkonde, namens de organisatie voor
de R.K. Kerkmuziek, behorende bij de eremedaille.
Zij heeft zich gedurende veertig jaar ingezet voor de
muzikale verzorging van de weekendvieringen en
bij de bijzondere vieringen, zoals rouw- en trouwdiensten in onze H. Theobalduskerk te Overloon.
Gonny, van harte gelukgewenst met dit jubileum!

Kerkberichten
Intenties: jaargetijde is
Ivo Arts; de intenties zijn
voor Fons Derks vanwege
verjaardag, de familie van
Berg-Boekhold.

voor
ook
zijn
den

Zondag 24 december 19.00 uur
Kerstavond
Gezinsviering met het thema “Een
bijzondere geboorte”
Met de muzikale medewerking
van het zangkoor Palet en het St.
Theobaldusgilde

17 december – 13 januari
Zondag 17 december 10.30 uur
Derde zondag van de Advent
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acolieten: Gerda Willems en Jeanne Willems
Koor: Dames- en Herenkoor

Zondag 24 december (let op!)
21.00 uur
Kerstavond
Eucharistieviering
Voorganger: pater Baart s.c.j.
Acolieten: Ans Abels en Wim Nabuurs
Met muzikale verzorging door
het koor Logeko en een ensemble
van Fanfare Vriendenkring

Intenties voor de beide vieringen
op kerstavond en voor de viering
op 1ste kerstdag:
Voor motivatie en inspiratie voor
de vrijwilligers van onze parochie; het is een 1ste jaargetijde
voor Frans Huisman, jaargetijde
is ook voor Teng Cornelissen, tevens voor Theo Cornelissen, Toon
Cornelissen en echtgenotes; de
intenties zijn ook voor de overleden broers Hans en Wim Wennink, Harrie en Marie Bardoel-van
Duijnhoven, de familie van Keijsteren-van Hout-Schaminée, Jo
Albers en haar overleden familie,
Jan en Mini Hendriks-Daverveld,
pastoor Henk Tolboom, Geert van
Dijck.
Maandag 25 december 10.30 uur
Hoogfeest van Kerstmis
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acoliet: Joep Smeets

7

Muzikale verzorging door het
Dames- en Herenkoor
Zondag 31 december 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acoliet: Gerda Willems
Koor: Dames- en Herenkoor

Acolieten: Gerda Willems en Jeanne Willems
Koor: Dames- en Herenkoor

Jan Hendriks, tel. 641753
7 januari – 13 januari
Tiny Willems, tel. 641814

Kosterdienst
Vieringen in Huize Loôn
10 december – 16 november
Jan Hendriks, tel. 641753

Intenties: Paul Cornelissen vanwege zijn trouwdag

17 december – 23 december
Tiny Willems, tel. 641814

Zondag 7 januari 10.30 uur
Eucharistieviering en Kinderwoorddienst
Voorganger:

24 december – 30 december
Nelly van Gemert, tel. 642504

Maandag 18 december 19.00 uur
Eucharistieviering
De vieringen op 25 december en
1 januari vervallen
Maandag 8 januari 19.00 uur
Eucharistieviering

31 december – 6 januari

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 14 en
21 januari bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze
uiterlijk dinsdag 2 januari op te geven.
U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden:
Met een envelop in de brievenbus naast de voordeur van de pastorie of
in de pastorie op zondagmorgen na de viering of
op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur.
De kosten voor een intentie bedragen € 10.
Voor het melden van een overlijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat
van de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel.

Binnenlopen in de pastorie
op dinsdagmorgen
Iedere dinsdag is er gelegenheid om binnen te lopen in de pastorie voor het opgeven van een intentie, een praatje, samen een kopje koffie drinken, voor een
vraag of als u iets te melden hebt.
De pastorie is hiervoor geopend van
10.00 – 11.30 uur. Wel even aanbellen!
Ook de kerk is dan open voor het opsteken van een kaarsje en een gebed.

0623887860. Nadat binnen de parochie een kennisgeving van overlijden is ontvangen, zullen bij de
eerstvolgende mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden geluid en zal melding worden gedaan op de parochiesite: www.theobaldusparochie.
nl.
Uitgebreide informatie over de deelparochie
H. Theobaldus kunt u vinden op de website
www.theobaldusparochie.nl.
Voor vragen of andere zaken kunt u zich richten
naar het emailadres:
info@theobaldusparochie.nl.

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

De overledenen vanaf november 2016 tot december 2017
† 27-11-2016
† 07-12-2016
† 12-12-2016
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Wim Ewals
83 jaar
Toon van den Munckhof
93 jaar
Jan Arts
75 jaar

† 21-12-2016
† 23-12-2016
† 10-01-2017

Karel Goossens
65 jaar
Frans Huisman
80 jaar
Maria Weerts - van den Heuvel
87 jaar

† 11-01-2017
† 14-01-2017
† 15-01-2017
† 17-01-2017
† 23-01-2017
† 24-01-2017
† 31-01-2017
† 31-01-2017
† 02-02-2017
† 11-02-2017
† 20-02-2017
† 21-02-2017
† 26-02-2017
† 10-03-2017
† 15-03-2017

Sjan Cornelissen - Hendriks
72 jaar
Jan Bloemen
65 jaar
Cees Lammertse
83 jaar
Gerda Volleberg - van Moorsel
70 jaar
Jan Aarts
91 jaar
Annie van de Beeten – Laarakkers
80 jaar
Joop de Rouw
91 jaar
Laura van Broekhoven - Pijs
65 jaar
Dina Verdijk - Verstraaten
94 jaar
Kees Brouwer
89 jaar
Nellie van Gerven - Jansen
97 jaar
Anneke van Mil - van Kempen
87 jaar
Trees Vereecken
60 jaar
Agnes Philipsen - Jans-Beken
83 jaar
Jo Janssen - Hendriks
75 jaar

† 21-03-2017
† 23-04-2017
† 23-05-2017
† 30-06-2017
† 03-07-2017
† 14-07-2017
† 24-07-2017
† 13-08-2017
† 19-08-2017
† 14-09-2017
† 02-10-2017
† 02-10-2017
† 14-10-2017
† 20-11-2017

Jac Philipsen
88 jaar
Piet Verstappen
88 jaar
Thies Gerrits
67 jaar
Lisette Noten - de Wit
73 jaar
Jan Nissen
86 jaar
Bert Weerts
61 jaar
Martin Spreeuwenberg
67 jaar
Mariet Ewals - Derkx
92 jaar
Sem Kengen
20 jaar
Jan Jacobs
95 jaar
Piet van Vegchel
73 jaar
Pastoor Henk Tolboom
79 jaar
Truus Jans - Crooijmans
83 jaar
Marietje van Brakel-Robben
78 jaar

Tijdens de Allerzielenviering op 29 oktober zijn kaarsen aangestoken voor onze overledenen van het afgelopen jaar. Kaarsen
met hun eigen naam. Deze kaarsen hebben gebrand onder de
vieringen in de weekenden van de maand november. Zij kunnen
nu opgehaald worden om thuis verder te branden. Als u, als nabestaande, de kaars van uw overledene nog niet thuis heeft, kunt
u deze ophalen tijdens de inloopochtend op dinsdagmorgen 19
december en na de viering van 17 december om ± 11.30 uur.

KERKHOFREGLEMENT VOOR DE PAROCHIE OVERLOON 2018
Het bestuur en het beheer van de begraafplaats van
de R.K. Parochie H.H. Theobaldus en Antonius van
Padua te Overloon berust bij het parochiebestuur.
Het bestuur is gebonden aan het Modelreglement
voor het beheer van een begraafplaats van een R.K.
parochie van de Nederlandse R.K. kerkprovincie.
De duur van het grafrecht, dat tot 1 januari 2006 25
jaar was, is gedurende vijf jaar teruggebracht naar
uiteindelijk een grafrecht van 20 jaar vanaf 2010.
Deze duur van 20 jaar is gebruikelijk in Nederland.
Na deze 20 jaar kan het grafrecht verlengd worden
met periodes van 10 jaar.
Artikel 1. Indeling van het kerkhof
1a: Graven voor kinderen.
1b: Graven voor alle leeftijden ouder dan groep 1a.
1c: Urnenmuur

Wat betreft 1a en 1b:
Begraving geschiedt in aaneengesloten rijen.
Een echtpaar kan wensen in één graf begraven te
worden.
Voor beide groepen zijn eenheidskruisen. Men is
echter niet verplicht een kruis te plaatsen.
Op de nieuwe uitbreidingen, rij 4 t/m 10 Links en
Rechts, zijn alleen grafstenen van Impala grijs graniet toegestaan. Er zijn zes modellen beschikbaar.
Een vaste, uniforme omranding, aangebracht door
onze grafsteenhouwerij, de firma Henos te Oss, is
hierbij standaard opgenomen.
Op het oude gedeelte zijn alleen kruisen van hardsteen en van lichtgrijs graniet geoorloofd.
Wat betreft 1c:
De urnen worden geplaatst in de urnenmuur naast
en onder elkaar vanuit het midden. De urnen van
een echtpaar kunnen in één nis worden bijgezet.
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Het toevoegen van bederfelijke artikelen is niet geoorloofd. In de granieten afdekplaat mag de tekst
alleen gegraveerd worden. Plakletters of ornamenten zijn niet toegestaan.
Artikel 2. Grafrechten
Het grafrecht kan worden verleend aan een natuurlijk persoon of aan een rechtspersoon. Naam en
adres dienen bij het bestuur bekend te zijn. Adreswijzigingen dienen bij het bestuur te worden gemeld.
Het grafrecht geldt in 2018 tot 20 jaar na overlijden.
Daarna kan men aansluitend verlengen voor 10 jaar.
Ruim één jaar voordat het grafrecht afloopt worden de nabestaanden schriftelijk in de gelegenheid
gesteld het grafrecht te verlengen. Verlenging van
grafrechten wordt verleend voor een termijn van 10
jaren, tenzij het bestuur op verzoek uitzonderingen
toestaat. Wanneer in een graf een bijzetting heeft
plaats gehad, wordt de lopende termijn afgesloten
en gaat de nieuwe termijn van 20 jaren in. Hiervoor
dient opnieuw te worden betaald. Het bestuur kan
echter dringende redenen hebben om geen bijzetting toe te staan. Het grafrecht vervalt als de gestelde termijn afloopt en geen verlenging heeft plaatsgevonden. Wanneer de begraafplaats niet meer als
zodanig wordt geëxploiteerd of een gedeelte van
het terrein aan de bestemming van begraafplaats
wordt onttrokken, vervalt het recht.
Op verzoek kan, indien mogelijk, een urn bijgezet
worden in een bestaand graf.
Het recht om een urn in de urnenmuur te plaatsen
of in een bestaand graf wordt onder dezelfde voorwaarden verleend als het recht op een graf.

De verzorging hiervan dient door de nabestaanden
te geschieden. Voor beschadiging aan bloemen, ornamenten en dergelijke is het parochiebestuur niet
aansprakelijk.
Indien nodig kan door degenen die het onderhoud
plegen een en ander verwijderd of gesnoeid worden.
Artikel 4. Tarieven
Voor een grafrecht van 20 jaar en voor verlenging
van 10 jaar wordt een vergoeding gevraagd. Eveneens wordt een bijdrage in het onderhoud van het
kerkhof gevraagd. Voor een nis in de urnenmuur
gelden dezelfde tarieven.
Voor het delven van een graf worden de kosten
die de gravendienst gemaakt heeft in rekening gebracht. Op zaterdag en bij extreem winterse omstandigheden worden meerkosten berekend.
Artikel 5. Algemene bepalingen
a. Het parochiebestuur zal zorg dragen voor een
passend onderhoud van het kerkhof.
b. Alle graven en urnen die bij ingangsdatum van
het reglement vanaf 1 januari 1983 tot 1 januari
2006 aanwezig waren, behouden 25 jaar grafrecht
en recht op verlenging, het grafrecht van de graven
en urnen vanaf 1 januari 2010 heeft een duur van 20
jaar en een recht op verlenging.
c. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het parochiebestuur.

Artikel 3. Monumenten
Er mag buiten het grafmonument niets bij het graf
aangebracht worden, met uitzondering van kleine
bloemen en planten, eventueel met een lage afscheiding, alleen vóór het kruis, met een breedte
van maximaal 110 cm en een diepte vanaf het kruis
van maximaal 60 cm. Bij de rijen Links en Rechts 4
t/m 10 wordt de standaard omranding door de firma Henos aangebracht. De afscheiding mag nooit
een belemmering zijn voor het maaien van het gras.
De maximale hoogte van de bloemen en planten
mag 50 cm bedragen.

Tarieven 2018 voor de deelparochie Overloon vanaf 01-01-2018
Misintentie
Uitvaart met eucharistie
Uitvaart zonder eucharistie
Assistentie door priester bij crematie
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€ 11,-€ 460,-€ 460,--

na uitvaart
Avondwake
Huwelijksviering
Jubileumviering

€ 135,-€ 165,-€ 370,-€ 280,--

Tarieven voor het kerkhof van Overloon vanaf 01-01-2018
Grafrechten en onderhoud voor de eerste periode
van 20 jaar
Grafrecht enkel/dubbeldiep graf
(ook voor plaatsing in urnenmuur)
€ 450.Onderhoud enkel of dubbeldiep graf
(ook voor urnenmuur)
€ 420.Kindergraven en onderhoud voor de eerste periode
van 20 jaar
grafrecht kindergraf
€ 250.Onderhoud kindergraf
€ 265.Verlenging grafrechten en onderhoud voor
een periode van 10 jaar

Verlenging grafrecht enkel/dubbeldiep
graf (ook voor urnenmuur)
Verlenging grafrecht kindergraf
Onderhoud enkel/dubbeldiep graf
bij verlenging (ook voor urnenmuur)
Onderhoud kindergraf bij verlenging
oor periode van 10 jaar
Afdekplaat urnenmuur

€ 300.€ 110.€ 210.€ 135.€ 160.-

Voor het delven van een graf worden de door het
bedrijf dat de graven delft te hanteren tarieven
door de betreffende firma in rekening gebracht.

Kinderwoorddienst zondag 7 januari 2018
aanvang 10.30 uur in de kerk Overloon.
Beste ouders/verzorgers en kinderen van groep 1 t/m groep 8
Het thema van deze zondag is:
Een licht voor alle mensen!
De kerstvakantie is alweer voorbij als we weer bij elkaar komen. Weet je nog wat we met Kerstmis voor
feest gevierd hebben in de kerk? Vandaag komen
er wijzen uit het oosten op zoek naar een pasgeboren koning. Zij volgen een heel bijzondere ster
aan de hemel. Zij willen de pasgeboren koning op
gaan zoeken en hebben allemaal geschenken bij
zich. Want deze koning wordt het Licht van de wereld genoemd. Weet jij al wie er vandaag op bezoek
komen, welke geschenken zij bij zich hebben, wie
die bijzondere koning is? Kom dan naar de kinderwoorddienst om het hele verhaal te horen en mee
te doen.
Als je dit jaar je communie gaat doen, zou het erg fijn
zijn als je naar de kinderwoorddienst komt.

uur. Jullie ouders/verzorgers blijven in de gewone
viering, maar als je het de eerste keer nog een bétje eng vindt, mogen je papa of mama/ opa of oma
meelopen.
Wij gaan samen met jullie het kinderevangelie vertellen en uitleggen. Meestal hebben we hier even
een kort gesprekje over, we spelen een spel of hebben een knutselwerkje over het verhaal (evangelie)
van die zondag. En een gebed waar we mee afsluiten.
Het tweede gedeelte van de viering gaan we weer
terug in de kerk zelf en mag je weer op je plaats
gaan zitten, waar we samen de Eucharistie vieren.
Neem gerust je vriendjes en vriendinnetjes mee.
Iedereen is van harte welkom.
Jij komt toch ook weer? ……en als je het erg leuk
vindt: wij zijn er elke eerste zondag van de maand
in Overloon.
Tot 7 januari
Gerda Willems.

Wat is een kinderwoorddienst?
Wij hebben voor de kinderen in een aparte ruimte
in de kerk een kinderviering van ongeveer een half

Heb je nog vragen mag je me ook bellen: 0478
642213 of gerdawillemsjanssen@hotmail.com

wiewabewaartworkshop
‘t Zit ‘r òp, ònze workshop
Lóns schriêve. ‘t Was wer
gezellig en vöral ok biëstig ienteressant, aldus ‘t
clubke enthousiaste diëlnemers. Òpvallend was det
‘r zelfs minse beejzate die wel Lóns verstón, mar ‘t
aegelek nie spraeke.

begònne mit ‘t vergare en beware van ‘t Lóns - mar
d’r is zeker wel belangstelling vör, vöral rônd de Carneval.

Dor hebbe we nó afloëp dan ok same mit de ánwezige nog efkes ovver dörgeprót. ‘t Lónse dialect zal
ien de toekomst steeds wenniger gespraoke worre
- we zien as ‘wie wá bewaart’ dan ok nie vör niks

Weej wille natuurlek wiëte of dor belangstelling
vör zeuj zien. Dus gaer òllie reactie. Dè kan via facebook, mar ok via de mail: info@wiewabewaart.nl.

‘t Idee wier dan ok geöpperd um ‘ne workshop Lóns
praote te gón organisiere.
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In gesprek met… José Hendriks
Elk jaar gaat de redactie van Ons Eigen Erf
op zoek naar talent van
eigen bodem voor het
ontwerp van de vooren achterkant van de kerstuitgave. En elk jaar is
het weer verrassend om te zien hoeveel talent er
in ons eigen dorp in staat is weer iets heel nieuws
te ontwerpen. Dit jaar is dat José Hendriks. Wie is
José Hendriks zult u zich afvragen? José Hendriks
woont al 30 jaar met haar man en drie kinderen in
Overloon aan de Baansestraat. Nog langer werkt ze
in de zorg. Een kunstenares die werkt in de zorg?
Dat is toch geen alledaagse combinatie?
‘Het werken in de zorg is mijn beroep, het schilderen is mijn hobby. Maar deze hobby is wel
ontstaan tijdens mijn werk in de zorg’, steekt
José van wal. ’Het was in een nachtdienst rond
de eeuwwisseling. In die tijd, geloof het of niet,
had je nog lege uren tijdens een nachtdienst.
Om wakker te blijven ging ik schilderen, in eerste
instantie met waterverf, het zogenaamde aquarelleren. Ik vond het zo leuk, dat ik besloot om
les te nemen. Hier heb ik de technieken van het
schilderen geleerd. Daarna ben ik overgestapt
op het werken met acrylverf. En vandaag de
dag maak ik schilderijen van acrylverf op hout.’
In de tuin zien we een schilderij staan met honden. ‘Ja, dat is een opdracht. Het baasje wil de
honden vereeuwigen. Dit schilderij is voor buiten en wordt afgewerkt met botenlak zodat
het in weer en wind kan blijven hangen,’ legt
José uit. ‘Als ondergrond gebruik ik hout dat
afkomstig is van pallets.’
Van jongs af aan is ze al creatief bezig op allerlei vlakken. Als kind was ze druk met breien, haken en het maken van kleding. Toen haar drie
kinderen klein waren, ontwierp en maakte ze
hun kleding. De appel valt niet ver van de boom
stellen we vast als ze vertelt, dat haar kinderen ook
creatief zijn, maar wel ieder op hun eigen manier.
De afgelopen jaren heeft José op verschillende locaties geëxposeerd. In maart 2015 won ze de publieksprijs op de amateurskunstmanifestatie in Beers. In
de zomer zijn haar schilderijen te zien in ‘Weidezicht’, de tuin van Helma en John Maassen aan de
Rondweg in Overloon.
‘Momenteel maak ik vooral schilderijen van mensen
en dieren. Soms zijn het opdrachten, soms schilder
ik iets na, maar meestal schilder ik iets waarvan de
compositie al in mijn hoofd zit. Dan ga ik op zoek
naar bijpassende foto’s en/of afbeeldingen. Ik schilder steeds kleine stukjes. Sta eigenlijk nooit uren
achter mijn schildersezel. Tussendoor denk ik na
over het schilderij en ga weer verder.’
Een brandende vraag van onze kant is, hoe José
tot het ontwerp van deze voorpagina is gekomen.
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‘In het ontwerp wilde ik enerzijds niet typisch de
kerst uitstralen, maar anderzijds moest het wel met
de kerst te maken hebben. Met niet typisch de kerst
bedoel ik, dat het geen afbeelding hoeft te zijn van
Maria, Jozef, kerststal of kerstbal. Maar in mijn beleving moet het wel het kerstgevoel oproepen. Ik
heb gekozen voor het hert omdat het een krachtig
dier is, en het dier heeft tevens met kerst te maken.
De tekst uit het totem van het hert vind ik toepasselijk voor de feestdagen’. Een totem? Wat dat precies
betekent zoeken we op. Een totem is “een natuurlijk of bovennatuurlijk voorwerp, wezen of dier, dat
een persoonlijke symbolische betekenis voor een individu heeft en met wiens fenomenen en energie

men zich sterk verbonden voelt”. Op de achterzijde
van deze uitgave is de tekst uit het totem van het
hert te vinden. En of die tekst betrekking heeft op
de kerstgedachte, mag iedereen zelf bepalen. Het
hert heeft José vervolgens uit de hand geschilderd
op de achterkant van, hoe kan het anders, een houten dienblad. ‘Ik heb eerst de achtergrond geschilderd, vervolgens het hert ingetekend en toen het
ontwerp gemaakt. Mijn zoon Rico heeft geholpen
met het digitaliseren en het opmaken van de tekst
en het schilderij. Daar heb ik hulp bij nodig, want
met de computer ben ik niet zo handig. Het schilderen gaat mij veel beter af.’
Dat José graag met mensen werkt, getuigen haar
werkzaamheden in de zorg. Ze vertelt dat het haar
inspireert en dat ze ook daar haar creativiteit kwijt
kan. Een mooie combinatie van werk en hobby met
een prachtig resultaat!

De laatste herder
(kerstverhaal)
Eigenlijk had hij nooit de ambitie gehad om herder te
worden.
Het leek hem een eenzaam beroep; op stap met schapen, een herdershond en jezelf.
En ja, in de zomer en het voorjaar zou het nog wel
gaan, maar de herfst en vooral de winter: “dat was
echt wat anders”. En dat vonden zijn familie en collega’s ook.
Toen deze gedachtes rond
spookte in zijn hoofd was het
nog geen 21-ste eeuw.
De eeuw van : “Volg je hart
en maak je droom waar”.
Neen , het waren nog maar
de jaren negentig van de vorige eeuw.

“In mijn droom was het helder en lekker fris, de ster
schitterde steeds meer en in korte tijd, zo leek het ,
was ik in de buurt van Noord-Limburg. Opeens, zo
gaat dat in dromen, stond ik op een plek waar de ster
heel groot werd en stil stond. Om me heen stonden
prachtige huizen, een soort bungalows, pas nieuw, zo
te zien.”
“Ineens stonden ze naast me met een kop warme chocomel, een broer met zijn zus,
of misschien wel een zus met
haar broer. In dromen mag je
alles omdraaien.”
Ik genoot van de eerste gastvrijheid en toen ik vertelde
hoe en waarom ik hier kwam
en met welke ambitie, verwezen zij me naar een herder,
die zich sinds kort ophield in
de buurt van het bungalowpark.

De tijd van “doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg
“, was wel voorbij, maar “je
hart volgen en je droom achterna“ was nog niet bedacht
door de denkers, filosofen en
wereldverbeteraars van die
tijd.

“En in mijn droom vond ik de
herder met zijn kudde, maar
wat me verbaasde was de onrust die ik bij de schapen zag;
zelfs de hond van de herder
kon er geen vat op krijgen.”

En toch, dromen zijn er , iedereen doet het, ze zijn uitgelegd en sinds mensenheugenis bekend.

“En ineens, toen ik naar boven keek of de vleugelvrouw
er nog was, zag ik alleen
maar draden . Ze liepen van
de ene hoogspanningsmast
naar de volgende, en de volgende en de……… .”

Op een morgen stond hij op en vertelde aan het ontbijt: “Ik had een droom”.
Terwijl hij dat kleine zinnetje uitsprak, realiseerde hij
zich dat een dominee in Amerika dat ook eens zei:
”I had a dream.”
De dromer vertelde: “Ik heb vannacht gedroomd dat
ik een opdracht kreeg om een ster te gaan volgen. De
ster zou vanuit het Noord–Oosten richting Brabant/
Limburg gaan.”
Hij vervolgde: “Ik kreeg de opdracht van een menselijke gedaante met vleugels die op een vrouw leek .
Omdat het een vrouw leek, besloot ik de zaak net iets
serieuzer te nemen en haar te volgen en met engelengeduld ben ik dus op stap gegaan.”
“Heel langzaam lopend realiseerde ik dat ik vrijgezel
was, en dat een vrouw met………, neen weg met die
gedachten, een herder hoort bij zijn schapen en de
meeste herders hebben geen vrouw, laat staan één
met vleugels.”

“Direct realiseerde ik me: die schapen, de herder en
zijn hond staan onder hoogspanning; dat moet stress
geven.” “Waar was ik terecht gekomen?”
“Ik voelde de stress“ sprak de dromer “en gelukkig
werd ik op mijn schouder getikt door de vleugelvrouw
en zij fluisterde: “Ga mee naar een rustige plek.”
“Toen ik haar gevolgd was, zag ik ineens een nog veel
helderder licht dan onderweg en bovendien zag ik dat
het kwam uit een heel eenvoudig, bijna armoedig stalletje. Niet uit de lucht, niet van de vrouw met de vleugels, maar vanuit die eenvoudige plek in de nacht. Het
kwam echt uit dat stalletje, ongelooflijk.”
“Het was een hele drukte rond het stalletje. Was er iets
te vieren?”
“Ik zag hele voorname mensen vooraan staan, een
soort koningen, aan hun kleding te zien. Ze hadden
een kameel bij zich en ik kon aan de reclame op het
kamelen-zadel lezen: Zoo Overloon. Een soort knecht
hield de kameel vast. Hij droeg een T-shirt met achter-
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Beste inwoners van Overloon,
Allemaal bedankt voor 2017.
Wij wensen iedereen een zalig kerstfeest
en een heel goed 2018.

Wij wensen u fijne feestdagen
en een gezond 2018

Scouting Overloon

Badmintonvereniging de Raaymeppers,

Wenst iedereen een sportief 2018.

ZANGVERENIGING LOGEKO



Kom gerust eens vrijblijvend proberen,
woensdagen vanaf 20.00 uur in de Raaijhal.

Bestuur en leden van
Zang & theatergroep
Oker wensen u allen hele
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fijne feestdagen en een
gezond en muzikaal 2018!

op de letters AZC. Koud voor die man, alleen een dun
shirt, dacht ik. Er was ook een koor. Ze hadden een ster
met vijf punten bij zich, een soort pentagram, maar
het koor zelf zong niet.”
Alleen één man zong. Hij koos een mooi lied en zong
het vol overgave.
Een heel oud muziekgezelschap speelde later zachtjes
STIILLE NACHT; Fantastique.
“Vooraan stonden nog twee herders, bijna plichtmatig
te kijken. Ze leken niet geïnteresseerd, maar hadden
meer een houding van: “We zijn gestuurd, kunnen we
ook niks aan doen.”
“Opeens,” zei de dromer, die graag herder wilde
zijn,”stond er een klein , blond jongetje met rode
laarsjes naast me en die fluisterde in mijn oor dat de
mevrouw uit het stalletje gezegd had, dat de herder
die het laatst was aangekomen en zo dromerig achteraan stond, als eerste haar kindje mocht komen kijken;
er was kennelijk net een kindje geboren.”
Hij legde uit: “Ik liep met het ventje mee en zag een
wonderlijke baby in het stalletje op wat stro liggen.”

Ik was er zo door gefascineerd dat ik vergat de vader
en de moeder te feliciteren en mezelf voor te stellen.
Terwijl mijn kleine gids op zijn rode laarsjes naar het
kindje bleef staren, heb ik de ouders gefeliciteerd en
gezegd dat ik Henk heette.”
“Ik heb mijn achternaam maar niet gezegd, omdat zij
ook alleen maar hun voornamen vertelden: Maria en
Jozef.”
“De vleugelvrouw stond plotseling naast mij en het
blond-rode-laarsjes-ventje.”
“Henk,” zei ze zacht, “Jij wordt herder, hier in Overloon. Je kwam als laatste hier, maar ik weet dat Overloon jou lang zal heugen.”
“En weg was ze”, sprak Henk (we weten nu gelukkig
zijn naam)!!
En het blonde-rode-laarsjes-ventje rende snel naar
zijn opa, want die was er ook namens E.E. Het ventje
stampte met zijn laarsjes op de Overloonse bodem en
zei: “……..echt ……tástisch hè, ….. opa Cees??”
Cees van Leeuwen

Einde Postduivenvereniging
Het doek valt voor de postduivenvereniging het “Tweede Caen”
Overloon. Na 70 jaar komt er een
einde aan deze vereniging.
In 1947 werd er door enkele postduivenhouders
in Overloon gesproken over de oprichting van een
eigen vereniging. Op 1 januari 1948 werd de vereniging opgericht. Het aantal leden dat zich toen
bij de vereniging aansloot, waren een achttal leden
uit Overloon en enkele uit omliggende dorpen, in
totaal 14 leden. Dit aantal groeide in de loop der jaren naar 28. Bij toetreding tot de vereniging moest
een bedrag van 1.50 gulden betaald worden en de
contributie was 50 cent per maand, wat voor toen
toch al hele bedragen waren. Dit is in de loop der
jaren maar weinig veranderd.
In “Ons Eigen Erf” werd een oproep gedaan om
geld bij elkaar te krijgen voor de aankoop van een
zestal reismanden en de aanschaf van een duivenklok. Er wordt niet aangeven wat dit toen heeft opgebracht.
Bij het geven van een naam, tijdens de oprichtingsvergadering, staat te lezen in de notulen: Links
en rechts werden er verschillende namen naar voren gebracht, zoals: De Blauwe doffer, De Zwaluw,
De Postduif, maar ook Caen. Na lang overleg werd
besloten voor de naam “Het Tweede Caen”.
Caen is een stadje in Frankrijk in de regio Normandië. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er hevig
gevochten. Het memorial van het Caen-museum ligt

op de plek waar de ondergrondse commandobunker van de Duitse infanteriedivisie lag. In 1944 was
deze divisie verantwoordelijk voor de verdediging
van de kust ten noorden van Caen.
Omdat de duif het symbool is voor de vrede, werd
er gekozen voor deze naam: “Het Tweede Caen”.
Als clublokaal werd toen gekozen voor het café ‘de
Kinderen Crooymans’.
De statuten en het huishoudelijk regelement bestonden uit niet minder dan 59 artikelen, waarin
we termen tegenkomen die typisch zijn voor de duivensport zoals:
- Voor het verzuim van de algemene jaarvergadering is een boete van 1 gulden verschuldigd.
- Opening van de vergadering met de Christelijk
groet en sluiting met Gebed.
- Constateurs die meer dan 15 minuten per etmaal
verlopen, komen niet aanmerking voor de prijzen.
Bedoeld is hier de duivenklok.
- Als een duivenklok onverhoopt stuk zou gaan, is
dit in artikel 47 geregeld: het naastbij zijnde
(wonende) lid is verplicht deze persoon bij hem te
laten constateren (klokken) op boete van een
maand schorsing.
- Enz.
In de loop der jaren hebben we verschillende locaties als clubgebouw gehad zoals: Hotel Deriet, Jo
Voesten, molenaar Pietje Loonen, Gebr. Peeters, en
ook het ruilverkavelingsgebouw aan de Oploseweg
van de heer Ploegmakers, waar we vanaf de begin-
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Pim Voesten nieuwe voorzitter
Supportersvereniging SSS ’18
Pim Voesten is de nieuwe voorzitter van de Supportersvereniging. Hij volgt hiermee Martin
Derks op, die sinds de oprichting
van de Supportersvereniging in
2008 deze functie bekleedde.
Roy Franssen neemt het penningmeesterschap over van Patrick Borghs. Ook Patrick
heeft deze functie vanaf de oprichting vervuld.
Martin verlaat het bestuur, Patrick blijft bestuurslid.
Het voltallige bestuur bestaat nu uit Pim Voesten
(voorzitter), Roy Franssen (penningmeester), Patrick Borghs, Paul van Kempen, Paul Nijdam en Niels
Vloet.

Woonruimte te Huur in Overloon
Tijdelijk of voor langere tijd
Informatie tel: 06 53720568
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Lieve mensen,

Gespecialiseerd in:
Ik bedank voor het
afgelopen
jaar
iedereen.
(ziektekostenvergoeding
mogelijk)

* elektrisch ontharen

* de diabetische voet

Voor het verzorgen
van top tot
* de reumatische
voet teen.
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

(ziektekostenvergoeding mogelijk)

Ik wens u allemaal
* microdermabrasiebehandelingen
een gezond,fit en
* nu IPL-ontharing

stralend nieuwjaar,

Belt u gerust voor informatie
En ook
in afspraak!
2018 sta ik
of een
graag voor u klaar.
Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
T 0478 642368

jaren negentig tot nu toe, met veel plezier, ons onderkomen hebben gehad.
In de jaren negentig samen met de KPJ, en vanaf
begin 2000 als postduivenvereniging alleen.
Naast de wedvluchten werd er door de PDV ook jarenlang een duivententoonstelling georganiseerd
waar de duiven niet alleen op snelheid werden beoordeeld, maar ook op kleur en mooiste bouw, enz.
Hiermee konden mooie prijzen gewonnen worden,
maar de gezellige avonden met alle aangesloten
verenigingen waren nog veel belangrijker dan de
gewonnen prijzen.
Ook het computertijdperk heeft zijn intrede gedaan
in de duivensport. Van één duivenklok per vereniging kreeg ieder zijn eigen klok en nu wordt er nog
alleen met computers geconstateerd.
De duivensport is eigenlijk een gezinshobby, waar
als gezin de hobby werd bedreven, maar door het

toenemende aantal sportverenigingen in de loop
der jaren, is dit verloren gegaan en is het aantal leden sterk teruggelopen. Ook door de vergrijzing en
geen aanwas van nieuwe leden.
Daardoor werd het aanhouden van een eigen
clublokaal financieel niet meer haalbaar en waren
we genoodzaakt, ook door het geringe aantal leden (7), de vereniging op te heffen.
Na een emotionele en ook zeer gezellige feestmiddag en na huldiging van de kampioenen van 2017, is
er een einde gekomen aan zeventig jaar postduivenvereniging in Overloon.
De overgebleven vijf leden hebben zich aangesloten bij onze zustervereniging “De Zwaluw” in Venray, om deze mooie hobby nog jaren te kunnen uitoefenen, met mooie resultaten.
DUIVENSPORT EEN MOOIE HOBBY

Verkiezing van de 42ste “Huikraker” tijdens de Liedjesmiddag 2018!
Op zondag 7 januari 2018 wordt alweer de 42ste
Liedjesmiddag gehouden. Momenteel zijn we bezig
met de laatste voorbereidingen voor deze liedjesmiddag. De organisatie is wederom in gezamenlijke
handen van Carnavalsvereniging de Huibuuke en
Fanfare Vriendenkring. De liedjesmiddag wordt dus
gehouden op zondag 7 januari en om exact 11 min.
over 2 zullen Prins Stan I en zijn gevolg de grote zaal
van ‘de pit’ binnen komen, onder de klanken van
de winnaar van vorig jaar: ‘Umdet ’t kan’ met hun
kraker “Lónse Jòng”!
Naast de gebruikelijke liedjes zal ook de jeugdcarnaval weer van de partij zijn tijdens de liedjesmiddag.
Tussen de twee liedjesrondes door zal bekend worden wie dit jaar de kar gaan trekken bij de jeugd:
De jeugdprins, jeugdprinses en nar zullen uitkomen
samen met hun gevolg.
Maar het belangrijkste deze middag zijn natuurlijk de liedjes. Wie wordt de opvolger van “Umdet
‘t kan”? Jij als publiek hebt hier zoals gebruikelijk
ook weer een belangrijke stem in. Want naast de
deskundige vakjury kun jij als publiek natuurlijk ook
weer je stem uitbrengen. En zo mede bepalen welk
liedje gekozen zal worden tot “Huikraker 2018”. Dit
jaar hebben we weer diverse deelnemers weten te
strikken. Maar liefst 10 groepen zullen op 7 januari
het podium betreden. Diverse bekende namen, zoals o.a. natuurlijk de winnaars van vorig jaar, maar
ook weer een spiksplinternieuwe groep! Freunde
Echo zal ook dit jaar alle liedjes live begeleiden.
De werkgroep heeft er ook dit jaar weer voor gekozen om voor de liedjesmiddag de bekende liedjesmiddag-cd op te nemen. Natuurlijk is deze cd, met

10 geweldige Lónse carnavalsliedjes, tijdens de liedjesmiddag te koop.
In willekeurige volgorde zullen de volgende groepen aan de liedjesmiddag 2018 deelnemen:
• Ald Prinse Gild
• De Lónse Nachtegaaltjes
• Goêd Nergewaejd
• Loënie Tjoens
• Maej Taej
• Umdet ‘t Kan
• Raod van Elf
• Schaelherte
• Tóntje de Snejer
• Valsen Hoëp
Zoals je ziet, weer een bont gezelschap van echte
Lónse artiesten. Nieuwsgierig geworden, kom dan
op 7 januari naar de liedjesmiddag. De entree voor
deze middag is € 5,-. Hiervoor heb je naast een middag ‘veul schik’ ook nog eens de mogelijkheid om
mee te beslissen wie er mag winnen. Bij het entreegeld zit een stembiljet inbegrepen. Kinderen van 12
tot 16 betalen slechts € 2,- (dit is zonder stembiljet).
Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis mee naar
binnen (onder begeleiding van een volwassene).
Schrijf in ieder geval maar vast op uw nieuwe kalender, of sla het op in uw smartphone: zondag 7
januari om 11 over 2; Liedjesmiddag 2018!!!
Namens Carnavalsvereniging De Huibuuke en
Fanfare Vriendenkring,
Werkgroep Liedjesmiddag
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Heeft u vragen
of wilt u een
afspraak? Bel:
(0478) 64 24 75
www.fysiovandervliet.nl
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Martin Gaus Hondenschool
Boxmeer -Venray
Jolande Segers geeft op haar trainingslocatie in Overloon
puppy stuifin, basiscursus en diverse vervolgtrainingen.
Voor meer informatie: www.martingausboxmeervenray.nl

Natuurpraktijk Vellir &
Zoutkamer Overloon
Praktijk voor natuurgeneeskunde:
Zouttherapie, acupunctuur,
massage, SCIO biofeedback
Iris Vella Bamber
Holthesedijk 6
5825JG Overloon
06 81 48 05 51
info@natuurpraktijkvellir.nl
www.vellir.nl
maandag t/m vrijdag op afspraak

Afsluiting 2017
Op zondag 5 november 2017 werd weer de jaarlijkse kindermarkt georganiseerd.
Met onze trouwe vrijwilligers hebben we er een
mooie dag van gemaakt.
Binnen hing er een fijne, rustige en gezellige sfeer
en dat kwam niet alleen de verkopers maar ook de
kopers ten goede. Er werd weer flink gekocht en
verkocht
Als je als verkoper na afloop kleding, schoenen,
speelgoed en boeken wilde doneren, dan kon je dat
dit jaar ook weer. Daar zijn weer veel kinderen in
en om Overloon blij meegemaakt. Ook de vrijwilligers die regelmatig een kinderbingo draaien op het
AZC, zijn goed bedeeld met knutselspullen, spellen,
puzzels, poppen, autootjes e.d. De wat grotere spullen brachten we naar Stichting Actief en de boeken/
dvd’s doneerden we aan enkele goede boekinitiatieven.

Een dag later zijn ze
ingeleverd in Horst op
het inzamelpunt en tezijner tijd gaan ze op
transport naar Ghana,
Irak, Albanië, Sri Lanka
en Moldavië. De kosten
voor dit transport zijn
betaald uit de opbrensten van de Kindermarkt.
Het resterende bedrag
uit de opbrengsten is
net als voorgaande jaren overgemaakt naar
Edukans en wordt gebruikt voor projekten
die te maken hebben
met onderwijs. Edukans is werkzaam in 26
landen in Latijns-Amerika, Azië en Afrika.
Wij willen kopers en verkopers, deelnemers, bezoekers, vrijwilligers en sponsoren
die ons ondersteund hebben, bedanken
voor hun bijdrage en/of inzet.
Graag zien we jullie volgend jaar terug op
de Kindermarkt.
Deze zal worden gehouden op zondag 4
november 2018.

Ons goede doel ‘schoenmaatjes van Edukans’ heeft
ons 40 versierde en gevulde schoenendozen opgeleverd. Deze konden dit jaar op woensdag 22 november ingeleverd worden bij Autobedrijf Kusters.

Bestuur en vrijwilligers van de
‘Stichting Duo-fiets’ wensen iedereen
fijne feestdagen en een goed, gezond
en gelukkig 2018

Namens Kindermarkt Overloon,
Conny van Mil, Gertie Hendriks, Manuela Smits en
Jolanda van der Veen
(schoenmaatjesoverloon@gmail.com)
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Vitello champignon
Een variatie op het bekende gerechtje waarbij we de tonijn saus
hebben vervangen voor champignonsaus. We hebben kalfsmedaillons gevuld met champignonsaus en omwikkeld met
ontbijtspek. Deze nieuwe Special is snel klaar; verwarm wat boter
in de pan en bak ‘m dan aan elke kant ongeveer 2 minuten.

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

KEURSLAGERKOOPJE

4 gehaktballen +
4 hamburgers

samen

795

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Hamlapjes

500 gram
SPECIAL

Vitello champignon
100 gram

325

595

ELKE WOENSDAG

Gemengd of
rundergehakt
2x 500 gram

695

3UHWWLJH IHHVWGDJHQ HQ GH
EHVWH ZHQVHQ YRRU 

Aanbiedingen zijn geldig van 11 t/m 16 december 2017.

special
van deze
week!

JEROEN VAN DE RAKT
SIERBESTRATING EN GRONDWERKEN
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Kerstviering kinderen van de Josefschool
Donderdagavond 21 december vindt de jaarlijkse
kerstviering van de Josefschool plaats.
In de vorm van een lichtjesoptocht zullen de kinderen en leerkrachten deze avond wat warmte en licht
brengen in de straten van Overloon. Na de optocht
wordt de viering voortgezet op het speelplein aan
de Theobaldusweg. Kerst staat voor samenzijn, bezinning en het geven aan anderen. Tijdens het gezellige samenzijn worden er hapjes en drankjes tegen een kleine vergoeding van € 0,50 verkocht. De
opbrengst zal gaan naar het goede doel: “Stichting
Onky Donky” (www.onkydonky.nl) en een deel naar
de kinderen van de Josefschool. Tevens zal er een

collectebus aanwezig zijn waar een vrijwillige bijdrage gegeven kan worden. Bent u er ook bij om samen met ons en de kinderen de kerstgedachte voort
te zetten en samen warmte en licht te geven aan
anderen? De lichtjesoptocht vertrekt tussen 17.00
-17.15 uur en de avond duurt tot ongeveer 19.00
uur. De route die we lopen, hangt bij de PLUS Markt
en staat vermeld in het schoolnieuws.
Graag tot dan!
Namens de kinderen van de Josefschool.
Werkgroep Kerst
Josefschool

Extra uitvoering ‘Het geheugen van water’
We kijken terug op drie geslaagde uitvoeringen van
‘Het geheugen van water’.
Diverse hartverwarmende reacties mochten we na
afloop in ontvangst nemen, zoals deze: “Wat een
toneelspel. Wij hebben erg genoten van het verhaal
en de wijze waarop jullie speelden. Wij waren nog
zeer onder de indruk bij het verlaten van het theater. Mijn vrouw was zelfs een beetje emotioneel
en daar was zij niet de enige in. In de garderobe
werd met veel lof over jullie gesproken. Wij von-

den dat jullie geweldig speelden en ons ook echt
meenamen in jullie herinneringen, hoe tragisch of
speels ook. Vooral het laatste stuk met die kleding,
schitterend!”
Dankzij alle positieve reacties hebben we besloten
om ‘Het geheugen van water’ nog éénmaal op te
voeren en wel op zondag 18 maart 2018 om 20.15
uur in ‘de pit’. Dus heeft u onze voorstellingen gemist of bent u alsnog nieuwsgierig geworden, kom
dan kijken en noteer de datum in uw agenda!
Het Overloons Toneel

De HOT-acteurs spelen ‘Het geheugen van water’ nog éénmaal op 18 maart 2018:
Peter Cruijsen, Agnes van Loon, Eefje Litjens, Margie Wijnen, Ans Siebers en Hugo Pastors.
(Foto: Albert Hendriks)
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2017
in

beeld
Bram Verhofstad: op naar We moesten ook dit jaar afscheid nemen van veel dierbaren
de Olympische Spelen!

Nellie Drabbels
Huibuuk van ‘t
Jaor

EHBO-jubilarissen Miranda Strijbosch,
Paul Kersten en Sandra Minten-Logtens

‘Een Weg’ met palet

15 jaar Bridge Club met veel Miny, slam, contracten, passen en procenten

Paaszaterdag: Freunde Echo en beroemde
gasten uit de Tsjechische volksmuziek

OVO op stap ‘op het water’
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De Kleffenloop met veel jeugd

Speeltuin ‘Gewoon Buiten’
komt in het museumpark

Scouting op kamp

TKO had nogal wat jubilarissen

Bosruiterkes: springen met ‘Annabel’

Gilde: oud-papier ophalen 40 jaar
geleden

KBO fietstocht

Duo-fiets voor ons
allemaal

Loën wet ‘t – Scouting wis ‘t ‘t baest!

Oker viert 50 jaar met
Het Pentagram Mysterie

2017
in

beeld
De Raaymeppers vierden 25 jaar
badminton

Rugby-club “Red Bulls” zag het geboortelicht

Vriendenkring: 110 jaar ‘fantastique’

Logeko huldigt jubilarissen Paula en Koos

De clubkampioenen van Tennis Club Loonse Duinen

Feest òp ’t Plein is een blijvertje

23

Met ‘Het geheugen van water’ wist
HOT het publiek echt te raken

Lourdes was weer de plek waar hemel
en aarde elkaar raken

Het Dameskoor zingt al 50 jaar de sterren
van de hemel

De bouw van verzorgingscomplex
‘Hof van Loon’ kreeg een start

Deze blommen
startten BLOEMS

Peter van den Berg:
50 jaar lid Scouting

2017
in
Beeld
14 nieuwe jeugdbrigadiers maken
Overloon veiliger

Veel respect voor de beheercommissie: Redt Kerk in Loon

De leeje en gâstschriêvers van de
dialectwerkgroep
Wie wá bewaart
wense òllie allemól
goeie kerstdaag en
’n zalig neejjaor mit veul Lóns
Doede mit án de workshop ‘Lóns praote’?
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Schoonheidssalon Carolina
In de rubriek ‘Vaste adverteerders’
deze keer een bezoek aan Carolina
Jenniskens van Schoonheidssalon
Carolina.
Al bijna 20 jaar runt Carolina Jenniskens haar schoonheidssalon Carolina aan de Professor Asserstraat 3 in
Overloon. Na meer dan 20 jaar in de
horeca gewerkt te hebben, ging het
roer om. Carolina volgde een opleiding tot schoonheidsspecialiste, opende haar eigen
praktijk en tot de dag van vandaag heeft ze geen
moment spijt gehad van deze keuze. ‘Het werken
met mensen is heerlijk, en iemand nog mooier maken is fantastisch’, aldus een stralende Carolina.
Twintig jaar geleden ging je naar de schoonheidsspecialiste voor een gezichtsbehandeling die bestond uit o.a. epileren, harsen, reinigen, een masker en een heerlijke
gezichts- en halsmassage. Deze basisbehandeling wordt natuurlijk
nog steeds aangeboden en toegepast, maar tegenwoordig behelst
het beroep van schoonheidspecialiste veel meer dan dit.
‘Tegenwoordig zijn de behandelingen steeds meer gericht op huidverbetering. De behandeling is
tweeledig en gericht op zowel de
‘binnenkant’ als de ‘buitenkant’,
waarbij een goede conditie van de
‘binnenkant’ niet onderschat moet
worden’, steekt Carolina van wal.
‘Goede voeding is de basis voor een
gezond lichaam dus ook voor een
gezonde huid. Om verbetering van
de huid te krijgen heb je meer voeding nodig dan hetgeen je elke dag
binnen krijgt. Huidverbetering betekent topsport
voor alle huidfuncties’. Daarom maakt Carolina in
haar salon gebruik van voedingssupplementen. Die
zorgen voor de juiste hoeveelheid voedingsstoffen,
zodat het lichaam echt kan gaan bouwen. ‘Van belang hierbij is dat de juiste supplementen genomen
worden’, onderstreept Carolina.
Daarom begint de behandeling met het maken van
een huidscan. ‘De conditie van de huid zegt namelijk
heel veel over de algehele conditie van het lichaam’,
licht Carolina toe. De scan wordt gemaakt door een
consulent die met een collageen scanapparaat naar
de praktijk komt. Daarna wordt een ‘behandelplan’
opgesteld en na een aantal maanden wordt aan de
hand van een nieuwe scan het resultaat bekeken.

‘En die resultaten zijn geweldig’, volgens Carolina.
‘Ik wil mijn klanten bewust maken van hetgeen voeding met de huid kan doen en zo samen werken aan
een gezonde en vitale huid. Huidverbetering is mijn
passie. Als ik de huid van mijn klanten zie opknappen, is dat voor mij onbetaalbaar!’
Bij schoonheidssalon Carolina kun je naast de genoemde behandeling, nog voor veel meer behandelingen terecht. In de praktijk staat ook een apparaat voor IPL-behandelingen, een behandelwijze
om ongewenst lichaamshaar veilig en langdurig te
verwijderen. Ook pigmentverwijdering en het behandelen van couperose zijn behandelingen die in
de salon aangeboden worden. Niet weg te denken
zijn de microneedling-/ en microdermabrassie- behandelingen waarbij de huid gestimuleerd wordt
om collageen aan te maken voor een stevige huid.

Voor al die behandelmethoden zijn de afgelopen
jaren de benodigde cursussen gevolgd zodat alles
verantwoord en veilig gebeurt. Er is heel veel veranderd in 20 jaar, maar de standaard gezichtsbehandelingen en de visagie mag je zeker niet wegdenken uit deze allround praktijk. ‘Iemand mooi maken
van de buitenkant is geweldig, maar te bereiken dat
iemand van de binnenkant ook mooi en gezond is
dat is zo prachtig’ sluit Carolina haar enthousiaste
betoog over haar salon af.
Schoonheidssalon Carolina (Prof. Asserstraat 3 Overloon) is telefonisch te bereiken op 06-48493313.
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‘t hÖfke
H O V E N I E R S B E D R I J F

www.hethofkeoverloon.nl

WINTERACTIE
De winter staat voor de deur: in dit seizoen heeft uw auto het net
even wat zwaarder dan normaal.
Kom in de maanden december en januari langs voor een GRATIS* wintercheck van
uw auto bij autobedrijf De Hoog.
Wij voeren o.a. bandencontrole, accucheck, vloeistof- en remmencontrole uit zodat u
deze winter veilig de weg op kunt!
Wilt u onze compleet verbouwde werkplaats/magazijnvoorraad komen bekijken
onder het genot van een hapje & een drankje? U bent van harte welkom tijdens de
open dag op zaterdag 13 januari 2018 (11.00 – 17.00 uur)
Autobedrijf De Hoog
Theobaldusweg 3
Overloon
Tel: 0478-642044
www.henkdehoog.nl
*vraag ons naar de voorwaarden
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Fanfare Vriendenkring - Kerstconcert 2017
Samen één!
Zondag 17 december - 19:30 - Theobalduskerk Overloon
Kaartjes a €10,- (kinderen t/m 12 jaar gratis) verkrijgbaar bij:
Salon Toine, Bakkerij Degen, Kapper Karen, www.fanfarevriendenkring.nl
meer info via 0478 – 852767

27

££¡

£££¤Ŷ¨££¤
¦¤®ဖဳÄဖဳဖ¦ဖဳ ဖ
¡ဳ££¦¤

Twan Wilmsen | 06 51 252 699 | www.awing.nl
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Voor computers, printers, wifi, cartridges,
Routers, onderhoud en reparatie.
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Elke dag geopend!
Maandag, dinsdag en donderdag
ook ‘s avonds

Afspraak maken kan zonder verwijsbrief van uw (huis)arts
- Algemene fysiotherapie
- Manuele therapie
- Dryneedling
- Medische trainingstherapie
- Revalidatie bij heup- en knieprotheses
- Medical taping Concept (Kinesio tape)
- Therapie aan huis en instelling

De Bergkamp 32
5825 AG Overloon
Tel: 04ϳϴ – 640 520
Mobiel: 06 – 2500 5743
Email: info@fysioteunissen.nl
Internet: www.fysioteunissen.nl

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging
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Kaartverkoop Bonte Avonden
Zondag 17 december a.s. vindt om
11.00 uur in de Kultuurbunker de
kaartverkoop voor de Bonte Avonden plaats. De zaal is open vanaf
09.30 uur.
De Bonte Avonden vinden plaats op zaterdag 20
januari, zondag 21 januari, vrijdag 26 januari en
zaterdag 27 januari 2018. Op zondag 21 januari
start de Bonte Avond in tegenstelling tot de andere
avonden niet om 20.00 uur maar om 19.00 uur.
Verkoop van kaarten (à € 15,00) geschiedt alleen
aan personen van tenminste 18 jaar oud en per persoon mogen maximaal 4 kaarten worden gekocht.
Betaling per PIN is dit jaar mogelijk!

Leden van de KBO hebben inmiddels de mogelijkheid gehad om via het bestuur van de KBO kaarten
te bemachtigen voor de Bonte Avond op vrijdag 26
januari 2018.
Nieuw dit jaar is dat alle kaarten uitgegeven zullen
worden als E-ticket (een digitale entreekaart). Bij
aankoop wordt de besteller verzocht zijn contactgegevens in te vullen (telefoonnummer en e-mailadres). Bestelde kaarten worden binnen enkele dagen na de kaartverkoop per mail verzonden.
De kaarten die niet op bovengenoemde dagen
verkocht zijn, worden via onze website (www.huibuuke.nl) verkocht. Na succesvolle betaling per
iDEAL, worden de bestelde kaarten vervolgens per
mail verzonden.

KB0 – Overloon wenst iedereen een
Zalig Kerstfeest en een
Gelukkig Nieuwjaar
KBO- OVERLOON
(opgericht anno 1955)

.%229(5/221
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Kalender van activiteiten vanaf
13 december
DONDERDAG 14 DECEMBER: reis met de Museumplusbus naar het Boymans-van Beuningen Museum
in Rotterdam. De bus is helaas al volgeboekt. Let op
de vroege vertrektijd!
DONDERDAG 21 DECEMBER: KBO’s kerstviering; levert u het aanmeldingsformulier tijdig in! Dat voorkomt (onverhoopte) teleurstelling.
VRIJDAG 29 DECEMBER: Samen Eten komt bij elkaar
in “In de Keulsche Pot”. Om half zes.
Wel even melden bij Christine Hendriks-Arts op telefoonnummer 641719.
WOENSDAG 10 JANUARI: Koken voor Ouderen (alleen op uitnodiging). Om 12 uur in de Pit.
DONDERDAG 11 JANUARI: Snertdag. Meer informatie is sinds een week in het bezit der leden. Denk
eraan u tijdig aan te melden.
DINSDAG 16/1 t/m ZONDAG 21/1: Senioren Expo in

Veldhoven in Centre Koningshof, Locht 117, 5504
RM Veldhoven. Dagelijks open van 10 tot 5. “Senioren Expo is een complete huishoudbeurs met meer
dan 100 stands. U vindt er alles over sfeervol wonen
en leven, over reizen, gezondheid, beweging, hobby en activiteit. De Senioren Expo is voor alle vijftigplussers en alles is hier te vinden onder één dak.
Onder het genot van een drankje en hapje kunt u
sfeervol genieten van seniorenorkesten, koren en
andere artiesten. Bel Wim Nabuurs voor eventuele
vrijkaartjes (641492). Bezoek op eigen gelegenheid.
ZONDAG 14 JANUARI: Uit op zondag. Om half drie
in de Pit. Gratis toegang voor iedere belangstellende.
Programma is nog niet bekend en volgt tijdig.
VRIJDAG 19 JANUARI: bijeenkomst van Samen Eten.
Aanvang om half zes (een week vervroegd wegens
zittingsavond op vr. 26/1). Voor info en aanmelding
is Christine Hendriks-Arts bereikbaar onder nummer
641719.
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HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS

Homeopathie,
een milde en
effectieve
geneeswijze voor
uiteenlopende
klachten.
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VERKOOP
•

Nieuwe en gebruikte
aanhangwagens en
paardentrailers

•

Onderdelen van alle
merken

ONDERHOUD

• Reparatie en keuring
van alle merken

VERHUUR
• Aanhangwagens en
Qaardentrailers
Bezoek onze showroom voor het hele
assortiment of kijk alvast op onze site:
henckensoverloon.nl

Gerrit Arts
Kantoor Overloon
24 uur bereikbaar op:

Te l : 0 4 7 8 - 6 4 0 0 2 6
Mob. 06-51135364
w w w. b r i e n s v e l d . n l

De Oude Molen 3, 5825 KA Overloon | T0478-640304 | henckensoverloon.nl
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Stg. Overloonse Bedevaart organiseert voor de
12de keer een reis naar Lourdes
van 18 t/m 23 mei 2018. We
vliegen vanaf vliegveld Maastricht.
Tegelijkertijd aan deze bedevaart is de 60ste Militaire
bedevaart.
De eerste bijeenkomst is voor pelgrims, familie begeleiders en CZ pelgrims op zondag 14 januari 2018 om
11.00 uur bij Hay Bos. U ontvangt dan informatie en u
kunt zich aanmelden voor deze reis. Opgave is mogelijk tot 5 februari 2018.
Iedereen woonachtig in OVERLOON kan zich aanmelden. Er is wel een limiet.
Bij inschrijving heeft u nodig:
• een geldig paspoort of identiteitskaart en het ziekenfonds pasje.

zich beschikbaar stelt als begeleider dan bent u inzetbaar voor de hele groep en men moet in staat zijn om
rolstoelen met bedevaartgangers te kunnen duwen.
(Begeleiders met spierballen!!!) Aanmelden kan vanaf maandag 15 januari telefonisch bij Riet van Raaij
580181. Opgave is geen garantie voor deelname. Dit
is afhankelijk van het aantal pelgrims dat deelneemt.
De tweede informatiebijeenkomst is alleen voor de
deelnemende begeleiders op maandag 19 februari. U
ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging.
Bestuur van Stg. Overloonse bedevaart:
Wilmie Bongers voorzitter, Jeannette Cremers secretaris, Riet van Raaij penningmeester.

Voor de CZ verzekerde, is het mogelijk om een vergoeding voor de Lourdes bedevaart aan te vragen. Wij willen u graag helpen deze aanvraag in te vullen, maar
hebben geen enkele invloed of u voor vergoeding in
aanmerking komt. Selectie gebeurt door het CZ zelf.
Vergoeding van CZ is om de 5 jaar. Degene die in 2012
mee op bedevaart zijn geweest kunnen zich weer aanmelden om in 2018 in aanmerking te komen voor de
CZ vergoeding.

Dank je wel aan alle vrijwilligers en
familie-begeleiders
die zich hebben ingezet voor het welslagen van de
bedevaart-reis van 2017.

Wil u graag mee als begeleider / CZ begeleider! Dat
is mogelijk, hieraan zijn wel kosten verbonden. Als u

Voor iedereen mooie Kerstdagen
en een goed Nieuwjaar.

Nieuws van Tafeltje Dekje
Toon Cornelissen (Bergkampweg Overloon) stopt als bezorger na 22 jaar.
Tijdens de bijeenkomst met
de bezorgers/vrijwilligers van Overloon/Vierlingsbeek werd Toon Cornelissen (81) namens de SWOGB
door Henk de Vlam in het zonnetje gezet.
22 jaar bezorgen van Tafeltje Dekje waren voor hem
ca. 176 weken, ca. 1.200 dagen en ca. 18.000 maaltijden. Dit komt ongeveer overeen met wat alle bezorgers (35) hier (in de “oude gemeente Vierlingsbeek”)
samen in 1 heel jaar doen, een hele prestatie dus.
Zoals gebruikelijk ontving hij een uit hout gesneden
beeldje plus een bloemetje en een envelop met inhoud.
100e Nieuwe inschrijving in de gemeente Boxmeer
in 2017.
Eind november werd de 100e nieuwe gebruiker van Tafeltje Dekje ingeschreven; Mevrouw Cremers-Fransen uit Vortum-Mullem.
Maaltijdvoorziening is een van de vele diensten die
door de SWOGB worden aangeboden aan onze ouderen.
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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
Een aandeel in elkaar

bouw- en timmerbedrijf

Fer van Els
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O.V.O. Geweest:
bowlen in Bowlingcentrum Oostrum
Op donderdag 16 november jl.
hebben 52 vrouwen van onze
vereniging een fijne, sportieve
avond gehad.

Voor de pauze werden een tiental oude liederen ten
gehore gebracht, zoals “Aan de grens van de Duitse
heuvelen”, “Het zwerverslied” en “Ons dorp”. Na
de pauze volgden er nog tien. Alle liedjes werden
“kei moi” aan elkaar gepraat door een van de
heren van het koor. De stemming kwam er steeds
meer in, met als hoogtepunt een polonaise! Het
was een erg gezellige avond.
WAT KOMT: woensdag 20 december a.s. zal onze
jaarlijkse kerstviering plaatsvinden in ‘de pit’.
Dit jaar verzorgt buurtschap 6 deze avond. Deze
buurtschap bestaat uit dames woonachtig aan de
Helderseweg, het Snejerspad, de Pastoor Cremersstraat, de Professor Asserstraat en de Merseloseweg.
De avond begint om 19.00 uur.

Op 29 november jl. heeft het koor
“Kei moi” uit Beugen voor ons een
optreden verzorgd.

Seizoenswissel Toerklub
Op 1 oktober jl. hield de Toerklub
haar seizoenswissel. Dit betekent
dat we het wegseizoen afsluiten
en dat een groot aantal leden verder gaat op de Mountainbike.
Tijdens de seizoenswissel bij Partycentrum Bos werden 2 leden in het zonnetje gezet. Dit was op de
eerste plaats Gerda Top. Zij werd gehuldigd als wegkampioen. Gerda heeft niet
alleen het afgelopen jaar zeer sportief
gefietst, maar heeft zich ook ingezet voor
de groep als geheel. Altijd lettend op veiligheid en de medeweggebruiker. Verder
heeft ze zich ingezet om het groepsfietsen te verbeteren.

de 80 is, fietst hij nog regelmatig, maar wel in eigen
tempo. Ook zet hij zich nog in voor de TKO-toertochtevenementen en bemenst hij de pauzeplaats.
Gijs, de bokaal komt je toe!
En als je mee wil fietsen op de mountainbike: het is
altijd gezellig en sportief. Je kunt vrijblijvend een
keer of vijf meefietsen.

Als tweede werd de Jan Arts bokaal uitgereikt aan Gijs Keizers voor zijn grote
verdienste voor TKO. De afgelopen 40
jaar is Gijs een heel actief lid gebleven
voor de TKO. Eerst vele jaren als actief
fietser. Geen afstand was te ver of geen
berg te hoog. Daarnaast stond hij aan de
wieg van veel initiatieven waarbij Overloon ook betrokken werd. En altijd met
een glimlach en dienstbaar. Nu hij rond Gijs Keizers en Gerda Top
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‘Als je loslaat heb je twee handen vrij’ (‘Loesje’)
Nu het einde van 2017 dichterbij komt valt mijn oog
steeds vaker op deze uitspraak op de voorkant van
mijn nieuwe kalender.

ten einde… herinneringen boven komen? Mooie en
pijnlijke herinneringen. En dat er dan ineens allerlei
vragen opkomen?

Herkent u dat? Aan het eind van het jaar overvallen worden door mijmeringen? Ineens lijkt het bijna
voorbije jaar nogmaals aan je voorbij te trekken. De
dagen worden korter en korter, steeds minder licht.
Er lijkt meer tijd om stil te staan. Meer tijd om van
alles te overdenken. Letterlijk en figuurlijk keer je
naar binnen.

Wij willen ons graag goed voelen. En we willen dat
het goed gaat met de mensen die belangrijk voor
ons zijn. Maar dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is
het nodig even stil te staan, je ogen te sluiten. Naar
binnen te kijken en de tijd te nemen. En je af te vragen: waar kom ik vandaan, waar ga ik heen? Soms
dringt dan ook het besef door, dat je nog heel wat
los te laten hebt.
Stil staan bij het leven. Stil staan bij de beslissingen
die je genomen hebt. Stil staan bij de beslissingen
die anderen voor jou genomen hebben. Stil staan
bij de dingen die je overkomen zijn. Even stil zijn
met je zelf en in je zelf. Even stil zijn om aandacht
te geven aan wat in jou leeft. Te beseffen dat je los
mag en kunt laten. Licht en ruimte toelaten om verder te kunnen. Dan heb je twee handen vrij om het
nieuwe jaar te omarmen.

Bent u zo iemand die daar heel bewust mee bezig
is? Je even afzonderen, de gordijnen dicht trekken.
Op de bank, kaarsje aan, onder een warme deken.
Het stil maken om je heen en nadenken over het
bijna voorbije jaar. Als het ware de balans opmaken.
Wat is er allemaal gebeurd? Waar was ik mee bezig?
Wil ik dit wel?
Of overkomt het u wel eens, dat door het voorbijkomen van dat ene muziekstuk… door het naderen
van de feestdagen… door het ‘gedwongen’ binnenzitten… door het plotselinge besef dat het jaar op
zijn einde loopt… door het gevoel: dit is definitief

Rust, licht en ruimte gewenst in 2018.
Dorien van Dijck (ritueel begeleider)

Het Pentagram Mysterie!
Zaterdag 10 maart 2018
Schouwburg Venray

Op zoek naar een origineel december-cadeau?
Tickets voor de allerlaatste jubileumshow zijn verkrijgbaar
via de link op www.oker-overloon.nl !
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25 en 26 december (1e en 2e Kerstdag): Gesloten
1 januari (Nieuwjaarsdag): Gesloten

Ontmoetingspunt ‘t HELDER
Ruimte voor úw ideeën!

Wij wensen u allen hele fijne
Feestdagen en een goed en
een gezond 2018!
2e Kerstdag - Dubbelconcert met Paul Vens,
Herman Verheijen, Leonie Wintjes en harpiste
Els Denessen
15.00 uur
€ 12,50
Pieter en Annemie v/d Munckhof
www.helder-overloon.com

Massage Studio
Voor ‘n fijne massage!
Haptische ontspanningsmassage
Klassieke ontspanningsmassage
Balinese ontspanningsmassage
Sportieve ontspanningsmassage
Kees Huysmans
Irenestraat 6
Overloon
06 389 05 325
www.mcs-InTouch.nl

36

*

Of geef ‘n massage cadeau!
* intensiviteit

TABÉ OUDE BIBLIOTHEEK, MAAR GELUKKIG
VIND JE IN DE PIT “DE LÓNSE BIEB”
Als we over de Theobaldusweg fietsen of wandelen zien we dat er druk
gewerkt wordt bij de oude bieb. Een nieuwe eigenaar maakt er zijn eigen paleisje van. Met nostalgische gevoelens nemen we definitief afscheid van
de oude bibliotheek en wensen de nieuwe eigenaar
veel geluk.
Op het bijgeplaatste monument zien we wanneer
de bibliotheek geopend werd en het verbaast ons,
dat dit nog maar zo kort geleden is. Slechts 22,5 jaar
heeft dit gebouw als bibliotheek gefunctioneerd.
Gelukkig is hiermee geen einde gekomen aan de bibliotheek in Overloon.
Na diverse omzwervingen via Janssen en de boerenbond is de bibliotheek in afgeslankte vorm terecht
gekomen in “De Pit” onder de naam “De Lónse
Bieb”.
Dankzij de volharding en inzet van meer dan 30 vrijwilligers kan de bieb blijven bestaan.
In principe heeft onze bieb dezelfde mogelijkheden
als de grote bibliotheken. Hoewel de collectie niet
zo groot is, kan elk willekeurig boek gereserveerd
worden via de website of app van Biblioplus of in de

bibliotheek zelf en kan dit later afgehaald worden
bij “De Lónse Bieb”. Daarmee heeft elk lid de beschikking over alle collecties en andere faciliteiten
van de deelnemende bibliotheken.
Was voorheen het aantal leden in een dalende lijn,
sinds kort gaan de cijfers weer stijgen. Wij willen u
daar hartelijk voor bedanken.
Wij hopen dat deze stijgende lijn zich voortzet in
het nieuwe jaar.
Wij wensen u allen fijne feestdagen, een gelukkig
en gezond 2018 en heel veel leesplezier met de boeken uit “De Lónse Bieb”.
Op eerste kerstdag en nieuwjaarsdag zijn we natuurlijk gesloten, maar normaal zijn wij geopend
op maandag en vrijdag van 14.30 – 17.00 uur en
op woensdag 15.00 – 19.30 uur. In de periode rond
carnaval zijn we enkele keren gesloten i.v.m. carnavalsactiviteiten.
Let op de aankondigingen op de deur, maar ook op
facebook.

Een nieuw jaar een nieuw begin, hebben jullie ook dat gevoel!
Wat zal het nieuwe jaar ons allemaal nog brengen,
we hebben geen idee, maar wat het ook zal zijn,
indien nodig, helpen we elkaar hiermee.

Geluk zit in je jezelf, het zit in je hart, het zit in een
goede gezondheid en in het tijd nemen voor een
ander, zowel bij een traan als bij een lach.

Als geluk, gezondheid en voorspoed zomaar voor
het oprapen lag, zouden wij dit met jullie willen
delen als het mag.

Geluk zit in kleine dingen, in een frisse nieuwe start,
het zit in jou en mij
en wij zijn blij dat wij dit met jullie in 2018 weer
mogen beleven.
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wenst u jne feestdagen en een
grandioos en groen 2018!
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VLIEGTUIG LANDT IN OVERLOON
De collectie van het
Oorlogsmuseum
in
Overloon is afgelopen nacht (6/7 december 2018)
spectaculair uitgebreid, door de komst van een
Amerikaans transportvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog.
In het holst van de nacht werd de ruim 7 meter brede vliegtuigromp vanuit Duitsland naar Nederland
gebracht. Hiervoor was speciaal transport nodig,
dat zoveel plaats innam, dat het vervoer alleen ’s
nachts was toegestaan. De vleugels waren gisteren
al aangekomen.
Het vliegtuig is tijdens de oorlog onder andere ingezet geweest bij het Rijnoffensief, voor de luchtlandingen van Operation Varsity. Daardoor konden
geallieerde troepen in maart 1945 succesvol de Rijn
oversteken en zo de opmars naar Berlijn voortzet-

ten. Uit het toestel zijn in die tijd Amerikaanse parachutisten gesprongen. Het museum doet nog onderzoek naar de verdere oorlogsgeschiedenis van
het vliegtuig.
Tot 2008 heeft dit toestel nog gevlogen. Sindsdien
is het geparkeerd geweest, eerst in Nederland en later in een militaire hangar op vliegveld Weeze. Het
kwam vanmorgen om vier uur aan in Overloon. De
restauratie van dit toestel is een vrijwilligersproject
van het museum. De werkzaamheden gaan daarom
dan ook in het museum zelf plaatsvinden, zodat het
publiek kan meekijken naar de voortgang.
Het restauratieproject zal naar verwachting een jaar
gaan duren en moet ertoe leiden dat het toestel er
weer helemaal uit komt te zien zoals het er in maart
1945 uitzag.
Het vliegtuig - in de Britse variant bij
het publiek beter bekend als een Dakota, maar de officiële benaming van
deze Amerikaanse versie is Douglas
C-47 Skytrain kon worden aangekocht
met financiële steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Dit toestel was van Nederlandse eigenaren, Rob en Esther de Man, die aanvankelijk het toestel zelf weer luchtwaardig wilden maken. Maar door
tijdgebrek is dit er niet van gekomen,
waarna zij besloten hebben tot verkoop aan het museum.

Bestuur en leden van
Fanfare Vriendenkring

wensen iedereen een gezond,
voorspoedig en uiteraard
een muzikaal 2018!
www.fanfarevriendenkring.nl
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administraties en jaarrekeningen voor het MKB

Laat uw haren knippen bij u thuis door:

- belastingaangiften en fiscaal advies voor het MKB

Anita

- belastingaangiften en toeslagen voor particulieren
- gespecialiseerd in BTW-advies
Wim Geurts
Federatie Belastingadviseur

De kapster aan huis / dames en heren.

Theobaldusweg 23

Tel. 06 30595075

5825 BH OVERLOON
0478-641155 / 06-18882930
info@geurts-administratie.nl

Prettige Feestdagen

www.geurts-administratie.nl

WIJ WENSEN
U EEN GELUKKIG
Bedankt voor een mooi 2017.

2018

Fijne feestdagen!
Gezondheidscentrum D’n Bond
Baansestraat 6c, Overloon
T (0478) 64 24 75
www.fysiovandervliet.nl

Annie

remers
UW VOETEN

Overloon -

0478 588 889 - Venray

Keizersveld 54, 5803 AN Venray
www.goemansuitvaartzorg.nl
Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid
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Wenst u
sfeervolle
feestdagen
en een
goedlopend
2018!

| MIJN ZORG

Trantert 17
5825 JS
Overloon
0478-642387
06-13563592
anniecremers-pedicure@ziggo.nl

www.anniecremers-pedicure.nl

Overloonse Bridgeclub
Op de laatste novemberwoensdag speelden we een
vrje St-Nicolaasdrive met
gemixte paren.
De 3 sterkste paren in lijn 1:
1 Jac Huijs & Piet Willems
2 Ton Melis & Paul Vloet
3 Corrie & Hans Visscher
3 Marijke v. den Boom & Aike v. Glabbeek

62.50%
56.60%
53.82%
53.82%

In lijn 2 waren de 3 paren met de hoogste score:
1 Truus Kusters & Bert Vloet
71.08%
2 Bart Jans & Harrie Raaijmakers
62.43%
3 Mien Kuenen & Truus Stiphout
57.22%
In de groene lijn:
1 Marian Jennen & André Poels
2 Thera Waterreus & Mien Hegger
3 Door van Tarwijk & Leo van Grootel

Raaymeppers
Badmintontoernooi
2018
Zondag 21 januari 2018
van 10.30 tot 16.00 uur
locatie: Raaijhal Overloon

66.25%
60.50%
60.42%

Nu een vervolg van de competitie. De 3 beste paren
in de gele lijn waren:
1 Marijke v. den Boom & Aike v. Glabbeek 69.79%
2 Nellie Basten & Ethel Hilhorst
60.07%
3 Els Bovee & Wil ten Horn
52.92%
In de rode lijn:
1 Jacqueline Hermkens & Peter Basten
2 Harrie de Bruijn & Jac van der Voorn
3 Thea Peters & Tonny Polmann

61.70%
60.14%
56.35%

In de groene lijn:
1 Annemie Huijbers & Riny van Sundert
1 Antoinette Schaeffers & Henk de Vlam
3 Koos Bongers & Jo Kok

62.08%
62.08%
59.17%

♣ ♦♠ ♥

Nieuwjaarsbijeenkomst SSS ‘18
Zaterdag 06 januari 2018 houdt SSS ’18 vanaf 16.00 uur
de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst

Iedereen die SSS’18 een warm hart toedraagt is welkom om
aan te schuiven aan ons jaarlijks buffet.

inschrijfgeld € 7,50 per persoon
Kijk voor meer info op: www.raaymeppers.nl
Of mail naar: info@raaymeppers.nl
Ben sportief en doe mee!
Schrijf je in vóór zondag 7 januari 2018
Badmintonvereniging ‘De Raaymeppers’

Na afloop van het buffet is er een gezellig samen zijn
met muzikale omlijsting.
Omwille van de organisatie van het buffet verzoeken wij u
zich hiervoor aan te melden.
Aanmelden kan per mail: patrickverberkt@ziggo.nl
of bij Patricia in de kantine
Het bestuur
===================================================================

Ik meld me aan voor het Nieuwjaarsbuffet:
………………………………………….

Aantal personen: ………
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Wij zijn gesloten van
24 dec. 2017 t/m 1 jan. 2018.

Ook in 2018 kunt u weer terecht
onderdelen, accessoires en uiteraard
‘t beste onderhoud in de regio!

We wensen u Fijne Feestdagen
en tot ziens in 2018!
Vierlingsbeekseweg 7 a | 5825 AS Overloon
Tel. 0478-641270 | www.germaurixtweewielers.nl
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Het bestuur en de leden van de O.V.O. wensen
iedereen een goed en vooral gezond 2018.

Vrouwen Organisatie

Overloonse Vrouwen Organisatie

VDB / LO wenst X gezellige feestdagen en vooral
een gezond en lokaal politiek voorspoedig 2018

Jeu Verstraaten
wethouder

Fons van Mil
raadslid

VDB/LO

JohanHermanussen
raadslid (fractievRRrzLWWHU)

Marc Oudenhoven
raadslid

Vijf Dorpen Belang / Lijst Overloon
Agenda
2017
14 december
KBO, Bezoek Museum Boymansvan Beuningen Rotterdam met
Museumplusbus
14 december
EHBO, Herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur

17 december
Huibuuke, kaartverkoop Bonte
Avond, De Pit, 11.00 uur
17 december
Fanfare, Kerstconcert
20 december
Logeko, Kerstzingen, Huize Loôn,
14.30 uur
20 december
OVO, Kerstviering, De Pit, 19.00
uur

21 december
KBO, Kerstviering
29 december
KBO, Samen Eten

2018
3 januari
OVO, nieuwjaarsreceptie, samen
lachen, samen zingen, De Pit,
20.00 uur
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7 januari
Huibuuke en Fanfare, Liedjesmiddag, De Pit, 14.11 uur
11 januari
EHBO, Herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
13 januari
Gilde, oud papier ophalen
14 januari
KBO en SWOGB, Uit op Zondag,
De Pit, 14.30 -16.00 uur
17 januari
OVO, winterwandeling met snert,
Museumzicht, 19.00 uur
18 januari
EHBO, Herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
20 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit,
20.00 uur
21 januari
Toerklub, Coppis & Cruijsen ATB
toertocht
21 januari
Raaymeppers,
Badmintontoernooi, Raayhal, 10.30 -16.00 uur
21 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit,
19.00 uur
26 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit,
20.00 uur
27 januari
Huibuuke, rondbrengen Huiwage, vanaf 9.00 uur
27 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit,
20.00 uur
31 januari
OVO, jaarvergadering en Theetantes, De Pit, 20.00 uur
3 februari
Huibuuke, Mitlaifbal, De Pit,
14.11 uur
7 februari
Huibuuke, Bonte Avond Huize
Loôn, 19.00 uur
8 februari
EHBO, Herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
10 februari
Gilde, oud papier ophalen
10 februari
Huibuuke, stunt, receptie
11, 12 en 13 februari
Carnaval
20 februari
OVO, excursie anthurium kwekerij Meerlo, vanaf Kerkplein, 13.00
uur

21 februari
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00
uur
22 februari
OVO, excursie anthurium kwekerij Meerlo, vanaf Kerkplein, 13.00
uur
28 februari
OVO, thema TBS kliniek Venray,
De Pit, 20.00 uur
8 maart
EHBO, Herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
10 maart
Gilde, oud papier ophalen
10 maart
Oker, Het Pentagram Mysterie,
Schouwburg Venray, 20.15 uur
11 maart
OVO, internationale vrouwendag: dauwtrappen en ontbijten,
Raaijhal 8.30 uur
14 maart
OVO, thema autorijschool VenRij, De Pit, 20.00 uur
18 maart
HOT, Het geheugen van water,
De Pit, 20.15 uur
21 maart
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00
uur
28 maart
OVO, thema Jos van Katwijk en
Venant Lemmers, De Pit, 20.00
uur
10 april
OVO, excursie fruitteeltbedrijf
van Welie Stevensbeek, vanaf
Kerkplein 13.00 uur
11 april
OVO, thema depressie, De Pit,
20.00 uur
12 april
EHBO, Herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
14 april
Gilde, oud papier ophalen
18 april
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00
uur
19 april
OVO, reisje Yakult fabriek Almere en rondrit ’t Gooi, vanaf Kerkplein, 7.30 uur
25 april
OVO, thema Oranjefeest, De Pit,
20.00 uur
12 mei
Gilde, oud papier ophalen
16 mei
OVO, fietsen met Marjo, De Pit,
19.00 uur

17 mei
EHBO, Herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
18 t.e.m. 23 mei
Stg. Overloonse Bedevaart, bedevaart naar Lourdes
30 mei
OVO, afsluitingsavond, De Pit,
18.00 uur
2 en 3 juni
SSS ’18, Feestweekend 100-jarig
bestaan
9 juni
Gilde, oud papier ophalen
8 en 9 juni
SSS ’18, Feestweekend 100-jarig
bestaan
14 juni
EHBO, Herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
16 juni
Bridgeclub, Mijling Open Bridge
Drive
1 juli
Gilde, Koningschieten
14 juli
Gilde, oud papier ophalen
11 augustus
Gilde, oud papier ophalen
18 t/m 22 augustus
Kermis
8 september
Gilde, oud papier ophalen
22 september
Âld Prinsegild, Aparte Aovend
APG 3x11, De Pit
28 september
Loën wet ‘t, Spelavond
29 september
Loën wet ‘t, Feestavond
6 oktober
Fanfare, Brabantse Humoravond,
De Pit
13 oktober
Gilde, oud papier ophalen
14 oktober
Dutchbricks, LEGO®-evenement,
de Pit, 10.00 - 17.00 uur
10 november
Gilde, oud papier ophalen
8 december
Gilde, oud papier ophalen
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Warme Bakker Degen

Verschijningsdatums
Verschijningsdatums
2018 (24 x)
2016: (24 x)

1
10
januari
2 1
24
januari
13 januari
3 2
07
februari
27 januari
11 februari
*
4 3
21
februari
24 februar
5 4
07
maart
5
9 maart
6
21
maart
6
23 maart
7 7
04
6 aprilapril
8 8
18
april
20 april
9 9
02
4 mei mei
18 mei
1010
16
mei
1 junimei
1111
30
12
15 juni
12
13
juni
13
29 juni
1314
27
13 julijuni
1415
11
27 julijuli
24 augustus
1516
15
augustus
7 september
1617
29
augustus
18
21
september
17
12
september
19
5 oktober
18
26
september
20
19 oktober
1921
10
oktober
2 november
2022
24
oktober
16 november
30 november
2123
07
november
14 december
2224
21
november
23
05
december
*3e Uitgave: op 11 februari
24
19 de december
vindt
bezorging

plaats op
donderdag
Aanleverdatum
kopij
en advertentie(s):
i.v.m. de Carnaval
Één week vóór verschijningsdatum.
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Zondag 24 december zijn wij
van 8.30u tot 14.00uur geopend!
Reclame: 18 t/m 24 december
• Toffeetaartje (dessert) € 12,00
• 8 Zachte broodjes + 2 gratis
• 8 Worstenbroodjes + 2 gratis
Zondag 31 december oliebollenverkoop
voor onze winkel.
Reclame: 27 t/m 31 december
• Kleine abrikozenvlaai
€ 4,75
• Grof volkorenbrood
€ 2,00
• Croissant
€ 0,65

Reclame: 2 t/m 6 januari
• Kruimelvlaai
€ 7,35
• Vezelbrood
€ 2,35
• 4 Krentenbollen + 1 gratis

Reclame: 8 t/m 13 januari
• Abrikozenvlaai
€ 7,35
• Pompenpitbrood
€ 2,35
• 4 Mueslibollen + 1 gratis

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

25% Knipkorting
Op 1 artikel naar keuze

ud papier ophalen
int heobaldusgilde

Deze bon is ook geldig op :
Speelgoed, home deco en Bijoux

lke 2de aterdag van de maand
om 9.00 uur aan de straat

*vraag in de winkel naar de
voorwaarden, geldig t/m 31-12-17

DA Drogisterij & Parfumerie
Overloon

atums 2018:
13
10
10
14
12
09

januari
februari
maart
april
mei
juni

14
11
08
13
10
08

juli
augustus
september
oktober
november
december
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Henra wenst alle lezers
prettige feestdagen
en een gezond 2018
www.henra.nl
Verkoop via: Janssen aanhangwagens, Baansestraat 5a te Overloon

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

2

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 2018:

€ 13,50

Bankrekening: NL36RABO0141410469
Kopij en/of advertenties voor
de uitgave van
aanleveren uiterlijk

10 januari
3 januari 20.00 uur

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

