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“Weej hâlde van ‘t Laeve” Huikraker 2018

Overloon, 7 januari – In een overvolle Kultuurbunker werden de jongens van Omda ’t Kan (foto Albert Hendriks)
wederom door publiek en jury gekozen als winnaars
van de 42ste Liedjesmiddag. Hun nummer “Weej hâlde
van ‘t Laeve” is daar mee Huikraker 2018 geworden.
Voor de 42ste keer organiseerde Fanfare Vriendenkring samen met Stichting De Huibuuke de Liedjesmiddag. De middag begon om 11 minuten over 2 met
het winnende liedjes van vorig jaar: “Lónse Jòng!” van
Omda ‘t Kan. Na deze opening kwamen de 10 deelnemers van de liedjesmiddag 2018 aan de beurt. Voordat
ze hun liedje mochten zingen, werden ze eerst nog
even aan de tand gevoeld door presentator Pascal. Na
de optredens van elke deelnemer werden de juryleden
– dit jaar Rob Jacobs, Mark van Rhee en Joep van Leeuwen – direct om hun mening gevraagd.

antwoordelijk
t
voor de uitslag. Het werd een mooie,
muzikale middag. Ook dit jaar werden vrijwel alle
nummers weer live begeleid door het fantastische orkest Freunde Echo onder leiding van Joost Broekman.
Na de tweede ronde werden de stemmen geteld. Na
een kort dankwoordje aan deelnemers en medewerkers door Prins Stan I maakten de voorzitters van de
fanfare en de carnavalsvereniging, Bert Bardoel en
Henk Weerts de uitslag bekend. Op de derde plaats
eindigde het Âld Prinse Gild. Tweede werden de Lónse
Nachtegaaltjes. En toen werd het spannend; de jongens van Omda ’t Kan wonnen, met hun kraker “Weej
hâlde van ‘t Laeve”!!

Nadat alle deelnemers eenmaal gezongen hadden,
werden de spotlights gezet op de jeugdcarnaval.

Na het uitreiken van de beker en de traditionele “Sleutel”, een attribuut dat er voor zorgt dat je de hele
carnaval overal binnen komt, zongen de winnaars natuurlijk nog een keer hun winnende nummer en sloten
daarmee deze geweldige middag op een geweldige
manier af.

Prins Ties en Prinses Marjolein kwamen op spectaculaire wijze uit als prinsenpaar van de jeugdcarnaval 2018.
Vervolgens kon het publiek alle 10 liedjes nog een keer
bekijken en beluisteren. Zo kon iedereen zijn of haar
keuze bepalen. Het publiek is namelijk altijd medever-

Volgend jaar is er natuurlijk weer een liedjesmiddag:
dan op zondag 6 januari 2019.
We zien iedereen dan graag weer om 11 over 2 in de
Kultuurbunker. Omda ’t Kan zal hun titel hier dan uiteraard komen verdedigen.

Tekst Huikraker 2018

Omda ’t Kan – Weej hâlde van ‘t laeve
Weej hâlde van ’t laeve,
mar mòtte werke ’t hiële jaor.
D’n baas löpt steeds te knaoje,
al stón weej âltied vör ‘m klaor.
Mar aens per jaor is ’t hiël gewoën,
dan ruile weej òns waerk vör ’n microfoën.
Iederiën die wet ’t dan al,
’t is wer Carneval.

Ien de zòmmer is ’t te waerm,
ien de winter is ’t te kâld.
Mar de gedachte án dees dage,
is wat òns òp de biëne halt.
Mar aens per jaor is ’t hiël gewoën,
dan ruile weej òns waerk vör ’n microfoën.
Iederiën die wet ’t dan al,
’t is wer Carneval

Refrein:
Weej zien Huibuuke en drinke bier,
tappe los ’nen dag of 4.
Want weej hâlde van ’t laeve,
van dees daag en ’n pötje bier.
Weej zien Huibuuke en dè bliêve weej,
aegewies, los en vreej.
Want weej doen wá weej ger wille,
dè is laeve mit dees daag vör 2.

Refrein:
Weej zien Huibuuke en drinke bier,
tappe los ’nen dag of 4.
Want weej hâlde van ’t laeve,
van dees daag en ’n pötje bier.
Weej zien Huibuuke en dè bliêve weej,
aegewies, los en vreej.
Want weej doen wá weej ger wille,
dè is laeve mit dees daag vör 2.

De kracht van jouw wortels
…Ik zie mezelf nog staan ’s morgens tegen zeven
uur, in de koude gang met de rode vloerbedekking.
Mijn moeder heeft me wakker gemaakt, er is telefoon voor me. Het is mijn schoonzus. Ze verteld me
wat ik diep in mijn hart al weet: hij is er niet meer.
Deze keer is zijn poging zichzelf het leven te benemen wel gelukt. Het voelt stil en leeg…
Ergens hoor ik ‘Je kunt je verdriet inslikken, maar
het verlaat je lichaam nooit.’ In de loop der jaren
blijft deze zin me bij… neem ik deze zin ter harte.
Leer ik de betekenis hiervan meer en meer kennen.
Nu bijna dertig jaar later
heeft deze periode in mijn
leven een plek gekregen.
De ervaring heeft me gevoed en gevormd voor het
leven. In mijn opleiding
tot ‘ritueel begeleider bij
afscheid’ komt ook deze
ervaring weer bovendrijven en besluit ik hiermee
aan de slag te gaan.

ontmoeting met als thema ‘De kracht van jouw
wortels’. Voor mensen die in hun leven te maken
hebben gehad met zelfdoding van een dierbare; je
partner, ouder, kind, je beste vriend(in). Ontmoeting met respect voor ieders eigenheid.
Ontmoetingspunt ’t Helder’
25 februari 2018
Informatie/opgave: dorien.vandijck@hotmail.com
0478-642527/0630693894
Wilt u graag deelnemen
en eerst uw verhaal met
mij delen dan kan dat in
een persoonlijk gesprek.
Wilt u graag informatie
over de inhoud van de
middag? Bel of mail mij
gerust.
Dorien van Dijck (ritueel
begeleider)

Op zondagmiddag 25 februari organiseer ik een

Het mag geen naam hebben
Een ………….. (zelf invullen) 2018 gewenst!
De Postduivenvereniging opgeheven - weer ‘n stukje immaterieel erfgoed de lucht in…!
Bijzonder Brammetje…!
Nog vijf keer de kliko buitenzetten en het is weer carnaval…!
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Kerkberichten
14 januari – 27 januari

Koor: Dames- en Herenkoor

14 januari – 20 januari
Nelly van Gemert, tel. 642504

Intenties:
Zondag 14 januari 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Ans Abels en Frans Kersten
Koor: Dames- en Herenkoor
Intentie: 1ste jaargetijde voor
Maria Weerts-van den Heuvel
Zondag 21 januari 10.30 uur
Presentatie van de eerstecommunicanten
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acoliet: Gerda Willems

Zaterdag 27 januari 19.00 uur
Gebedsviering
Koor: Palet
Overleden en in Overloon begraven
21 december
85 jaar
27 december
83 jaar

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.

27 januari vanaf 18.00 uur –
3 februari
Tiny Willems, tel. 641814

Martin Verhoeven

Vieringen in Huize Loôn

Henk van Roon

Maandag 15 januari 19.00 uur
Eucharistieviering

Kosterdienst
7 januari – 13 januari
Tiny Willems, tel. 641814

Tv-uitzendingen
Ue 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.

21 januari –
27 januari tot 18.00 uur
Jan Hendriks, tel. 641753

Maandag 22 januari 19.00 uur
Eucharistieviering

Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bijzondere feestdagen en op de vierde zaterdag van
de maand, (in de maand januari op zaterdag 27 januari 19.00 uur) worden de vieringen uitgezonden
vanuit de kerk via het tv-kanaal Omroep Land van
Cuijk.

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.
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Bereikbaarheid Parochie
Maria, Moeder van de Kerk

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.

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

10 jaar Het kleine Atelier
Op 8 januari jl. was het alweer 10 jaar geleden dat
kinderopvang Het kleine Atelier haar deuren opende. Een kinderopvang die valt onder de paraplu van
Spring en garant staat voor professionele opvang in
een huiselijke omgeving. Kinderopvang is bedoeld
voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar waarvan
de ouders door hun werk of studie vaak niet in de
gelegenheid zijn om overdag zelf voor de kinderen
te zorgen. De redactie werd uitgenodigd om een
blik achter de schermen te werpen. In het kantoor
treffen we Susanne, Maria en Cindy, alle drie ook al
10 jaar werkzaam in Het kleine Atelier aan de Vierlingsbeekseweg 3 te Overloon.
Hoe is het begonnen?
Tot 2007 was er geen kinderopvang in ons eigen
dorp. Veel kinderen uit Overloon gingen naar Vierlingsbeek, de plek waar Susanne en Maria al werkten. Een kinderopvang in eigen dorp moest mogelijk
zijn, vond men bij Spring. De destijds gehouden enquête wees niet op de behoefte aan kinderopvang
in Overloon. Maar toen het pand c.q. atelier van
voormalig kleermaker Litjens beschikbaar kwam,
werd toch besloten de stap te zetten. ‘Het was met-

V.l.n.r. Susanne, Cindy en Maria.
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een een succes’, vertelt Susanne. ‘De groepen zaten
snel vol. De eerste vier jaar was ook de BSO hier gevestigd, maar die moest gaan verhuizen.’ De BSO
is de buitenschoolse opvang voor kinderen die al
op het basisonderwijs zitten, maar hier buiten de
lesuren en in vakanties worden opgevangen. ‘Het
werd krapjes en gelukkig kwam er ruimte voor de
BSO beschikbaar bij de basisschool’, vult Maria aan.
Vandaag de dag is het kinderdagverblijf dus gevestigd in Het kleine Atelier en worden de kinderen die
naar school gaan na schooltijd opgevangen op BSO
Het Atelier, in de Josefschool. Het aantal schommelt
zo rond de 90 kinderen uit Overloon, Holthees en
Stevensbeek. Sinds 2015 valt overigens ook peutergroep ’t Smurfje onder de Spring-paraplu.
Het kinderdagverblijf
Cindy vertelt: ‘De kinderen op het kinderdagverblijf hebben de leeftijd van 0 tot 4 jaar. We hebben
2 groepen, een verticale groep (0 tot 2,5 jaar) en
een peutergroep (2,5 tot 4 jaar). Voor de kinderen
organiseren we activiteiten die op hun leeftijd zijn
toegespitst. Daarnaast werken we met methodes
die de brede ontwikkeling van kinderen stimuleren.
Ook die van de allerkleinsten. Door tijdens contactmomenten met baby’s op
verschillende manieren te bewegen,
stimuleren we bijvoorbeeld de motorische ontwikkeling. Voor de peuters
tussen de 2,5 en 4 jaar is er een aangepast programma. Bij Het kleine Atelier zijn twee vaste krachten aanwezig,
vaak aangevuld met parttimers’. ‘Vanaf 07:30 tot 18:30 uur kunnen de kinderen terecht’, vult Susanne aan. ‘We
streven een vast dagritme na, alsook
zoveel mogelijk huiselijkheid. Het fruit,
maar ook de lunch, nuttigen we bijvoorbeeld met z’n allen aan tafel. We
proberen ook om dagelijks naar buiten
te gaan. In de grote tuin kunnen de
kinderen heerlijk spelen in de zandbakken, ravotten en spelen op de glijbaan.’

We komen er achter dat kinderopvang veel meer is
dan de term suggereert. Het is eigenlijk het runnen
van een groot gezin concluderen we, wat de dames
lachend toegeven. ‘Ja, want naast dat we oog hebben voor de ontwikkeling van ieder kind, doen we
ook zelf de boodschappen, verschonen we de bedden en doen we de was.’ Hoe huiselijk kun je het
maken?

de natuur te brengen. We oogsten hier bijvoorbeeld
munt waarmee we muntthee zetten, en ook de
aardbeien en tomaatjes worden lekker opgegeten.’

De BSO
Cindy is samen met Maria ook werkzaam bij de BSO
die over drie ruimtes beschikt in de Josefschool. De
kinderen zijn onderverdeeld in twee groepen, een
groep van 4 tot 7 jaar en een groep van 8 jaar en
ouder. ‘Ook wij werken met een gevarieerd activiteitenprogramma’, vertelt Maria. ‘Voor de kinderen van de jongste groep maken wij deze, maar de
kinderen van de 8+ groep helpen zelf mee met het
bedenken van de activiteiten. Elke zes weken is er
een nieuw thema. De invulling wordt per locatie bedacht en uitgewerkt.’ Dagelijks is er aandacht voor
sport en spel waarbij gebruik gemaakt wordt van de
gymzaal. Ook het werken in de groentetuin van het
Groene Schoolplein is een terugkerende activiteit.
‘Op deze manier proberen we de kinderen dichtbij

Nieuwsgierig geworden?
‘Sfeer proeven voordat je je kinderen aan gaat melden is heel belangrijk’, merkt Cindy tot slot op. ‘Ouders zijn altijd welkom voor een rondleiding! Het
is belangrijk dat het goed voelt. Het is tenslotte je
kostbaarste bezit dat je achterlaat.’

Feest
8 Januari was een feestdag bij Het kleine Atelier.
Vanaf 16.00 uur waren de ouders welkom voor een
hapje en een drankje!

Het kleine Atelier is bereikbaar onder telefoonnummer: 088-2088291 of kijk voor informatie op de
website www.spring-kinderopvang.nl. Het Atelier is
open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 07:30 uur tot 18:30 uur.
Wij feliciteren Het kleine Atelier met dit jubileum
en wensen ze nog heel veel mooie jaren toe!

HET WEER
December somber en nat. Jaar zeer
warm.
De eerste dagen waren al wat winters te noemen. Op 2 december hadden we de hele
dag dichte mist en werd het een ijsdag. De enige
van de hele maand. Het daggemiddelde was -0.7
graden. De daaropvolgende 5 dagen verliepen aan
de zachte kant. Maar dat was weer tijdelijk. In de
daaropvolgende week kwam de winter weer terug. Al bleven de temperaturen overdag wel positief. Maar het sneeuwde wel flink. Op enkele dagen
werd een dek gevormd van ruim 10 cm.
Hierdoor hadden we 5 dagen met een sneeuwdek
en dat is voor begin december toch vrij uitzonderlijk. Overigens viel in die periode maar liefst 60 mm
neerslag. Nadien werd het allemaal wat vriendelijker, maar droge dagen waren zeker niet aan de orde.
Vanaf de 18e kwamen we in een periode terecht
van de donkere dagen voor kerst. Een week lang
kwam de zon niet tevoorschijn. Maar het was wel
vrij zacht. Op een enkele dag na bleef die situatie
zo. Tijdens de laatste dagen werd nog de hoogste
waarde bereikt. Zo kon het gebeuren dat we op
de laatste decemberdag nog een dagrecord in de
boeken konden aanbrengen. De maximumtemperatuur liep op naar precies 14 graden en ook de minimale waarde van 10.0 graden was ook een record.
Wel was het steeds erg somber en dat paste precies
in het weerbeeld van de hele maand. Toch bleef december van 1993 nog altijd de somberste ooit. Toen
16 zonuren. Nu 22. En dan te weten dat we vorig
jaar juist de zonnigste ooit hadden. Maar liefst 93
uur.

Met al die somberheid is het niet verwonderlijk dat
we nu een zeer natte maand hebben beleefd. Het
neerslagtotaal komt uit op 110 mm, terwijl 71 mm
normaal is.
Het temperatuurgemiddelde bedraagt 4.6 graden.
Normaal is dat 3.2 graden.
Over het hele jaar van 2017 heb ik een gemiddelde
gehaald van 11.2 graden. Daarmee komt dit jaar op
plaats 3 in de top 10. Het warmste was 2014 met
11.8 graden en ook 2007 was met 11.3 graden nog
net wat warmer. Extreem warm was de junimaand
en alleen januari, april en september waren iets te
koud.
Nat waren juli en december, maar droog alle lentemaanden en de overige zomermaanden. Daardoor komt het jaartotaal op mijn station nog net
beneden het normale niveau uit. Hier viel 740 mm.
Alleen deze maand was te somber en daarmee hebben we weer een zeer zonnig jaar beleefd. Het totaal is 1760 uren.
Een overschot van bijna 200 uren. Zoals gezegd hebben we het jaar afgesloten met zeer
somber en sterk wisselvallig weer. Bij aanvang
van het nieuwe jaar is dat nauwelijks anders.
Hoe het verder gaat, kun je vernemen als je afstemt
op radio MAASLAND FM 89.6. Op alle werkdagen
hoor je mijn weerpraatje en wel om 12.30, 13.30 en
ook in de avond rond de tijd van 17.15 uur.
Ook via radio VENRAY FM 90.2, zowel in de ochtend
als in de middaguren.
Weerman Bert Vloet
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Mountainbike- en Cyclocrosswedstrijden
’Toma Cycles’ in Museumpark op 14 januari
Op het terrein van het Oorlogsmuseum in Overloon
wordt op 14 januari een spannende MTB en cyclocross gehouden. In het museumpark is een parcours
uitgezet langs tanks en over bruggen met korte
klimmetjes en afdalingen.

Inschrijven kan vanaf 1 uur voor aanvang van de
wedstrijd. Kosten van deelname is 5 euro voor de
jeugd en 10 euro voor de overigen
Zie voor meer informatie www.limburgcross.nl

De jeugdklassen rijden een korter rondje. Deelname
is voor jong tot oud. Enige ervaring in het mountainbiken of cyclocross is wel gewenst. Inschrijven
kan in eetcafé en pannenkoekenhuis Museumzicht,
Museumpark 5a, Overloon.
Edwin Arts is dit seizoen overgestapt van het mountainbiken naar cyclocross. Ook in deze categorie
rijdt Edwin aan de top mee en met nog 2 wedstrijden te gaan zal het nog spannend worden.
De wedstrijden beginnen om 10:00 uur. Voor de
deelnemers is het belangrijk om tijdig in te schrijven zodat er tijd is om het parcours te verkennen.
Voor een daginschrijving kan men een daglicentie
ter plekke nemen.

Speeltuin Gewoon Buiten:
Hoogtepunten 2017:
- Deelnemer aan de wedstrijd kern met pit
- Na 2 jaar zoeken eindelijk een prachtige locatie
gevonden voor de speeltuin (museumpark)
- Contract getekend tussen Stichting Recreatie en
Meer en Directie Stichting Oorlogsmuseum
- Naam onthult voor de speeltuin “Gewoon Buiten”
met kinderen van de kinderraad
-Totaalbedrag van 69.000 euro binnen gehaald (Rabobank, fondsen, activiteiten en sponsors)
- Fantastisch ontwerp laten maken door een landschapsarchitect uit Boxmeer
- De leerlingen van de SKOV-scholen hebben voor
ons lege flessen verzameld om in te leveren bij de
PLUS Verbeeten
- Samenwerking gezocht met Jantje Beton en wij
mogen meedoen aan de pilot aan de slag in de
speeltuin (dagbesteding)
- Heel gaaf logo ontworpen gekregen door Eye Catch Design Gennep
- Onze huisstijl wordt verzorgd door Maay Design
- Vergunning aangevraagd door Geling Advies
- Mee mogen doen met de reclamekaravaan van de
wielerronde
- Twee jaar sponsordoel geweest van de Jan Linders
Boxmeer en vele activiteiten uitgevoerd
- Grote betrokkenheid van fotograaf Albert Hendriks
- Ondersteuning van de Koninklijke Nederlandse
Heidemaatschappij
- Ondersteuning van Piet Verbeeten die op de ach-
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tergrond met ons meedenkt
Vooruitzichten 2018:
- Meedoen met de wedstrijd Kern met Pit
- Ondersteuning van de Koninklijke Nederlandse
Heidemaatschappij
- Onderzoek naar vleermuizen en broedvogels
- Vergunning
- Actief op zoek naar sponsors
- Organiseren van activiteiten voor draagvlak en financiën
- Nieuw bestuur Stichting beperking zonder Grenzen Land van Cuijk gaat officieel van slag
- Sponsorverzoek indienen bij de gemeente
- Op zoek naar een coördinerend vrijwilliger; vacature volgt later
- Schop in de grond
- Opzetten en uitwerken dagbesteding
Wij willen iedereen bedanken voor zijn/haar betrokkenheid en willen u vragen ons te blijven volgen via de media, facebook, onze website en/of de
berichten via het dorpsblad.
We don’t give up. Great things take time!
Stichting Recreatie en Meer wenst iedereen een
speels maar vooral gezond 2018.
Met speelse groet,
Renuka van Gaal (www.speeltuinboxmeer.nl)

SSS ’18: 100 jaar JONG!
Het is vandaag 6 januari 2018.
100 jaar geleden werd er 1918
geschreven. Het jaar dat de voetbalvereniging opgericht werd.
Reden voor het bestuur en leden van de voetbalclub
er een spetterend jaar van te maken.

ne was overvol! Adrie van de Pas, de voorzitter, was
een gelukkig mens. Hij was over alles zeer tevreden en kreeg al meteen het gevoel dat dit een zeer
succesvol jaar zou worden. Terwijl elk jaar op deze
receptie ook de jubilarissen gehuldigd zouden worden was het duidelijk dat hiermee dit jaar gewacht
zou worden tot de officiële receptie.

Dat begon op 6 januari met de Nieuwjaarsreceptie.
Veel leden en andere belangstellenden waren hierop afgekomen. Het was bij de entree al te zien. Er
was een loper uitgelegd waarop te lezen was dat
de vereniging 100 jaar bestaat. Ook waren er overal
waar mogelijk geelzwarte ballonnen opgehangen,
die de sfeer alleen maar mooier maakten

Er werd verder genoten van heerlijk eten, verzorgd
door Partycentrum Bos. Ook werd er gesproken over
het boek dat dit jaar zal verschijnen in de periode
dat het 100-jarig bestaan echt gevierd zal worden.
Over het inschrijven hopen wij u binnenkort op de
hoogte te brengen.

Het publiek was massaal opgekomen en de kanti-

De kop is er af!

SAMS KLEDINGACTIE MENSEN IN NOOD
Graag wil ik iedereen het beste wensen voor 2018.
Ook wil ik iedereen bedanken voor de grote hoeveelheid kleding die er in 2017 ingezameld is. In november zelfs 231 zakken! Geweldig!
En de toekomst ziet er toch wat meer hoopgevend
uit. Gelet op mijn leeftijd vind ik dat de tijd rijp is
om het stokje over te dragen aan de jeugd. En die
personen heb ik gevonden!!
Conny van Mil en Jolanda van de Veen zullen de
inzameling overnemen en verzorgen. Ik hoop en
wens hen toe dat ze nog veel meer kleding mogen
ontvangen. De inzamelingsplaats blijft hetzelfde:
De stal van de familie Arts gelegen aan de Vierlingsbeekseweg tussen de huisnummers 75 en 77. Er zijn

affiches, die het aangeven. Wij verzoeken
wel schoenen, kleding
en dekens etc. in te leveren in een dichtgebonden
plastic zak. Trouwens, elektrische dekens of andere
huisraad verpakt in dozen kunnen we niet inleveren
en dus ook niet aannemen.
Zo, nu is alles geregeld en na ruim 30 jaar met veel
plezier hier aan gewerkt te hebben weet ik zeker,
dat de inzameling weer in goede handen is.
Iedereen erg bedankt en Conny en Jolanda heel
veel succes gewenst.
Josephien v. d. Hoogenhof
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M
WINTERACTIE HQ2SHQ'DJRS]DWHUGDJMDQXDUL
De winter staat voor de deur: in dit seizoen heeft uw auto het net
even wat zwaarder dan normaal.
Kom in de maand 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

Heeft u vragen
of wilt u een
afspraak? Bel:
(0478) 64 24 75
www.fysiovandervliet.nl
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GEBRUIKTE CARNAVALSKLEDING
Nog een grote collectie voor
KINDEREN EN VOLWASSENEN.
Daarom nu alles voor de helft van de helft.
U betaalt slechts 25%
STEVENSBEEKSEWEG 2A, OVERLOON
Tel. 0478-642018

Nieuws van de Verjaardagenactie
Nog op de valreep van 2017
slaagden we er in om ( puffend
en hijgend - dat wel) de opbrengst voor de Verjaardagenactie van november 2017 aan Ons Eigen Erf door te
geven. Met trots kunnen wij u melden dat november voor het kinder- en jeugdwerk het zeer mooie
bedrag van € 485,35 opleverde. In de volgende uit-

gave hopen we u de opbrengst van december en de
totaalopbrengst van 2017 te kunnen melden. U ziet
er natuurlijk al naar uit. Wij ook…!
Namens de kinderen danken wij alle jarigen van
november hartelijk voor hun bijdrage en volgende
keer meer nieuws van…
Stichting Verjaardagenactie Overloon

GEWEEST: Kerstavond, door 167 dames bezocht
Het organiserende buurtschap
2017 bestond uit dames van
de O.V.O. die woonachtig zijn
op de Helderseweg, het Snejerspad, de Pastoor Cremerstraat, de Professor Asserstraat
en de Merseloseweg. Zij hebben alles uit de kast gehaald om er een geweldige afwisselende avond van
te maken. Buiten werden we verwelkomt door de
Kerstman. De avond werd geopend met een mooi
gedicht. Daarna werden we allemaal getrakteerd
op een verrassende, heerlijke broodmaaltijd die er
oogstrelend uitzag. Het smaakte voortreffelijk en
het was ook nog een ware kleurexplosie voor het
oog! De dames van de eetgroep hadden alles zelf
verzorgd. Het was geweldig!

gen we ook nog een lekker toetje aangeboden.
Nadat iedereen klaar was en haar eigen creatie bewonderd had, werden we nog getrakteerd op een
kleine voorstelling van onze eigen Jozef en onze eigen Maria, uit de kerststal. De tekst was geschreven
door de echtgenoot van Jozef (ja, dat kan) en de
toehoorders hebben hier enorm van genoten.
Terugkijkend kunnen we concluderen dat het een
TOP-avond was! En wat geweldig dat onze club leden heeft die zoiets moois neer kunnen zetten! Namens alle leden van de O.V.O.: Buurtschap 6 jullie
hebben het geweldig gedaan! BEDANKT!
Wat komt: 17 januari een winterwandeling met
snert. 31 januari de jaarvergadering met aansluitend een optreden van de Theetantes.

Voor en na de pauze luisterden we naar een swingend optreden van het gospelpopkoor “Feel Free”
uit Boxmeer, waar ook ons lid Vivian deel van uit
maakt. Daarna gingen de dames creatief aan de
slag, met als resultaat een leuke sneeuwpop, die
menig huishouden met de Kerst van een vrolijke
noot zou gaan voorzien. Ondertussen speelde het
ensemble van onze fanfare, waaronder ook ons lid
Els, enkele vrolijke kerstliederen. Tussendoor kre-
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Ɛ͛:ĂĐŬsĞƌŵĞƵůĞŶƵǁƉůĂĂƚƐĞůŝũŬĞĐŽŶƚĂĐƚƉĞƌƐŽŽŶ
ǀŽŽƌ;ƚŝũĚĞůŝũŬͿƉĞƌƐŽŶĞĞů͘
tŝůƚƵŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŽǀĞƌĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶǀĂŶ
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚƵŝƚǌĞŶĚĞŶ͕ǁĞƌǀŝŶŐΘƐĞůĞĐƚŝĞĞŶͬŽĨ
ƉĂǇƌŽůůŝŶŐŶĞĞŵĚĂŶĐŽŶƚĂĐƚŵĞƚŵŝũŽƉ͘
/ŬŬŽŵŐƌĂĂŐďŝũƵůĂŶŐƐŽŵĞĞŶĞŶĂŶĚĞƌƚŽĞƚĞ
ůŝĐŚƚĞŶ͘
dĞů͗ϬϲϭϰϲϱϳϳϵϲKǀĞƌůŽŽŶ
:ĂĐŬ͘ǀĞƌŵĞƵůĞŶΛŚĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘Ŷů
ǁǁǁ͘ŚĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘Ŷů
,ĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘ŶůǀŽŽƌĞĞŶŐŽĞĚĞŵĂƚĐŚ
ƚƵƐƐĞŶǁĞƌŬŐĞǀĞƌĞŶ;ƚŝũĚĞůŝũŬͿƉĞƌƐŽŶĞĞů͘

Uit op Zondag
Smartlappenkoor “Vur Sles” uit Rijkevoort
Het koor zingt voor ons levens- en luisterliedjes en smartlappen uit het
rijke Nederlandse repertoire. U bent allen van harte welkom!
Waar: De Pit Wanneer: 14 januari Tijd: 14.30 uur Entree gratis.
Vrijwillige bijdrage mag.
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ACTIVITEITENKALENDER
WOENSDAG 10 JANUARI: 12.00 uur: koken voor Ouderen (alleen op uitnodiging). In de Pit.
DONDERDAG 11 JANUARI: Snertdag in de Pit. Aanvang om 11.00 uur. Meer informatie is in het bezit
van de leden.
DINSDAG 13 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 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).
Reizen op eigen gelegenheid; per auto is veel gemakkelijker dan met trein en bus.
ZONDAG 14 JANUARI: Uit op zondag. Om half drie in
de Pit. Gratis toegang voor iedere belangstellende.

Programma: smartlappenkoor Vur Sles uit Rijkevoort verzorgt voor u een optreden.
VRIJDAG 19 JANUARI: bijeenkomst van Samen Eten.
Aanvang om half zes. [een week vervroegd vanwege zittingsavond op vrijdag 26 januari] Adres: Broer
en Zus in bungalowpark De Vers.
VRIJDAG 26 JANUARI: zittingsavond van De Huibuuke, waarvoor vooral ook senioren zijn uitgenodigd. Neem uw bij de KBO-tafel in de Pit vorige
maand gekochte toegangskaarten mee en kom genieten!
ZATERDAG 3 FEBRUARI: Mitlaifbal in de Pit. Aanvang om 14.11uur. Samenwerking van KBO en de
Huibuuke. Meer informatie volgt. Leg deze middag
alvast vast in uw agenda. Gratis toegang voor iedereen, lid of geen lid! Het enige karnavalsgebeuren
dat speciaal voor ouderen georganiseerd wordt!
Een evenement waarbij de Prins, Prinses en de Raad
van Elf het feest op gang zullen brengen, ondersteund door karnavals-, feest- en dansmuziek. Kom
u onderdompelen in het weergaloze feestgedruis!

Coppis & Cruijsen ATB-toertocht
Overloon op 21 januari
Toerklub Overloon organiseert
op zondag 21 januari 2018 de
spectaculaire Coppis & Cruijsen
ATB-toertocht. We hebben afstanden van 35, 45 en
55 km. Dit geeft de fanatieke, en ook de beginnende ATB-er de mogelijkheid om zijn of haar grenzen
te verkennen. Uiteraard zal de vaste ATB-route van
Overloon het hart vormen van deze tocht afgewisseld met vele andere uitdagende paden.
De pauzeplaats is bij De Lange in ’t Vlak. Daar zijn
de charmante dames van het Red Bull promotie-

team aanwezig met hun bekende mini’s en samples.
Uiteindelijk zal de route finishen met het wedstrijd
parcours van de Toma Cycles cup! Dit zwaar en technisch rondje zal geheel door het museumpark lopen,
hier kan men nog het onderste uit de kan halen!
De startplaats is bij eetcafé en pannenkoekenhuis
“Museumzicht” aan het Museumplein in Overloon.
De fietser kan hier na afloop gebruik maken van
een afspuitplaats voor de fiets. Er kan gestart worden tussen 9.00 en 10.00. Het inschrijfgeld bedraagt
€ 5,-. NTFU- en KNWU-leden en jongeren tot en met
18 jaar ontvangen € 1,- korting.
Tenslotte wordt de tocht verreden onder NTFU-voorwaarden.
In verband met de veiligheid van
onze deelnemers zal de vaste
ATB-route die dag tot 14:00 afgesloten zijn voor niet-deelnemers.
Meer informatie vind je op
www.toerklub.nl
of via 06 10559433.

Foto: Mary Nabuurs
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Dankbetuiging

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

Groot is het verdriet, maar wij putten
ontzettend veel kracht en dankbaarheid uit de
herinneringen aan de vele mooie jaren.
Dank u voor het medeleven, de troostende
woorden en kaarten bij het overlijden van
ons moe, oma en oma-oma

Riek Janssen – Mulder
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Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Twan Wilmsen | 06 51 252 699 | www.awing.nl
Voor computers, printers, wifi, cartridges,
Routers, onderhoud en reparatie.
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p/a Gildestraat 10
5824 AB Holthees

Aan alle inwoners van Overloon
Het Leefbaarheidsfonds van de dorpsraad hFeft geld beschikbaar voor initiatieven tot verbetering van
 de naam zegt het al - de leefbaarheidJO0WFSMPPO.
Voor het uitkeren van bedragen gelden de volgende criteria:















Alleen projecten die de leefbaarheid in Overloon bevorderen en toegankelijk zijn voor de
gehele gemeenschap komen in aanmerking.
Alleen projecten op sociaal cultureel gebied, die Overloonbreed worden ingezet en
gedragen komen voor subsidie in aanmerking.
Projecten dienen duurzaam, niet commercieel, en voor een breed publiek toegankelijk te
zijn en mogen geen persoonlijk belang dienen voor de aanvrager(s).
Projecten dienen uitgevoerd te worden binnen Overloon en alleen beschikbaar te zijn voor
Overloonse inwoners en/of verenigingen.
Projecten mogen geen winstbelang hebben.
De aanvraag dient tussen 1 januari en 1 april van het lopende kalenderjaar te worden
ingediend bij de dorpsraad.
De aanvraag wordt door middel van een volledig ingevuld aanvraagformulier ingediend bij
de dorpsraad. Het formulier is ook op te vragen via de website van de dorpsraad, zie
contactpagina.
De aanvraag wordt voorzien van een meerjarenplanoverzicht dat betrekking heeft op het
lange termijn (jaarlijks) onderhoud van het aangeschafte object/aangeschafte objecten.
De dorpsraad neemt vóór 30 april van het lopende kalenderjaar een beslissing over de
eventuele toekenning van de subsidieaanvraag.
De projecten moeten in het lopende kalenderjaar worden gerealiseerd.
De werkgroep, bestaande uit NBY3 leden van de dorpsraad, kan de aanvrager(s)
uitnodigen omhun project(en) nader toe te lichten.
De aanvrager legt uiterlijk 31 december van het lopende kalenderjaar verantwoording af
over de uitgave(n), door middel van het overleggen van facturen en/of een bewijs van
betaling en/of bewijs van aangaan van een verplichting (bijvoorbeeld een contract).
Aan het einde van het lopende kalenderjaar zal de dorpsraad beslissen of in het volgende
kalenderjaar binnen dit fonds bedragen worden uitgekeerd. Deze beslissing wordt op de
website van de Dorpsraad bekend gemaakt.

Inschrijvingen kunnen, ondersteund met argumentatie die voldoet aan bovenstaande criteria, gericht
worden aan brievenbus@dorpsraadoverloon.nl. Kijk ook op de website: www.dorpsraadoverloon.nl.
Laat het geld niet liggen, maar zet het in voor de leefbaarheid in Overloon!
De werkgroep Leefbaarheidsfonds van de Dorpsraad,
Wilma Nabuurs5XBO8JMNTFO
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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

HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS
,ĞƚĂĚƌĞƐǀŽŽƌĞůŬŵĞƌŬ͊
WĞƌƐŽŶĞŶǁĂŐĞŶƐ͕ďĞĚƌŝũĨƐǁĂŐĞŶƐ͕ĐĂŵƉĞƌƐ
W<͕ŽŶĚĞƌŚŽƵĚ͕ƌĞƉĂƌĂƚŝĞ
ŝƌĐŽ͕ĐŽŶƚƌŽůĞĞŶƌĞƉĂƌĂƚŝĞ

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

De Oude Molen 3, 5825 KA Overloon | T0478-640304 | henckensoverloon.nl
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ZƵŝƚƌĞƉĂƌĂƚŝĞĞŶͲǀĞƌǀĂŶŐŝŶŐ
^ĐŚĂĚĞŚĞƌƐƚĞů
ĨŚĂŶĚĞůŝŶŐŵĞƚǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐ
sĂŬŐĂƌĂŐĞƉĞĐŚŚƵůƉ
ŝŶŶĞŶͲĞŶďƵŝƚĞŶŬĂŶƚƉŽĞƚƐĞŶ
/ŶŬŽŽƉ͕ŝŶƌƵŝů͕ǀĞƌŬŽŽƉ͕ĂĚǀŝĞƐ
EŝĞƵǁĞŶŽĐĐĂƐŝŽŶƐ
KƉůŽƐĞǁĞŐϰď
ϱϴϮϱ,EKǀĞƌůŽŽŶ
ϬϰϳϴͲϲϰϮϲϵϮǁǁǁ͘ǀĂŬŐĂƌĂŐĞǁĞŝũŵĂŶƐ͘Ŷů

Overloonse Bridgeclub
Nu de laatste zitting van
deze ronde.
De 3 beste paren in geel:
1 Tonny van Ham & Mieke Stappers
57.99%
2 Truus Kusters & Bert Vloet
56.94%
3 Gerda & Mathieu Crooijmans
54.86%
In de rode lijn:
1 Mia & Sef Lommen
2 Marianne Jennen & André Poels
3 Thea Peters & Tonnie Polman
In de groene lijn:
1 Gertie & Albert Pelser
2 Jac van der Voorn & Leo van Grootel
3 Koos Bongers & Jo Kok

Net voor kerst een vrije avond, de 3 beste paren in
lijn1:
1 Corrie Hartong & Math Keulards
65.30%
2 Jac Huijs & Piet Willems
57.00%
3 Thea Peters & Tonny Polman
56.70%

65.83%
62.50%
55.42%

In lijn 2:
1 Truus Kusters & Bert Vloet
1 Marijke van den Boom &
Aike van Glabbeek
3 Jacqueline Hermkens & Peter Basten

64.60%
61.00%

70.42%
60.42%
59.17%

In lijn 3:
1 Door van Tartwijk & Leo van Grootel
2 Annemie Huijbers & Riny van Sundert
3 Hans Ewalts & Piet van de Ven

64.47%
57.38%
56.25%

Over de hele ronde de 3 paren met het hoogst gemiddelde:
1 Truus Kusters & Bert Vloet
55.88%
2 Marijke v. den Boom & Aike v. Glabbeek 55.79%
3 Tonny van Ham & Mieke Stappers
53.39%

64.60%

In het nieuwe jaar ook met een vrije avond gestart.
De 3 sterkste in lijn 1:
1 Bart Jans & Harrie Raaijmakers
56.25%
2 Marijke van den Boom &
Aike van Glabbeek
55.90%
2 Truus Kusters & Bert Vloet
55.90%

In de rode lijn:
1 Mia & Sef Lommen
2 Jacqueline Hermkens & Peter Basten
3 Jo de Backer & Jos van de Pas

54.85%
53.63%
53.39%

In lijn 2:
1 Luus & Wim van Son
2 Ton Melis & Paul Vloet
3 Tineke & Jan Donath

58.30%
57.99%
56.25%

In de groene lijn:
1 Mia Henckens & Jac van der Voorn
2 Antoinette Schaeffers & Henk de Vlam
3 Koos Bongers & Jo Kok

57.52%
56.22%
55.59%

In lijn 3:
1 José Clevers & Jac van der Voorn
2 Riet & Harry Willems
3 Gertie & Albert Pelser

62.50%
58.96%
52.50%

Er volgt nu weer een degradatie- en promotieregeling.
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VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open
van 12.00 tot 18.00 uur
Dag en nacht bereikbaar op

0478 588 889

Keizersveld 54, 5803 AN Venray
www.goemansuitvaartzorg.nl

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
dϬϲͳϭϮϵϵϭϵϳϵ

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

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




Homeopathie,
een milde en
effectieve
geneeswijze voor
uiteenlopende
klachten.
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Agenda
2018
11 januari
EHBO, Herhalingsles, Partycentrum
Bos, 20.00 - 22.00 uur
11 januari
KBO, Snertdag, De Pit, 11.00 uur
13 januari
Gilde, oud papier ophalen
14 januari
Toerklub, Mountainbike- en Cyclocrosswedstrijden “Toma Cycles”,
Museumpark, vanaf 10.00 uur
14 januari
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
met Smartlappenkoor “Vur Sles”,
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, Start Museumzicht, 9.00
-10.00 uur
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 met aansluitend de 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 Ven-Rij,
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
26 t/m 31 maart
Samen Sterk voor goede doelen,
Collecteweek
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

27 april
Oranjefeesten, rondgang door het
dorp en activiteiten in de Pit i.v.m.
Koningsdag, vanaf 10.00 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
Reclame: 15 t/m 20 januari
• Joegoslavische kers
€ 10,35
• Exta/dubbel donkerbrood € 2,35
• Suikerbrood klein
€ 1,85

Ontmoetingspunt ‘t HELDER
Ruimte voor úw ideeën!
Zo. 14 jan. Winterwandeling met Peter Philipsen
14.00 – 16.00 afsluiting bij ’t Helder tot 17.00 uur
€ 12,50 incl. enkele drankjes en een hapje
Woe. 24 jan. Kennismakingsworkshop ‘Koor van dit Moment’
Met Jan Gommans – Laat je ziel zingen!
€ 5,00 aanmelden jan@stemmenmakerij.nl
www.stemmenmakerij.nl

Kijk op de website voor meer informatie!
Pieter en Annemie v/d Munckhof, tel. 0478-641404 of
06-27007511 email t-helder@ziggo.nl Helderseweg 31, Overloon

www.helder-overloon.com

Reclame: 22 t/m 27 januari
• Appel speciaal vlaai
• Tarwebrood
• Rozijnenbrood klein

€ 10,35
€ 1,90
€ 2,00

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

Gevraagd
hulp in de huishouding
voor gemiddeld 3 uur per week
Anja Voesten
06-48927616
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Belangrijke telefoonnummers:
1. Als elke seconde telt, bij
levensgevaar of heterdaad,
bel dan onmiddellijk 112
2. Politie: 0900 8844
Wijkagent janne.blom@politie.nl
3. Anoniem bellen: 0800 7000
4. Huisartsenpost Boxmeer
0900 8880 spoed op ma t/m vr
tussen 17.00 - 08.00 uur, in het
weekend en op feestdagen, voor
dringende medische vragen die
niet kunnen wachten tot het
eerstvolgende spreekuur van uw
eigen huisarts
5. Brandweer: 088 0208208
6. Maasziekenhuis Boxmeer:
0485 845000
7. Gemeente Boxmeer: 0485 585911

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

24 januari
17 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!

