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Heeje, ien ’t jaor des Hiere 2018, ’t vierensaestigste
Carnevalsjaor der Huibuuke,
’t regiêringsjaor van Prins Stan d’n Urste,
is beslote te benoeme tot Huibuuk van ’t Jaor:

Theo Cremers
Dees ònderscheijing wört um verlénd òp sociaal,
culturiël en mátschappeleke grônd te wiëte:
• 8 jaor ródslid van de Gemaente Baek.
• 5 jaor bestuurslid en vörzitter van de KPJ.
• Al jaore lang actief binne de Lónse kerk, te noeme:
- 8 jaor lid van de parochievergadering;
- 22 jaor vörganger beej de Aovendwakes;
- Kartrekker beej de heròprichting van ’t Jòngerekoër;
- 7 jaor vörzitter van de Jòngerekerk.
• Mede-samesteller van ‘t boek “Overloon 100 jaar verenigd”.
• 5 jaor redactielid van “Ons Eigen Erf”.
• 27 jaor bestuurslid van de verjäördagenactie, worvan de laeste 15 jaor as
vörzitter.
• Al miër as 45 jaor betrokke beej Carnevalsvereniging De Huibuuke, as ònder ândere Prins ien 1974, ródslid en 14 jaor lang as presentator van de
Bônte Aovende. Binne dees club ok 17 jaor án de bestuurstoffel gezaete.
Hiervör ien 1995 ònderscheije as Heerboer van d’n Huiakker, de högste
ònderscheijing van De Huibuuke.
• Binne de Âld Prinse Gild 9 jaor de rol van vörzitter vervuld en al 21 jaor
redacteur van de Âld Prinse Krânt.
• 14 jaor lid van Dialectwaerkgroep “Wie wá bewaart”. Dormit ’n belangrieke beejdrage leverend án ’t ien stand hâlde van ’t Lóns dialect.
• 5 jaor lid van boswaerkgroep “Loonse Duinen” ten behoeve van ’t ònderhâlde en behâlde van de Lónse natuur.
• En vör al ’t ânder goei waerk gedaon vör de Lónse Gemaenschap ien dees
oorkonde nie vermeld.
Mug dit vör Theo ‘n stimulans zien um ‘t waerk vort te bliêve zette en det ‘t
belangeloze vreejwilligerswaerk, de smaeróllie ien de Gemaenschap
Loën, wört vortgezet dör òns kiender.
Gedaon d’n iënentwintigste jannewarie 2018, ien de Kultuurbunker te
Loën
Getaekend
Stichting “De Huibuuke”, Loën

Hardlopen voor beginners bij
Atletiekvereniging Sporting Boxmeer
Hardlopen kan altijd en overal,
waarom zou je dan als beginner nog deelnemen aan een
hardloopcursus? Een cursus
kan om vele redenen nuttig zijn maar bij Atletiekvereniging Sporting Boxmeer vinden we het belangrijk dat je op een gestructureerde manier blessurevrij leert hardlopen. In onze cursus komen de
volgende onderwerpen aan bod: warming-up en
cooling-down, hardlooptechniek, het voorkomen
van blessures, voeding, schoenen en kleding. Met
deze goede basis blijft hardlopen ook op de lange
termijn leuk. Andere goede redenen om je aan te
melden voor de beginnerscursus zijn:
• Samen hardlopen is leuker dan alleen trainen
• Deze cursus is een goede ‘stok achter de deur’ om
door te zetten
• Train in 12 weken het lopen van een afstand van
5 kilometer
• Cursus wordt gegeven door Atletiekunie gecertificeerde looptrainers
• De cursus wordt afgesloten
met een 5 kilometer diplomaloop op donderdag 17
mei 2018. Na afloop ontvang je een veiligheidshesje van A.V. Sporting Boxmeer voor nog vele veilige
hardloop kilometers.

Overloon: de trainingen vinden plaats op zaterdagochtend 09:00 uur. De eerste training start op zaterdag 24 februari 2018 bij sporthal De Raaijhal, Raaijweg
15-17. Er is ruimte voor maximaal 25 hardlopers.
Aanmelden: vanwege het beperkte aantal plaatsen
is aanmelden via email noodzakelijk. Geef daarbij
ook even aan of de aanmelding voor Boxmeer of
Overloon is. De belangstelling voor de beginnerscursus is groot en dus gebeurt plaatsing op volgorde van aanmelding. De cursuskosten bedragen 40
Euro. Als je na de cursus besluit lid te worden van
A.V. Sporting Boxmeer zal dit bedrag in mindering
gebracht worden op de lidmaatschapskosten. Heb
je nog vragen of wil je je aanmelden, stuur dan een
email naar:
beginnerscommissie@avsportingboxmeer.nl
Voor meer informatie over deze beginnerscursus
bezoek: www.avsportingboxmeer.nl of
www.facebook.com/avsportingboxmeer

Er is een beginnerscursus in
Boxmeer en in Overloon.
Boxmeer: de trainingen vinden plaats op woensdagavond 19:00 uur. De eerste
training start op woensdag
21 februari 2018 op het atletiekveld aan de Graafseweg
36. Er is ruimte voor maximaal 25 hardlopers.
Deelnemers beginnerscursus Overloon.

Het mag geen naam hebben
Wordt het waterijsje de zoethouder van het Maasziekenhuis…?
Wéér niet het varken gewonnen - zo word ik zelf ‘ne Knorrende Knaoier…!
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Nieuws vanuit de H. Theobaldusparochie Overloon
Kinderwoorddienst zondag 4 februari 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:
Als je Jezus vraagt om jou te
helpen, dan doet Hij dat.
Stel je eens voor dat je gaat verhuizen naar een dorp ver weg
of misschien wel naar een ander land. Dan ben je
erg verdrietig, want je gaat afscheid nemen van al
je vrienden, buren. Je vindt het heel moeilijk om
erover te praten. Jij wilt helemaal niet verhuizen,
je bent zelfs een beetje bang, want niemand kent
jou als je in het nieuwe huis aangekomen bent. Hoe
moet dat n u verder. Dan krijg je plotseling een idee:
Ik kan toch alles tegen Jezus zeggen, zal die mij begrijpen en helpen?
Maar op wat voor manier dan? Daar gaan we samen
over nadenken, praten, knutselen.
Als je dit jaar je communie gaat doen, zou het erg fijn
zijn als je naar de kinderwoorddienst komt.
Wat is een kinderwoorddienst?
Wij hebben voor de kinderen in een aparte ruimte
Kerkberichten
27 januari – 10 februari
Zaterdag 27 januari 19.00 uur
Gebedsviering
Koor: Palet
Zondag 28 januari 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acolieten: Jeanne Willems
Koor: Dames- en Herenkoor
Intenties: jaargetijde voor Jo Albers
Zondag 4 februari 10.30 uur
Eucharistieviering en Kinderne-

in de kerk een kinderviering van ongeveer een half
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: we zijn er elke eerste zondag van de maand
in Overloon.
Tot 4 februari
Gerda Willems.
Heb je nog vragen, mag je me ook bellen:
0478 642213

vendienst
Voorganger:
Acolieten: Gerda Willems en Joep
Smeets
Koor: Dames- en Herenkoor
Intenties: jaargetijde is voor Wim
Beckers, tevens voor Marie Beckers-Puin, Wies Stoffelen.
Kosterdienst
21 januari – 27 januari tot 18.00
uur
Jan Hendriks, tel. 641753

Tiny Willems, tel. 641814
4 februari – 10 februari
Nelly van Gemert, tel. 642504
11 februari – 17 februari
Jan Hendriks, tel. 641753
Vieringen in Huize Loôn
Maandag 29 januari 19.00 uur
Eucharistieviering
Maandag 5 februari 19.00 uur
Eucharistieviering

27 januari vanaf 18.00 uur – 3 februari

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

Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bijzondere feestdagen en op 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.
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Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 11 en 18
februari bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze
uiterlijk dinsdag 30 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 € 11.
Voor het melden van een overlijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat
van de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel.

De pastorie is hiervoor geopend van
10.00 – 11.30 uur. Wel even aanbellen!
Ook de kerk is dan open voor het opsteken van een kaarsje en een gebed.

Uitgebreide informatie over de deelparochie
H. Theobaldus kunt u vinden op de website
www.theobaldusparochie.nl.
Voor vragen of andere zaken kunt u zich richten
naar het emailadres:
info@theobaldusparochie.nl.

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.

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.

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

Aanmelding nieuwe leerlingen bij de Josefschool
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van
jonge kinderen,
Wordt uw peuter vóór of op 31 december 2019 VIER
jaar? Dan nodigen wij u van harte uit om kennis te
maken met de Josefschool en de leerkrachten van
de groepen 1-2. Tevens is er gelegenheid om uw
kind aan te melden. Is uw kind jonger, maar wilt u
toch al een kijkje komen nemen of uw kind aanmelden? Ook dan bent u van harte welkom!
We willen u en uw kind(-eren) uitnodigen voor ons
aanmelduurtje op:
Dinsdag 6 februari tussen 16.00 uur en 17.00 uur
in de lokalen van de groepen 1-2, bij juf Ine, juf Bianca of juf Hennie.
(Gebouw aan de T-splitsing Theobaldusweg/Generaal
Wishlerlaan)

Na aanmelding krijgt u, ongeveer 4 maanden voor
de vierde verjaardag van uw zoon/dochter, een uitnodiging voor een intakegesprek en een rondleiding. Twee maanden voor de verjaardag ontvangt u
een uitnodiging van de leerkracht, om afspraken te
maken over het oefenen/wennen.
Op onze website www.josefschool.nl kunt u meer
informatie vinden, waaronder ook de schoolgids.
Hier kunt u ook het aanmeldformulier alvast inzien.
U kunt het aanmeldformulier ook downloaden om
ingevuld mee te brengen of op school af te geven.
Mocht 6 februari u niet gelegen komen, neem dan
contact op met Linda Verberkt;
l.verberkt@skov-onderwijs.nl
We hopen van harte u te mogen ontmoeten.

Om uw kind aan te melden, is een kopie nodig van
een officieel document waarop het Burgerservicenummer van het kind vermeld staat. Dit kan zijn:
• het officiële document van de belastingdienst
waarop het BSN van uw kind vermeld staat, of
• een eigen paspoort of ID-bewijs van uw kind, of
• een officieel geboortebewijs, waarop het BSN vermeld staat.
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Team Josefschool Overloon

Prins Ties d’n 1e en Prinses Marjolein
uitgeroepen tot Jeugdprinsenpaar
van de Huibuuke

Zondagmiddag 7 januari was het zover, de onthulling van de jeugdcarnaval in het Huibuukelând. Het
begon allemaal met een introductiefilm over Freek
Vonk, (Vonk Vonk) die op zoek was naar bijzondere dieren in de jungle. Tijdens de rondgang kwam
Freek allerlei verschillende dieren en bijzondere
planten tegen. Opeens werd hij in de jungle bijna
aangereden door de voorzitter van de jeugdcarnaval. De voorzitter was op zoek naar de hoofdrolspelers van de jeugdcarnaval en vroeg of Freek hem
wilde helpen met zoeken. Samen gingen ze op pad.
Tijdens hun zoektocht kwamen zij een gevaarlijke
stam tegen, het “open monden” volk. Zij zagen nog
net dat deze junglebewoners de jeugdprins meenamen.
Op het podium kwamen Freek en Rob het “open
monden volk” weer tegen. Zij waren bezig om Chili
con carne te maken. Er stond al een grote kookpot
op het vuur te pruttelen. Gelukkig verstond Freek
Vonk de taal van het open monden volk. Hij ontdek-

te dat deze bewoners van de jungle de jeugdprins,
-prinses en nar als ingrediënt voor de chili con carne
gebruikten.
Rob gaf aan Freek Vonk aan dat het tijd werd om
de kinderen uit de kookpot te bevrijden. Gelukkig
lukte het snel om als eerste de nar uit de kookpot te
halen. Daar stond de enthousiaste jeugdnar Merel
Coppis (dochter van Mark Coppis en Monique Sponselee) voor een volle zaal. Vervolgens kwam onder
luid applaus de jeugdprinses Marjolein Weijmans
(dochter van Corné Weijmans en Marion Verberk)
uit de kookpot. De spanning was om te snijden in
de bomvolle cultuurbunker. Helaas steeg de temperatuur van de chili con carne ook snel. Rob had
weinig tijd om ook nog de jeugdprins te bevrijden.
Maar het lukte hem om onder enorme tijdsdruk en
onder luid applaus de jeugdprins Ties van Glabbeek
te bevrijden en hem in de spotlights te zetten. Ties
is de zoon van Ted van Glabbeek en Marielle Aerts.
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Het drietal werd al snel omringd door het volledige gevolg bestaande uit twee adjudanten (Thomas
van Hiele en Nynke van de Pas), de raad van 11, drie
dansmariekes en de artiesten uit de jungle. De vlammende speech van het Jeugdprinsenpaar eindigde
met hun yell: “Weej gaon springe hosse mit alle junglediere, mit hiël groep 8 kunde biëstig goêd carnaval viere. Beej Effe, Bos of ien de Pit wördt carnaval
2018 ‘ne groëten hit, ALAAF”. Na de hoogstpersoonlijke felicitatie van Prins Stan de 1ste vierde de
jeugdcarnaval nog lang feest in de Kultuurbunker.
Dankzij de inzet van veel mensen lukt het ieder jaar
weer om een fantastisch feest voor de inwoners van
Loën met de carnaval neer te zetten. Voor zijn jarenlange enthousiaste inzet heeft Ben Vloet de Plak
van Verdienste gekregen, die werd uitgereikt door
Prins Stan d’n 1ste. Namens de jeugdcommissie en
alle huibuukskes en huibuukinnekes…. “Bedankt
Ben”.
Met deze onthulling zijn alle hoofdrolspelers van
de Lònse jeugdcarnaval bekend en staat er niets
meer in de weg om ons voor de 64e keer op te
maken voor een gezellig carnavalsfeest in het Huibuukelând, waarvan de jeugdcarnaval voor de 59ste
keer onderdeel uitmaakt.

Ben Vloet krijgt de Plak Van Verdienste

Jeugdcarnaval Huibuuke 2018
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Secretariaat: Rieterdreef 3a, 5825 HS Overloon
Telefoon: 0478-641959
E-mail: brievenbus@dorpsraadoverloon.nl
Website : www.dorpsraadoverloon.nl
KvK :17131529

Bank: NL13RABO0103017216

Aanvraagformulier voor een subsidie uit het Leefbaarheidsfonds
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Naam aanvrager/organisatie: ____________________________________________
Rechtsvorm van de organisatie (indien nodig): _________________________________
(Post)adres: ______________________________________________________________
Postcode en plaats: _______________________________________________________
(Post)bankrekeningnummer: _______________________________________________
Naam contactpersoon/aanvrager: ___________________________________________
Adres: ___________________________________________________________________
Postcode en woonplaats: _________________________________________________
Telefoon en emailadres: __________________________________________________

Gegevens over het project, waarvoor de subsidie wordt aangevraagd:
Naam van het project:

Beknopte omschrijving:

Gegevens over het tijdpad:

Doel van het project:

Eventueel samenwerkende organisatie(s):

Gevraagde financiële bijdrage:

Financiële gegevens over het project:

Evaluatie:

Datum en plaats:

Handtekening:

Mailen naar: brievenbus@dorpsraadoverloon.nl
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Ontmoetingspunt ‘t HELDER
Ruimte voor úw ideeën!

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

Woe. 24 jan. Kennismakingsworkshop ‘Koor van dit Moment’
Met Jan Gommans – Laat je ziel zingen!
20.00 uur www.stemmenmakerij.nl
€ 5,00 aanmelden jan@stemmenmakerij.nl
Zo. 4 febr. Winterwandeling met Peter Philipsen
14.00 – 16.00 afsluiting bij ’t Helder tot 17.00 uur
€ 12,50 incl. enkele drankjes en een hapje
Wegens succes herhaald!
Graag vooraf aanmelden bij ’t Helder!
Pieter en Annemie v/d Munckhof, tel. 0478-641404 of
06-27007511 email t-helder@ziggo.nl Helderseweg 31, Overloon

www.helder-overloon.com

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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Bedevaart Lourdes
Pelgrims en begeleiders
voor de reis naar Lourdes
van 18 t/m 23 mei 2018 kunnen zich tot 5 februari
2018 opgeven. Tegelijkertijd aan deze bedevaart is
de 60ste Militaire bedevaart.
Iedereen woonachtig in OVERLOON kan zich hiervoor aanmelden. Wilt u informatie en of hieraan
deelnemen, bel dan naar: Riet van Raaij 0748580181. Wij komen dan bij u thuis.

goeding voor de Lourdesbedevaart 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.
Bestuur van Stg. Overloonse bedevaart: Wilmie, Jeannette en Riet.

Voor de CZ verzekerde, is het mogelijk om een ver-
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SPESJAAL VASTELAOVESRESÉPT
‘NE GOEJEN BÒJJEM
'K"'sh>DK>d/^KW
ÁNGEKLEEJDE KÂLDESCHÒTTEL
s^d>Ks^ZhE,

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON

info@detapasproeverij.nl
dϬϲͳϭϮϵϵϭϵϳϵ

WAERM VLEJS

ALLE DAAG
GRATIS BEZÄÖRGING
IEN ROOJ EN LOËN!
Kiek òp www.detapasproeverij.nl

Heeft u vragen
of wilt u een
afspraak? Bel:
(0478) 64 24 75

Knipbon
Knip deze bon uit
en ontvang een
gratis miniatuur van:

DA Drogisterij&Parfumerie Overloon
*Geldig t/m 28 februari 2018
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www.fysiovandervliet.nl

KBO – OVERLOON
.%229(5/221

(jaar van oprichting 1955)
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ACTIVITEITENKALENDER
vanaf 24 januari
VRIJDAG 26 JANUARI: Bônten Aovend van De Huibuuke, waarvoor vooral ook senioren zijn uitgenodigd. Neem uw bij de KBO-tafel in de Pit in december gekochte entreekaartjes mee en kom genieten
van een zeer gevarieerde topavond met medewerking van vele tientallen artiesten uit eigen dorp.
ZATERDAG 3 FEBRUARI: Mitlaifbal in de Pit. Aanvang om 14.11 uur. Samenwerking van KBO en de
Huibuuke. Gratis toegang voor iedereen, lid of geen
lid! Leden hebben kansspelbriefjes in hun bezit. Wie
mee wil dingen naar prijzen moet deze inleveren bij
de ingang van de grote zaal. Talloze optredens van
o.a. Prins, Raod, Hofkapel, winnaars van de Liedjesmiddag en vele anderen, waaronder live dansmuziek door Jan Kersten uit Siebengewald.

ZONDAG 18 FEBRUARI: Uit op zondag [een week later dan normaal vanwege karnaval]. Van half drie
tot rond 4 uur. In de Pit. Gratis toegang voor iedere belangstellende. Over het programma zal tijdig
meer informatie volgen.
DONDERDAG 22 FEBRUARI: koken voor ouderen.
(acht dagen later dan normaal wegens respectievelijk Aswoensdag en kienen) Aanvang om 12 uur in
de foyer van de Pit. Alleen op uitnodiging, welke
afhankelijk is van leeftijd (minimaal 80 jaar) en verjaardagsdatum (dicht bij de zittingsdatum van koken voor ouderen)
Verder: noteer alvast de dagen van de Oosterse
Maaltijden: maandag 9 april (avond), dinsdag 10
april (avond), woensdag 11 april (middag en avond)
en donderdag 12 april (avond)!
De aanmeldingsformulieren zullen tijdig bij de leden bezorgd worden.
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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

Een grote groep
kinderen uit Overloon en
omgeving is al geruime
tijd bezig met repetities
voor een nieuwe
musical…: Hocus Pocus!
En de kaarten zijn te
koop vanaf nu!
Op 25 maart is deze
show te zien om 15 uur!
Het verhaal: Drie heksen
leefden
300
jaar
geleden… Ze werden
verbannen naar
een
eiland. Maar nu, 2018,
zijn ze terug. En ze
willen wraak nemen…!
Maar heel slim zijn ze
niet, dus dat wordt een
klein probleem.
Koop nu je kaarten bij Salon Toine! Of bestel via info@desdemonadance.nl
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Geweest: nieuwjaarsreceptie met een workshop
“samen lachen en samen zingen”
Deze avond hebben de aanwezige leden in de foyer van
de Pit eerst met een glas champagne getoast op het nieuwe
jaar. Na ’t Lóns kwartierke gingen we naar de grote
zaal, waar we van de heer Jan Gommans (sinds 1
jaar woonachtig in Overloon) uitleg kregen over de
avond die voor ons lag. Deze was anders dan anders,
in veel opzichten. Normaal zitten we gezellig in
groepjes aan een tafel, koffie of thee en een koekje
erbij. Maar niet deze avond: we stonden met zo’n 92
dames kriskras verspreid in de zaal en deden onder
andere allerlei lichamelijke oefeningen. Maar dan
met een flinke lach. En die kwam al snel!
Na de pauze moesten we op onze stoel gaan zitten,
en deden we zowel lichamelijke als geestelijke oefeningen. Glimlach, lach, rust, relax, gegniffel, glim-

lach, binnenpretjes (veel……). Dus gelachen.
Tot slot gingen we dicht bij elkaar in een kring om
de heer Gommans staan, die ons voortreffelijk begeleidde en stimuleerde om “niets moet, alles mag”
te ondergaan. “Een lied van het moment” zou geboren worden. Nog nooit eerder gezongen, nog
nooit eerder bedacht en gehoord. Na een begin van
oorverdovende stilte (lees: opperste concentratie),
begon één dappere vrouw met zingen. Aarzelend
volgden er meer.
Nadat de avond afgesloten werd door Jan en onze
voorzitter, hebben we nog in de foyer gezellig bij
elkaar gezeten. Wat een avond! Wat fijn dat zo’n
groot gemêleerd gezelschap, al doende en lichtelijk uit de eigen comfortzone getreden, zo’n leuke,
energieke doe-avond heeft gehad!

Nieuws van de Verjaardagenactie
De spanning was te snijden bij
het tellen van de buit van de
Verjaardagenactie in december
2017; wat brengt december in
het laatje voor het kinder- en
jeugdwerk en zullen we dit jaar de magische grens
van € 5.000,00 jaaropbrengst overschrijden?
De opbrengst van december was maar liefst
€ 400,05…! En ja hoor…! daarmee kwam de jaaropbrengst van 2017 op € 5.296,47. Proficiat Overloon
dat u dat waargemaakt hebt! Daar zijn wij, maar
vooral de Overloonse kinderen heel erg blij mee.

Binnenkort komen wij in vergadering bijeen om
dat geld te gaan toekennen aan de vele jeugdorganisaties die Overloon rijk is. De jeugdorganisaties
gaan daar op hun beurt mooie en waardevolle dingen mee doen voor de Overloonse kinderen, voor
het Overloon van de toekomst. Wij houden u op de
hoogte!
Namens de kinderen danken wij alle jarigen van december hartelijk voor hun mooie bijdrage en volgende keer meer nieuws van…
Stichting Verjaardagenactie Overloon

Knorrende
Knaoier-loterij
SSS ‘18
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs

uitslag
4490
2143
4113
3365
5456
1546
0935

Van Berkel
Verhage
Van de Meent
Nabuurs
Vissers
Hermans
Weerts

Prijzen worden binnen een week vanaf heden bij de
winnaars thuisbezorgd!

Het mooiste cadeau dat je kunt geven is je tijd.
Het mooie wat je terug krijgt is
voldoening en verdieping.
Spreekt deze tekst je aan? Word dan bij ons zorgvrijwilliger. Je hebt geen zorgachtergrond nodig;
wij hebben zelf een goede voorbereidingscursus.
Die cursus begint in maart 2018. Bel of mail voor
vrijblijvende informatie, of meld je aan.
www.hospicezenit.nl, 0478 551434.
Hoenderstraat 95e 5801CJ Venray
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HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS

VERKOOP

Gerrit Arts

•

Nieuwe en gebruikte
aanhangwagens en
paardentrailers

•

Onderdelen van alle
merken

ONDERHOUD

•

Reparatie en keuring
van alle merken

VERHUUR
•

Aanhangwagens en
Paardentrailers

Kantoor Overloon
24 uur bereikbaar op:

Te l : 0 4 7 8 - 6 4 0 0 2 6
Mob. 06-51135364

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

henckensoverloon.nl

w w w. b r i e n s v e l d . n l

U ii tt vv aa aa rr tt vv ee rr zz oo rr gg ii n
n gg
U
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De Oude Molen 3, 5825 KA Overloon
Tel. 0478-640304 | henckensoverloon.nl

Overloonse
Bridgeclub
Overloonse Bridgeclub
Nu de 1e zitting van de wintercompetitie. De 3 beste
paren in de gele lijn:
1 Mien Kuenen & Truus Stiphout
57.64%
2 Tonny van Ham & Mieke Stappers
57.29%
3 Els Bovee & Wil ten Horn
56.94%
In de rode lijn:
1 Thea Peters & Tonnie Polman
1 José Clevers & Annie Siroen
3 Bart Jans & Harrie Raaijmakers

64.58%
64.58%
62.85%

In de groene lijn:
1 Nelly & Piet Botden
2 Hans Ewalts & Piet van de Ven
3 Annemie Huijbers & Riny van Sundert

63.02%
60.42%
59.38%

Tijdens de 2e zitting waren de 3 sterkste paren in de
gele lijn:
1 Truus Kusters & Bert Vloet
63.89%
2 Jac Huijs & Piet Willems
59.38%
3 Thea & Lex Biessels
54.17%

Agenda
2018
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

In de rode lijn:
1 Marianne Jennen & Harrie de Bruijn
2 Antoinette Schaeffers & Henk de Vlam
3 Tineke & Jan Donath

61.25%
58.33%
54.58%

In de groene lijn:
1 Nelly & Piet Botden
1 Thea Waterreus & Mien Hegger
3 Vera & Fred Jägers

61.46%
61.46%
57.19%

6 februari
Josefschool, aanmelding nieuwe
leerlingen, Josefschool 16.00 17.00 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
18 februari
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30
- 16.00 uur

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
1 maart
Overloonse bedevaart, Bedevaart
Smakt, 14.30 uur
8 maart
KBO, Bedevaart Smakt
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Ɛ͛:ĂĐŬsĞƌŵĞƵůĞŶƵǁƉůĂĂƚƐĞůŝũŬĞĐŽŶƚĂĐƚƉĞƌƐŽŽŶ
ǀŽŽƌ;ƚŝũĚĞůŝũŬͿƉĞƌƐŽŶĞĞů͘
tŝůƚƵŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŽǀĞƌĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶǀĂŶ
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ƉĂǇƌŽůůŝŶŐŶĞĞŵĚĂŶĐŽŶƚĂĐƚŵĞƚŵŝũŽƉ͘
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Twan Wilmsen | 06 51 252 699 | www.awing.nl
Voor computers, printers, wifi, cartridges,
Routers, onderhoud en reparatie.

dĞů͗ϬϲϭϰϲϱϳϳϵϲKǀĞƌůŽŽŶ
:ĂĐŬ͘ǀĞƌŵĞƵůĞŶΛŚĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘Ŷů
ǁǁǁ͘ŚĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘Ŷů
,ĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘ŶůǀŽŽƌĞĞŶŐŽĞĚĞŵĂƚĐŚ
ƚƵƐƐĞŶǁĞƌŬŐĞǀĞƌĞŶ;ƚŝũĚĞůŝũŬͿƉĞƌƐŽŶĞĞů͘

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
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8 maart
EHBO, Herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
10 maart
Gilde, oud papier ophalen
10 maart
Zonnegroet, NLdoet Verwendag,
11.00 tot 15.00 uur
10 maart
Oker, Het Pentagram Mysterie,
Schouwburg Venray, 20.15 uur
11 maart
OVO, internationale vrouwendag: dauwtrappen en ontbijten,
Raaijhal 8.30 uur
11 maart
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30
- 16.00 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
22 maart
KBO, IVN-wandeling
25 maart
Desdemona dance, musical…Hocus Pokus, 15.00 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
6 en 7 april
KBO, Seniorenbeurs Mill
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
15 april
AV-sporting, Kleffenloop hardloopwedstrijd, Raaijhal, start vanaf 10.00 uur
15 april
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30
- 16.00 uur

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
6 mei
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30
- 16.00 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
5 juni
Overloonse bedevaart, Bedevaart
Kevelaer, 14.00 uur
9 juni
Gilde, oud papier ophalen
8 en 9 juni
SSS ’18, Feestweekend 100-jarig
bestaan
12 juni
KBO, Bedevaart Kevelaer
14 juni
EHBO, Herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
16 juni
Bridgeclub, Mijling Open Bridge
Drive
17 juni
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30
- 16.00 uur
26, 27 en 28 juni
Zonnegroet, Rolstoeldriedaagse
28 juni
KBO, IVN-wandeling
1 juli
Gilde, Koningschieten

10 juli
KBO, Fietspicknick
14 juli
Gilde, oud papier ophalen
11 augustus
Gilde, oud papier ophalen
18 t/m 22 augustus
Kermis
8 september
Gilde, oud papier ophalen
8 september
KBO, Jeu de Boules toernooi
9 september
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30
- 16.00 uur
19 september
KBO, Kring Sociaal Culturele dag
22 september
Âld Prinsegild, Aparte Aovend
APG 3x11, De Pit
28 september
Loën wet ‘t, Spelavond
29 september
Loën wet ‘t, Feestavond
4 oktober
KBO, Dag voor ouderen
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
14 oktober
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30
- 16.00 uur
25 oktober
KBO, IVN-wandeling
10 november
Gilde, oud papier ophalen
11 november
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30
- 16.00 uur
8 december
Gilde, oud papier ophalen
9 december
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30
- 16.00 uur
20 december
KBO, Kerstviering
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HAARWERKEN VOOR
ALLE HAARPROBLEMEN

met mooi haar meer
zelfvertrouwen!
MEER INFO?
BEL ONS OF KIJK OP DE SITE
BETROKKEN | PERSOONLIJK | KWALITEIT
BETROUWBAAR | ERVAREN | PROFESSIONEEL

££¡

£££¤Ŷ¨££¤
¦¤®ဖဳÄဖဳဖ¦ဖဳ ဖ
¡ဳ££¦¤
administraties en jaarrekeningen voor het MKB
- belastingaangiften en fiscaal advies voor het MKB
- belastingaangiften en toeslagen voor particulieren
- gespecialiseerd in BTW-advies
Wim Geurts
Federatie Belastingadviseur
Theobaldusweg 23
5825 BH OVERLOON
0478-641155 / 06-18882930
info@geurts-administratie.nl
www.geurts-administratie.nl





Homeopathie,
een milde en
effectieve
geneeswijze voor
uiteenlopende
klachten.
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Warme Bakker Degen
Reclame: 29 januari t/m 3 febuari
• Appelvlaai
€ 7,35
• Waldkornbrood
€ 2,35
• Appeltjesbrood
€ 2,00
Reclame: 5 t/m 10 februari
• Carnavalsvlaai
€ 10,35
• Huiknappers
€ 2,00
• 8 Worstenbroodjes + 2 gratis
Maandag 12 en dinsdag 13 februari
zijn wij i.v.m. de carnaval gesloten.
Irenestraat 2 Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

Dag en nacht bereikbaar op

0478 588 889

Keizersveld 54, 5803 AN Venray
www.goemansuitvaartzorg.nl
Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid
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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

7 februari
31 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!

