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School Overloon denkt aan nieuwbouw buiten dorp
Scholieren van de Josefschool in
Overloon volgen over een paar
jaar mogelijk de lessen op een
heel andere plek dan nu. Vanuit
het centrum verhuizen ze naar
een nieuwe school die moet komen te staan aan de Raaijweg, bij sporthal De Raaijhal.

De schooldirecteur zegt dat er oriënterende gesprekken worden gevoerd. Pas als die meer duidelijkheid
geven, wordt het volgens hem tijd om onder meer ouders van de rond de driehonderd leerlingen en andere
betrokkenen van de school in te seinen. Die duidelijkheid moet er wel nog dit schooljaar komen.
Ook wethouder Willy Hendriks van de gemeente Boxmeer erkent dat de gebouwen oud zijn. Ook zij zegt
dat meerdere opties worden
bekeken. ,,We zijn samen met
het schoolbestuur aan het kijken wat de mogelijkheden
zijn.” Ze benadrukt dat ‘er
nog geen enkel besluit is genomen’. ,,We zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken. Laat ons eerst ons werk
doen.”

Toch lijkt het erop dat bouwen bij de Raaijhal de voorkeur van alle partijen heeft.
,,Het is een serieuze plek,
De oude school aan de Theobaldusweg is versleten © Ed van Alem
maar dat is de huidige locatie
Het is een serieuze optie die momenteel wordt onder- ook”, zegt Hendriks. ,,Je moet de voor- en nadelen tezocht. De huidige school aan de Theobaldusweg is op, genover elkaar zetten.”
zegt schooldirecteur Jochem Gerrits. De twee schoolgebouwen (de voormalige meisjes- en jongensschool)
Bron: De Gelderlander
met gymzaal werden er halverwege de jaren
veertig neergezet. ,,Heel veel vaders, moeders
en opa’s en oma’s hebben er op school gezeten.
Het gebouw is dierbaar maar niet meer dienstbaar. Ik denk dat het niet meer voldoet.”
En dan moet je wat anders. Volgens Gerrits is een
aantal locaties in beeld. In feite komt het erop
neer dat of verhuisd wordt naar de Raaijweg,
buiten het dorp, of dat er nieuw gebouwd
wordt op de huidige locatie. Maar de plek aan
de Theobaldusweg is weer uitermate geschikt
voor woningbouw, de beoogde locatie aan de
Raaijweg niet. Kostentechnisch gezien zou de
optie Raaijweg dan een betere zijn.
Bij de Raaijhal zijn bouwmogelijkheden
© Ed van Alem

Huurderspanel zoekt
vertegenwoordiging
uit Overloon!
Sinds 2015 heeft Wonen Vierlingsbeek een huurderspanel dat een belangrijke stem heeft in beslissingen die Wonen Vierlingsbeek heeft. De panelleden vertegenwoordigen de huurders en behartigt
hun belangen zo goed mogelijk. Het huurderspanel
heeft plaats voor zeven huurders. Op dit moment
bestaat het panel echter uit zes leden, die allemaal
in Vierlingsbeek of Holthees wonen. Omdat Overloon de grootste kern is waarin Wonen Vierlingsbeek verhuurt, zou het panel graag een lid aantrekken uit Overloon.
Waarom lid worden?
Waarom het zo zinvol is om lid te zijn van het huurderspanel, kunnen de leden natuurlijk het beste zelf
vertellen. Als u zich meldt als geïnteresseerde dan
maken zij ook graag eerst een keer kennis met u zodat u weet wat u mag verwachten. Enkele uitspra-

ken van panelleden:
“Ik ben lid vanuit betrokkenheid en interesse: wat
zijn mogelijkheden, rechten en plichten van huurders, bijvoorbeeld bij woningaanpassing?”
“Interessant om bij te dragen aan beleid voor jongeren, die soms wel willen maar niet kunnen kopen en
aangewezen zijn op huren.”
“Op deze manier, als panellid, kan ik iets bijdragen
voor onze gemeenschap.”
Interesse, meer weten of aanmelden?
Bent u huurder in Overloon en heeft u interesse? Of
wilt u vrijblijvend meer informatie of kennismaken
met (één van de leden van) het huurderspanel? Laat
dan uw gegevens achter via het contactformulier op
www.wonenvierlingsbeek.nl of bel (0478) 632 296
en vraag naar Neeltje Timmermans.
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ACTIVITEITENKALENDER vanaf 31 januari

ZONDAG 18 FEBRUARI: Uit op zondag (een week later dan normaal vanwege carnaval). Van half drie
tot rond 4 uur. In de Pit. Gratis toegang voor iedere belangstellende. Dhr. Piet Marcellis zal namens
stichting De Oude Schoenendoos het verleden van
Overloon doen herleven m.b.v. foto’s en een film
over Overloon.
DONDERDAG 22 FEBRUARI: Koken voor ouderen
(acht dagen later dan normaal wegens respectievelijk Aswoensdag en kienen). Aanvang om 12.00
uur in de foyer van de Pit. Alleen op uitnodiging,
welke afhankelijk is van leeftijd (minimaal 80 jaar)
en verjaardagsdatum (dichtbij de zittingsdatum van
koken voor ouderen).

VRIJDAG 23 FEBRUARI: Bijeenkomst van Samen Eten
bij Café Partycentrum Bos. Aanmelding bij Christine
Hendriks- Arts (telefoon 641719).
Donderdag 1 maart: Bedevaart naar De Smakt.
Verdere agenda o.a.: 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 begin maart bij
de leden bezorgd worden.

Het mag geen naam hebben
Fleur Derks gaat voortaan ook door het leven als Fleur D. Met haar muzikaliteit zal ze de Fanfare hopelijk
nog lang opfleuren…!
“After Roetsj Bal”, hoe komen ze d’r op…?
1 Maart bedevaart naar Smakt - voor hen die nog ’n vrijer zoeken - en alle andere belangstellenden…!
We sluiten af met de yell van Prins Stan: “De Huibuuk göt los, mit dieje iëne van Bos”. Prettige Carnaval!
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Kerkberichten
11 februari – 24 februari
Zondag 11 februari 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acolieten: Ans Abels en Frans Kersten
Koor: Dames- en Herenkoor

Voorganger: pastoor van der Sluis
Acolieten: Gerda Willems en Jeanne Willems
Koor: Dames- en Herenkoor

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

Zaterdag 24 februari 19.00 uur
Gebedsviering

24 februari vanaf 18.00 uur –
3 maart
Nelly van Gemert, tel. 642504

Overleden

Vieringen in Huize Loôn

20 januari Toon Giezen, 85 jaar

Maandag 12 februari 19.00 uur
Eucharistieviering

Woensdag 14 februari 18.30 uur
Aswoensdag
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acoliet: Ans Abels

Kosterdienst
4 februari – 10 februari
Nelly van Gemert, tel. 642504

Zondag 18 februari 10.30 uur
Eucharistieviering

11 februari – 17 februari
Jan Hendriks, tel. 641753

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.
Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 24 en
25 februari en 4 maart bij de kerkberichten in Ons
Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk dinsdag 13 februari 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.

Maandag 19 februari 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 februari op zaterdag 24 februari 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.

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.
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Bereikbaarheid Parochie
Maria, Moeder van de Kerk
Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende
adres: Lepelstraat 13 A, 5845 BK St. Anthonis,

zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te bereiken onder telefoon 06 23 88 78 60.

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

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

Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken

Geloofsbijeenkomst over Vasten
in parochiecentrum Sint Anthonis
Iedereen die meer wil weten over ‘vasten’ is van
harte welkom op de Geloofsbijeenkomst dinsdag
20 februari van 20.00 – 22.00 uur in het parochiecentrum, Lepelstraat 13a, Sint Anthonis. Pastoor
Van der Sluis gaat het aan het begin van de Veertigdagentijd hebben over Vasten: wanneer, waarom
en hoe? Kom gezellig samen en neem uw familie,

vrienden en kennissen mee. Ontvangst met koffie/
thee vanaf 19.45 uur. Er is alle gelegenheid tot het
stellen van vragen en het uitwisselen van gedachten
over het thema. We hopen u te mogen verwelkomen. Meer info of aanmelden (niet verplicht maar
wel fijn): bax@parochiemariamoedervandekerk.nl
of 06-30517629.

Inloopbijeenkomst
‘Diagnose borstkanker,
hoe verder?’
Vrijdag 9 februari organiseert Borstkankervereniging Nederland in het Maasziekenhuis een inloopbijeenkomst voor patiënten, ex-patiënten en hun
naasten over het thema ‘Diagnose borstkanker, hoe
nu verder?’ De bijeenkomst staat in het teken van
lotgenotencontact en het delen van ervaringen.

De bijeenkomst vindt plaats van 9.30 tot 12.00 uur
in het vergadercentrum (achter het restaurant) op
de begane grond van het Maasziekenhuis. De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig.

Fleur Derks behaalt haar
D-diploma
En dat is bijzonder! Dat
hebben zéker niet alle leden van Fanfare Vriendenkring. Maar Fleur hoort
inmiddels tot dit illustere gezelschap.
Op vrijdag 19 januari verwelkomden we oud-dirigent Chris Cuppen als jurylid in de Pit van Overloon. Fleur had haar theorie-examen en haar besloten praktijkexamen al gehaald, het was nu tijd
voor het openbare gedeelte van haar examen. Samen met het fanfareorkest en pianist speelde zij
tijdens 2 examenwerken de sterren van de hemel.
De jury beoordeelde dat uiteindelijk met een prachtige 8 gemiddeld. Van harte gefeliciteerd, Fleur. Hopelijk laat jij nog lang van je horen in het fanfareorkest van Fanfare Vriendenkring!
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Huibuukenieuws
Doe mee met de Carnavalsoptocht en geef je nu (online) op!
Online opgeven voor de Carnavalsoptocht is mogelijk op
www.huibuuke.nl/optocht tot
vrijdag 9 februari 22.00 uur.
Daarnaast is opgeven mogelijk
op zaterdag 10 februari tussen 10.00 en 12.00 uur in
de foyer van De Pit.
Ook dit jaar is er de publieksprijs. Tijdens de optocht
zullen er willekeurig een groot aantal stembiljetten
uitgedeeld worden. Hierop kan een van de deelnemende voorstellingen aangekruist worden. Aan het
einde van de optocht worden de stembiljetten weer
ingenomen. Zorg dus dat u een pen op zak heeft en
stem mee voor de publieksprijs!
Heb je nog vragen over de optocht, mail dan naar
optocht@huibuuke.nl.
Receptie Prins Stan I en After Roetsj Bal
Op zaterdag 10 februari vindt de traditionele prinsenreceptie weer plaats. Anders dan andere jaren,
begint de receptie al om 18.00 uur. Na de stunt, omstreeks 20.30 uur, zullen we een nieuw evenement
aftrappen: het ‘After Roetsj Bal’. Met de band De
Spikes en uiteraard huis-DJ Ricky Corony zal het dak
eraf gaan in De Pit!

Huibuukvlag
Nog steeds voldoende op voorraad: de originele
Huibuukvlag. Deze vlag is verkrijgbaar bij DA Overloon en nog steeds online te bestellen: www.huibuuke.nl/huibuukvlag.
Van Hier nor Daor
Ook dit jaar is het buitenspektakel “Van Hier nor
Daor” op de dinsdagmorgen er weer. Tijdens deze
activiteit zullen zo’n 12 vriendengroepen de strijd
weer met elkaar aangaan. Door middel van een
tiental eenvoudige, hilarische spelletjes wordt gestreden om de winst. Dit jaar met nieuwe uitdagende spelletjes!
Ook meedingen naar deze titel? Dat kan! Geef je
team, bestaande uit een captain en 4 teamleden, op
via vhnd@huibuuke.nl en maak kans op de hoofdprijs: een fust bier (of de waarde daarvan uitgekeerd
in consumptiebonnen)!
Huibuuke bedankt!
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor
de gulle giften en leuke reacties die wij gekregen
hebben bij het rondbrengen van D’n Huiwage.
Mede dankzij uw bijdrage kunnen we ervoor zorgen
dat de Lónse Carnaval blijft zoals deze al jaren is:
bomvol activiteiten voor jong en oud, laagdrempelig en één groot feest. Heel hartelijk dank daarvoor.
Bestuur Stichting De Huibuuke

Uutnuëdiging

L.S.

Hierbeej nuëdige weej òw uut vör de 64ste
Carnevalsreceptie ter iere van ònze prins

Z.K.H. Prins Stan I
Dees receptie wert gehâlde ien
Residentie De Kultuurbunker òp
zaoterdag 10 f ibbrewarie.
18.00 - 20.00 uur.
ánsluutend ’After Roetsj Bal’

Carneval 2018 Huibuuke Loën

Ceremoniemaester: receptie@huibuuke.nl
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Overloonse
Bridgeclub
Tijdens de 3e zitting van de wintercompetitie. De 3
beste paren in de gele lijn:
1 Truus Kusters & Bert Vloet
64.93%
2 Thea & Lex Biessels
60.07%
3 Mia & Sef Lommen
53.82%
In de rode lijn :
1 Bart Jans & Harrie Raaijmakers
2 Ria & Kees van Son
3 Koos Bongers & Jo Kok

59.03%
56.94%
56.25%

In de groene lijn :
1 Riet & Harry Willems
2 Door van Tarwijk & Leo van Grootel
3 Vera & Fred Jägers

63.75%
62.50%
55.83%

Tijdens de 4e zitting waren de 3 sterkste paren in de
gele lijn :
1 Truus Kusters & Bert Vloet
69.64%
2 Tonny van Ham & Mieke Stappers
59.52%
3 Jo de Backer & Jos van de Pas
57.74%
3 Marijke van den Boom &
Aike van Glabbeek
57.74%
In de rode lijn :
1 Tineke & Jan Donath
2 Ko Sturm & Thom Kuijpers
3 Luus & Wim van Son

57.29%
56.94%
55.21%

In de groene lijn :
1 Nelly & Piet Botden
2 Annemie Huijbers & Riny van Sundert
3 Vera & Fred Jägers
3 Riet & Harry Willems

58.33%
57.29%
56.77%
56.77%

TIJDENS DE CARNAVAL
ZIJN WIJ GESLOTEN
van 10 t/m 13 februari
Wij wensen iedereen een
fantastische carnaval... ALAAF!!
PS. VOORKOM EEN KATER EN ZORG VOOR
GOEDE VERLICHTING EN SLOTEN OP UW FIETS
Deze zijn verkrijgbaar bij uw fietsspecialist:
“Maurix Tweewielers Overloon”
“M

Vierlingsbeekseweg 7 a | 5825 AS Overloon
TTel. 0478-641270 | www.germaurixtweewielers.nl

†¢

Uit op Zondag

Het verleden van Overloon herleeft

Dhr. Piet Marcellis zal namens stichting De Oude Schoenendoos het verleden van Overloon doen herleven door middel van foto’s en een film over Overloon, waarbij de aanwezigen ook de gelegenheid krijgen om hun herinneringen te delen met elkaar.
U bent allen van harte welkom!
Waar: De Pit Wanneer: 18 februari Tijd: 14.30 uur. Entree gratis. Vrijwillige bijdrage
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CARNAVAL
Vrijdag 9 februari 2018
(alleen bij goed weer!)

Grote optocht !
St. Josefschool Overloon
Start: 11.30 uur
tot ongeveer 12.00 uur.
Looproute:
Gymzaal school, kerkpad, Derpshei, Huize Loon,
peuterspeelzaal, terug op speelplaats.

Komt u ook naar ons kijken
en zwaaien?!!
(of zorgt u voor muziek langs de route?)
7
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Mitlaifbal - wat heb jij gemist…?
Eén, twee, vooruit, drie handen
vol Huibuuke van mitlaifleeftijd tot ver daarboven genoten
zienderogen van het prachtige
programma dat de Huibuuke samen met de KBO afgelopen zaterdagmiddag in de
Kultuurbunker op de bühne brachten. De commissie
Mitlaifbal, bestaande uit bestuursleden van de KBO
en oud-voorzitters van de Huibuuke, had er maanden van voorbereiding op zitten. Kosten nog moeite was gespaard. Mede daarom was het jammer dat
er niet meer mensen van genoten hebben.
Om precies elf minuten over twee in de middag
ging ’t feest van start in de Pit. De grote zaal vulde zich mooi, maar er hadden er nog veel meer in
gekund. Allround muziekentertainer Jan Kersten
uit Siebengewald zorgde met zijn bijzondere zangkwaliteiten en een heel regiment aan muziekinstrumenten voor een gezellig sfeertje. De presentatie
was alweer voor het zevende jaar in handen van Jos
Janssen, dus daar draait hij zijn hand niet meer voor
om. Achtereenvolgens traden op: Omda ’t kan met
de huikraker “weej hâlde van ’t laeve”, de Countrydansgroep, Joekskapel “Vur de Joeks” en buutreedner Rob Miezen ook uit Siebengewald vormde ’n

grensgeval. Daarna volgden Hofkapel Älzelaeve
plaere, De Âld Prinse en ons aller Tontje de Snejer
met z’n carnavalslied “d’n haan”.
Het Mitlaifbal viel dit jaar samen met het door burgemeester van Soest in het leven geroepen “Moel
waereme” in Boxmeer. We hebben maar één Prins
en hij is geen gespleten persoonlijkheid. Vandaar
dat Prins Stan alleen maar de tweede en derde helft
van het programma kon opluisteren met zijn aanwezigheid en dat deed hij met verve (niet met verven…!).
Niet alleen oudjes, maar ook jongeren bevolkten de
zaal. Ondergetekende heeft zelfs drie peuters gespot. Zij behaalden een gouden, zilveren en bronzen medaille voor de kostumeringwedstrijd voor
peuters.
Bij de kostumeringwedstrijd voor mitlaifers gingen
de medailles naar:
• bij de groepen: 1e prijs de groep van Mieke
Loonen, 2e prijs de Âld Prinse
• bij de paren: 1e prijs Adrie en Tom Verschuren, 2e
prijs Mar en Leo Jacobs
• bij de enkelingen: 1e prijs Chris Vogelsangs, 2e
prijs Tineke Keunen
Bij de verloting van de dagreis was Riek v.d. Bogaard
de gelukkige winnaar.
Waarom was jij er niet bij?
Zie ik je volgend jaar ook?
Om het nog gezelliger te
maken!
Een meer dan tevreden bezoeker van het Mitlaifbal.

Winnaars kostumeringwedstrijd groepen.
Foto: Albert Hendriks

SSS’18 wint met 5-2 van Volharding
Op zondag 4 februari 2018 is
het eerste resultaat in het kader
van het 100-jarig bestaan van de
vereniging geboekt. Want wat
gebeurde er? SSS’18 won de eerste wedstrijd in dit
jubileumjaar tegen aartsrivaal Volharding met 5-2.
Hoe goed kan dit jaar beginnen!
Waarschijnlijk 600 toeschouwers zagen deze middag al dan niet met schrik voorbij gaan. Voor Overloon met een schitterend gevoel.

Al na 5 minuten was het 1-0 voor SSS’18. Koen Verlinden speelde zichzelf goed vrij en zijn schot was
voor Job Vullings niet te houden: 1-0. Vorige week
had hij alles tegen maar nu was het raak en dat voelt
goed aan. Maar dat gevoel werd meteen aangetast
want 5 minuten later werd een aanval van Volharding op rechts door de verdediging van SSS’18 goed
gepareerd. Toch bleek SSS’18 erg overheersend te
zijn, want in de 25e minuut werd een aanval over
links goed voor gebracht. Koen Voesten werkte de
bal, misschien met behulp van een Volharding-verdediger, over de doellijn en het was 2-0.
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’De kracht van jouw wortels’
Zondagmiddag 25 februari, ontmoeting voor mensen

Ɛ͛:ĂĐŬsĞƌŵĞƵůĞŶƵǁƉůĂĂƚƐĞůŝũŬĞĐŽŶƚĂĐƚƉĞƌƐŽŽŶ
ǀŽŽƌ;ƚŝũĚĞůŝũŬͿƉĞƌƐŽŶĞĞů͘
tŝůƚƵŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŽǀĞƌĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶǀĂŶ
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚƵŝƚǌĞŶĚĞŶ͕ǁĞƌǀŝŶŐΘƐĞůĞĐƚŝĞĞŶͬŽĨ
ƉĂǇƌŽůůŝŶŐŶĞĞŵĚĂŶĐŽŶƚĂĐƚŵĞƚŵŝũŽƉ͘
/ŬŬŽŵŐƌĂĂŐďŝũƵůĂŶŐƐŽŵĞĞŶĞŶĂŶĚĞƌƚŽĞƚĞ
ůŝĐŚƚĞŶ͘

die kort of lang geleden te maken hebben gehad met
zelfdoding van een dierbare.
Info/opgave dorien.vandijck@hotmail.com
0478-642527/0630693894
Ontmoetingspunt ’t Helder te Overloon
Kosten €7,50

tijd ca 14.30-17.30

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

dĞů͗ϬϲϭϰϲϱϳϳϵϲKǀĞƌůŽŽŶ
:ĂĐŬ͘ǀĞƌŵĞƵůĞŶΛŚĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘Ŷů
ǁǁǁ͘ŚĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘Ŷů
,ĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘ŶůǀŽŽƌĞĞŶŐŽĞĚĞŵĂƚĐŚ
ƚƵƐƐĞŶǁĞƌŬŐĞǀĞƌĞŶ;ƚŝũĚĞůŝũŬͿƉĞƌƐŽŶĞĞů͘

www.fysiovandervliet.nl

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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Volharding had misschien wel het leuke voetbalspel, maar het ontbrak aan bezieling. En die was er
bij SSS’18 wel! En in de 32e minuut was Koen Verlinden weer goed op dreef. Hij speelde de jongste
speler van het veld Bart Deriet aan en die wist er
wel mee om te gaan en schoot schitterend raak: 3-0.
Het publiek wist niet wat er gebeurde maar genoot
van de inzet en gedrevenheid van de ploeg.
En in de 37e minuut was het weer raak. De aanval
kwam van links. De bal werd voor gezet, een speler
stapte over de bal heen en weer kwam Bart Deriet
in vrije positie en hij bedacht zich geen moment en
haalde vol uit en dat betekende 4-0. Een ongekende weelde, maar dat duurde maar 2 minuten, want
het was Tim Brouwer, die op grote afstand met een
strak schot Thomas Massop toch wist te verschalken:
4-1. Dat was ook de ruststand, maar iedereen wist
dat je het tegen Volharding nooit zeker weet.

het betere het spel, maar het was SSS’18 dat daar
beter gebruik van wist te maken. Onder al die druk
werd in de 56e minuut Frits Lucassen op rechts aangespeeld en hij zag in een oogopslag dat Bart Deriet er midden voor de goal beter voorstond en hij
paste op hem en jawel Bart wist zijn derde doelpunt
te scoren, terwijl hij voor de eerste keer in de basis
stond! De rust was teruggekeerd, maar Volharding
probeerde toch verandering in de stand te brengen
en in de 82e minuut was het Joep Beurskens die met
een afstandschot Thomas Massop wist te verschalken: 5-2. De wedstrijd was gespeeld. En nu maar
Carnaval gaan vieren!! Het 100-jaar bestaan is prima begonnen!!

De tweede helft had Volharding verdediger Roel
Gerrits “opgeofferd” voor Kevin Reijnders en even
later Nino Janssen voor Rick Thissen en tenslotte
kwam Stan Duykers als laatste wissel in het veld.
Bij SSS’18 was het Cas Rutten, die geblesseerd uitviel en vervangen werd door John Poels. Later werd
Thomas Botden vervangen door Bas Joosten en op
het einde van de wedstrijd kreeg Wout Janssen een
publiekswissel. Hij werd vervangen door Renell Luydens. Aanvankelijk had Volharding ogenschijnlijk

HET WEER
Januari zeer zacht, nat en somber.
Het is toch weer een bijzondere januarimaand geworden. De eerste
week begon somber en meteen met veel regen. Bijna 40 mm in 6 dagen, maar wel erg zacht.
Toen volgde een periode van ruim een week met
een wat rustiger weertype en ook wat meer zon.
Ook enkele droge dagen, maar dat duurde niet zo
lang.
Vanaf half januari gingen de hemelsluizen weer
open en brachten de nodige regen en tijdelijk ook
wat winterse neerslag, met hagel en natte sneeuw.
Op 18 januari beleefden we nog heuse westerstorm,
met zeer zware windstoten.
Het heeft ook de nodige schade aangericht, met
vele omgewaaide bomen. Dat had alles te maken
met een diepe stormdepressie, die in een snel tempo over Nederland trok. Het zwaartepunt lag tussen
10.00 en 11.00 uur. Nadien werd het snel minder.
Een groot verschil met 25 januari 1990, toen die
storm bijna 24 uur stand hield. Na die stormdag
werd de neerslag ook minder en de temperaturen
nog hoger. Zo haalde ik op de 24e nog een dagrecord, waarbij de waarde opliep naar 14.0 graden.
Ook de minimum temperatuur was nog net record
hoog uit gekomen. Het bleef tot aan het einde van
de maand altijd zacht en op de laatste dag van deze
louwmaand viel nog de grootste dagsom aan regen.

Er viel 20 mm en daarmee werd het totaal ruim 100
mm over de hele maand.
Normaal is dat 67 mm. De natste januarimaand
ooit was 1995, toen de Maas lange tijd buiten haar
oevers trad. Met al die nattigheid was het ook vrij
somber.
Het totaal aan zonuren bleef steken op 48 uren en
dat is 20 uren onder normaal.
De gemiddelde temperatuur komt uit op 5.6 graden en daarmee belandt deze maand op plaats 3
in de top 10. Nummer 1 blijft januari 2007 met 6.7
graden en ook januari van 2008 was met 6.4 graden
nog een stuk zachter. We hebben toch nog een record gevestigd. Deze maand had niet één vorstdag.
Dat was nog nooit eerder gebeurd. Wel heb ik acht
grondvorst dagen kunnen noteren. Maar dat stelde ook allemaal weinig voor. Op 10 cm boven het
maaiveld werd het niet kouder dan -0.8 graden. Alles bij elkaar een echte antiwintermaand.
Inmiddels februari op de kalender. Ook nu is van
winterweer nauwelijks sprake.
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, 13.30 en 17.15.
Ook via radio VENRAY FM 90.2. Zowel in de ochtend- als in de avonduren.
Weerman Bert Vloet
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Onze jeugd een passend
carnaval bieden is een zorg van
alle tijden…
De prins van 1958 is Prins Tenny I
(Tenny Willems)

Cliëntenraad Maasziekenhuis
zoekt nieuw lid
Door het aflopen van de zittingstermijn van één van
zijn leden is de Cliëntenraad van Maasziekenhuis Pantein op zoek naar een nieuw lid uit het Land van Cuijk
of Noord-Limburg.
Doel
De Cliëntenraad is er voor de algemene belangen van
de huidige cliënten met hun familie, maar ook voor
alle potentiële klanten in het verzorgingsgebied, voor
hun familie en voor de bezoekers van het Maasziekenhuis. De Cliëntenraad behartigt als ‘pro-actief meedenker’ deze belangen en adviseert over een breed
scala aan onderwerpen die de kwaliteitsbeleving van
patiënten beïnvloeden zoals:
• de kwaliteit van de zorg
• voeding
• hygiëne
• patiëntveiligheid
• patiëntenparticipatie
Werkzaamheden
De Cliëntenraad is een serieuze gesprekspartner voor

de Raad van Bestuur en andere zorgmedewerkers binnen het ziekenhuis. De raad vergadert twaalf keer
per jaar en zes keer per jaar is er overleg met de Raad
van Bestuur. Verder is er regelmatig overleg en steeds
meer samenwerking met de cliëntenraden van Thuiszorg Pantein en Zorgcentra Pantein.
Samenstelling
De Cliëntenraad bestaat uit zeven personen (drie
mannen en vier vrouwen). Gezien de spreiding van de
leden over het verzorgingsgebied van het Maasziekenhuis hebben belangstellenden uit het gebied Milsbeek, Gennep, Afferden, Bergen een pré. Verder gaat
de voorkeur uit naar kandidaten die affiniteit met financiën hebben.
Informatie
Belangstellenden kunnen informatie inwinnen bij
Jacques Cuppes, voorzitter Cliëntenraad, telefoon 06
53 39 73 22. Uw sollicitatie kunt u voor 1 maart 2018
mailen naar de secretaresse van de Cliëntenraad, mevrouw A. Hubers: a.hubers@pantein.nl
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De achternaam Kuenen is een bekende naam bij
Van Gemert Installatiegroep, samen met nog twee
broers werkt Wilbur Kuenen al bijna 25 jaar bij het
Overloonse bedrijf. Tijd om deze, volgens collega’s,
rustige en bekwame vakman eens aan het woord
te laten.

De week van Wilbur…
“Afgelopen week ben ik aan het werk in Veghel.
Samen met een team renoveer ik een gebouw van
de GGZ. Wij leggen de riolering en alle
watervoorzieningen aan in 54 appartementen en
gezamenlijke ruimtes. Het is een flinke klus en ik
verwacht er nog tot eind maart mee bezig te zijn.”
vertelt Wilbur.

Hij is als leerling werktuigbouwkunde bij Van
Gemert Installatiegroep begonnen, maar inmiddels
een zeer zelfstandige eerste monteur. “Ik ben de
schakel tussen de projectleider en de monteurs op
de werkplek. Ik stuur de monteurs aan en zorg dat
zij vooruit kunnen, beantwoord vragen en bereid
het werk voor op locatie. Ik lees de tekeningen en
vertaal dat dan naar de praktijk.

Omdat er veel dezelfde ruimtes zijn in dit project,
zorg ik dat ik het de eerste keer zelf maak en mijn
ervaringen deel ik dan met mijn team van
monteurs.”
Specialiteit
Wilbur werkt nu aan de renovatie van een
verzorgingshuis, maar over een paar maanden is
het weer iets heel anders waar hij werkt. Wat zijn
specialiteit is? “Ik vind vooral stallen en
bedrijfspanden leuk om te maken. Daar zit veel
techniek in en bovendien kun je, zeker in een stal,
de techniek na oplevering nog zien zitten! Dat vind
ik mooi. Meestal wordt mijn werk weggewerkt en
zie je er dus niks meer van. Dat is hier in Veghel
ook, mensen gebruiken het wel, dat is natuurlijk
wel heel leuk, maar uiteindelijk zie je er niets van.”
Nieuwe technieken
Wilbur is ook een monteur die kennis en ervaring
heeft met de nieuwste technieken zoals het
plaatsten van een warmtepomp. Hij is een van de
monteurs die dit bij Van Gemert doet en kan. Sinds
kort zijn daar ook nieuwe opleidingen in voor
monteurs (koeltechniek). “Collega Roy is leerlingmonteur en hij loopt met mij mee in Veghel. Hij is
nu met deze nieuwe opleiding begonnen. Het is
weliswaar een compleet andere techniek, maar
qua installatie lijkt een warmtepomp veel op een
cv-ketel. Je moet net zo goed leidingen leggen
bijvoorbeeld. Bij nieuwe technieken lees ik me
vooraf altijd goed in en bij het installeren moet je
ook slim na blijven nadenken, daar hou ik wel
van!” lacht Wilbur.

www.vangemertbv.nl | Fijne carnaval!





Homeopathie,
een milde en
effectieve
geneeswijze voor
uiteenlopende
klachten.
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Dag en nacht bereikbaar op
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0478 588 889

Martin Gaus Hondenschool
Boxmeer -Venray

Keizersveld 54, 5803 AN Venray
www.goemansuitvaartzorg.nl

Jolande Segers geeft op haar trainingslocatie in Overloon
puppy stuifin, basiscursus en diverse vervolgtrainingen.

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

Voor meer informatie: www.martingausboxmeervenray.nl

Stichting Recreatie en Meer krijgt feestelijke cheque van NSGK
Op 1 februari heeft de stichting feestelijk bezoek
gekregen. De stichting ontvangt een bijdrage van
maar liefst 20.000 euro van NSGK, de Nederlandse
Stichting voor het Gehandicapte Kind. Die is, als
verrassing, symbolisch overhandigd met een ballonnencheque.
Stichting Recreatie en Meer is bezig een natuurlijke
speel- en ontmoetingsplaats te realiseren, waar kinderen met en zonder handicap samen kunnen spelen. De bijdrage van NSGK is bedoeld voor de inrichting van de natuurlijke speel- en ontmoetingsplaats.
Renuka en Harald hebben de cheque in ontvangst
gekregen van mevrouw Ingrid Zwets-Pelkmans van
NSGK. Wij zijn blij met deze geweldige bijdrage:
“het geheim om je doel te bereiken bestaat uit
slechts 1 woord; doorzetten aldus Renuka van Gaal”

Agenda
2018
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, Receptie, Stunt, After
Roetsj Bal

NSGK is het goede doel voor kinderen en jongeren
met een handicap. De stichting steunt jaarlijks honderden projecten op het gebied van spelen, leren,
wonen, werken en voorlichten. Met als doel dat kinderen en jongeren met en zonder handicap als vanzelfsprekend samen kunnen leven. Dat kan dankzij
de steun van donateurs en vrijwilligers.
Verder heeft Stichting Recreatie en Meer op 19 januari een cheque van Jan Linders van maar liefst
944 euro over heel 2017 ontvangen. Wij willen alle
mensen bedanken die hun lege flessen hebben ingeleverd tbv onze stichting, actieproducten hebben
gekocht en/of aan de activiteiten hebben deelgenomen. “Waarom moeilijk doen als het samen kan.”
Tot slot ontvangt de Stichting 4000 euro van Stinafo
en 7500 euro van Dowilvo. Hiermee komt de teller
boven de 115.000 euro.

11, 12 en 13 februari
Carnaval
18 februari
KBO, Uit op zondag met “Het
verleden van Overloon”, 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
24 februari
A.V. Sporting, Start hardloopcursus, bij Raaijhal, 9.00 uur
28 februari
OVO, thema TBS kliniek Venray,
De Pit, 20.00 uur
1 maart
Overloonse bedevaart, Bedevaart
Smakt, 14.30 uur
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Ontmoetingspunt ‘t HELDER
Ruimte voor úw ideeën!
Di. 13 febr. Workshop ‘Koor van dit Moment’
20.00 uur
met Jan Gommans www.stemmenmakerij.nl
Aanmelden: jan@stemmenmakerij.nl
Za. 24 febr. Dagworkshop Tarot met Petroesjka Splint
Aanmelden: ’t Helder
10.30 uur
Zo. 25 febr. Ontmoeting ‘De kracht van jouw wortels’ door
ritueel begeleider Dorien van Dijck 14.15 uur
Aanmelden: dorien.vandijck@hotmail.com

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
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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
3 april
Oker, open repetitie, 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
10 april
Oker, open repetitie, De Pit, 20.00
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
4 november
Kindermarkt, Kinderkleding- en
speelgoedmarkt, De Pit
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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SPESJAAL VASTELAOVESRESÉPT
‘NE GOEJEN BÒJJEM
'K"'sh>DK>d/^KW
ÁNGEKLEEJDE KÂLDESCHÒTTEL
s^d>Ks^ZhE,
WAERM VLEJS

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

HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS

VERKOOP
•

Nieuwe en gebruikte
aanhangwagens en
paardentrailers

•

Onderdelen van alle
merken

ONDERHOUD

•

Reparatie en keuring
van alle merken

VERHUUR
•

Aanhangwagens en
Paardentrailers

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

henckensoverloon.nl

De Oude Molen 3, 5825 KA Overloon
Tel. 0478-640304 | henckensoverloon.nl
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WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON

info@detapasproeverij.nl
dϬϲͳϭϮϵϵϭϵϳϵ

Warme Bakker Degen
Twan Wilmsen | 06 51 252 699 | www.awing.nl
Voor computers, printers, wifi, cartridges,
Routers, onderhoud en reparatie.

Reclame: 14 t/m 17 februari
• Rijstevlaai + slagroom € 10,35
• Zonnebrood
€ 2,35
• Croissant
€ 0,65
Reclame: 19 t/m 24 febuari
• Appelkruimelvlaai
€ 7,35
• Spelt meergranen donker € 1,90
• 8 Zachte broodjes + 2 gratis
Irenestraat 2 Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.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
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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

21 februari
14 februari 20.00 uur

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

