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Voor de tweede keer werd in Over-
loon op de 11e van d’n 11e een Plein-
feest georganiseerd. “Vör de Kerk op 
‘t Plein” vond wederom plaats, zoals 
de naam al doet vermoeden, pal voor 
de kerk op het 14 Oktoberplein.

Waar de eerste editie vorig jaar een kleine 1000 bezoe-
kers op de been bracht, waren er deze keer ruim 2000 
prachtig uitgedoste feestvierders aanwezig bij de fees-
telijke aftrap van het carnavalsseizoen, wederom geor-
ganiseerd door De Huibuuke in samenwerking met de 
Overloonse Horeca en gemeenschapshuis De Pit.

Nadat een half uur eerder afscheid was genomen van 
de Prins van afgelopen jaar, Prins Stan I, werd het eve-
nement om exact 11.11uur geopend door presentator 
Barry van Opbergen en burgemeester Karel van Soest.
Daarna begon het dagvullende programma met arties-
ten als DJ Ricky Corony, De Roojse Hofkapel, Bjorn & 
Mieke, Hoondervel, Marleen Rutten, Pruuf Mar en vele 
anderen.

Tussendoor, omstreeks 14.11u, werd het nieuwe Prin-
senpaar der Huibuuke gepresenteerd. Prins Frank III 
(Frank Henckens) zwaait deze Carnaval de scepter over 
De Huibuuke, bijgestaan door zijn Prinses Angela de 
Kleijn.

Frank (47) en Angela (46) zijn al sinds jaar en dag be-
kende gezichten in het Overloonse Carnavals- en uit-
gaansleven. Geen activiteit laten zij links liggen en 
meer dan eens dragen zij hun steentje bij aan de orga-
nisatie ervan.

Frank stelde Johan Loof voor als zijn persoonlijk ad-
judant. Daarnaast maakten vrienden Sjoerd Vloet en 
Jeroen van de Rakt de Raad van Elf compleet.

In de vroege avond kwam het feest teneinde en kon 
de organisatie terugkijken op een meer dan geslaag-
de dag. Een traditie is defi nitief geboren: de volgen-
de editie van “Vör de Kerk op ‘t Plein” vindt plaats op 
maandag 11 november 2019.

Prins Frank III
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Het mag geen naam hebben

Security bij 11e van d´n 11e Pleinfeest - ietwat overdreven- het lijkt wel de intocht van Sinterklaas…!

11-11-2019 Snipperdag!!!

Torenleed - hij is niet meer, hij was moe…

‘n Neej thema òp de website!

Ien ‘t hart van òns 
dörp is ‘n neej groët 

gebouw verreze, ‘n appartementecomplex vör se-
niore, die vroeger ok wel âlde van dage wiere ge-
noemd. Ok de bewoners van Huize Loôn gón hier 
nó toe verhuûze. ‘t Klaoster, zóas ‘t gebouw án de 
Engelseweg beej de wá aldere Lónders bekend stöt, 
blieft laeg âchter. Dè inspirierde Peter Loonen um ‘n 
stuk te schriêve ovver ‘t klaoster van vroeger.
Zóas gewoënlek wille weej wer wá woorde/uut-
drukkinge án òllie vörlegge:

• onder d’n draod dörgewaeid
• mik ien ’t sop

As ge wet wat ‘t betaekent en of ‘t wel echt Lóns is, 
lót dan van òw huure.
Kiek mar ‘s òp de site, veul laes en kiêkplezier! En as 
âltied: hedde òpmerkinge, commentaar of sugges-
ties vör ánvulling van ònze woordelieste lót ‘t dan 
wiëte via ‘t gasteboek of de mail. Weej huure gaer 
van òllie. 

 Wies wer ‘s!

Lónse Huiskamertheatertour 

Overloon – Na een succesvol-
le primeur in 2016, vindt de tweede editie van de 
Lónse Huiskamertheatertour plaats op woensdag 
12 en donderdag 13 december. De organisatie is in 
handen van Het Overloons Toneel. De kaartverkoop 
is inmiddels gestart.

Tijdens de Lónse Huiskamertheatertour kunt u op 
één avond genieten van maar liefst vier verschillen-
de uitvoeringen. Onder begeleiding van een gids 
wandelt u met een groep van maximaal 15 perso-
nen naar in totaal vier huiskamers ergens in Over-
loon. Daar wordt u telkens verrast 
met een voorstelling van ongeveer 
20 minuten, uitgevoerd door spe-
lers van Het Overloons Toneel. 
De vier voorstellingen zijn alle-
maal anders. ‘Afblijven’ gaat over 
de mooie, schrijnende en lastige 
momenten van een dochter en 
haar dementerende moeder. In 
‘Goddelijk’ ontmoet een toevalli-
ge voorbijganger god. In ‘Aftellen’ 
zien we een op elkaar uitgekeken 
echtpaar met bijbehorende niet 
uitgesproken ergernissen. Tot slot 
denken twee vrouwen in ‘Ik wou 
dat ik jou was’ dat het gras bij de 
buren groener is.

Data en kaartverkoop
De Huiskamertheatertour start op woensdag 12 en 
donderdag 13 december om 19.30 uur bij ‘de Pit’. 
Deelnemers dienen uiterlijk 19.15 uur aanwezig te 
zijn. De tour eindigt eveneens in de Pit, alwaar u 
nog even kunt napraten onder het genot van een 
drankje. Kaarten zijn voor €10,00 te koop bij Shop 
Jacobs (Vierlingsbeekseweg 3) of via de leden van 
Het Overloons Toneel. Per avond zijn maximaal 60 
kaarten beschikbaar.

Foto: Albert Hendriks
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Kerkberichten

Vieringen 24 november – 8 de-
cember

Zaterdag 24 november 19.00 uur 
Feest van Christus Koning
Gebedsviering met medewering 
van het koor A Djambo

Zondag 25 november 10.30 uur 
Feest van Christus Koning
Eucharistieviering met medewer-
king van het Theobalduskoor

Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Jeanne Willems en 
Wim Nabuurs
Koor: Theobalduskoor

Intenties voor de beide vieringen 

op 24 en 25 november:
Jaargetijde is voor Harrie en Chris-
tina Cremers-Litjens; de intenties 
zijn ook voor pastoor Henk Tol-
boom, de overleden familie An-
derson, Bert Derks vanwege zijn 
verjaardag en zijn overleden fa-
milie, Gerta Stappers-Cornelissen, 
Jos de Greef, de overleden fami-
lie Van Keijsteren-van Hout-Scha-
minée, de familie Crooijmans-Ger-
rits, Dré Bol vanwege zijn 
verjaardag, Truus Kerkhof-Jans-
sen vanwege haar verjaardag en 
Paul Kerkhof, Sjang Crooijmans, 
Harrie Crooijmans-van Duuren, 
Truus Jans-Crooijmans.

In de Allerzielenviering op 4 no-
vember zijn kaarsen aangesto-
ken met daarop de naam van de 

overledenen van het afgelopen 
jaar. Deze kaarsen branden in de 
maand november in de vieringen. 
Op zaterdag 24 november, na de 
gebedsviering (aanvang 19.00 
uur) of zondag 25 november na 
de eucharistieviering (aanvang 
10.30 uur) kunnen de nabestaan-
den deze kaarsen mee naar huis 
nemen om thuis ook te laten 
branden. In de uitnodiging voor 
de Allerzielenviering hebben wij 
dit immers ook vermeld.

Zondag 2 december 10.30 uur
Eerste zondag van de Advent
Eucharistieviering en Kinder-
woorddienst

Voorganger: nog niet bekend
Acolieten: Gerda Willems en Ans 

Uitnodiging voor de Kinderwoorddienst op zondag 2 december 
aanvang 10.30 uur in de H. Theobalduskerk te Overloon.

Beste ouders/verzorgers en kin-
deren van groep 1 t/m groep 8.
Wil je samen met andere kin-
deren ook meedoen in de Kin-
derwoorddienst: kom gerust 
eens meedoen. De kinderen 
die komen vinden het altijd erg 
gezellig. Je mag ook kinderen 

meebrengen, je hoeft niet gedoopt te zijn. Iedereen 
is van harte welkom. Vooral als je de Eerste Commu-
nie gaat doen, of net gedaan hebt, is dit echt iets 
voor jou! 
Het thema van deze zondag is: 

Vol verwachting…
Op dit moment ben je, denk ik,Vol verwachting wat 
je van Sinterklaas zult krijgen. Pakjesavond komt 
al heel dichtbij! Maar je kunt ook vol verwachting 
zijn over iets anders. Stel je eens voor dat je juf of 
meester een paar maanden niet meer op school is 
geweest. En dan komt de directeur in de klas ver-
tellen dat je juf of meester de volgende week weer 
terugkomt. Wat is iedereen blij, ze gaan samen iets 
voorbereiden om er een heel feest van te gaan ma-
ken. Zo heeft Jezus vandaag ook iets te vertellen 
aan ons! Iets waar we met veel plezier ons op gaan 
voorbereiden de komende maand. We gaan ons 
vandaag op de 1ste zondag van de advent voorbe-
reiden op………….. Wie weet wat er op het stippel-

lijntje ingevuld moet worden? Wij horen het graag 
van jullie.

Jij komt toch ook weer?

Wat is een kinderwoorddienst?
Wij hebben voor de kinderen in een aparte ruimte 
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 bé-
tje eng vindt, mogen je papa of mama/opa of oma 
meelopen.
Jullie horen hier 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. 
Jij komt toch ook weer?  ……en als je het erg leuk 
vindt: we zijn elke eerste de zondag van de maand 
in Overloon.
Voor vragen kun je altijd contact met me opnemen: 
Gerda Willems 0478 642213
Tot dan allemaal.

De volgende kinderwoorddienst is op zondag 6 
januari 2019
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Bereikbaarheid Parochie  Maria,
Moeder van de Kerk

Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende 
adres: Lepelstraat 13/A, 5845 BK St. Anthonis,
tel. 0485-471246. 

Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken 
zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te berei
ken onder telefoon 06 23 88 78 60.

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

Binnenlopen in de pastorie
op zondag- of dinsdagmorgen

Iedere zondag na de viering is er gelegenheid om 
binnen te lopen in de pastorie voor het opgeven 
van een intentie, een praatje, samen een kopje 
koffi e drinken, voor een vraag of als u iets te mel-
den hebt.

Elke dinsdagmorgen is de pastorie eveneens hier-
voor geopend van 10.00 – 11.30 uur. Wel even 
aanbellen! Ook de kerk is dan open voor het op-
steken van een kaarsje en een gebed.

Abels
Koor: Theobalduskoor

Kosterdienst

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

24 november vanaf 18.00 uur bij 
de gebedsviering
Jos van de Pas, tel. 641268

25 november – 1 december
Jan Hendriks, tel. 641753 

2 december – 8 december
Tiny Willems, tel. 641814

Vieringen in Huize Loôn

Maandag 26 november 19.00 uur
Eucharistieviering

Maandag 3 december 19.00 uur
Eucharistieviering

TV-uitzendingen

U kunt via de Omroep Land van Cuijk, voorheen de 
BLOS RTV Boxmeer, naar de uitzendingen kijken via 
kanaal 40. De uitzendingen zijn te ontvangen voor 
Ziggo abonnees, via kanaal 40 en voor KPN abon-
nees, via het kanaal van KPN. De digitale TV-pro-
gramma’s zijn, behalve in de gemeente Boxmeer, 
ook te zien in, onder andere, de gemeenten St. 

Anthonis, Mill en St. Hubert, Cuijk, Grave, Uden, 
Veghel en Landerd. 

Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bij-
zondere feestdagen en op de vierde zaterdag van 
de maand, (in de maand november op 24 november) 
worden de vieringen uitgezonden vanuit de kerk via 
het TV kanaal Omroep Land van Cuijk. 

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 2 en 9 
december bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf ver-
meld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze 
uiterlijk dinsdag 27 november op te geven. U heeft 
daarvoor de volgende mogelijkheden:
Met een envelop in de brievenbus naast de voor-
deur van de pastorie of in de pastorie op zondag-
morgen 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 recht-
streeks contact opnemen met het secretariaat 
van de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel. 

06-23887860.
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij de
dienstdoende koster een kennisgeving van overlij-
den is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende mo-
gelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden
geluid en zal melding worden gedaan op de paro-
chiesite: www.theobaldusparochie.nl

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

Voor vragen of andere zaken kunt u zich richten 
naar het e-mailadres info@theobaldusparochie.nl
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Vijf jaar ‘t Speelkeukentje

Wie kent dat 
leuke oude 
boerderijtje 
daar aan de 
R o n d w e g ? 

Inderdaad, er staan daar meer leuke oude boerde-
rijtjes. Maar dat woonboerderijtje genaamd “De 
Keuken”, gebouwd in 1911!

Vele jaren heeft dit huis dienst gedaan als boerde-
rij met koeien, varkens en tuinbouw. Het voelde als 
een lot uit de loterij om samen met mijn man All ons 
droomhuisje van de Familie Ewals zeven jaar gele-
den te kunnen kopen! Het is een schitterend plekje 
tussen de grote bomen en het boerenleven om ons 
heen. Dat maakt de kinderopvang op deze plek zo 
uniek.

Want ik (Joyce van Glabbeek) heb hier vijf jaar gele-
den mijn droombaan weten te realiseren genaamd 
’t Speelkeukentje. Een kleinschalige gastouderop-
vang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
Van dinsdag tot en met vrijdag spelen we naar har-
tenlust in de knusse groepsruimte aan huis of bui-
ten in de grote tuin met speeltoestellen, diertjes en 
een moestuin.

‘s Ochtends vroeg komen de eerste kinderen al om 
7.00 uur vol enthousiasme binnen rennen!
Eerst gaan we gezellig ontbijten om vervolgens lek-
ker te gaan spelen. Door de dag heen doen wij aller-
lei activiteiten rondom een bepaald thema. Ben je 
nieuwsgierig? Kijk maar eens op de facebookpagina 
van ’t Speelkeukentje!

Ik vind het fi jn om deze jonge kinderen al het een 
en ander mee te geven op verschillende ontwikke-
lingsgebieden voordat ze naar school gaan. De the-
ma’s waarmee ik de kinderen uitdaag om te leren 

geven mijn dagelijks werk als pedagogisch mede-
werker een boost van creativiteit en enthousiasme.

Wat een genot om zo thuis je werk te mogen uit-
voeren. 
Samen met mijn eigen drie kinderen Joep (11), 
Wout(10) en Guusje(11 maanden) voelt het iedere 
dag als een grote gezellige familie. 

1 December gaan we een feestje vieren want dan 
bestaat ’t Speelkeukentje 5 jaar! 
En daar ben ik apetrots op! 

Met nieuwbouw in zicht, 
gaat Huize Loôn bijna dicht 
Kerstmarkt vol met vertier, 

In Hof van Loon, gaan we wonen met veel plezier 
Kerstmarkt  Zaterdag 15 december 

in Huize Loôn  

Met vele kraampjes, live muziek en een heerlijk glas Glühwein of warme 
chocolademelk. van 11.00u.- 16.00u. U bent allen van harte welkom!! 

Entree gratis!!�
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Vogelhuisje timmeren

Op de woensdagmiddagen 14, 21, 28 
november en 5, 12, 19 december kun je 
van 14.00-16.00 uur op Landal de Vers 
een vogelhuisje komen timmeren en 

versieren.

De kosten zijn €5,-per kind.

Vanaf 6 jaar. Inschrijven tot twee da-
gen van te voren via
devers@landal.com

Ook leuk voor een kinderfeestje, be-
spreek met ons de mogelijkheden.

D’r is unne tied van kómme en van goan
D’n tied van goan is now gekómme …

Wij danken iedereen voor de fi jne woorden en 
kaarten die wij mochten ontvangen na het over-
lijden van

Gerrit Jacobs
(Gerrit de Slegter)

Met trots kijken wij als familie terug op een 
mooi en waardig afscheid.

Mia
Gert-Jan en  Ria

Jorn, Thijn, Marlot en Koen
Erik en Ellie

Tom en Mieke, Jos
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Toren Overloon wordt gesloopt

De toren in Overloon wordt zo snel mogelijk ge-
sloopt omdat deze niet meer veilig is. Door metaal-
moeheid zijn scheuren ontstaan die in de loop van 
de tijd erger worden. 

Het afbreken van de toren kost de gemeente on-
geveer € 10.000. Het bedrijf dat de toren in 2009 
bouwde, heeft de onderzoekskosten en eerdere 
herstelwerkzaamheden van ruim € 22.000 voor zijn 
rekening genomen. Daarnaast betaalt het een ver-
goeding van € 25.000 als ‘economische restwaarde’.

De kosten voor het verstevigen van de constructie 
liggen tussen de € 300.000 tot € 450.000. Het bou-
wen van een nieuwe toren zou tussen de € 200.000 
tot € 300.000 gaan kosten. Daar wordt op dit mo-
ment niet voor gekozen. 
Wethouder Jeu Verstraaten: “Het is heel jammer, de 
uitkijktoren heeft vanaf het begin veel bezoekers 
gehad en was echt een aanwinst. Veiligheid gaat 
uiteraard voor alles. De toren is destijds met subsi-
diegeld voor € 98.373 gebouwd. Als college vinden 
we de kosten te hoog om op dit moment de toren 
te laten verstevigen of een nieuwe toren te laten 
bouwen”. 

Historie PTT Post Overloon in een notendop…
In de trein naar Venlo spraken we Peter 
Borghs op een van z’n laatste werkdagen 
op weg naar postkantoor Venlo. Van Vier-
lingsbeek tot Venlo heeft hij verteld over 
45 jaar Post. Stof voor een interview, was 
onze gedachte. Dat interview volgt later in 
onze rubriek `In gesprek met…`.  Bij dat in-
terview overhandigde Peter ons een boekje 
uit 1989 over de geschiedenis van de post in 
Overloon, samengesteld door Toon Giezen 
bij gelegenheid van Toon’s 40-jarig dienst-
verband bij PTT-post.

Bekende en markante Overloonse postbe-
ambten en historische feiten uit het ver-
leden passeren in dit boekje de revue. We 
hopen u een plezier te doen met onder-
staande beknopte samenvatting daarvan.

In 1916 krijgt Overloon een eigen postkantoor (zie 
foto). 

In 1944 is het postkantoor zodanig beschadigd door 
bommen, dat er niets anders meer overbleef, dan het 
te slopen. Tegen de voorgevel ziet u de mast met be-
drading voor de telefoonaansluiting. In die tijd was te-
lefoneren een heel bijzondere gebeurtenis. De eerste 
die gebruik maakte van de telefoon was Driek Peeters. 
Het oude postkantoor stond op dezelfde plaats waar 
nu het tegenwoordige postkantoor staat. Dat is Ven-
rayseweg 14, tegenover IJssalon Clevers, waar Dien 

Giezen-Raaijmakers (Dien van de pôst) woont.

M.C. Vijgenboom
2 april 1917
M.C. Vijgenboom brievenvergaarder Overloon, mach-
tiging ontvangen om haar ambt als zodanig van kan-
toorhoudster aldaar te bekleden.
Onze minister is belast met de uitvoering van dit be-
sluit.
’s-Gravenhave den 5 april 1917
(get) Wilhelmina.
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Verloren,
ca. 3 maanden geleden deze,

voor mij erg dierbare ring
(van trouwringen gemaakt).

Tel. 0638933034

Gezocht: hulp in de huishouding

Fijn als iemand ons tweewekelijks 4 uur mee 
kan helpen in de huishouding! 

T. 06 – 419 111 31

Tel.nr. 06-30595075

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

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

Puzzel mee en win
Deze keer prijzen beschikbaar gesteld 

door BLOEMS en
RESTARIA LOON.

Zie pagina achteraan.
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Hent Verdijk
Hent Verdijk, alias Hent d’n Boj (postbode), was al 
in 1914 als besteller met postzaken aan huis van-
uit kantoor Vierlingsbeek overgeplaatst naar Over-
loon. Met het nieuwe postkantoor krijgt Overloon 
ook een hulptelegraaf- en telefoonkantoor.
Hent Verdijk is volgens bovengenoemd boekje ge-
boren te Boxmeer op 29 juli 1881. Op 55-jarige leef-
tijd gaat Hent met pensioen, maar gaat dan nog 
zeker niet op zijn lauweren rusten. Hent Verdiek 
(van de paoters, zeggen ze in Overloon); van zijn 
zeven zonen zag hij er vier als priester intreden bij 
de Paters van de H. Geest en nog een als broeder 
in diezelfde orde. De paters hadden versterking 
nodig voor het korps adressenschrijvers. “Ik wil het 
wel doen”, zei Hent. Hij schreef in zeven jaar tijd 
in totaal een miljoen adressen voor de paters van 
de H. Geest, want de missie heeft uw steun nodig, 
was het devies. “Als ik poot aan speel haal ik er ’n 
duizend per dag”. Hent overlijdt op 3 januari 1967 
op 86-jarige leeftijd. 

Jan Fransen
Besteller Jan Fransen komt op zijn 20-ste in dienst 
van de PTT met als standplaats Overloon. Jan blijft 
het ambt en de standplaats Overloon 40 jaar trouw. 
Jan heeft zich in die jaren doen kennen als een 
plichtsgetrouw dienstman, een man van stiptheid 
en van de klok. Steeds heeft Jan de post per fi ets be-
zorgd; als het weer dat niet toeliet, ging hij te voet. 
Duizenden kilometers werden door hem in die jaren 
afgelegd. In vroegere jaren moest hij eerst nog de 
post gaan afhalen op het station van Vierlingsbeek. 
Regen,wind, sneeuw en ijzel heeft Jan getrotseerd. 
En de gemeenschap Overloon zijn bijzondere trou-
we diensten verleend. 4 November 1972 vierde Jan 
in Hotel Deriet zijn 40-jarig dienstjubileum.
Het verslag meldt verder: De vele kadoos en bloe-
men getuigden van de achting , die postbode Jan 
Fransen in de loop van die 40 jaar in Overloon heeft 
verworven. Het is maar dat u het weet…!

Helm Loonen
1946
Zeer strenge winter. Besteller W. Loonen bezorgde 
de post te paard.
Helm Loonen, niet alleen als postbode maar ook 
als verenigingsman timmerde hij altijd aan de weg. 
Hij was medeoprichter en geruime tijd bestuurslid 
van SSS´18. In 1985 werd hij benoemd tot Erelid 
van SSS´18. Loonen was ondermeer scheidsrechter 
en rapporteur van de amateurscheidsrechters van 
de KNVB. Hij schreef ook artikeltjes van alle SSS´18 
wedstrijden voor de weekbladen. In 1978 werd 
Helm benoemd tot Huibuuk van het jaar. 
Ook genoot hij in Overloon bekendheid als corres-
pondent van het Dagblad voor Noord-Limburg een 
functie die hij vijftig jaar met veel toewijding uit-
oefende.
In mei 1988 is op 85 jarige leeftijd de oud besteller 
en voetbalnestor Helm Loonen overleden.
Op zijn bidprentje wordt Helm “koning voetbal”-

genoemd.

Bertha Cuypers kantoorhoudster
In “telegramstijl” beschrijft het boekje het arbeid-
zame leven van kantoorhoudster Bertha Loef-
fen-Cuypers.
22 augustus 1952
Nieuwbouw hulpkantoor Overloon in gebruik ge-
nomen. 
Nu woonhuis van de familie Keijsers-Vink, Venray-
seweg 8.
Mejuffrouw H.A. Cuypers verblijvende te Geysteren 
postkantoorhoudster der PTT. 
 1 mei t/m 30 november 1964
Wegens huwelijk van H.A. Cuypers werd huisves-
ting van hulppostkantoor aan de Venrayseweg 8 
verplaatst naar F. School Vierlingsbeekseweg 5 te 
Overloon.
November 1964
In het ziekenhuis te Venray is vrij onverwachts 
oud-kantoorhoudster Bertha Loeffen-Cuypers over-
leden. Verleden jaar ging zij om gezondheidsrede-
nen met vervroegd pensioen. Mevrouw H.A. Loef-
fen-Cuypers heeft ruim 40 jaar dienst gedaan bij de 
PTT, waarvoor zij in 1962 een oorkonde in ontvangst 
mocht nemen.

Toon en Dien Giezen
1 oktober 1961
A.H. Giezen Vortum-Mullem benoemd tot kantoor-
houder te Overloon. Vestiging woning van H.A. 
Cuypers aan de Venrayseweg 8.
In november 1964 openen Toon en Dien Giezen 
hun nieuwe postkantoor aan de Venrayseweg, op 
de plaats waar ook het eerste postkantoor heeft 
gestaan. (tegenover IJssalon Clevers). Het noodkan-
toor in het pand van F. School aan de Vierlingsbeek-
seweg heeft dan defi nitief afgedaan. 

Op zaterdag 21 november 1964 hopen wij het nieu-
we hulppostkantoor, Venrayseweg 14 te Overloon 
te openen.
Om 11.00 uur zal de Z.E. Heer Pastoor M. van Box-
tel het nieuwe gebouw inzegenen, waarna de ope-
ningsplechtigheid zal plaats vinden.
Bij de opening en de navolgende receptie nodigen 
wij u gaarne uit. 
A. GIEZEN-RAAYMAKERS

Onder de kop “Loonders” in hun sas met nieuw 
postkantoor, doet de krant uitgebreid verslag van 
deze offi ciële gebeurtenis. 
Per 1 maart 1978 wordt Toon overplaatst naar kan-
toor Boxmeer en wordt Dien benoemd tot kantoor-
houdster in Overloon. 
Noot van de redactie: Toon Giezen is op 20 januari 
2018 op 85-jarige leeftijd overleden.

Peter Borghs
In een volgende uitgave van Ons Eigen Erf springt 
onze correspondente bij Peter Borghs achterop de 
fi ets voor zijn postmemoires… 
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December, gezelligheid bij PLIEN
Het leuke winkeltje aan de

Museumlaan/het Museumpark

Hier vindt u van alles met een knipoog naar vroe-
ger. Naast alles voor de Modelbouw, de atelierhoek 
en vintage, ook (oud) speelgoed, souvenirs, siera-
den en nog veel meer. In december veel leuke en 
bijzondere kerstspullen en leuke kadootjes zowel 
voor de Sint als de Kerstman, én . .
in december een leuk pre-
sentje bij uw aankoop. 

Loop eens binnen en kijk eens 
rond bij PLIEN. 
Dit mag u niet missen,
HoHoHo, Gezellig !

See you soon, PLIEN
Geopend: Woensdag t/m Zondag 12.00 - 17.30
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Nieuws van de Verjaardagenactie

“We gaan naar Kees”, hoe vaak 
hebben we dat de laatste maan-
den niet horen zeggen. Gereed-
schapskisten, poetsmiddelen, 

huishoudtrapjes, al ’n enkel aanhangwagentje met 
huisraad, het komt allemaal voorbij bij het nieu-
we “Hof van Loon”, midden in ons dorp. Een ware 
Overloonse volksverhuizing komt op gang. Binnen-
kort gaat een fl ink aantal dorpsgenoten hun ver-
trouwde huisje verlaten om hun geluk en rust (zón-
der tuin!) te vinden in het jongste bouwproject van 
Kees in het hart van ons dorp. In al die vertrouwde 
huisjes komen weer nieuwe bewoners, meestal ook 
inwoners van ons “moie Loën” en bij hun huizen 
komen ook weer andere fi etsen op de stoep. 

Houdt dan als Verjaardagenactie maar eens je ad-
ministratie op orde. Annie Vloet is er maar druk 
mee. Daarom ons vriendelijke verzoek om ook de 
Verjaardagenactie een verhuisbericht te geven, via 
de collectant in uw buurt of door middel van een 
e-mailtje aan janvloet@outlook.com. Onze dank is
groot!
Oh, ja, ook onze dank aan de jarigen van oktober.
Met € 411,06 deed u weer ’n mooie duit in het zakje
voor het kinder- en jeugdwerk in ons dorp.
Alle verhuizers een goede woon gewenst in uw
nieuwe thuis en volgende keer meer nieuws van…

Stichting Verjaardagenactie Overloon 

Vrijheid is er gekomen tegen een hoge prijs. 
Gedenk degenen die hier waren en hun toekomst hebben weggegeven 

Voor jouw recht, om vandaag alles te doen wat je wilt

In 2019 is het 75 jaar geleden dat Overloon werd 
bevrijd.  In 2020 word de bevrijding van geheel Ne-
derland gevierd.

Hierop vooruitlopend, heeft een werkgroep, als 
voortvloeisel uit de werkgroep Vliegtuigcrashes en 
noodlandingen in WO2 in de gemeente Boxmeer, 
het plan opgevat om met kerstmis de gesneuvelde 
soldaten die op het geallieerde oorlogskerkhof in 
Overloon liggen, te eren met een kaarsje.

Dit initiatief, “lichtjes op oorlogsgraven” is niet 
vreemd in Nederland. Op meer dan 180 geallieer-
de kerkhoven in Nederland wordt dit gedaan. Ook 
in Overloon is dit al eens gedaan, destijds door Boy 
Sijberts. Boy richt zich komende jaren volledig op 
het geallieerde oorlogskerkhof in Venray (Hoender-
straat).

Onze werkgroep begint deze actie 
met een presentatie, op 10 december 
2018,  voor de groepen 7 en 8 van 
de Josefschool, door de heer Joop 
Hendrix, lid van de ‘Planehunters’ en 
onderzoeker van onze werkgroep. 
Joop is ex-piloot en instructeur van 
de luchtmacht. Een icoon voor wat 
betreft het bergen van oorlogsvlieg-
tuigen (WO2).

Daarna volgt, met ondersteuning van 
Supermark Plus Verbeeten (Overloon 
/ Vierlingsbeek), Bolsius Kaarsen Box-
meer en Museum van Postzegel tot 
tank in Groeningen, op maandag 24 
december 2018, om 15.30 uur het 
aansteken en plaatsen van de kaar-

sen op het kerkhof aan de Vierlingsbeekseweg. 
Hierbij zijn de leerlingen van de Josefschool, bij 
voorkeur met hun ouders, en alle andere geïnteres-
seerden, van harte welkom om mee te helpen. 

Sommige soldaten zijn niet in Overloon of directe 
omgeving gesneuveld. Toch herdenken en eren wij 
hen hier in Overloon, en zien hen als onze bevrij-
ders.

Voor meer informatie:

Leo Janssen
Stevensbeekseweg 17d
5825JB Overloon
0478 582175 / 06 53693428
e-mail: luchtoorlog@boxmeer4045.nl

“lest we forget”
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KERSTMARKT
Poor t  van Loon

z a t e r d a g  8  d e c
11.00 uur -  18.00 uur,  kers tmarkt

18.00 uur -  23.00 uur,  Ladies  &  Gents Night

z o n d a g  9  d e c
11.00 uur -  18.00 uur,  kers tmarkt

grat is

entree

O V E R LO O N S W E G  1 0 A  V I E R L I N G S B E E K  |  W W W. P O O R T VA N LO O N . N L
m e e r  i n f o :  w w w. f a c e b o o k . c o m / p o o r t v a n l o o n

Op Ladies  &  Gents Night  diverse specia ls:
Wo r k s h o p  K e r s t s t u k  M a k e n  €  3 0 , -  p . p . *

S t o e r e  B B Q  Wo r k s h o p  €  3 0 , -  p . p . *
C h e f ’ s  D i n n e r  3 - g a n g e n  €  2 9 , 5 0  p . p . *

H a n d m a s s a g e  |  V i s a g i e  |  Ta s t i n g s  |  E n t e r t a i n m e n t  e t c .

* o p  r e s e r v e r i n g ,  d e z e  z i j n  i n c l .  w e l k o m s b u b b e l  &  B i t e s
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Natuurwerkdag 2018
Weekendkamp welpen

In het weekend van 2-3-4 novem-
ber verbleven onze welpen en 

hun leiding in en rondom hun hol, de blokhut aan 
de Kleffen. Het was heerlijk herfstweer, dus het kon 
niet anders dan volop genieten worden. Na een ge-
slaagd avondspel volgde ook een geslaagde nacht-
rust, al waren de meningen daarover nogal verschil-
lend. Iedereen was in ieder geval op tijd wakker en 
benieuwd wat de dag brengen zou.

Zoals algemeen bekend staat de natuur hoog in 
het vaandel bij de leden van de scouting. Zij spelen 
graag en vaak in de natuur en hebben daar veel van 
hun activiteiten. Zij hebben ook zorg voor de na-
tuur, zoals te zien is bij het meedoen aan de jaarlijk-
se Opschoondag in maart. Ook het programma voor 
zaterdagmorgen staat in het teken van de natuur.

Al enkele jaren doen de welpen mee aan de Lan-
delijke Natuurwerkdag. Samen met de Bosgroep 
Loonse Duinen hebben ze ook deze keer de hele 
ochtend gewerkt om een stukje natuur, gelegen aan 
het fi etspad langs het museum en achter De Vers, 
er weer fraai te laten uitzien. Onder de deskundige 
leiding van de leden van de bosgroep is dat ook pri-
ma gelukt.
Veel van wat er op deze plek niet thuis hoort is ver-
wijderd, en met name de jeneverbessen kunnen 
weer vrijuit “waggelen” in de wind!

Het werken met zagen en snoeimessen en ook het 
gewoon met de hand of een schop jonge berken uit 
de grond halen deden de kinderen met veel plezier. 
Tijdens al deze werkzaamheden vertelden de ”bos-
groepmensen” ook nog het een en ander over de 
planten, bomen, struiken en dieren die in dit gebied 
voorkomen.

In de pauze werden de welpen getrakteerd op limo-
nade en zelfgebakken cake en die gingen er goed 
in. Weer energie genoeg om nog een uurtje door te 
gaan met opschonen en opruimen. Toen de welpen 
moe en voldaan weer terug wilden keren naar de 
blokhut, wachtte er nog een verrassing, of eigenlijk 
twee.

De Bosgroep had van het Brabants Landschap kleine 
waaiers gekregen die je kunnen helpen om sporen 
te herkennen van dieren die hier in de buurt veel 
voorkomen, zoals konijnen en reeën. En het waren 
er precies genoeg voor de 30 welpen en hun 6 lei-
ders. Met het tweede presentje waren de kinderen 
zeker niet minder blij, ze kregen namelijk ook nog 
een bon van Clevers voor een lekker ijsje.
Terug in de blokhut werd er vanzelfsprekend zeer 
goed gegeten. In de middag werd er nog twee uur 
fl ink gesport in de sporthal en ’s avonds kon ieder-
een genieten van een mooie fi lm. Na een, nu vol-
gens iedereen, goede nachtrust en een goed ontbijt 
was het tijd om weer naar huis te gaan.

Foto: Tiny Willems

Op woensdag 12 december 
geeft Hans Kunneman een Tarot-
workshop in ontmoetingspunt 
’t Helder in Overloon. Op deze 
avond maak je op een heel prakti-
sche manier kennis met de moge-

lijkheden van de Tarot. Tarot is een eeuwenoud spel 
dat in de vijftiende eeuw voor het eerst opdook in 
Italië. Het ons bekende kaartspel is voortgekomen 
uit de Tarot maar kent alleen de Nar als troef. Het 
Tarotspel heeft veel meer troeven die samen de 
oerkrachten in ons leven verbeelden: denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de Liefde, de Dood, de Wijze, en-
zovoort. Kunneman laat je zien hoe deze beelden 
je in contact kunnen brengen met een diepere laag 
in jezelf. Er worden verschillende manieren waar-
op je kaart kunt leggen gedemonstreerd. Ook zal 

het je duidelijk worden wat je wel en niet kunt ver-
wachten als je kaarten legt. De Tarot-workshop is 
een aanloop naar de Tarot-cursus, die vanaf 9 janu-
ari start in ‘t Helder. Tarotspecialist en musicus Hans 
Kunneman woont nu ruim twee jaar in Overloon: 
“We hebben geen seconde spijt gehad van onze 
verhuizing vanuit de Randstad. We genieten volop 
van de prachtige omgeving en voelen ons thuis bij 
de ongedwongenheid van de Brabanders.”

12 december 19.30 – 22.00 uur
Ontmoetingspunt ’t Helder
Helderse weg 31 Overloon
Kosten € 7,50 
www.helder-overloon.com
www.tarotcoaching.nl
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Puzzel mee en win
Deze keer prijzen beschikbaar gesteld 

door BLOEMS en
RESTARIA LOON.

Zie pagina achteraan.

HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS

• Nieuwe en gebruikte 
aanhangwagens en
paardentrailers

• Onderdelen van alle 
merken

• Reparatie en keuring
van alle merken

• Aanhangwagens en
 Paardentrailers

VERKOOP ONDERHOUD

VERHUUR

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

 
Pieter en Annemie  v/d Munckhof, tel. 0478-641404 of 

06-27007511   email t-helder@ziggo.nl    Helderseweg 31, Overloon 
www.helder-overloon.com

Ruimte voor úw ideeën! 
 
2 dec. Op pad met natuurman Peter (Philipsen) 

Wandeling met afsluiting  14.00 – 17.00 uur
   
11 dec. Engelenavond in Kerstsfeer met Marielle Beks
 
12 dec. Tarot workshop door Hans Kunneman
 
22 dec. Workshop ‘Energie’ door Karin Manders
 
9 jan. Start Tarot cursus door Hans Kunneman
 

Meer informatie vindt u op de website!

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

Dag en nacht bereikbaar op  0478 588 889
Keizersveld 54, 5803 AN Venray
www.goemansuitvaartzorg.nl



15

JACQUELINE CREMERS - WELLES
NIEUWE VOORZITTER KBO

NOG GEEN OPVOLGERS VOOR AFGETREDEN ADRIE VERSCHUREN EN WIM NABUURS

Tijdens de Najaars Ledenvergadering van de KBO op 
donderdag 15 november werden eerst de agendapun-
ten behandeld die voor de meeste van de 200 aanwe-
zigen als minder belangrijk werden beschouwd dan 
wat er daarna te gebeuren stond: drie van de zeven 
bestuursleden zouden -  na een gezamenlijke ambts-
periode van liefst 30 jaren – afscheid gaan nemen en 
een  voorzitter zou benoemd gaan worden. 
Als kandidaat bestuurslid kreeg Jacqueline Cre-
mers-Welles het woord om zich voor te 
stellen aan de aanwezigen en te vertel-
len over Maashese afkomst, haar leven 
aan de zijde van echtgenoot Theo Cre-
mers, haar twee dochters, twee klein-
kinderen en beroeps- en bestuurlijke er-
varing, opgedaan gedurende vele jaren 
tijdens haar sociaal-maatschappelijke  
loopbaan bij organisaties in o.a. Wijchen 
en Cuijk en parochiebestuur Overloon.
Voorzitter Jan Lamers verzoekt namens 
het gehele bestuur aan de aanwezigen 
Jacqueline te benoemen als nieuwe 
voorzitter van KBO-Overloon. Luid ap-
plaus klinkt als overduidelijke toestem-
ming, de voorzittershamer wordt overgedragen en de 
KBO zal verder de toekomst in varen onder een nieu-
we leiding.
Ex-voorzitter Jan mag nog wel even de twee andere 
aftreders decoreren met de Zilveren Speld van Ver-
dienste en hun grote, waardevolle werkzaamheden 
voor de KBO  memoreren, o.a. dat Wim Nabuurs alleen 
al bij de verspreiding van KBO-drukwerk  gedurende 
meer dan 10 jaren in totaal meer dan een kwart mil-
joen papieren aan Nestors, Onsen en allerhande fol-
ders en fl yers door zijn handen heeft zien gaan. Wim 
deed nog veel meer, zoals te lezen valt in de vorige 
uitgave van Ons Eigen Erf van 7 november. Hetzelfde 
geldt voor Adrie Verschuren, wier verdiensten uitvoe-
rig ook aldaar (op blz. 8/9) beschreven staan, waarbij 
vooral haar zeer hardnekkige, bijna terriërachtige, 
maar weldegelijk succesvolle pogingen om steeds 
maar weer die CultuurPlusbussen (eigenlijk bedoeld 
voor zeer slecht te been zijnde cultuurliefhebbers) 
naar Overloon te lokken.
Adrie zegt ten afscheid dat ze haar taken altijd met 
plezier heeft uitgevoerd en dat ze er veel voor heeft 
teruggekregen aan tevredenheid, mensenkennis en 
zich kunnen inleven in anderen. Ze illustreerde dat aan 
de hand van een vaak gebezigde uitspraak van haar 
vader: “Ut is mar net zoás ge ’t bekiekt!” Ze bedankt 
iedereen en “Het ga jullie goed!” zijn haar laatste 
woorden namens de KBO. 
Wim Nabuurs laat weten zijn werk steeds met genoe-
gen uitgevoerd te hebben, samen met echtgenote 
Toos. Binnen het bestuur klikte het altijd erg goed, wat 
de werksfeer begunstigt. Ik vind het jammer dat de 5 
nu al het werk moeten gaan doen en hoop dat het er 

gauw weer zeven zullen zijn. Om het werk van de 5 te 
verlichten blijf ik  de gehele regeling van de bezorging 
voortzetten. We gaan genieten van de toegenomen 
vrije tijd. We hopen jullie nog vaak hier of daar tegen 
te komen. Ik wens jullie allemaal het beste toe.
Omdat een voorzitter uiteraard niet van zichzelf af-
scheid kan nemen doet vice-voorzitter Henk Weerts 
dat. Henk prijst Jan als een bevlogen iemand met bui-
tengewone betrokkenheid bij het wel en wee van de 

oudere mens en met een groot doorzet-
tingsvermogen, dat zich o.a. daarin uitte 
dat Jan tijdens zijn ziekte –
toen het even wat beter ging – ook nog 
de taak van penningmeester op zich 
nam. Ook SSS18, het CDA en het hoofd-
bestuur van KBO-Brabant in Den Bosch 
hebben ten volle geprofi teerd van de er-
varing en inzet van Jan, zoals al uitvoe-
rig beschreven staat op blz. 8/9 van de 
vorige Ons Eigen Erf.  Henk memoreert 
ook de steun van echtgenote Toos, die 
de ontelbare uren van uithuizigheid van 
Jan voor de KBO verdroeg. Ze wist im-
mers dat het voor een goede zaak was. 

Namens het Hoofdbestuur kwam Noud van Vught Jan 
bedanken voor zijn verdiensten voor de KBO en bracht 
– zo te zien pijnloos – de Gouden Speld van Verdienste
op de colbert van Jan aan. Tegenvallend vond verslag-
gever dat dhr. van Vught begon met het uitvoerig be-
stute  van de organisatie van KBO-Brabant.
Hij memoreerde dat hij en Jan leerlingen van dezelfde
school waren geweest en prees Jan als een doorzetter,
die nooit verzaakte om zijn doel te bereiken. Van deze
goede eigenschappen hadden zowel de provinciale als
de plaatselijke KBO dankbaar gebruik gemaakt. Opval-
lend vond hij dat hij Jan nooit in een slecht humeur
had meegemaakt en hem ook tijdens zijn ziekte altijd
met opgewekt gemoed had aangetroffen.
Hierop reagerend bedankt Jan voor de verleende on-
derscheiding, de andere bestuursleden voor hun me-
dewerking en  “Daar doen we ’t voor!” alle leden van
KBO-Overloon. En - uiteraard ook – echtgenote Toos
en alle medewerkers van de Pit.
De nieuwe voorzitter benadrukt nog, dat het bestuur
het niet alleen kan en hoopt op medewerking van ac-
tieve werkgroepen uit leden, om sámen verder te bou-
wen aan een bloeiende seniorenvereniging.
Aan het eind van de bijeenkomst voert de eigen
KBO-toneelgroep een humoristisch stuk
op over het onderwerp verzorging.
Als sluitstuk zingt KBO’s eigen huiskoor “de laatbloei-
ers”  voor ieder van de drie uittreders een toepasselijk
lied. Voorwaar drie goedgekozen geschenken ten af-
scheid. Een groot compliment waard!
Een memorabele middag, die om half zes  wordt afge-
sloten door de nieuwe voorzitter.
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Martin Gaus Hondenschool 
Boxmeer -Venray

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

Voor meer informatie: www.martingausboxmeervenray.nl
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Scoutstaaf en speculaas

Sinterklaas is weer in het land
en ook gearriveerd in Overloon
samen met zijn echte pieten
zoals dat al jaren is heel ge-
woon.

Een sinterklaasfeest is pas echt
met een banketstaaf en speculaas,
net als cadeautjes en liedjes
hoort dat bij die goede baas.
Bakker Degen heeft met zijn knechten
vele uren in de bakkerij gestaan,
de leden van scouting staan te trappelen
om met de lekkernijen langs alle huizen te gaan.
Oh kom dan wel even kijken
want vol verwachting klopt bij hen het hart,
wordt het een staaf of speculaas,
alsjeblief geen bittere smart.

Wanneer wordt er aan de deur geklopt ? ? 

Vrijdag 30 november tussen 18.30 en 20.30u en za-
terdag, 1 december, vanaf 10.30 tot 14.00u.  

Was u niet thuis en kon u daarom niet opendoen 
toen er op de deur geklopt werd?
Oh, kom er eens kijken in de blokhut of er nog iets 
ligt in een of andere hoek!

Scouting Overloon wenst iedereen alvast een heer-
lijk avondje toe.

OP PAD MET PETER!
Bijzonder wandelen in het bosrijke Overloon!

Op zondag 2 december neemt de Overloonse na-
tuurman Peter Philipsen u mee de bossen in. Zie en 
leer tijdens de wandeling hoe je de natuur kunt le-
zen en luister waarom beheer belangrijk en nood-
zakelijk is voor onze natuur!

Wat houdt bijzonder wandelen in?
Bijzonder wandelen in het bosrijke Overloon biedt 
u de mogelijkheid om in de nabije omgeving een
interessante wandeling door de bossen te maken.
Jong en oud leren de natuur te lezen en te zien on-
der begeleiding van de ervaren lokale natuurman
Peter Philipsen.

Tijdens deze wandeling komen onder andere de 
volgende onderwerpen aan de orde: Aan de hand 
van sporen lezen we welke dieren er in en rond om 
Overloon leven en wanneer en hoe u ze daadwer-
kelijk het beste kunt tegenkomen. Hoe zit het nu 
met beheer/schadebestrijding/verkeer veiligheid en 
volksgezondheid? Welke rol en waarde heeft de  ja-
ger daarin?
Kennismaking en uitleg over grofwild wat u in Ne-
derland tegen kunt komen zoals herten/reewild/wil-
de zwijnen. 

De wandeling vindt plaats van 14.00 tot ca. 16.00 
uur. Startplaats is Ontmoetingspunt ’t Helder, gele-

gen aan de Helderseweg 
31 te Overloon. Na de 
wandeling vindt hier ook 
de  afsluiting plaats tot 
ca. 17.00 uur.

De kosten voor deelname 
bedragen € 12,50 inclu-
sief enkele drankjes en 
een hapje. U kunt de in-
formatie ook terugvinden 
op www.helder-overloon.
com.
Aanmelden kan via ’t Hel-
der, email
t-helder@ziggo.nl,
of telefonisch
0478-641404
06-27007511.
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       Elke dag geopend! 
Maandag, dinsdag en donderdag 

     ook ‘s avonds      

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

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

- Therapie aan huis en instelling

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging 

administraties en jaarrekeningen voor het MKB 
- belastingaangiften en fiscaal advies voor het MKB
- belastingaangiften en toeslagen voor particulieren
- gespecialiseerd in BTW-advies

Wim Geurts  
Federatie Belastingadviseur 
Theobaldusweg 23 
5825 BH  OVERLOON 
0478-641155 / 06-18882930 
info@geurts-administratie.nl 
www.geurts-administratie.nl 
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Overloonse Bridgeclub

Tijdens de 2e zitting waren 
de 3 sterkste paren in de gele lijn:
1 Corrie Hartong & Math Keulards 60.59%
2 Gerda & Mathieu Crooijmans 54.35%
3 Truus Kusters & Bert Vloet 52.95%

In de rode lijn:
1 José Clevers & Annie Siroen 57.01%
2 Thea Peters & Tonnie Polman 56.32%
3 Harry Willems & Ber Poels 55.80%

In de groene lijn:
1 Mien & Jac Spreeuwenberg 69.97%
2 Irma Huijs & Adele van Leuken 59.09%
3 Door van Tarwijk & Peter Basten 57.47%

Tijdens de 3e zitting zijn ditmaal de 3 beste paren in 
de gele lijn:
1 Marijke van den Boom &
   Aike van Glabbeek 67.08%
2 Truus Kusters & Bert Vloet 66.25%
3 Corrie & Hans Visscher 61.67%

In de rode lijn:
1 Ria & Kees van Son 60.42%
2 Luus & Wim van Son 58.33%
3 José Clevers & Annie Siroen 54.86%

In de groene lijn:
1 Door van Tartwijk & Peter Basten 65.43%
2 Annemie Huijbers & Riny van Sundert 61.40%
3 Mien & Jac Spreeuwemberg 57.50%

KBO – OVERLOON
(anno 1955)

Activiteitenkalender
vanaf 21 november

WOENSDAG 28 NOVEMBER EN WOENSDAG 5 de-
cember: verkoop (uitsluitend voor leden van de 
KBO) van toegangskaarten van de Bonte Aovend 
van de Huibuuke op vrijdag 1 februari. In de foyer 
van De Pit op beide woensdagen van 10.00 uur tot 
12.00 uur. Prijs per kaart is € 15,-. Op de kaart staat 
het stoelnummer vermeld. Maximaal 4 kaarten per 
KBO-lid. Let wel: op is op!!
VRIJDAG 30 NOVEMBER: bijeenkomst Samen Eten. 
Aanvang 17.30 uur. Bij party-centrum Bos. Even 
aanmelden bij Christine Hendriks-Arts, tel. 641719. 
Mail: hendriksarts@kpnplanet.nl
Verdere agenda: o.a.: Kerstviering op donderdag 20 

december.
Seniorenexpo te Veldhoven: Van 15 t/m 20 janua-
ri 2019 zal wederom de seniorenexpo plaatsvinden 
in Veldhoven. Reserveer deze data in uw agenda. 
Nieuwe informatie volgt tijdig.

N.B. 
In de loop van november wordt er op ongekend 
grote schaal verhuisd binnen Overloon wegens de 
oplevering van de grote nieuwbouw van Hof van 
Loon. Aan verhuizers wordt verzocht om de nieuwe 
adresgegevens door te geven via telefoon of mail 
naar Christine Hendriks-Arts [gegevens zie bij 30/11 
hierboven]

Start computercursussen

Stichting Welzijn Ouderen gemeente Boxmeer 
(SWOGB) start in januari 2019 weer met,
speciaal op ouderen gerichte cursussen van maxi-
maal 1 cursist per docent.

De cursussen worden op verschillende plaatsen in 
de gemeente Boxmeer gegeven. Afhankelijk van 
het aantal aanmeldingen en de beschikbaarheid 
van docenten zal een cursus starten in: Overloon, 
Vierlingsbeek, Sambeek, Boxmeer, Rijkevoort, Beu-
gen en Oeffelt.
Cursisten zullen over data en locatie persoonlijk op 
de hoogte worden gebracht.

Er zijn beginners- en gevorderdencursussen voor 
Windows (7, 10), Word, Excel en speciaal op Inter-

net gerichte cursussen. Ook de cursus Foto-bewer-
ken (met Picasa) geniet veel belangstelling.
U kunt ook deelnemen aan een cursus “gebruik van 
iPad of Tablet”.

Een cursus bestaat uit 8 lessen van 1 uur. U betaalt 
hiervoor slechts € 40,00.
Soms is een cursusboek nodig; het boek kost tussen 
de € 15,00 en € 20,00.

U kunt nadere informatie krijgen of een inschrijf-
formulier aanvragen bij de heer P. Ermers (coördi-
nator) via: pjermers@outlook.com of bellen: tel.nr. 
06-20625198.
Een inschrijfformulier kunt u ook downloaden op
de website: www.swogb.nl
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U i t v a a r t v e r z o r g i n gU i t v a a r t v e r z o r g i n g

Gerr i t  Ar ts

Kantoor  Over loon
24 uur  bereikbaar  op: 
Tel :  0478-640026
Mob.  06-51135364

www.br iensveld .n l
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Agenda
2018
21 november
Gemeenteraden Land van Cuijk, 
openbare themabijeenkomst, Mylles-
weerd, Mill, 19.30 
24 november 
Deelname Palet aan concert ZEV in 
Vierlingsbeek, 20.00 uur
25 november
Freunde Echo, concert van Blaaskapel 
Sohajka (CZ) en Freunde Echo, De Pit, 
12.30 - 16.00 uur
28 november
OVO, Kirsten Benschop, De Pit, 20.00 
uur
30 november
Scouting, verkoop scoutstaaf en spe-
culaas, 18.30 - 20.30 uur
1 december
Scouting, verkoop scoutstaaf en spe-
culaas, 10.30 - 14.00 uur
8 december
Gilde, oud papier ophalen
9 december 
Zanggroep Palet, “Hoop”, Koning-
skerkje Vierlingsbeek, 15.00 en 19.30 
uur
9 december
Huibuuke, Kaartverkoop Bonte 
Avond, De Pit, 11.00 uur
9 december
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30 - 
16.00 uur
12 december
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00 uur
12 en 13 december
HOT, Lónse huiskamertheatertour, 
start in De Pit, 19.30 uur
13 december
EHBO, herhalingslessen, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
14 december
LOGEKO, Kerstzingen KBO Stevens-
beek, ’t Stekske Stevensbeek
15 december
Huize Loon, Kerstmarkt, 11.00 - 16.00 
uur
16 december
Fanfare, kerstconcert in Theobaldus-
kerk
19 december
OVO, Kerstviering, De Pit
20 december
KBO, Kerstviering
22 december
Desdemona, Scrooge… A Cristmas 
Carol m.m.v. jeugdorkest Fanfare, De 
Pit, 20.00 uur
23 december
LOGEKO, Kerstconcert samen met 
Amuze in Asten
24 december
Lichtjes op oorlogsgraven, Oorlog-
skerkhof aan de Vierlingsbeekseweg, 
15.30 uur 
25 december
LOGEKO, opluisteren H. Mis, Kerk, 
10.30 uur

2019
2 januari
OVO, nieuwjaarsreceptie, Grand Café 
Effe, 20.00 uur
6 januari
Huibuuke en Fanfare, Liedjesmiddag, 
De Pit, 14.11 uur
9 januari
OVO, ’t Höfke, De Pit, 20.00 uur
10 januari
EHBO, herhalingslessen, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
12 januari
Gilde, oud papier ophalen
13 januari
Fanfare, Koffi econcert blokfl uiters en 
jeugdslagwerkers, De Pit, in de och-
tend
16 januari
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00 uur
17 januari
EHBO, herhalingslessen, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
20 januari
Toerklub, ATB-toertocht
26 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit, 20.00 
uur
27 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit 19.00 
uur
30 januari
OVO, workshop carnavalshoed ma-
ken, De Pit, 20.00 uur
1 februari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit, 20.00 
uur
2 februari
Huibuuke, rondbrengen Huiwage, 
vanaf 09.00 uur
2 februari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit, 20.00 
uur
6 februari
OVO, jaarvergadering, De Pit, 20.00 
uur
9 februari
Gilde, oud papier ophalen
13 februari
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00 uur
14 februari
EHBO, herhalingslessen, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
16 februari
Huibuuke, Mitlaif bal, De Pit, 14.11 
uur
27 februari
OVO, Stichting Transplantatie, De Pit, 
20.00 uur
2 maart
Huibuuke, Receptie, Stunt, After 
Roetsj Bal
3 maart
Huibuuke, Carnaval
4 maart
Huibuuke, Carnaval
5 maart
Huibuuke, Carnaval
9 maart
Gilde, oud papier ophalen
13 maart
OVO, Lady’s Day, De Pit, 20.00 uur

14 maart
EHBO, herhalingslessen, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
27 maart
OVO, kaas maken, De Pit, 20.00 uur
3 april
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00 uur
11 april
EHBO, herhalingslessen, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
13 april
Gilde, oud papier ophalen
13 april
LOGEKO, Luna Zegers in concert met 
LOGEKO, kerk, 19.30 uur
17 april
OVO, excursie Martens asperges, ver-
trek 13.00 uur vanaf kerkplein
20 april
Freunde Echo, 50 jaar Freunde Echo
24 april
OVO, ouder worden, De Pit, 20.00 uur
2 mei
OVO, excursie voedselbos Overloon, 
vertrek 9.15  en 13.45 uur op eigen 
gelegenheid
7 mei
OVO, reisje naar de Eifel, vertrek 8.30 
uur vanaf kerkplein
9 mei
EHBO, herhalingslessen, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
11 mei
Gilde, oud papier ophalen
12 mei 
Club van 100 Fanfare Vriendenkring, 
Tuintreffen
15 mei
OVO, fi etsen met Marjo, vertrek 
19.00 uur vanaf kerkplein
22 mei
OVO, afsluitingsavond, ’t Gildehuus, 
18.00 uur
8 juni
Gilde, oud papier ophalen
23 juni
Fanfare, afsluiting lesjaar, jeugdor-
kest, jeugdslagwerkers en blokfl ui-
ters, in de middag
29 juni
Fanfare, Heel bijzonder concert
7 juli
Gilde, Koningsschieten
13 juli
Gilde, oud papier ophalen
10 augustus
Gilde, oud papier ophalen
14 september
Gilde, oud papier ophalen
5 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond
12 oktober
Gilde, oud papier ophalen
18 en 19 oktober
Stg. Tentfeest, jubileumeditie Tent-
feest Overloon
20 oktober
Stg. Tentfeest, Tentfeest Dorpsbrunch 
26 oktober
Freunde Echo, Fenavond 50 jaar 
Freunde Echo
9 november
Gilde, oud papier ophalen
27 november
Fanfare, Najaarsconcert
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Los de puzzel op en stuur de oplossing naar puzzel@onseigenerf.nl of lever 
de oplossing in bij Arnold Willemsplein 5 (vlakbij het gezondheidscentrum 
D’n Bond), met vermelding van jouw naam en telefoonnummer.

Inleverdatum uiterlijk zondag 25-11-2018.

De prijzen van de oplossing voor deze keer, zijn beschikbaar gesteld door 
BLOEMS en RESTARIA LOON

De winnaars van de vorige keer,
Kruiswoordpuzzel 7-11: Mia Hendriks

(WARME BAKKER DEGEN) en Iet Peeters
(TOCHGOEDKOOP.NL

(voorheen pand DJEENZ)).
Zij krijgen nog bericht.

R J A A R E M A C P R N
A I C D N I K P A P E E
V H V T T E S N B S K I
E C A I T A I F A U N A
N T P A E E A F R X O A
B A R L K R K I E A J L
O A I I H O K O T T A P
K O L A R V E R I A T I
S R E T T I U R E V A N
E K E B S T O E R E E I
N N B O T E R H A M F S
L L A B T E N U D I S T

De woorden zitten horizontaal, verticaal en 
diagonaal in alle richtingen in de puzzel ver-
stopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek 
ze op en streep ze af. De overblijvende letters 
vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

ABEEL
AFKORTEN
ALPINIST
APRIL
BALTSEN
BOBTAIL
BOKSEN
BOTERHAM
CABARETIER
CAMERA
FAUNA
FRAAI
JONKER
KARATEKA

KROAAT
LAAIEN
LARVE
NETBAL
NUDIST
PANIEK
PAPKIND
RAVEN
RIVIERKREEFT
STOER
TAAITAAI
TAXUS
VERUIT
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Redactie:
redactie@onseigenerf.nl T 641641

Advertenties en familieberichten:
advertentie@onseigenerf.nl T 06-45025119

Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl T 641304

www.onseigenerf.nl

Abonnement 2018:  € 13,50

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor 

de uitgave van   5  december
aanleveren uiterlijk 28 november 20.00 uur

Wel abonnee, maar geen
“Ons Eigen Erf” ontvangen?

Dan kunt u bij ‘Maurix Tweewielers’
(Vierlingsbeekseweg 7a) tijdens

openingstijden een exemplaar ophalen!
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Belangrijke telefoonnummers: 

1.� Als elke seconde telt, bij

levensgevaar of heterdaad,

bel dan onmiddellijk 112 

2.� Politie: 0900 8844

Wijkagent janne.blom@politie.nl

3.� Anoniem bellen:  0800 7000

4.� Huisartsenpost Boxmeer
0900 8880   spoed op ma t/m vr

tussen 17.00 - 08.00 uur, in het 

weekend en op feestdagen, voor 

dringende medische vragen die 

niet kunnen wachten tot het 

eerstvolgende spreekuur van uw 

eigen huisarts 

5.� Brandweer: 088 0208208

6.� Maasziekenhuis Boxmeer:
0485 845000

7.� Gemeente Boxmeer: 0485 585911


