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De derby der derby’s
“Ook naar het voetballen geweest zondag?” “Voetballen??” Ja, de derby tussen SSS ‘18 en Volharding.” “Oh,
was dat zondag? Heb ik niet meegekregen.” Tja, het
blijft een derby, maar de spanning lijkt er een beetje
vanaf vergeleken met vijf jaar geleden. Alles went. De
euforie was destijds ook wel heel groot. Na tientallen
jaren van heerschappij van Volharding, bleek SSS minstens zo goed te kunnen voetballen. In hun hoogmoed
beweerde Volharding nog koeltjes “niet eens te weten
waar het veld van SSS ’18 lag. Dat zand waait toch elke
dag ergens anders heen?” De supporters raakten in alle
staten. Het werd “wij” tegen “hullie”. “Wij” waren de
Lónders en “hullie” die Bèkse. De scheenbeschermers
werden uit de kast gehaald. Iedereen wilde erbij zijn
die eerste keer. De krijgsvuren laaiden hoog op. Het
publiek stond niet op de banken, want die waren er
niet maar wel rijendik bij die eerste thuiswedstrijd. Een
gepantserde tank uit het museum rolde dreigend naar
de middenstip. De gevechtskoepel zwaaide open en
iedereen verwachtte de verschijning van een spectaculaire aankoop van SSS ‘18. Een belofte van de voorzitter bij zijn herverkiezing, zo werd er gefluisterd langs
de lijn. Wat verscheen was een poedelnaakte Poolse
en niks geen scorende spits. Ze was ingehuurd door de
supportersvereniging als warming-up van het publiek.
Met de geelzwarte vlag wapperend boven haar hoofd
maakte ze een rondje langs het hele veld. Niemand
had oog voor de vlag. De filmcamera’s op het dak van
de kantine legden alles vast. Het werden schokkende
beelden, die via YouTube de wereld over gingen. De
toon voor de eerste derby was gezet. Veel mensen, die
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voor de eerste keer in hun leven een voetbalwedstrijd
bezochten, namen zich stellig voor om vaker te gaan
kijken. De tweede wedstrijd was uiteraard in Baek. Zomerse temperaturen beloofden een geweldige derde
helft. Het fietspad van Loën tot Baek was gevuld met
geelzwarte clubkleuren. Als een lint van processierupsen trok het legioen met de fiets over het viaduct van
de A73 richting Baek. De supportersclub van Volharding
bleek fantasieloos. Er was niets georganiseerd, maar de
derde helft maakte alles goed. Rond middernacht bestegen de laatste supporters de nog overgebleven fietsen en begonnen aan de beklimming van het viaduct,
dat nu een stuk steiler leek. Bovengekomen hingen ze
kokhalzend over de reling. De passerende vrachtwagenchauffeur keek omhoog en zette uit voorzorg zijn
ruitenwisser aan. Gewonnen? “Ik denk het wel, maar ik
weet het niet meer.” Er werd alweer uitgekeken naar
de volgende thuiswedstrijd. De hoop op een nieuwe
stunt van de supportersvereniging was groot. Echter.
Geen poedelnaakte Poolse dit keer, maar een varken
van de gebroeders Van den Munckhof. Hm. Wel weer
gewonnen, maar de entourage werd er niet beter op.
Dat zou publiek gaan kosten. Een wanhoopspoging
dan. Laat een Bèkse piloot geelzwarte ballen dumpen
op het veld van Volharding tijdens de wedstrijd. Precies ja. Terwijl in Baek reikhalzend naar de lucht werd
gestaard, dropte die Bèkse piloot de ballen schaterend
in Loën. Wel weer gewonnen. Maar toch, de sensatie
lijkt langzaam weg te ebben en gaandeweg raken alleen de echte voetballiefhebbers nog opgewonden
van de derby. Het gaat te makkelijk allemaal. Sinds

2012 niet meer verloren. De uitdaging verdampt. En
het gaat in Baek natuurlijk langzaam tussen de oren
zitten. Angstgegner SSS ‘18. Zo was het afgelopen
zondag ook. In de eerste helft greep SSS Volharding
stevig bij de strot met resoluut voetbal. 0-2. Na de
rust moest eerst de thee verwerkt worden. De deur
ging een paar keer bedenkelijk op een kier, maar

Volharding slaagde er slechts één keer in, om die
open te breken. Een harde schuiver uit een vrije
trap was zelfs Thomas Massop te machtig. Vlak voor
tijd werd de ruimte goed benut die ontstond, toen
Volharding een gelijkspel wilde forceren. 1-3. Klaar.
Erop en erover.

HOOP…
samen zetten we hoop in het licht!
Wij hadden gehoopt op
belangstelling voor onze concerten op 9 december
in het Koningskerkje te Vierlingsbeek..
Onverhoopt -voor wie dacht in de laatste week nog
een kaartje te kunnen kopen- zijn beide concerten
uitverkocht.
Wij hopen dat degenen die naar het concert komen
op het bij het kaartje geleverde ‘zakje’ hun persoonlijke boodschap rondom HOOP schrijven en ook dit
meenemen naar het concert.

De Adventsactie 2018 van de parochie Maria Moeder van de Kerk
De Adventsactie van 2018 is
bestemd
voor
het project van
de
confrater
van pater Theo
Ewals uit Overloon, lid van de
Congregatie van
het Heilig Sacrament. Pater André van Zon is al vele jaren met hart
en ziel verbonden aan de straatarme mensen in Maputo, de hoofdstad van Mozambique. Daar lukt het
hem, met hulp van de plaatselijke bevolking, iets
van een menswaardig bestaan op te bouwen voor
180 gehandicapten, kinderen en jongvolwassenen
die zonder de steun van pater André geen enkele
kans maken. Zijn broer, Sjef van Zon runt, met me-

dewerking van anderen, de Stichting Mutanyana
Weru (vertaald: “Ons Thuis”). Deze stichting zorgt
dat de gelden rechtstreeks terecht komen bij pater
André van Zon.
Er blijft daardoor niets aan de strijkstok hangen.
Dat is heel belangrijk.
Uw gift wordt goed besteed!
U kunt uw bijdrage ook rechtstreeks overmaken op
bankrekening NL32 ABNA 0570 9723 45 t.n.v. Stichting Mutanyana Weru te Venhorst o.v.v. Adventsactie 2018 MMK. Achter in onze kerken staan ook collectebussen. Bij voorbaat dank voor uw gift namens
de allerarmsten in Maputo. Bent u geïnteresseerd
dan kunt u ook rondkijken op de website:
www.mutanyanaweru.nl

Jubilarissen Theobalduskoor gehuldigd!

Samen zetten we HOOP in het licht!

Kaartverkoop Bonte Avonden
Zondag 9 december a.s. vindt
om 11.00u in de Kultuurbunker
de kaartverkoop voor de Bonte
Avonden plaats. De zaal is open
vanaf 09.30u.
De Bonte Avonden vinden plaats op zaterdag 26
januari, zondag 27 januari, vrijdag 1 februari en
zaterdag 2 februari 2018. Op zondag 27 januari
start de Bonte Avond in tegenstelling tot de andere avonden niet om 20.00 uur maar om 19.00 uur.
Verkoop van kaarten (à € 15,00) geschiedt alleen aan personen van tenminste 18 jaar oud en
per persoon mogen maximaal 4 kaarten worden gekocht. Betaling per PIN is weer mogelijk!

Leden van de KBO hebben inmiddels de mogelijkheid gehad om via het bestuur van de KBO kaarten
te bemachtigen voor de Bonte Avond op vrijdag 1
februari 2019.
Alle kaarten worden weer uitgegeven als E-ticket
(een digitale entreekaart). Bij aankoop wordt de
besteller verzocht zijn contactgegevens in te vullen
(telefoonnummer en e-mailadres). Bestelde kaarten
worden binnen enkele dagen na de kaartverkoop
per mail verzonden.
De kaarten die niet op bovengenoemde dagen verkocht zijn, worden via onze website
(www.huibuuke.nl) verkocht. Na succesvolle betaling per iDEAL, worden de bestelde kaarten vervolgens per mail verzonden.

Het mag geen naam hebben
Ziek van de marsepein …
Logeko en Palet met - of als? - amuse…!
En Hoop zoeken in Vierlingsbeek…?
Sssst…
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Tijdens het Caeciliafeest, het feest ter ere van St.
Caecilia, de patrones van de zangkoren, op 23 november jongstleden zijn vier jubilarissen in het zonnetje gezet:
• Jeanne Peeters, 25 jaar lid: een zilveren medaille
en bijbehorende oorkonde.
• Tom Verschuren, 25 jaar lid: een zilveren medaille
en bijbehorende oorkonde.
• Koos van der Hoff, 60 jaar lid: een gouden insigne
en bijbehorende oorkonde.
• Jos Nellen, 70 jaar lid: een gouden insigne en bijbehorende oorkonde.

harte gelukgewenst met dit jubileum! Ook was er
nog een speciaal woord van dank voor de dirigent
Koos van der Hoff en de organist Tom Verschuren
voor hun wekelijkse inzet voor het Theobalduskoor.

Alle vier ontvingen zij deze versierselen vanwege
hun lidmaatschap van ons kerkkoor Theobaldus. Alle
vier hebben zij zich jarenlang ingezet voor de muzikale verzorging van de weekendvieringen en bij de
bijzondere vieringen, zoals rouw- en trouwdiensten
in onze H. Theobalduskerk te Overloon. Allen van

Tijdens de Allerzielenviering op 4 november zijn
kaarsen aangestoken voor onze overledenen van het
afgelopen jaar. Kaarsen met hun eigen naam. Deze
kaarsen hebben gebrand onder de vieringen in de
weekenden van de maand november. Zij kunnen nu
opgehaald worden om thuis verder te branden. Als
u, als nabestaande, de kaars van uw overledene nog
niet thuis heeft, kunt u deze ophalen tijdens de inloopochtenden op dinsdagmorgen 11 en 18 december tussen 10.00 – 11.30 uur en na de vieringen van 9
en 16 december om ± 11.30 uur.
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K E R S T M A R KT

Po o r t v a n L o o n
gratis
entree

zaterdag 8 dec

1 1 .0 0 u u r - 18.00 uur, ke rstmark t

1 8 .00 uur - 2 3 .0 0 u u r,

L ad i e s & Gen ts N i g ht

zondag 9 dec

1 1 .0 0 u u r - 18.00 uur, ke rstmark t

Op

L a di e s & G ents N i g ht

div e rse spe cials :

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 re B B Q Wo r k s h o p € 3 0 , - p . p . *
Chef ’s Dinner 3-gangen € 29,50 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 .
* op reser vering, deze zijn incl. welkomsbubbel & Bites

Kerkberichten

Koor: Theobalduskoor

Kosterdienst

Vieringen 9 december – 23 december

Intenties: Jo Albers en haar overleden ouders, de overleden ouders van den Berg-Boekhold

2 december – 8 december
Tiny Willems, tel. 641814

Zondag 9 december 10.30 uur
Tweede zondag van de Advent
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acolieten: Jeanne Willems en
Frans Kersten
Koor: Theobalduskoor
Intenties: jaargetijde is voor Elisabeth Heemskerk-Raspe
Zondag 16 december 10.30 uur
Derde zondag van de Advent
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Gerda Willems

De gebedsviering op de vierde zaterdag van de maand, 22 december,
vervalt
Zondag 23 december 10.30 uur
Vierde zondag van de Advent
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Ans Abels en Frans Kersten
Koor: Theobalduskoor
Intenties: jaargetijde is voor Frans
Huisman

TV-uitzendingen
U kunt via de Omroep Land van Cuijk, voorheen de
BLOS RTV Boxmeer, naar de uitzendingen kijken. De
uitzendingen zijn te ontvangen voor Ziggo abonnees, via kanaal 40, voor abonnees van KPN/ Telfort/
XS4ALL/ glasvezelproviders met de witte afstandsbediening via kanaal 1475. Voor abonnees van Telfort met de zwarte afstandsbediening, Edutel, Fiber.
nl, Stipte, via kanaal 2186.
Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 16 december, 23 december, de kerstvieringen op 24 en 25
december, 30 december en 6 januari bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u
vriendelijk verzocht deze uiterlijk woensdag 5 december 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

9 december – 15 december
Nelly van Gemert, tel. 642504
16 december – 22 december
Jan Hendriks, tel. 641753
Vieringen in Huize Loôn
Maandag 10 december 19.00 uur
Eucharistieviering
Maandag 17 december 19.00 uur
Eucharistieviering
Zondag 23 december 19.00 uur
Eucharistieviering

De digitale TV-programma’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 bijzondere feestdagen en op de vierde zaterdag van
de maand, (in de maand januari op zaterdag 26 januari) worden de vieringen uitgezonden vanuit de
kerk via het TV kanaal Omroep Land van Cuijk.
van de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel.
06-23887860.
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij de
dienstdoende koster 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 e-mailadres info@theobaldusparochie.nl
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IN VERBAND MET VAKANTIE IS
HUISARTSENPRAKTIJK MOOIJ GESLOTEN OP :
Maandag 24 december t/m vrijdag 28 december

Binnenlopen in de pastorie
op zondag- of dinsdagmorgen

Achternaam letters A t/m J
Dokter vd Boom
Tel. 0478-641202

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
koffie drinken, voor een vraag of als u iets te melden hebt.

Achternaam letters K t/m Z
Dokter Mosch
Tel. 0478-631315

Elke dinsdagmorgen is de pastorie eveneens 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.

WAARNEMING OP WERKDAGEN VAN 8.00-17.00 UUR

Voor waarneming tijdens avond, nacht/weekend en feestdagen
mag u bellen met de Centrale huisartsenpost: 0900-8880

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

Charles Dickens A Christmas Carol in de Pit!
gert hij om ook maar één cent uit te geven. Dan
krijgt hij op kerstavond bezoek van drie geesten…
van het verleden…het heden…en de toekomst. En
die toekomst…ziet er vreselijk uit voor Scrooge…
Deze show zal te zien zijn op 22 december in de
Pit en de muziek wordt verzorgd door het jeugdorkest van Fanfare Vriendenkring.
De musical kids van Desdemona Dance spelen en
zingen de kerststerren van de hemel. De kaarten voor deze eenmalige!! show zijn vanaf nu te
koop bij salon Toine voor slechts 8 euro. De show
begint om 20.00 uur.

5 kg - € 15,00
10,5 kg - € 24,00

Het bekende verhaal van Charles Dickens komt
deze kerst tot leven!
Wie kent het verhaal niet? De gierige vrek
Scrooge denkt maar aan één ding…geld! Zelfs
als hij een ziek kind in de familie kan helpen wei-

Ook dit jaar komt SJIL
op 31 december
huis aan huis met
heerlijke oliebollen
van bakker Degen.
Vanaf 10.00 uur
bellen we bij u aan.

Doek valt voor ‘Vur de Joeks’
Na 23 jaar is er een einde gekomen aan het bestaan
van de kapel “Vur de Joeks “uit Overloon.
Na enkele jaren van terugloop van muzikanten, die
niet aangevuld werden waardoor wij geen optredens meer konden verzorgen hebben wij, de leden
van de kapel, moeten besluiten om te stoppen.
Wij danken iedereen die ons een warm hart heeft
toegedragen en voor het feit dat we met plezier
hebben kunnen spelen op verschillende activiteiten
en festiviteiten in ons dorp.
De leden van “Vur de Joeks”.
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Gevraagd Poetshulp
2 uren per week
tel.: 0478 642648
Van stoomboot tot vuurwerk!!
Verhalenvertelster Petra Berkers gaat ons verhalen vertellen die passen in de maand december.
Van Sinterklaas via Advent en Kerst naar Oud en Nieuw.
We gaan er samen een sfeervolle middag van maken.
U bent allen van harte welkom!
Waar: De Pit | Wanneer: 9 december | Tijd: 14.30 Entree gratis. Vrijwillige bijdrage

Puzzel mee en win
Deze keer prijzen beschikbaar gesteld
door DA en PLUS.
Zie pagina achteraan.

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!!

KERSTBOMEN te koop
Alleen op zaterdag
8 december 2018
van 10.00 – 16.00 uur.

Vierlingsbeekseweg 57
8

Kopij en Advertenties
voor de Eindejaarsuitgave
van 19-12-2018:
Indien mogelijk,
aanleveren uiterlijk 10-12.
9

Kerstconcert ‘Sssst…’
Ruimte voor úw ideeën!

Ook adverteren in de KerstEindejaarsuitgave? (1-12)

11 dec.

Engelenavond in Kerstsfeer met Marielle Beks

12 dec.

Tarot workshop door Hans Kunneman

22 dec.

Workshop ‘Energie’ door Karin Manders

26e dec.

2 Kerstdag

Liederen- en klankschalenconcert door
Paul Vens & Herman Verheijen 15.00 uur

9 jan.

Start Tarot cursus door Hans Kunneman

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

Iedereen in Overloon ontvangt dan deze

www.helder-overloon.com

uitgave, dus 100 % bereik !
Geïnteresseerd ?
Stuur een bericht naar:

7DURWZRUNVKRS

advertentie@onseigenerf.nl

:RHQVGDJGHF
2QWPRHWLQJVSXQW¶W+HOGHU
+HOGHUVHZHJ2YHUORRQ

PS Uiteraard niet bedoeld voor onze vaste
adverteerders.

+DQV.XQQHPDQ

Kerst is voor veel mensen
een tijd om, naast het samenzijn met familie, ook
even stil te worden.
Stil worden gaat volgens de fanfare heel goed samen met muziek. Muziek begint met stilte.
Als u de eerste paar tonen hoort herkent u beslist
direct de nummers: Stil in mij, It’s oh so quiet en Stille Nacht. Maar naast het eren van de stilte, brengen
we ook graag een ode aan heerlijke popmuziek die
helemaal in de kerstsfeer past.
Dit jaar zal Jasper van Rosmalen, 1e violist van het
Metropole Orkest, optreden tijdens het kerstconcert van Fanfare Vriendenkring. Jasper leerde zijn
vak aan de Conservatoria van Den Haag en Tilburg.
In zijn loopbaan speelde hij o.a. bij en met: Concertgebouw Orkest, Guido’s Orchestra, Fanfare Korps
Koninklijke Luchtmacht, Soldaat van Oranje, The
Sound of Music, Guus Meeuwis en Marco Borsato.

.RVWHQ¼
$DQPHOGHQWKHOGHU#]LJJRQO
ZZZWDURWFRDFKLQJQO

Kerstconcert ‘Sssst’ van Fanfare
Vriendenkring
Zondag 16 december, 19.30 uur in
de kerk in Overloon.
Kaarten à € 10,- (vanaf 12 jaar)
zijn verkrijgbaar bij: Salon Toine,
Bakkerij Degen, Kapper Karen
(Venray) en via
www.fanfarevriendenkring.nl.

EXTRA AVOND,
nu in de verkoop!

Maar niet getreurd, 24 maart komt er een extra show!
Reserveren kan vanaf nu!
De avond start om 19.00 uur (23 maart om 20.00 uur) en kost € 47,50 pp.
Drankjes kunt u verkrijgen via consumptiebonnen.

Reserveer snel via: dinnershowalloallo@outlook.com
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Verder treedt naast het fanfareorkest de combinatie
O’GLEC op, bestaande uit: Otto Pastors, Gijs Meijer,
Léon van Reijmersdal, Eric van der Zanden, Claudia
Kuenen en Cor van de Cruijsen. Deze zes Overloonse
muzikanten hebben een achtergrond vanuit diverse
bands waarbij de muziek en samenstellingen elkaar
door jaren hebben gekruist. Het Overloonse Open
Podium gaf een zetje voor de huidige samenstelling.
Tijdens het Open Podium was de werkgroep kerstconcert erg onder de indruk van O’GLEC en hebben
we ze meteen een Golden Ticket voor deelname aan
het kerstconcert 2018 gegeven.
O’GLEC zal op het kerstconcert verrassende muziek brengen waarbij zij een unieke klank neerzetten met naast hun 4-stemmige zang onder andere
mondharmonica, mandoline, ukelele, akoestische
gitaar en accordeon.
Kortom alle ingrediënten voor
een uniek concert met een gevarieerd programma en veel muzikaal talent. Samen met O’GLEC en
Jasper van Rosmalen ontmoeten
wij u graag bij ons kerstconcert
op zondag 16 december.

DINNERSHOW
‘ALLO ‘ALLO
UITVERKOCHT

Alice van Gaal en Joop van Heulen bundelen hun krachten en komen met iets nieuws in Overloon! Een
Dinnershow in het restaurant CAFÉ LIBERTÉ in het Oorlogsmuseum. Een avond vol zang, humor en
sketches en een 5-gangen diner verzorgd door Bernie Gommans. Ook treden er diverse gasten op uit
Overloon. 23 Maart is de primeur, hiervoor zijn nog twee plaatsen vrij.

En na 16 december kan hij aan dat rijtje ook Fanfare
Vriendenkring Overloon toevoegen… Wij voegen
Jasper in ieder geval met trots toe aan ons fanfare-CV.

Zoals ieder jaar heeft
Zangvereniging LOGEKO weer verschillende
kerstoptredens. Vrijdag 14 december treden we op voor de
KBO Stevensbeek in ‘T Stekske. Zondag 23 december in Asten een, door Gemengd Koor Amuze, georganiseerd Kerstconcert. Zangvereniging LOGEKO en
Zanggroep PALET treden hier op, beide staan o.l.v
Oksana Bos-Baljva. Oksana is ook vaste pianobege-

leidster van Amuze. Aanvang concert 14.00 uur in
zaal Zegers. U bent allen van harte welkom om te
komen luisteren. Dit jaar zingen we op eerste Kerstdag de H. Mis om 10.30 uur. Noteer de datum 13
april 2019 alvast in uw agenda. LOGEKO IN CONCERT MET LUNA ZEGERS. Velen van u zullen haar
nog kennen als Lonneke Zegers, dochter van Theo
Zegers en Mieke van Bommel. Het concert vindt
plaats in de Theobaldus Kerk 19.30 uur? We houden
u over dit concert op de hoogte via Ons Eigen Erf.
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GEWEEST: een karaoke avond
in de pit, een excursie naar
Hospice Zenit in Venray en een
theatershow. Ook hebben we
een filmavond bij Museumzicht
gehad, en een creatieve avond.
De karaoke avond werd geweldig gepresenteerd
door Steef Janssen; hij warmde de zaal op met het
bespelen van zijn gitaar. Het was meteen gezellig!
Ook was er een klein podium gebouwd voorzien
van een heuse rode loper, waarop enkele dappere
leden hun zangkunsten vertoonden. Eerst ietwat
aarzelend, maar algauw (door het publiek aangemoedigd) volgden er méér. Mede doordat er zo’n
kleine groep mensen aanwezig was, de hele intieme setting, en natuurlijk onze gastheer, werd het
een super gezellige avond, die we niet snel zullen
vergeten!
Een morgen- en een avondgroep hebben een excursie gemaakt naar Hospice Zenit in Venray. Onze
dames werden persoonlijk ontvangen door een vrijwilligster, die hen voorging naar een grote vergaderruimte alwaar we koffie en/of thee aangeboden
kregen. Aan de hand van een diapresentatie werd
verteld hoe het Hospice zo’n 12 ½ jaar geleden is
ontstaan. Een nieuwbouw is neergezet met zes grote gastenkamers met ieder een eigen badkamer en
toilet. Ook zijn er voorzieningen voor de naasten.

Er is veel aandacht voor goede zorg en er worden
persoonlijke wensen vervuld. In een pauze vertelden drie vrijwilligers vol overgave over hun werkzaamheden. Daarna werd er nog een film met persoonlijke verhalen vertoond. Toen werd er nog een
rondleiding gegeven door het hele gebouw, met
inachtneming van stilte natuurlijk omdat er gasten
logeren. Het is een mooi huis sfeervol en huiselijk
ingericht in een mooie omgeving. Het was indrukwekkend om het te mogen zien.
Theatersolo “Die ik ben” door Kirsten Benschop,
met muziek van en begeleiding door Derk Groen.
Kirsten vertelt over onze doorgeslagen hang naar
geluk en over ons grote ego. Ze stelt de vraag: hoe
word ik gelukkig? Laat je je geluk afhangen van wat
andere mensen van jou vinden? Hoe méér likes op
facebook, hoe gelukkiger je bent? Heb je bevestiging nodig van anderen om je gelukkig te voelen?
Of blijf je bij jezelf? Wil je je laten zien aan anderen
zoals je bent? Ken je zelf, blijf bij jezelf, ben wie je
bent, en ben gelukkig met jezelf. Ze heeft het ook
over “mijn dikke ik”: ik wil dat het gaat zoals ik wil.
Maar dat kan natuurlijk niet altijd. Dan moet je “los
laten”. Loslaten = accepteren dat het anders gaat
(zegt ze). Het gaat niet altijd zoals ik wil. Haar eindvraag: “Is contact niet wezenlijker als je je gekend
voelt zoals je écht bent?

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

Heeft u vragen
of wilt u een
afspraak? Bel:
(0478) 64 24 75
www.fysiovandervliet.nl
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Sámen
met iedere uitvaartondernemer
voor een warm afscheid
Bel gerust
Dorien van Dijck
06-30693894
0478-642527
www.doorvandijck.nl
vanuit het hart verbinden bij afscheid
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EHBO Overloon gilt om nieuwe leden…
We spreken met twee bestuursleden van de Overloonse EHBO-vereniging: Miranda Strijbosch, secretaris en Ben Janssen, penningmeester. Voorzitter
Sandra Minten-Logtens moest helaas op het laatste
moment verstek laten gaan. Het geeft een veilig gevoel, moet ik zeggen; met twee EHBO’ers aan tafel.
Mocht ik flauw vallen van bloedstollende plaatjes,
dan wekken zij mij wel weer tot leven!

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

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

3-gangen

KEUZEMENU
en
kom smull

www.restarialoon.nl

€14,95
a

an ea

SPARERIBS
e e e

www.restarialoon.nl
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oens

De EHBO-vereniging in Overloon is volgens de statuten op 23 februari 1953 opgericht. Ben Janssen ruim 40 jaar lid - weet zich nog te herinneren dat de
vereniging vroeger 60 tot 70 leden had. Nu zijn dat
er nog 20. Daarnaast zijn er nog wel zo’n 40 mensen
beschikbaar die kunnen reanimeren en de AED (Automatische Externe Defibrillator) apparaten kunnen
bedienen.
Waarom is het ledental zo
gekelderd? Alle verenigingen hebben in deze tijd van
individualisering moeite om
hun ledental op peil te houden. Dus waarom zou dat
niet gelden voor de EHBO.
Bedrijven hadden vroeger
altijd een aantal EHBO’ers
onder hun medewerkers en
zorgden anders dat die via
de plaatselijke EHBO-vereniging werden opgeleid.
Tegenwoordig neemt de
Arbo-wet genoegen met
een minder omvattende
BHV(bedrijfshulpverlening)
opleiding, waardoor de EHBO-vereniging minder leden
krijgt om op te leiden.
Voor grote evenementen of
evenementen met een verhoogd risico (denk aan
een Tentfeest, Motorcross, of twee keer per jaar een
SSS’18 - Volharding, waar beide dorpen voor uitlopen) eist de overheid dat er EHBO beschikbaar is.
Een veilig idee, maar daar zit nou net de kneep. Die
evenementenondersteuning wordt met 20 vrijwilligers moeilijk te bemannen. Want er liggen meer taken voor de EHBO-vereniging, zoals het verzorgen
van opleidingen, maar ook herhalingslessen zodat
de kennis en vaardigheden op peil gehouden worden. Verder is een belangrijke verantwoordelijkheid
het monitoren van de AED-apparaten. Zeg maar,
het zorgen dat deze apparaten werken wanneer
het gaat om leven en dood. In Overloon hangen 12
van deze levensredders. Op de site van de gemeente
www.boxmeer.nl is te zien waar die te vinden zijn.

In de openbare ruimte hangen ze op onderstaande
adressen:
• Plus Verbeeten
• Trantert 52, kruising met de Veldweg
• Bosrijk De Kuluut
Het is dus logisch dat de Overloonse EHBO-vereniging gilt om nieuwe leden, die een opleiding willen
volgen. Een EHBO-opleiding kost je slechts zeven
avonden. Met de herhalingslessen hou je je diploma
actueel. De opleiding is niet meer zo theoretisch als
vroeger en veel meer praktijkgericht (je hoeft niet
meer te weten hoe je een mitella moet knopen) en
aangepast aan deze tijd van mobiele communicatie.
Met een EHBO-app op je telefoon heb je een stap
voor stap werkboek bij de hand.

Wat is het voordeel van een EHBO-diploma op zak
voor jezelf? Naast dat je je inzet voor de gemeenschap, heb je het voordeel dat je niet zo snel in paniek raakt bij een ongeval in huis of in de speeltuin.
Je weet hoe je moet handelen. Een EHBO-opleiding
maakt je leven relaxter! Een oefenavond met brandweer en Lotusslachtoffers is bovendien nog gezellig
ook.
Meld je aan voor een opleiding:
secretariaatehbo.overloon@gmail.com
Aanvragen van evenementenondersteuning:
ehbo.overloon@gmail.com
EHBO Overloon helpt!

€12,95
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Kerstmis, feest van het licht
,ĞƚĂĚƌĞƐǀŽŽƌĞůŬŵĞƌŬ͊
WĞƌƐŽŶĞŶǁĂŐĞŶƐ͕ďĞĚƌŝũĨƐǁĂŐĞŶƐ͕ĐĂŵƉĞƌƐ

•
•
•
•
•
•
•
•

W<͕ŽŶĚĞƌŚŽƵĚ͕ƌĞƉĂƌĂƚŝĞ
ŝƌĐŽ͕ĐŽŶƚƌŽůĞĞŶƌĞƉĂƌĂƚŝĞ
ZƵŝƚƌĞƉĂƌĂƚŝĞĞŶͲǀĞƌǀĂŶŐŝŶŐ
^ĐŚĂĚĞŚĞƌƐƚĞů
ĨŚĂŶĚĞůŝŶŐŵĞƚǀĞƌǌĞŬĞƌŝŶŐ

Mensen van alle tijden
verlangen naar licht.
Licht geeft warmte en
licht geeft zicht op de
dingen die je doet.
Op kerstavond, 24 december, is iedereen van jong tot oud van harte welkom, om samen te zijn in onze Theobalduskerk bij
de gebedsviering om 19.00 uur.
We ontvangen jullie met licht en warmte. Vanaf
19.40 uur kunnen jullie zelf een lichtje aansteken.
Het Theobaldusgilde zorgt voor stemmige muziek,
waarbij we samen kunnen zingen.
Samen gaan we luisteren naar de kerstvertelling
van ‘Goldi’.

Samen gaan we licht brengen naar elkaar.
We hopen met jullie samen te mogen zijn op kerstavond.
Tot dan!

sĂŬŐĂƌĂŐĞƉĞĐŚŚƵůƉ
ŝŶŶĞŶͲĞŶďƵŝƚĞŶŬĂŶƚƉŽĞƚƐĞŶ

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

/ŶŬŽŽƉ͕ŝŶƌƵŝů͕ǀĞƌŬŽŽƉ͕ĂĚǀŝĞƐ
EŝĞƵǁĞŶŽĐĐĂƐŝŽŶƐ
KƉůŽƐĞǁĞŐϰď
ϱϴϮϱ,EKǀĞƌůŽŽŶ
ϬϰϳϴͲϲϰϮϲϵϮǁǁǁ͘ǀĂŬŐĂƌĂŐĞǁĞŝũŵĂŶƐ͘Ŷů
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Activiteitenkalender
vanaf 5 december
ZONDAG 9 DECEMBER: Uit op zondag. In de Pit van
half drie tot rond 4 uur. Gratis toegang voor iedere
belangstellende. Programma: “Van stoomboot tot
vuurwerk”. Meer info is te vinden in de bekendmaking elders in dit blad.
WOENSDAG 12 DECEMBER: Koken voor Ouderen.
Diegenen, die tachtigplusser zijn en rond deze tijd
verjaren zullen worden uitgenodigd. Aanvang om
12.00 uur in de foyer van de Pit.
DONDERDAG 20 DECEMBER: KBO’s Kerstviering. Leden zijn in het bezit van uitvoerige informatie. Nu
alleen nog tijdig de aanmeldstrook inleveren.
VRIJDAG 28 DECEMBER: Bijeenkomst van Samen
Eten. In “In de Keulsche Pot” aan de Holthesedijk.
Aanvang om half zes. Wel u even aanmelden bij

Christine Hendriks-Arts, wier gegevens u hieronder
aantreft. (bij N.B.)
N.B. Ook rond deze tijd rijden [al of niet erkende]
verhuizers door de straten wegens de oplevering
van Hof van Loon. Aan al diegenen, die verkassen
(ook die, welke op een ander dan genoemd adres
gaan wonen) wordt verzocht om de nieuwe adresgegevens door te geven via telefoon of mail van
onze ledenadministratie: Christine Hendriks- Arts,
Haarlemmermeerlaan 7B, tel. 641719
of hendriksarts@kpnplanet.nl
Verdere agenda: o.a. op donderdag 10 januari:
Snertdag. Vanaf 11 uur. Na aanmelding.
Seniorenexpo te Veldhoven: Van 15 t/m 20 januari 2019 zal weer de Seniorenexpo plaatsvinden in
Veldhoven. Reserveer - bij belangstelling - deze data
in uw agenda. Nadere informatie: bel naar Wim Nabuurs 641492

HET WEER
Zonnige november. Herfst droogste en zonnigste ooit.
De eerste novemberhelft sloot
aan aan de voorgaande maanden. Dus nog altijd ruim warmer
dan normaal. Toch hadden we met een paar koude
nachten te maken, waarbij lichte vorst voor kwam.
Maar dat was van korte duur. De zon scheen vaak
volop. De eerste twee weken viel er wel wat regen,
maar de hoeveelheden bleven altijd beperkt. Na
die genoemde datum bouwde zich een hogedrukgebied op en gingen de temperaturen langzaam
in dalende lijn. Er volgde een aantal heldere dagen
en ook toen vroor het licht in de nachtelijke uren.
Het voordeel daarbij was dat het overdag vaak zeer
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zonnig was en dat het ook altijd
droog bleef. Natuurlijk kwamen er ook enkele zonloze dagen voor, maar dat is voor de slachtmaand
zeker niet bijzonder. Vaak is er dan weinig stroming
in de lucht en kwam er af en toe wat neveligheid
voor. Op grotere hoogte koelde het wat meer af en
daardoor gingen temperaturen over een periode
van ruim tien dagen in dalende lijn. Op de 24e kon
ik de laagste waarde noteren. Het werd 2.5 graad.
Tot aan de laatste novemberdagen heeft het een
flink aantal droge dagen opgeleverd, maar op de
28e en 29e november viel er nog regen bij vaak zonloze dagen.
De hoeveelheid is met 28 mm wel beperkt gebleven.
Normaal valt er 69 mm.
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Het gemiddelde aan temperatuur is nog iets boven
normaal uitgekomen, namelijk 6.7 tegen 6.2 normaal. Met 104 zonuren komen we toch op plaats
drie in de top tien. Normaal schijnt de warmtebron
66 uren in de 11e maand van het jaar.

Ɛ͛:ĂĐŬsĞƌŵĞƵůĞŶƵǁƉůĂĂƚƐĞůŝũŬĞĐŽŶƚĂĐƚƉĞƌƐŽŽŶ
ǀŽŽƌ;ƚŝũĚĞůŝũŬͿƉĞƌƐŽŶĞĞů͘
tŝůƚƵŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŽǀĞƌĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶǀĂŶ
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚƵŝƚǌĞŶĚĞŶ͕ǁĞƌǀŝŶŐΘƐĞůĞĐƚŝĞĞŶͬŽĨ
ƉĂǇƌŽůůŝŶŐŶĞĞŵĚĂŶĐŽŶƚĂĐƚŵĞƚŵŝũŽƉ͘
/ŬŬŽŵŐƌĂĂŐďŝũƵůĂŶŐƐŽŵĞĞŶĞŶĂŶĚĞƌƚŽĞƚĞ
ůŝĐŚƚĞŶ͘
dĞů͗ϬϲϭϰϲϱϳϳϵϲKǀĞƌůŽŽŶ
:ĂĐŬ͘ǀĞƌŵĞƵůĞŶΛŚĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘Ŷů
ǁǁǁ͘ŚĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘Ŷů
,ĞƚƵŝƚǌĞŶĚďƵƌĞĂƵ͘ŶůǀŽŽƌĞĞŶŐŽĞĚĞŵĂƚĐŚ
ƚƵƐƐĞŶǁĞƌŬŐĞǀĞƌĞŶ;ƚŝũĚĞůŝũŬͿƉĞƌƐŽŶĞĞů͘

Voor de drie meteorologische herfstmaanden betekent dit dat het de zonnigste herfst ooit is geworden. De zon scheen in het voorbij seizoen maar liefst
490 uren, 23 uren meer dan in de herfst van 2005.
Ook een record is de droogte, zoals al bijna het hele
jaar is voor gekomen. Op mijn station viel 92 mm.
Terwijl 200 normaal is. Het vorige droogterecord
stond op naam van de herfst van 1997. Ook toen
was de waterstand zeer laag, maar nu breekt dat
ook alle records. De gemiddelde temperatuur komt

Inmiddels zijn we in de laatste maand van het jaar
aanbeland. De start was erg wisselvallig, flink wat
wind, maar ook vrij hoge temperaturen.
Hoe het verder gaat kun je vernemen als je afstemt
en luistert naar mijn dagelijkse weerpraatje via radio MAASLAND FM 89.6 en wel om 12.30 uur,13.30
uur en ook in de avonduren rond de klok van 17.15
uur. Ook via radio VENRAY FM 90.2 zowel in de ochtend als avonduren.
Weerman Bert Vloet

Overloonse Bridgeclub

Tijdens de 4e zitting waren de 3 sterkste paren in de
gele lijn:
1 Corrie Hartong & Math Keulards
62.92%
2 Tonny van Ham & Mieke Stappers
62.08%
3 Marijke van den Boom &
Aike van Glabbeek
59.58%

Tijdens de 5e zitting waren de 3 beste paren in de
gele lijn:
1 Corrie Hartong & Math Keulards
68.75%
2 Marijke van den Boom &
Aike van Glabbeek
60.07%
3 Bert Vloet & Tonnie Polman
56.25%

In de rode lijn:
1 Nellie Basten & Ethel Hilhorst
2 Jo de Backer & Jos van de Pas
3 Vera & Fred Jägers

65.28%
59.38%
53.13%

In de rode lijn:
1 José Clevers & Annie Siroen
2 Nellie Basten & Ethel Hilhorst
3 Leo van Grootel & Mien Hegger

58.83%
57.50%
56.08%

In de groene lijn:
1 Mien & Jac Spreeuwenberg
2 Annet & Joop Timmer
3 Annemie Huijbers & Riny van Sundert

70.83%
62.12%
59.17%

In de groene lijn:
1 Annet & Joop Timmer
2 Marianne Jennen & André Poels
3 Marthy van Pelt & Jo Kok

66.25%
61.22%
59.38%

Agenda
2018
8 december
Gilde, oud papier ophalen
9 december
Huize Loôn, Concert Groeningskoor, 14.30 uur
9 december
Zanggroep Palet, “Hoop”, Koningskerkje Vierlingsbeek, 15.00
en 19.30 uur
9 december
Huibuuke, Kaartverkoop Bonte
Avond, De Pit, 11.00 uur
9 december
KBO en SWOGB, Uit op zondag
“Van stoomboot tot vuurwerk”
met verhalenvertelster Petra Berkers, De Pit, 14.30 - 16.00 uur
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uit op 11.5 graden en dat betekent een gedeelde
zevende plaats in de top tien. De warmste herfst
blijft 2006 met 13.7 graden. De koudste was 1993
toen het gemiddelde bleef steken bij 8.1 graden.

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, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
14 december
LOGEKO, Kerstzingen KBO Stevensbeek, ’t Stekske Stevensbeek
15 december
Huize Loon, Kerstmarkt, 11.00 16.00 uur
16 december
Fanfare, kerstconcert in Theobalduskerk

18 december
HOT, Lónse huiskamertheatertour, start in De Pit, 19.30 uur
19 december
OVO, Kerstviering, De Pit
20 december
KBO, Kerstviering “SAMEN VIEREN”, De Pit, 13.30 -18.00 uur
22 december
Desdemona, Scrooge… A Cristmas Carol m.m.v. jeugdorkest
Fanfare, De Pit, 20.00 uur
23 december
LOGEKO en PALET, Kerstconcert
met Gemengd koor Amuze, Zaal
Zegers Asten, 14.00 uur
24 december
Lichtjes op oorlogsgraven, Oorlogskerkhof aan de Vierlingsbeekseweg, 15.30 uur
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25 december
LOGEKO, opluisteren H. Mis,
Kerk, 10.30 uur
31 december
SJIL, Oliebollenactie, huis aan
huis

2019

HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS

Natuurpraktijk Vellir &
Zoutkamer Overloon
Praktijk voor natuurgeneeskunde:
Zouttherapie, acupunctuur,
massage, SCIO biofeedback

VERKOOP
•

Nieuwe en gebruikte
aanhangwagens en
paardentrailers

•

Onderdelen van alle
merken

ONDERHOUD

•

Reparatie en keuring
van alle merken

Iris Vella Bamber
Holthesedijk 6
5825JG Overloon
06 81 48 05 51
info@natuurpraktijkvellir.nl
www.vellir.nl
maandag t/m vrijdag op afspraak

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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Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl
Voor computers, Laptops, printers, cartridges,
Wifi, onderhoud en reparatie.

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
KBO, Snertdag, vanaf 11.00 uur
10 januari
EHBO, herhalingslessen, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
12 januari
Gilde, oud papier ophalen
13 januari
Fanfare, Koffieconcert blokfluiters en jeugdslagwerkensamble,
De Pit, 11.00 uur
16 januari
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00
uur
17 januari
EHBO, herhalingslessen, Partycentrum 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
maken, 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, Partycentrum 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, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
27 maart
OVO, kaas maken, De Pit, 20.00
uur
30 maart
Fanfare, Loën’s got talent, De Pit,
‘s middags
3 april
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00
uur
11 april
EHBO, herhalingslessen, Partycentrum 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,
vertrek 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, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur

11 mei
Gilde, oud papier ophalen
12 mei
Club van 100 Fanfare Vriendenkring, Tuintreffen
15 mei
OVO, fietsen met Marjo, vertrek
19.00 uur vanaf kerkplein
22 mei
OVO, afsluitingsavond, ’t Gildehuus, 18.00 uur
7, 8 en 9 juni
Fanfare, kamp jeugdfanfare
8 juni
Gilde, oud papier ophalen
23 juni
Fanfare, Concert met alle jeugdleden als afsluiting lesjaar, Openlucht Theater, 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
Tentfeest 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
14 december
Gilde, oud papier ophalen
15 december
Fanfare, Kerstconcert
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In elk vakje moet een cijfer van 1 tot en met 9 ingevuld worden. Je moet de
lege vakjes zo invullen, dat in elke rij, elke kolom én elk blok de cijfers 1 tot
en met 9 slechts één keer voorkomen.
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 9-12-2018.

•
•
•

De prijzen van de oplossing van deze keer, zijn beschikbaar gesteld door
DA en PLUS.

8
5

De oplossing van de
Woordzoeker 21-11 was

3
2

JACHTSCHOTEL
De winnaars na loting:
Coby van Osch (BLOEMS) en
Marc van der Wijst
(RESTARIA LOON). Zij worden nog
benaderd m.b.t. de gewonnen prijs.
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EXTRA openingstijden in de december maand:
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BLOEMS OVERLOON

9

VENRAYSEWEG 7
0478-641890

5825 AA OVERLOON

INFO@BLOEMS-OVERLOON.NL

Heerlijke 100% blauwe bessen PRODUCTEN

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

U ii tt vv aa aa rr tt vv ee rr zz oo rr gg ii n
n gg
U

Tel.nr. 06-30595075

Yoga &
Energetische
therapie
www.karinmanders.nl
schrijf@karinmanders.nl
T 06 15597217
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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

19 december
12 december 20.00 uur
Indien mogelijk eerder

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

