
Ons Eigen Erf

Van Redactiewege

Ook het jaar 2018 is met grote snelheid 
voorbij gegaan. Gelukkig mogen we zelf 
de eindjes er aan knopen. En dat doen we 

met u te laten weten dat het Maria Alders-de Lange 
is die de omslag geschilderd heeft en het ziet er weer 
mooi uit. 
Zo hebben wij dit jaar aan Anke van Raaij-Verschuijten 
gevraagd of zij voor ons een kerstverhaal wilde schrij-
ven. Theo Cremers zocht haar op en het resultaat mag 
er zijn, vinden wij.
Zo bent u ook van ons gewend dat wij de mensen be-
danken, die er voor gezorgd hebben dat onze krant 
steeds goed gevuld bij u in de bus viel. In het bijzon-
der Ton Janssen,die voor de opmaak gezorgd heeft, 

de drukker met zijn mensen, de  adverteerders, Hetty 
Coppis, Gert-Jan Nabuurs, alle andere schrijvers van 
de verenigingen, fotografen Albert Hendriks en Wil 
Hüsken en Auke Numan van Maurix Tweewielers, de 
plek waar u een exemplaar kunt ophalen, indien u on-
verhoopt  geen Ons Eigen Erf ontvangen hebt. En tot 
slot natuurlijk al die bezorgers, die elke twee weken 
altijd klaar staan om de krant te bezorgen. Iedereen 
heel hartelijk bedankt. Ook de collega-redactieleden 
bedank ik voor hun inzet.
Wij wensen u allen fi jne feestdagen en een gezond en 
voorspoedig nieuw jaar.

Piet Jeuken
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TER HERINNERING AAN HENK HENCKENS

Op donderdag 6 december bereikte 
ons het droeve bericht dat toch nog 
onverwacht ons mederedactielid 
Henk Henckens is overleden. Groot 
was de verslagenheid.

Henk was in 2002 door Geert van 
Dijck benaderd om in de redactie 
van Ons Eigen Erf zitting te nemen 
en Henk reageerde daar positief 
op. Geert wist al lang dat Henk een 
begenadigd schrijver was, die hem 
op termijn goed zou kunnen opvol-
gen. Ruim 16 jaar heeft Henk daar 
zijn ziel en zaligheid in gelegd! Hij 
kon al schrijvend mensen mee la-
ten genieten van de verhalen, die 
verteld werden en die hij aan het 
papier toevertrouwde! We denken 
aan de talrijke echtparen, die 50 jaar of langer gehuwd 
waren. Ook andere interviews werden uitstekend gele-
zen en prima beoordeeld.

Henk stond binnen de redactie ook bekend als de man 
van de punten en komma’s. Hij was daar bijna ge-
fi xeerd op. Het had natuurlijk ook weer het voordeel 
dat de andere redactieleden daar minder op hoefden 
te letten. Immers, Henk controleerde dat zeer geregeld 
en nadat de vergadering beëindigd was, ging Henk 
naar huis om thuis ons twee wekelijkse krant verder 
vorm te geven. Daar slaagde hij altijd in. Soms kwam 

er op het allerlaatste moment een 
gouden idee bovendrijven waar hij 
weer iets mee kon. Wanneer de uit-
gave gereed was, werd er nog een 
keer gekeken of alles wel klopte. 
Kritisch ging hij te werk. Ook von-
den er binnen de redactievergade-
ringen de nodige discussies plaats. 
Het leek wel alsof dat Henk nauwe-
lijks interesseerde. Niets was min-
der waar! Hij was wel altijd de laat-
ste in de rij, die zijn visie gaf op de 
probleemstelling en die visie was 
duidelijk.

Maar Henk deed ook veel ander 
vrijwilligers werk ondanks zijn reu-
ma. Zo was hij ook lid van de Over-
loonse werkgroep “Wie wá be-

waart”, omdat hij ons dialect een warm hart toedroeg. 
Daarnaast was hij ook lid van de dorpsraad Overloon 
en een van de taken was om in Ons Eigen Erf verslag te 
doen van wat er in de dorpsraad besproken was.

Kortom, een heel actief mens voor de Overloonse ge-
meenschap zonder volop in de picture te staan. Henk 
laat een lege plek achter; wij verliezen in hem een zeer 
kundig iemand; wij gaan hem missen.

Wij wensen Lidwien en haar dochters met hun partners 
en ook Zef en Sien heel veel sterkte toe.
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Mijn kerstverhaal

Dankbaarheid

De deurbel gaat, het is al donker. Ik loop via de ach-
terdeur naar buiten en zie Theo Cremers bij de voor-
deur staan. Hij begint over Ons Eigen Erf en vraagt 
of ík het kerstverhaal wil schrijven. Die zag ik niet 
aankomen! Natuurlijk wil ik dat doen, heel graag. 

Kerstverhaal
Een kerstverhaal… Ik zou kunnen schrijven over de 
geboorte van Jezus in een kerststal, over een familie 
die op vliegvakantie gaat en hun zoon Kevin vergeet 
of over de kerk, maar dat is eerlijk gezegd niet voor 
mij weg gelegd. Als ik aan kerst denk, dan is dat 
voor mij vooral een tijd van samen zijn, bezinning 
en familie. Ik ben dankbaar dat ik dat inmiddels zo 
kan zien. Dat was een paar jaar geleden nog wel 
anders. Toen was het nog een grote uitdaging om 
op mijn werk alles op tijd afgerond te krijgen en het 
thuis netjes, feestelijk en vooral gepland te krijgen. 
Wanneer eten met de ene familie, wanneer met de 
andere kant? Bij wie? Wat moet ik klaarmaken? Pff, 
kerst bestond vooral uit verplichtingen, boodschap-
penstress en kookfrustraties. En dat is niet nodig… 
Hoewel ik moet toegeven dat ik mezelf er nog wel 
eens op betrap dat ik me druk maak om dingen die 
er eigenlijk niet toe doen, of dat een negatief of 
baalgevoel overheerst. 

21 dagen uitdaging
Dankbaarheid heeft mij veel gebracht. Genieten 
van de kleine dingen, zeggen ze wel eens. Het is een 
hele uitdaging, met alle verplichtingen, de drukke 
maatschappij, nare ziektes of verdriet om het gemis 
van dierbaren… Het gras lijkt vaak groener bij de 
buren. Het is ook zo makkelijk om te blijven hangen 
in dingen die niet goed gaan of niet gaan zoals je 
zou willen, waardoor je minder stil staat bij wat er 
wél is. Juist als je er even doorheen zit, is het goed 
om stil te staan bij de dingen waarvoor je dankbaar 
bent. Er is elke dag wel iets te 
vinden om dankbaar voor te zijn. 
Als je je bewust afvraagt waar je 
dankbaar voor bent, dan focus 
je je op de positieve dingen. On-
derzoek heeft zelfs aangetoond 
dat als je 21 dagen lang elke dag 
opschrijft waarvoor je dankbaar 
bent, dat je dat gelukkiger maakt. 
Het verandert je manier van den-
ken. Je wordt een positiever mens. 
Hoe mooi is dat!

Wat is er wél?
Dankbaarheid. Je richten op wat 
er nú is en niet kijken naar wat 
er allemaal is gebeurd of wat 
ontbreekt. Je krijgt meer oog 
voor wat er wél goed gaat, voor 
de  mooie en fi jne dingen die er 

zijn. Want alles waar je je op focust, dat groeit. Hoe 
dankbaarder je wordt, hoe meer je hebt om dank-
baar voor te zijn. Waar ben jij op dit moment dank-
baar voor? Ik ben dankbaar om ons gezin, onze 
twee prachtige jongens, familie en vrienden, onze 
gezondheid, de persoonlijke ontwikkeling die ik af-
gelopen jaren heb doorgemaakt, dat ik de stap heb 
gezet om voor mezelf te beginnen en dat ik in het 
mooie Overloon mag wonen. Waar ik 16 jaar gele-
den nog maar amper wist waar Overloon lag, voelt 
het nu als een thuis. Een leuk dorp, met een mooi 
verenigingsleven en fi jne mensen. 

Kleine dingen
Het zijn vooral ook de kleine dingen waarvoor ik 
dankbaar ben, zoals de prachtige zonsopkomst, 
koeien in de wei, een warme douche, lekkere kop 
thee, de mooie bossen van Overloon, Jens (5 jaar) 
die om 6.30 uur ’s morgens op Lónse carnavalsnum-
mers aan het springen is voor de kerstboom, Luuk 
(6 jaar) die ineens ‘kerst-ver-sie-ring’ voorleest, 
een appje van een vriendin, dat praatje bij de ba-
sisschool, bakker Degen, DA en voor de PLUS. Zo 
kan ik nog wel even doorgaan, maar ik vermoed 
dat mijn boodschap helder is. Oja, nog eentje dan: 
Ik ben dankbaar dat ik dit jaar het ‘kerstverhaal’ 
mocht schrijven én dat jij dit helemaal hebt gelezen. 
En als ik met dit verhaal één iemand heb kunnen 
uitdagen om als goede voornemen 21 dagen lang 
op te schrijven waarvoor hij/zij dankbaar is, dan is 
de cirkel rond.

Ik wens jou een hele mooie kerst toe, met veel dank-
bare momenten. 

Anke van Raaij-Verschuijten

3

Wij wensen u en allen, die u dierbaar zijn,
een zalig en gelukkig kerstfeest,

en voor 2019 een gezegend
en vredevol nieuw jaar.

De deelparochieraad van de H. Theobaldusparochie

Kerkberichten

23 december – 12 januari

Zondag 23 december 10.30 uur
Vierde zondag van de Advent
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Ans Abels en Frans Ker-
sten
Koor: Theobalduskoor

Intenties: jaargetijde is voor Frans 
Huisman

Maandag 24 december 19.00 uur
Kerstavond
Gezinsviering, herdertjesviering 
met het thema “Kerstmis, feest 
van het licht”
Het Theobaldusgilde zorgt voor 
stemmige muziek, waarbij we sa-
men kunnen zingen.
Samen gaan we luisteren naar de 
kerstvertelling van ‘Goldi’.
Samen gaan we licht brengen 
naar elkaar.

Maandag 24 december (let op!) 
21.00 uur 
Kerstavond
Eucharistieviering
Voorganger: pater Baart s.c.j. 
Acolieten: Ans Abels en Joep 
Smeets
Met muzikale verzorging door 
het Theobalduskoor 

Intenties voor de beide vieringen 

op kerstavond en voor de viering 
op 1ste kerstdag:

Voor motivatie en inspiratie voor 
de vrijwilligers van onze paro-
chie; het is een zeswekendienst 
voor Piet Jilisen, een jaargetijde 
voor An Jilisen-Aerts, voor Geert 
van Dijck, voor Teng Cornelissen, 
tevens gedenken wij Theo Cor-
nelissen, Toon Cornelissen, de fa-
milie Cornelissen en echtgenotes; 
de intenties zijn ook voor  Harrie 
en Marie Bardoel-van Duijnho-
ven, de familie van Keijsteren-van 
Hout-Schaminée, Frans Beckers, 
To Beckers-Hendriks, Karel Bec-
kers, Miny Verberk-Beckers, Frits 
Janssen, Wilhelmina Janssen-En-
gels, Mariet Rutten-Janssen, Ans 
van Opbergen-Janssen.

Dinsdag 25 december 10.30 uur
Hoogfeest van Kerstmis
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Gerda Willems en Wim 
Nabuurs
Muzikale verzorging door het 
koor Logeko 

Zondag 30 december 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acolieten: Jeanne Willems en 
Frans Kersten
Koor: Theobalduskoor
Intenties: jaargetijde is voor Har-

rie Cleutjens en voor zoon Michel 
van Well; de intenties zijn ook 
voor Paul Cornelissen vanwege 
zijn trouwdag

Zondag 6 januari 10.30 uur
Eucharistieviering en Kinder-
woorddienst
Voorganger: nog niet bekend
Acolieten: Gerda Willems en Joep 
Smeets
Koor: Theobalduskoor

Kosterdienst

9 december – 15 december
Nelly van Gemert, tel. 642504

16 december – 22 december 
Jan Hendriks, tel. 641753

23 december – 29 december
Nelly van Gemert, tel. 642504

24 december 19.00 uur
Jos van de Pas, tel. 641268

24 december 21.00 uur
Jan Hendriks, tel. 641753

30 december – 5 januari
Tiny Willems, tel. 641814

6 januari – 12 januari
Jan Hendriks, tel. 641753

Vieringen in Huize Loôn

Maandag 17 december 19.00 uur
Eucharistieviering

Zondag 23 december 19.00 uur
Eucharistieviering

Maandag 31 december 19.00 uur
Eucharistieviering
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Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 13 en 
20 januari bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf ver-
meld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze 
uiterlijk dinsdag 1 januari op te geven. U hebt daar-
voor 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

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.

De Adventsactie 2018 van de parochie Maria Moeder van de Kerk
De Adventsactie van 2018 is bestemd voor het pro-
ject van de confrater van pater Theo Ewals uit Over-
loon, lid van de Congregatie van het Heilig Sacra-
ment. Pater André van Zon is al vele jaren met hart 
en ziel verbonden aan de straatarme mensen in Ma-
puto 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”) die zorgt dat de gel-
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den 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. Stich-
ting Mutanyana Weru te Venhorst o.v.v. Adventsac-
tie 2018 MMK. Achter in onze kerken staan ook col-
lectebussen.  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.

De H. Theobalduskerk, de kerststal en de kerstgroep
De H. Theobalduskerk is ontworpen door architect 
Strik uit Boxmeer. Samen met de toenmalige pas-
toor van Boxtel bezocht hij vele kerken en werd ge-
inspireerd door een Zwitserse kerk. De Eerste Steen-
legging vond plaats op 8 december 1955. Kerstmis 
1956 werd de kerk in gebruik genomen. Alle lijnen 
van het gebouw lopen naar het priesterkoor. Het 
front is breder, terwijl de vloer helt, zodat het zicht 
op het altaar goed is. 

De voorstellingen in metselwerk, uitgevoerd aan 
de buitenkant van de kerk, beelden de Schepping 
en de Allerheiligste Drie-eenheid uit. De drie klok-
ken in de klokkentoren hangen in weer en wind. 
De kleine klok, een geschenk van een parochiaan, 
weegt 350 kg, de grote klok heeft een gewicht van 
850 kg. De middelste klok is, na de klokkenroof in de 
oorlogsjaren, teruggebracht. Ook het H. Hartbeeld 
buiten naast de doopkapel en het doopbekken in 
de doopkapel ofwel de St. Theobalduskapel hebben 
de verwoesting van Overloon in 1944 overleefd. Dit 
doopbekken - oorspronkelijk een wijwatervat - is 
volgens kenners uit de 15e eeuw. 

In de kerk ziet u meerdere beelden. Allereerst in 
de genoemde kapel het neogotische 
beeld van onze patroonheilige, de H. 
Theobaldus. Theobaldus is in 1017 ge-
boren uit adellijke ouders in Provins in 
de Champagnestreek en werkte in de 
Luxemburgse Ardennen bij het kolen-
branden. Het hoofdaltaar is geschon-
ken door de R.K. Kolenhandelaren-
bond, die de H. Theobaldus als patroon 
had. Hij stierf als kluizenaar in Frankrijk 
in 1066. Theobaldus wordt aangeroe-
pen tegen kinkhoest, koorts, zweren en 
eczeem. Vele wonderen en gunsten zijn 
op zijn voorspraak verkregen.

Vervolgens kunt u vier gepolychro-
meerde beelden van Leo Geurtjens uit Berlicum be-
wonderen voorstellende de H. Maria, de H. Jozef, 
de H. Antonius van Padua (eveneens een van onze 
patroonheiligen) en de H. Theobaldus.
Eveneens treft u in onze kerk de beelden, in blank 
hout, aan van H. Hart, H. Theresia van Lisieux en H. 
Donatus, de beschermheilige tegen bliksem, donder 
en onweer en andere natuurrampen. P. van Dongen 
uit Oostrum is de maker van deze beelden. Hij is te-
vens de maker van onze kerstgroep.
In 2008 zijn twee beelden aan onze kerk geschon-

ken, voorstellende Franciscus van Assisi en Clara van 
Assisi.

Om de Overloners, gevallen in de oorlog van 1940-
1945, te gedenken, is bij metaalfabriek “Holland” 
in Amsterdam een gedenkplaat vervaardigd, die is 
aangebracht achter in de kerk. Het eerste slachtof-
fer was Arnold Willems. Het Arnold Willemsplein is 
naar hem genoemd.

De gebrandschilderde ramen zijn ontworpen door 
de glazenier Marius de Leeuw uit ’s-Hertogen-
bosch, die vooral bekend is door zijn grote raam in 
het noordertransept van de Sint-Janskathedraal in 
’s-Hertogenbosch. In 2007 is er, ter gelegenheid van 
het vijftigjarig jubileum van het kerkgebouw een 
nieuwe kruisweg gekomen. Deze kruisweg is ver-
vaardigd door P. Engels, die daarvoor de Haverman-
prijs heeft gekregen. 
Het orgel dat we in de kerk aantreffen, is gebouwd 
door Verschueren Orgelbouw uit Heythuysen.

De H. Theobalduskerk is in 2009 een rijksmonument 
geworden.

De kerststal en de kerstgroep
In de jaren 1963 tot 1965 is onze kerst-
groep tot stand gekomen door de vrij-
willige, spontane medewerking van de 
parochianen. Zoals pastoor van Boxtel 
meerdere malen in zijn dagboek op-
tekent “geen collecte in de kerk, geen 
collecte aan de deur van de kerk, geen 
collecte huis aan huis, maar door gif-
ten die bij gelegenheid aan de pastoor 
overhandigd worden.”

De kerststal bestaat uit prachtige, ge-
beeldhouwde houten beelden, ge-
plaatst in een natuurlijke omgeving 
met veel bomen en planten. De hoog-

teverschillen geven een wijds effect. Een echte 
knikengel houdt de wacht.

De kerk en de kerststal kunnen bezocht worden op 
eerste en tweede kerstdag.
Dinsdag 25 december van 13.00 tot 16.30 uur
Woensdag 26 december van 13.00 tot 16.30 uur.
De kerststal zal, in overleg, ook te bezichtigen zijn 
tot zondag 6 januari
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Televisie-uitzendingen

Onze vrijwilligers achter de camera, die elke zon-
dagmorgen 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) de uit-
zending van de viering in de H. Theobalduskerk ver-
zorgen, zullen ook met Kerstmis hun medewerking 
hieraan geven. 

U kunt via de Omroep Land van Cuijk, voorheen de 
BLOS RTV Boxmeer, naar de uitzendingen kijken. De 
uitzendingen zijn te ontvangen voor Ziggo abon-
nees, via kanaal 40; voor abonnees van KPN/ Telfort/ 
XS4ALL/ glasvezelproviders met de witte afstands-
bediening: via kanaal 1475.
Voor abonnees van Telfort met de zwarte afstands-
bediening, Edutel, Fiber.nl, Stipte: via kanaal 2186. 
De digitale TV-programma’s zijn, behalve in de ge-
meente Boxmeer, ook te zien in, onder andere, de 
gemeenten St. Anthonis, Mill en St. Hubert, Cuijk, 
Grave, Uden, Veghel en Landerd. 

Vanuit de H. Theobalduskerk worden rondom Kerst-
mis de volgende vieringen uitgezonden:

Zondag 23 december 10.30 uur
Kerstavond 24 december 19.00 uur 
Kerstavond 24 december 21.00 uur
Eerste kerstdag 25 december 10.30 uur 
Zondag 30 december 10.30 uur

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toezegging kerkbijdrage Overloon

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………….

Postcode:………………….. Plaats: ………………………………………………………………………………...
Ik kies uit een van de volgende drie mogelijkheden om mijn kerkbijdrage aan de deelparochie H.H. Theo-
baldus en Antonius van Padua te Overloon te voldoen (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is):

o  Doorlopende machtiging: Ik geef toestemming aan de parochie om vanaf het jaar 2019 ieder jaar
een bedrag van € ……….. van mijn bankrekening IBAN………………………………. af te schrijven.

o  Ik geef toestemming aan de parochie om in het jaar 2019 een bedrag van € ……….. van mijn bank-
rekening IBAN ………………………………… af te schrijven.

o  Eigen opdracht aan de bank: Ik geef zelf opdracht aan mijn bank om op IBAN : NL14 RABO 0141
4029 11 van de parochie Maria, Moeder van de Kerk t.n.v. deelparochie H. Theobaldus Overloon
o.v.v. kerkbijdrage een bedrag van € ………………….. over te maken aan de deelparochie.

Datum…………………Handtekening: …………….. ……………………………

In januari a.s. wordt de actie Kerkbalans 2019 ge-
houden met als thema: “Geef voor je kerk”. De 
deelparochie Overloon sluit zich aan bij de lande-
lijke actie. Zoals u wellicht bekend is, krijgt de kerk 
geen subsidie en voor de inkomsten is men dan ook 
volledig afhankelijk van de fi nanciële bijdragen van 
betrokken inwoners uit onze dorpsgemeenschap. 
Dit jaar is er voor gekozen om alle inwoners via een 
huis aan huis brief te benaderen. Deze brief zal he-

laas niet bezorgd worden bij de inwoners die een 
“nee sticker” op hun brievenbus hebben. Mocht u 
daartoe behoren en toch aan Kerkbalans mee wil-
len doen, dan kunt u onderstaand formulier invul-
len en bezorgen in de brievenbus van de pastorie 
naast de voordeur of in de daartoe bestemde bus 
achter in de kerk.
Doet u weer mee?

7

Dopen

Verbonden met vader en moeder
Natuurlijk het meest met die twee
Maar ook met andere mensen
Vier jij hier dit feest met ons mee

Je hebt al een naam
Maar je krijgt er één bij op dit feest 
Want jij wordt gedoopt in de naam
Van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Dat een kindje gedoopt wordt, is niet langer meer 
zo vanzelfsprekend als vroeger. Er wordt nogal ver-
schillend gedacht over het nut en de zin ervan.De 
motieven van ouders om hun kindje te laten dopen 
zijn vaak heel verschillend.
•  Het is voor ons vanzelfsprekend. We zijn zelf ge-

doopt, en onze kinderen behoren dat ook te zijn.
•  Wij zijn lid van deze parochie gemeenschap en we

willen graag dat ons kind ook binnen deze kerke-
lijke gemeenschap wordt opgenomen.

•  Wij willen met de doop onze dankbaarheid voor
de geboorte van ons kindje uitdrukken.

•  Als wij ons kindje niet laten dopen, kan het later
niet mee doen aan de andere sacramenten, bijv.
De eerste Communie.

Ieder ouderpaar zal een eigen accent leggen op zijn 
keuze voor het doopsel. Dat mag ook. Vaak vinden 
ouders het moeilijk om hun keuze te motiveren. Er 
is ook haast altijd meer dan één reden. Maar een 
doop is te belangrijk om het zo maar eventjes te 
laten doen. Even stilstaan bij het waarom is gewoon 
een noodzaak.

Wanneer u uw kind wilt laten dopen meldt u dat 
aan bij het parochiesecretariaat tel: 0485-471246. 
Hier worden de eerste gegevens genoteerd en hier-
na wordt een afspraak gemaakt voor de doopvie-
ring. In het pastoraal team wordt bekeken wie in 
de gelegenheid is uw kind te dopen, waarbij zoveel 
mogelijk rekening wordt gehouden met uw voor-
keur qua datum (de doop vindt altijd plaats op 
een zondagmiddag). Ook wordt gekeken naar het 
rooster van de doopvoorbereidingsavonden, zodat 
u in de gelegenheid bent om naar een doopvoor-
bereidingsavond te gaan en vervolgens het boek-
je samen te stellen voor de viering. Een map met 
keuzeteksten voor de viering zal u digitaal worden 
toegestuurd, maar het is ook mogelijk om het stan-
daard doopboekje te gebruiken; in elke parochie 
aanwezig.

Vervolgens krijgt u een uitnodiging voor de doop-
voorbereidingsavond, waarin staat waar de avond 
plaats vindt en hoe laat u wordt verwacht voor de 
samenkomst (meestal met andere ouders). Deelna-
me aan deze avond is niet vrijblijvend, maar juist 
voorwaarde om tot een viering te kunnen komen 
waarin u zich kunt herkennen. Na de voorberei-
dingsavond komt de priester die uw kind zal dopen 
bij u op huisbezoek voor een nadere kennismaking; 
hij neemt hiertoe zelf contact met u op om een af-
spraak te maken.

Om u alvast een overzicht te geven van de voorbe-
reidingsavonden  volgen hierbij de geplande data:  
8 januari 2019 / Wanroij
11 februari 2019 / Overloon
13 maart 2019 / Oploo
14 mei 2019 / Wanroij
10 juni 2019 / Overloon

Wij wensen jullie namens de doopwerkgroep Over-
loon hele fi jne dagen.
Ria Beckers, *Astrid Weerts 642596 *Marian Hof-
mans 642526.
*contactpersonen.

De overledenen vanaf december 2017 tot december 2018
†  13-12-2017 Riek Janssen-Mulder 92 jaar
†  14-12-2017 Tom Lammers 98 jaar
†  21-12-2017 Martin Verhoeven 85 jaar
†  27-12-2017 Henk van Roon 83 jaar
†  19-01-2018 Jan Bloemen 94 jaar 
†  20-01-2018 Toon Giezen 85 jaar
†  14-02-2018 An Hendrix-Hendriks 92 jaar
†  24-02-2018 Nelly Baken-Peeters 91 jaar
†  09-03-2018 Nelly Botden-Deenen 93 jaar
†  12-03-2018 Doortje Brouwer-de Vries 88 jaar
†  28-03-2018 Jan Cornelissen 78 jaar
†  03-04-2018 Gerta Stappers-Cornelissen 89 jaar
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†  18-05-2018 Jan van Els 81 jaar
†  26-05-2018 Nelly Aerts-Erkelens 72 jaar
†  04-06-2018 Wim Jeuken 83 jaar
†  05-06-2018 Mia Willems-Nielen 90 jaar
†  22-06-2018 Ton Borghs 62 jaar
†  22-06-2018 Harrie Janssen 68 jaar
†  13-08-2018 Jan Vloet 78 jaar
†  12-09-2018 Dien Loenen-Cruijsen 93 jaar
†  25-09-2018 Gonnie Cornelissen-Beckers 78 jaar
†  05-10-2018 Hennie Lemmens 63 jaar

†  06-10-2018 Piet Vloet 81 jaar
†  08-10-2018 Bram Brauer 37 jaar
†  11-10-2018 Bert Deriet 52 jaar
†  13-10-2018 Johan Aerts 70 jaar
†  26-10-2018 Gerrit Jacobs 93 jaar
†  28-10-2018 Cor Bus  83 jaar
†  02-11-2018 Annelies Henckens-Senders 54 jaar
†  15-11-2018 Piet Jilisen 88 jaar
†  21-11-2018 Mimi Verstraaten-Walk  85 jaar

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 vierin-
gen 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 opha-
len tijdens de beide kerstdagen, 25 en 26 december, 
wanneer de kerststal bezocht kan worden tussen 
13.00-16.30 uur. 

KERKHOFREGLEMENT VOOR DE PAROCHIE
OVERLOON 2019

Er is onlangs een nieuw kerkhofreglement opgesteld. 
Dit concept is ter goedkeuring aangeboden aan het 
bisdom. Als het nieuwe reglement is goedgekeurd, 
wordt het geplaatst op de website van de parochie 
(www.theobaldusparochie.nl).

Tarieven 2019

De tarieven voor 2019 zijn nog niet bekendgemaakt.
Als deze bekend zijn, worden zij geplaatst op de web-
site van de parochie (www.theobaldusparochie.nl)

Kinderwoorddienst zondag 7 januari 2018
aanvang 10.30 uur in de kerk Overloon

Beste ouders/verzorgers en kin-
deren van groep 1 t/m groep 8

Het thema van deze zondag is: 
Een licht voor alle mensen!

De kerstvakantie is alweer voor-
bij als we weer bij elkaar komen. Weet je nog wat 
we met Kerstmis voor feest gevierd hebben in de 
kerk? Vandaag komen er Wijzen uit het oosten op 
zoek naar een pasgeboren koning. Zij volgen een 
heel bijzondere ster aan de hemel. Zij willen de pas-
geboren koning op gaan zoeken en hebben alle-
maal geschenken bij zich. Want deze koning wordt 
het Licht van de wereld genoemd. Weet jij al wie er 
vandaag op bezoek komen, welke geschenken zij 
bij zich hebben, wie die bijzondere koning is? Kom 
dan naar de kinderwoorddienst om het hele verhaal 
te horen en mee te doen. 
Als je dit jaar je communie gaat doen, zou het erg 
fi jn zijn als je naar de kinderwoorddienst komt.

Wat is een kinderwoorddienst?

Wij hebben voor de kinderen in een aparte ruim-
te in de kerk een kinderviering van ongeveer een 
half uur. Jullie ouders/verzorgers blijven in de ge-
wone viering, maar als je het de eerste keer nog een 
beetje eng vindt, mogen je papa of mama/ opa of 
oma meelopen. Wij gaan samen met jullie het kin-
derevangelie vertellen en uitleggen. Meestal heb-
ben we hier even een kort gesprekje over, we spe-
len een spel of hebben een knutselwerkje over het 
verhaal (evangelie) van die zondag. En een gebed 
waar we mee afsluiten. Het tweede gedeelte van de 
viering gaan we weer terug in de kerk zelf en mag 
je weer op je plaats gaan zitten, waar we samen 
de Eucharistie vieren. Neem gerust je vriendjes en 
vriendinnetjes mee. Iedereen is van harte welkom. 
Jij komt toch ook weer?  ……en als je het erg leuk 
vindt: wij zijn er elke eerste zondag van de maand 
in Overloon.

Tot 7 januari
Gerda Willems.
Heb je nog vragen mag je me ook bellen: 0478 
642213 of gerdawillemsjanssen@hotmail.com
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Caritas

Eeuwenoude kerkelijke 
hulp bij fi nanciële nood.

In ons welvarende land zijn gelukkig heel veel maat-
schappelijke instanties die op een of andere manier 
hulp en bijstand kunnen bieden aan mensen die dit 
op dat moment nodig hebben. Gemeentelijke soci-
ale diensten bieden vele oplossingen en u kent ook 
zeker enkele sociale organisaties of stichtingen die 
zich bezig houden met het bieden van hulp, op wel-
ke manier dan ook (b.v. de voedselbank, stichting 
Leergeld, schuldhulpmaatje e.d.)
Toch komt het voor dat deze hulp ondanks alle goe-
de bedoelingen tekort schiet! 
Dan is er wellicht de mogelijkheid om aan te klop-
pen bij de parochiële caritasinstelling van de paro-
chie Maria, Moeder van de Kerk. 
Deze in 2016 nieuw opgerichte caritasinstelling be-

heert de middelen uit een voormalig armbestuur en 
een aparte caritasinstelling van enkele van de gefu-
seerde deelparochies, met een fi nanciële aanvulling 
van de parochie Maria Moeder van de Kerk.
Op de caritasinstelling kan door iedereen een ver-
zoek tot fi nanciële ondersteuning worden gedaan. 
Vorig jaar zijn in kerken en gemeenschapshuizen 
van onze deelparochies en aan diverse instanties 
fl yers van onze PCI uitgereikt en regelmatig is in 
het parochieblad “Binding” hierover bericht. Hierin 
staat hoe een en ander in zijn werk gaat.
Ook in deze Kerstuitgave van “Binding” is weer 
over de PCI gepubliceerd.
De PCI kan niet zonder uw aandacht en het is goed 
dat u er weet van hebt. 
Wij bevelen u deze “Binding” van harte aan!

GEEF JE MENING
Op welke lokatie in Overloon zie jij de Josefschool het liefst voor de komende 30/40 jaar staan?

Antwoord: ……………………………………………………………………………………

Je kunt je mening geven ( tot 1 januari 2019) via de website van de dorpsraad of een briefje inleveren in de 
daarvoor bestemde bussen bij onderstaande ondernemers:

Keurslager Centen | PLUS supermarkt | RESTARIA LOON
Bij deze ondernemers liggen ook briefjes die ter plekke ingevuld kunnen worden.

Oktober 2019 viert Overloon 75 jaar leven in vrijheid.

Wij willen dit met een groots feest vieren in ons 
dorp.
De burgemeester heeft via Stichting Bing opdracht 
gegeven in elk dorp een eigen feest te organiseren. 
Stichting Bing helpt en we kunnen daar aankloppen 
voor subsidie. Het organiseren moeten we zelf op-
pakken.

Wie in Overloon willen deze handschoen oppakken 
en hiermee aan de slag gaan?
We willen een werkgroep vormen om samen een 
feest te organiseren met voor elk wat wils.

Meld je voor 1 januari 2019 aan bij het secretariaat 
van de dorpsraad.

PRIJSVRAAG

De dorpsraad roept bij deze eenieder uit ons dorp 
op hun creativiteit los te laten op een nieuw, mo-
dern, hip logo voor de dorpsraad.

Tot 1 februari 2019 kunnen ontwerpen worden in-
gediend bij de dorpsraad per mail of bij het secre-
tariaat.

Laat je fantasie erop los.
De winnaar wordt beloond met een cadeaubon.

Maandag 4 februari 2019 om 20.15 uur info avond 
in de Pit over een nieuwe Josefschool in Overloon. 

U bent allen van harte welkom om mee te discussi-
eren met o.a. wethouder Hendriks over de mogelijk 
nieuwe plaats van de Josefschool: bij de Raayhal.

Secretariaat:
Rieterdreef 3a, 5825 HS Overloon

Telefoon: 0478-641959
E-mail: brievenbus@dorpsraadoverloon.nl

Website : www.dorpsraadoverloon.nl
KvK :17131529

Bank: NL13RABO0103017216
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Te huur
vanaf 1 februari 2019

te Overloon
Uitstekend onderhouden,
gestoffeerd appartement

op de 1ste verdieping
van de pastorie

14 Oktoberplein 9 te Overloon.
Indeling: keuken, woonkamer,

slaapkamer, badkamer,
totaal ± 55 m2. 

Voorzien van airco, ruime gang
en een balkon.

e-mail: info@theobaldusparochie.nl
tel. 0478 642078

Het mag geen naam hebben

Kinderen met lichtjes op oorlogspad - opdat we niet vergeten…!

Nu wordt een abonnement op Ons Eigen Erf toch wel heel aantrekkelijk gemaakt! Grijp je kans…!

Hardlopers zijn doodlopers - maar niet na een training bij A.V. Sporting…!

11

Op zondag 4 november 2018 hebben wij de 34e 
editie van de Kindermarkt georganiseerd. Alle ver-
koopplekken waren vol en we hebben een record 
aantal bezoekers mogen ontvangen dat was ook te 
zien aan de opbrengst.
Zoals jullie weten wordt de gehele opbrengst van 
de kindermarkt gedoneerd aan het goede doel.

Dit betekent dat we dit jaar niet alleen Edukans 
konden ondersteunen maar ook nog een ander 
mooi doel nl. stichting Namelok. Dit is een stichting 
van Ferdi Verberk en Inge Vloet uit St. Anthonis. 
Stichting Namelok heeft als doel de leefsituatie van 
diverse gemeenschappen in Kenia te verbeteren 
door het realiseren van waterputten. Begin decem-
ber vertrekken ze beiden weer richting Kenia en 
begin maart zijn ze weer terug in Nederland. Het 
doel is om 12x Solar pompen te gaan plaatsen in de 
provincie Laikipia, 2x in Kwale en 1x in Kitui. Wilt u 
meer weten over deze stichting ga dan naar: www.
namelok.nl

Ook hebben we weer veel babyspullen, kinderkle-
ding, speelgoed, boeken e.d. mogen ontvangen. 
Wij zijn heel blij met deze spullen die wij uitgedeeld 
hebben aan:  Samen Stevensbeek (Bingo AZC kin-
deren), school voor kinderen met een beperking, 
Josefschool Overloon incl. de AZC klassen, SJILL 

Overloon en vele families in Boxmeer e.o. Ook door 
het jaar heen weten mensen ons te vinden om kin-
derkleding, babyspullen, speelgoed e.d. te doneren. 
Deze spullen vinden een nieuw thuis door of via ons.

Namens hen allen bedankt!

Ook dank aan al onze vrijwilligers, want zonder hen 
kunnen wij dit niet mogelijk maken.

Al onze donateurs willen we bedanken want zonder 
hen was er geen loterij. Vele leuke, lekkere, gezel-
lige en mooie dingen hebben we kunnen verloten 
tot groot plezier van degene met het juiste lootje. 

Rest ons om u volgend jaar weer van harte welkom 
te heten op de kindermarkt. Datum is nog niet be-
kend, maar wordt op onze facebookpagina bekend 
gemaakt. U kunt ons volgen op onze facebookpagi-
na: kindermarktoverloon. 
Ook in de agenda in “Ons Eigen Erf “ zal de datum 
bekendgemaakt worden.
Conny, Gertie en Jolanda  (kindermarktoverloon@
gmail.com)

  Kindermarkt Overloon 

Stichting Overloonse Bedevaart organiseert
in 2019 een dagbedevaart naar Banneux

Op woensdag 15 mei 2019 gaan we met het Huis 
voor de Pelgrim met de bus naar Banneux. Tussen 
de groene heuvels van de Belgische Ardennen ligt 
Banneux Notre-Dame. Hier verscheen Maria in 1933 
aan Mariette Beco. Banneux is uitgegroeid tot een 
bekend bedevaartsoord, waar jaarlijks honderddui-
zenden pelgrims naar toe komen.
Zodra wij defi nitieve gegevens van de organisatie 
betreffende deze reis hebben, volgt verdere infor-
matie.

Deze Banneux bedevaart komt in plaats van onze 
Lourdesreis.
In 2020 volgt dan wellicht weer onze bedevaart 
naar Lourdes.

Wij wensen iedereen vredige
Kerstdagen en een goed en

vreugdevol Nieuwjaar
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Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken voor de
mooie woorden, kaartjes,

bloemen en het medeleven dat
wij mochten ontvangen na het

overlijden van ons pap,
schoonvader en opa:

Piet Jilisen

Wij kijken terug op een
mooi en waardig afscheid.

Annie en Bart
Jolanda en Piet
Kleinkinderen en
achterkleinkind
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ieve Henk,
allerliefste papa,

trotse opa,
wat had je het leven graag

verder willen leven.

Met pijn in ons hart moeten we
afscheid van je nemen.

Henk Henckens
Langs deze weg willen wij

iedereen bedanken voor alle steun,
lieve woorden en vele bloemen.

Lidwien
Renée en Hans

Zef en Sien
Eline en Coen
Karlijn en Rik
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Kerstmis, feest van het licht

Mensen van alle tijden 
verlangen naar licht.
Licht geeft warmte en 
licht geeft zicht op de 
dingen die je doet.
Op kerstavond, 24 de-

cember, is iedereen van jong tot oud van harte wel-
kom, om samen te zijn in onze Theobalduskerk bij 
de gebedsviering om 19.00 uur.
We ontvangen jullie met licht en warmte. Vanaf 
18.40 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 kerst-
avond.

Tot dan!

Dorpsraad Overloon wenst alle inwoners van ons
mooie “Loën” fi jne, gezellige feestdagen en

voor iedereen een goed 2019.

Komend jaar zal voor Overloon weer een bijzonder jaar wor-
den waarin we stil zullen staan bij 75 jaar leven in vrijheid. 
Voor de meesten onder ons inmiddels iets vanzelfsprekends 
maar kijk om je heen, kijk de wereld rond, vrijheid is een 
groot goed. Laten we dit komende herfst met ons hele dorp 
gezamenlijk vieren.

Namens bestuur en vrijwilligers van de 
Zonnegroet Overloon, Holthees en Smakt, 

een kerstwens voor u allen, eenvoudig en klein, gelukkig te leven, 
gewoon er voor elkaar te zijn. 

Zonnegroet Overloon, Holthees en Smakt

,ee
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wenst u jne feestdagen en een 
grandioos en groen 2019!

Shop Jacobs
Aangepaste sluitingstijden: 

Week 52: ma ʹͶǡ����ʹͷǡ����ʹ december winkel gesloten 
Winkel open: ���ʹǡ����ʹͺ������Ǥ�ʹͻ december  

Ook verhuren wij stadsfietsen en e-bikes. 

Goede Kerst 
& MOOIE WENSEN 

voor het 
NIEUWE JAAR 

Met ingang van 
Week 51 

25% korting op alle 
Kerstartikelen. 

Vierlingsbeekseweg 13 5825AS Overloon    Tel: 0478 642472 
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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.

Rond de Kerstdagen en Nieuwjaar
zijn er gewijzigde openingstijden:

Kerstavond zijn we geopend tot 19.00 uur

Eerste kerstdag gesloten.
Tweede kerstdag geopend

vanaf 16.00 uur

31 december sluiten we om 19.00 uur,
op 1 januari zijn we vanaf 16.00 uur weer geopend.

Daarna gelden de normale openingstijden weer.

HOUT ISOLATIEMATERIAAL ZAND BETONSTAAL
BEVESTIGINGSMATERIAAL HANG- EN SLUIT WERK
STENEN CEMENT PLAATMATERIAAL LATWERK
HOUT ISOLATIEMATERIAAL ZAND BETONSTAAL
BEVESTIGINGSMATERIAAL HANG- EN SLUIT WERK
STENEN CEMENT PLAATMATERIAAL LATWERK
HOUT ISOLATIEMATERIAAL ZAND BETONSTAAL
BEVESTIGINGSMATERIAAL HANG- EN SLUIT
STENEN CEMENT PLAATMATERIAAL LATWERK
HOUT ISOLATIEMATERIAAL ZAND BETONSTAAL

HUBERS
BOUWMATERIALEN

JEU

WWW.JEUHUBERS.NL          06-53867823

Professionele bouwmaterialen 
                        voor betaalbare prijzen

HOUT ISOLATIEMATERIAAL ZAND BETONSTAAL
BEVESTIGINGSMATERIAAL HANG- EN SLUIT

BEVESTIGINGSMATERIAAL HANG- EN SLUIT WERK

Hele fijne kerstdagen 
en een gelukkig 2019! �����������
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Eerste LOF Brabant lening
voor wereldwijde primeur

Oorlogsmuseum Overloon is de eerste 
organisatie die een lening ontvangt 

uit het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant (LOF 
Brabant). Het museum leent anderhalve ton om een 
verhoogd fi etspad door het museum aan te leggen. 
Een concept dat wereldwijd uniek is. Het doel van het 
indoor-fi etspad is het aanspreken en aantrekken van 
internationaal publiek, in het bijzonder Duitse bezoekers 
die in Noord-Limburg en in Brabant recreëren. Bezoekers 
worden hiermee van buiten naar binnen gehaald, zowel 
geografi sch als letterlijk gezien. 

Verleiding en beleving
Het verhoogde fi etspad is gebaseerd op de Baileybrug, 
die tijdens de bevrijding door de geallieerden werd 
gebruikt. De fi etsbrug wordt aangesloten op het be-
staande fi etsroutenetwerk en is tijdens openingstijden 
van het museum gratis te gebruiken. Fietsers rijden 
op drie meter hoogte door het museum. Het doel van 
de tocht over de brug is fi etstoeristen te verleiden om 
het museum ook als betalende gast te bezoeken. Bart 
de Boer, voorzitter van de Stichting Leisure Ontwikkel 
Fonds Noord-Brabant: “Dit project is een goed voor-
beeld van nieuw te ontwikkelen vrijetijdsaanbod wat 
we met het LOF Brabant willen stimuleren. Het Oor-
logsmuseum Overloon heeft een unieke, innovatieve 
manier bedacht om meer bezoekers te trekken, van 
regionaal tot internationaal.”

De lening van het LOF Brabant is goed voor een klein 
deel van de fi nanciering van het fi etspad. Eerder in-
vesteerden het vfonds, de gemeente Boxmeer en de 
provincie Noord-Brabant al in het project. Naast het 
fi etspad wordt met de nieuwe lening geïnvesteerd in 
de beleving van het museum. Erik van den Dungen, 
directeur van het Oorlogsmuseum Overloon: “Nu de 
Tweede Wereldoorlog van ‘memory’ naar ‘history’ 

gaat, worden moderne presentatietechnieken van 
steeds groter belang om de impact van oorlog op het 
leven van mensen, zowel burgers als militairen, voor 
museumbezoekers invoelbaar te maken.”

Het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant
Het LOF Brabant verstrekt marktconforme leningen 
aan ondernemers met een innovatief, kwalitatief on-
derscheidend plan voor de Brabantse vrijetijdssector. 
Zo stimuleert het LOF Brabant de ontwikkeling van 
nieuw vrijetijdsaanbod in Brabant met als doel structu-
reel meer bezoekers van verder weg naar de provincie 
te trekken. Meer bezoekers die langer blijven en meer 
besteden betekent meer inkomsten en groei van de 
werkgelegenheid. Binnen de vrijetijdssector zelf, maar 
ook in aanverwante sectoren. 

Bert Pauli, gedeputeerde Economie en Internationa-
lisering van provincie Noord-Brabant, over de eerste 
lening: “De vrijetijdssector in Brabant kan met uniek 
en vernieuwend aanbod nog veel meer bezoekers 
trekken. De kans is groot dat zij vervolgens ook ande-
re plekken bezoeken en in de provincie blijven slapen 
of eten. De provincie wil op deze manier de economie 
versterken en is daarom mede-initiatiefnemer van het 
LOF Brabant. Ik ben blij dat vandaag de eerste lening 
is verstrekt waardoor Oorlogsmuseum Overloon op in-
novatieve wijze de geschiedenis kan laten spreken.” 

Het LOF Brabant is een Brabant-breed gedragen fonds. 
Het wordt gefi nancierd door provincie Noord-Brabant, 
de regio’s Midpoint Brabant, Metropoolregio Eind-
hoven, AgriFood Capital en Regio West-Brabant en 
toonaangevende bedrijven in de vrijetijdssector zoals 
de Efteling en Libéma. Het fonds kent een continue 
openstelling en heeft de ambitie om in 10 jaar tijd in 
omvang te groeien naar minimaal € 10 miljoen.
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Namens het team van
Grand Café Effe
willen wij iedereen

bedanken voor het afgelopen jaar!

Wij wensen jullie
 jne feestdagen

en een voorspoedig
2019!
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Toerklub Overloon wenst iedereen
een fi t en gezond 2019

Toerklub Overloon weet altijd 
een mooie mix te vinden tussen 
gezelligheid en sportiviteit. In 

2018 zijn mooie tochten in de omgeving afge-
wisseld met sportieve hoogtepunten zoals een 
meerdaagse fi etstocht in Luxemburg. Het ATB 
weekend evenement midden oktober was heel 
populair met ruim 700 deelnemers. Op 26 okto-
ber werd bij Café Bos de feestavond gehouden. 
Tot wegkampioen van 2018 werd Jo van Gemert 
uitgeroepen. Verder kreeg Carin Jenniskens de 
bolletjestrui en de keigoed trofee voor haar spor-
tieve prestaties. Joost Arts kreeg de Jan Arts bo-
kaal voor zijn  langjarige inzet in het bestuur van 
de TKO en diverse commissies.

Al deze activiteiten zijn alleen maar mogelijk 
door onze sponsors en vrijwilligers. Wij willen 
hen dan ook hartelijk danken en wensen ieder-
een fi jne feestdagen en een gezond 2019! En let 

op: het volgende evenement staat er al weer aan te 
komen: op zondag 20 januari wordt de Coppis en 
Cruijsen Veldtoertocht verreden.

Foto: vlnr Joost Arts, Carin Jenniskens en Jo van Gemert

Vakgarage Weijmans wordt
Vakgarage Van de Ven

In oktober 2015 is Mat Weijmans 
gestopt aan de Oploseweg met 
zijn vakgarage. Het was Krist 

van de Ven die het bedrijf overnam, maar wel on-
der de naam Vakgarage Weijmans verder ging. In-
middels heeft Krist er alweer drie jaar opzitten en 
heeft hij met veel plezier zijn werk gedaan. Het is 
een druk leventje voor hem geworden, “maar”,zegt 
hij, “wanneer je iets graag doet, dan is hard werken 
alleen maar prettig”.

Na deze drukke 
periode is Krist 
van mening dat 
de naam van het 
bedrijf een wijzi-
ging mag onder-
gaan. Het is niet 
spectaculair, maar 
met ingang van 
het nieuwe jaar 
gaat hij Vakgara-
ge Van de Ven he-
ten. Er verandert 
natuurlijk niets 
aan zijn manier 

van werken en omgaan met zijn klanten.

Wel verandert het e-mailadres:
info@vakgaragevandeven.nl en ook de website 
zal veranderen. Die zal voortaan te vinden zijn op 
www.vakgaragevandeven.nl.

Wij wensen Krist veel succes met deze nieuwe stap 
en u bent van harte welkom!
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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
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Thomashuis “goes” Overloon

Toen in 2011 het eerste artikel over het Thomashuis 
werd geplaatst was al sprake van een snelle en fi jne 
integratie in en met de Overloonse gemeenschap. 
Nu, op de drempel van 2019, hebben Bert en Rita 
Snelder een fl inke volgende stap gezet om hun Tho-
mashuis nog meer te verankeren in het Overloonse. 
Sinds kort is er namelijk sprake van een samenwer-
king met de Pit. Daar wordt op drie dagen van de 
week een ruimte gebruikt waarin bewoners van het 
Thomashuis dagbesteding genieten. Hiermee is een 
lang gekoesterde wens van Bert en Rita in vervul-
ling gegaan om de dagbesteding die al van begin af 
aan in het Thomashuis wordt aangeboden verder te 
professionaliseren, te integreren in de maatschappij 
en voor de bewoners een duidelijker afscheiding te 
hebben tussen “vrij en werken”. Het professionali-
seren zit hem in het aanstellen van een medewer-
ker die exclusief voor de dagbesteding is aangeno-
men en het bieden van een programma waarbij alle 
deelnemers goed aan hun trekken komen. Omdat 
het ook om deelnemers met een laag niveau gaat is 
er de nodige aandacht voor beleving. Het aanbod in 
belevingsgerichte activiteiten in onze regio valt na-
melijk nogal tegen waardoor deze deelnemers veel-
al op een stoel zitten de hele dag. Bij “de Parel” (zo 
heet de dagbesteding) is er dan ook een goed ge-
balanceerde mix van activiteiten met veel aandacht 
voor beweging en gezondheid naast ook het crea-
tieve. Er wordt altijd gewerkt met twee 
begeleiders (waarvan één mogelijk een 
stagiair) en het groepje zal klein blijven. 
Wel is nu nog plek voor één extra deel-
nemer. Belangstellenden kunnen contact 
opnemen met Bert en Rita: overloon@
thomashuis.nl. Ook zouden we het heel 
leuk vinden om in contact te komen met 
een vrijwilliger die iets met muziek zou 
willen doen met de deelnemers.

Sinds de start in de zomer van 2011 is er 
natuurlijk het een en ander veranderd in 
het Thomashuis. Een kleine greep: van 
de acht gestarte bewoners wonen er nu 
nog vijf in het Thomashuis, waar in  to-
taal negen bewoners hun plek hebben 
gevonden. De laatste bewoner is begin 
2018 gekomen en heeft maar een klein 
stukje hoeven verhuizen. Er wonen vijf 
mannen en vier vrouwen. De jongste is 

20 (Sven) en de oudste is 69 (Arie). Medewerkers (én 
Overloners) van het eerste uur Ria en Marleen zijn 
er nog steeds. Het team bestaat, naast Bert en Rita, 
momenteel uit zeven part timers en drie stagiairs. 
Oudste dochter van Bert en Rita, Eline woont sinds 
2015 in het Thomashuis. En andere dochters: My-
rthe en Jasmijn hebben gekozen voor een carrière 
in de zorg want beiden doen HBO Verpleegkunde 
en hebben ook een baantje in het Thomashuis. 

Met ouders en wettelijk vertegenwoordigers is een 
goede relatie opgebouwd en het Thomashuis scoort 
in onafhankelijke tevredenheidonderzoeken nooit 
lager dan een 8.5 (in 2018 zelfs een 9.1!) Bert en Rita 
beseffen terdege dat zoiets nooit zou kunnen als 
er niet voortdurend aan de relaties wordt gewerkt 
hetgeen zij dan ook de belangrijkste missie vinden 
in het runnen van hun Thomashuis. Ze verwachten 
het op deze manier “gewoon” te kunnen volhou-
den tot hun pensionering, maar dat duurt nog een 
jaartje of 12.

We zijn (ook) nog op zoek naar een vrijwilliger die 
het leuk zou vinden om bewoners naar hun dag-
besteding te brengen op vrijdagmorgen. Hiervoor 
hoef je niet over een eigen auto te beschikken want 
de bedrijfsauto kan hiervoor gebruikt worden. 
Neem gerust contact op: 06-24820081.

Namens SJIL willen wij jullie  jne kerstdagen 
en een voorspoedig 2019 wensen.

Jeugdige groet, SJIL Overloon
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Merry Christmas 
& 

Happy New Year

DE BOSSENHOEK
Praktijk voor huidverzorging

tel 0478-641264

 

 

Gespecialiseerd in: 

* elektrisch ontharen
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de diabetische voet
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de reumatische voet
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* microdermabrasiebehandelingen

* nu IPL-ontharing

Belt u gerust voor informatie 
 of een afspraak!

Ria Arts 
Bergkampweg 8 
5825 AD Overloon 
T  0478 642368 

Lieve mensen,

Ik bedank voor het
afgelopen jaar iedereen.

Voor het verzorgen
van top tot teen.

Ik wens u allemaal
een gezond, fi t en

stralend nieuwjaar, 

En ook in 2019 sta ik
graag voor u klaar.

Tel.nr. 06-30595075

Fijne Feestdagen
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Puzzel mee en win.
Nu met 3 puzzels!

Deze keer prijzen beschikbaargesteld door 
PLIEN, WARME BAKKER DEGEN en

HUBO.
Zie pagina achteraan.
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Zondag 6 januari: Liedjesmiddag nieuwe stijl!!

Zouden er nog Overloners zijn die nog nooit op de 
Liedjesmiddag zijn geweest? Het is bijna onmogelijk 
nu we dit evenement voor de 43e keer gaan orga-
niseren. Het is een van de leukste evenementen van 
de Overloonse carnaval. En het is nóg leuker als je 
er zelf bij bent en mee beslist welk liedje Huikraker 
2019 wordt!

Op 6 januari 2019 schitteren maar liefst 12 deelne-
mers op het podium in De Pit tijdens een liedjes-
middag nieuwe stijl. Ook dit keer weer live begeleid 
door Freunde Echo. Deze deelnemers gaan zeker de 
zaal op z’n kop zetten! 

Dus liedjes op de Liedjesmiddag, dat is niet nieuw, 
wat dan wel? Een klein tipje van de spreekwoor-
delijke sluier dan: Om exact 11 over 2 zullen Prins 
Frank de 3de en zijn gevolg de grote zaal van De Pit 
binnen komen, onder de klanken van de winnaar 
van vorig jaar: Omda ‘t kan met hun kraker “Weej 
halde van ‘t Leave”! Daarna gaan we terug in de 
tijd, enkele oud-deelnemers zullen op hun eigen au-
thentieke wijze de zaal opwarmen. Dit wil je echt 
niet missen. De jeugdcarnaval is er dit jaar natuurlijk 
ook weer bij. Veel eerder dan andere jaren zullen 
op spectaculaire wijze de jeugdprins, jeugdprinses 
en hun gevolg uit gaan komen. Dit keer geheel in 
Wild West stijl.

Dan de liedjes! Tijdens de eerste ronde zullen alle 
deelnemers laten horen waarvoor ze maanden ge-
oefend hebben. Natuurlijk zit de winnaar van vorig 
jaar bij de deelnemers. Maar ook drie nieuwe groe-
pen. In willekeurige volgorde zullen de volgende 
groepen aan de liedjesmiddag 2019 deelnemen:

• Ald Papier
• Ald Prinse Gild
• De Lónse Nachtegaaltjes
• t Raûwe Raentje
• Kiep Calm

• Loënie Tjoens
• Maeej taeej
• Omda ‘t kan
• Raod van Elf
• Schèlherten
• Tontje de Snejer
• Valse Hoop

Zoals je ziet, weer een bont gezelschap van ech-
te Lônse artiesten. Na deze eerste ronde zullen er 
vijf groepen overblijven die in een spectaculaire 
fi nale ronde gaan strijden voor de felbegeerde ti-
tel “Huikraker 2019”. Wie wordt de opvolger van 
“Omda ‘t kan”? Dit bepaalt het publiek. Na de fi -
naleronde kun jij als publiek natuurlijk weer je stem 
uitbrengen. En zo bepalen welk liedje uitgeroepen 
zal worden tot “Huikraker 2019”.

De werkgroep heeft er ook dit jaar weer voor geko-
zen om voor de liedjesmiddag de bekende liedjes-
middag-cd op te nemen. Natuurlijk is deze cd, met 
12 geweldige Lônse carnavalsliedjes, tijdens de lied-
jesmiddag te koop. 

Nieuwsgierig geworden,? Kom dan op 6 januari 
naar de liedjesmiddag. De entree voor deze middag 
is slechts € 5,-. Hiervoor heb je, naast een middag 
veul schik, ook nog eens de mogelijkheid om mee te 
beslissen wie er mag winnen. Bij het entreegeld zit 
een stembiljet inbegrepen. Kinderen van 12 tot 16 
betalen slechts € 2,- (dit is zonder stembiljet). Kinde-
ren onder de 12 jaar mogen gratis mee naar binnen 
(onder begeleiding van een volwassene). Schrijf in 
ieder geval maar vast op uw nieuwe kalander, of sla 
het op in uw smartphone: zondag 6 januari om 11 
over 2; Liedjesmiddag 2019!!!

Namens Carnavalsvereniging De Huibuuke en Fan-
fare Vriendenkring,
Werkgroep Liedjesmiddag

�
�

Bestuur en collectanten van de
Stichting verjaardagenactie Overloon

wensen iedereen een prettige verjaardag,
prettige kerstdagen

en een voorspoedig 2019. 
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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
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Hardlopen voor beginners bij
Atletiekvereniging Sporting Boxmeer

Begin 2019 is het weer zover, dan start bij Atletiek-
vereniging Sporting Boxmeer weer de cursus hard-
lopen voor beginners! Zowel in Boxmeer (woens-
dagavond) als in Overloon (zaterdagochtend) gaat 
een cursus van start. In deze cursus leer je op een 
gestructureerde manier blessurevrij hardlopen. 
Verder komen de volgende onderwerpen aan bod: 
warming-up en cooling-down, hardlooptechniek, 
het voorkomen van blessures, voeding, schoenen en 
kleding. Met deze goede basis blijft hardlopen ook 
op de lange termijn leuk. 

Andere goede redenen om je aan te melden voor de 
beginnerscursus zijn:
•  Samen hardlopen is leuker dan alleen trainen.
•  Deze cursus is een goede ‘stok achter de deur’ om

door te zetten.
•  Train in 12 weken het lopen van een afstand van

5 kilometer.
•  Cursus wordt gegeven door Atletiekunie gecertifi -

ceerde looptrainers.
•  De cursus wordt afgesloten met een 5 kilometer

diplomaloop op donderdag 16 mei 2019.
•  Na afl oop van de diplomaloop ontvang je een vei-

ligheidshesje van A.V. Sporting Boxmeer voor nog
vele veilige hardloop kilometers.

•  Gratis deelname aan de Maasheggenloop 2019 op
een afstand naar keuze.

Er is een beginnerscursus in Boxmeer en in Overloon.
Boxmeer: de trainingen vinden plaats op maandag-
avond 19.00 uur. De eerste training start op 20 fe-
bruari 2019 op het atletiekveld aan de Graafseweg 
36. Er is ruimte voor maximaal 25 hardlopers.
Overloon: de trainingen vinden plaats op zaterdag-
ochtend 09.00 uur. De eerste training start op 23 fe-
bruari 2019 bij sporthal De Raaijhal, Raaijweg 15-17.
Er is ruimte voor maximaal 25 hardlopers.

Aanmelden: vanwege het beperkte aantal plaatsen 
is aanmelden via email noodzakelijk. Geef daarbij 
ook even aan of de aanmelding voor Boxmeer of 
Overloon is. De belangstelling voor de beginnerscur-
sus is groot en dus gebeurt plaatsing op volgorde 
van aanmelding. De cursuskosten bedragen € 40,-. 
Als je na de cursus besluit lid te worden van A.V. 
Sporting Boxmeer zal dit bedrag in mindering ge-
bracht worden op de lidmaatschapskosten. 

Heb je nog vragen of wil je je aanmelden, stuur dan 
een email naar: beginnerscommissie@avsporting-
boxmeer.nl 
Voor meer informatie over deze beginnerscursus be-
zoek: www.avsportingboxmeer.nl of
www.facebook.com/avsportingboxmeer
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Het eerste jaar zit er alweer bijna op. Wat hebben we al veel gedaan en bereikt!
Meerdere recensenten hebben zeer positief over ons geschreven maar nog veel 

belangrijker, we hebben heel veel enthousiaste gasten mogen ontvangen.

Dit jaar willen we graag mooi met jullie afsluiten tijdens de Kerstdagen met een 
speciaal menu. Zowel voor lunch als diner zijn we geopend op 1e en 2e Kerstdag.

Kerstavond zijn we gesloten zodat het team van Boompjes Restaurant
ook kan genieten van Kerst. 

Van 27 dec t/m 4 januari gaan we allemaal weer opladen voor het nieuwe jaar.
Op zaterdag 5 en zondag 6 januari vieren we het nieuwe jaar en bieden een 4 gangen 

verrassingsmenu aan voor € 32,50 inclusief een glas bubbels om te proosten!
Laten we er samen een culinair jaar van maken!

Fijne feestdagen,
Jaap & Veronique Volman en Team Boompjes Restaurant.

Boompjes Kerstmenu 5 gangen  € 63
• Wintergroenten
• Kreeft / bouillon / pompoen / gember
• Gebraden spitskool / scholfi let / oude kaas
• Kalkoen / zoete aardappel / kastanje / eekhoorntjesbrood
• Kerstdessert

Dutch Cuisine Kerstmenu 7 gangen  € 84
• Wintergroenten
• Kreeft / pompoen / gember
• Ossenstaartsoep / aardappeldeeg / peterselie
• Gebraden spitskool / scholfi let / oude kaas
• Zwezerik / gerookt / augurk / jus met ansjovis
• Kalkoen / zoete aardappel / kastanje / eekhoorntjesbrood
• Kerstdessert

Reserveren kan via  www.boompjes-restaurant.nl  of bel 0478-642227
1e en 2e Kerstdag geopend voor lunch en diner, Kerstavond gesloten 

(Kerst-)
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Lichtjes op oorlogsgraven OVERLOON 2018
“lest we forget”

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 jij wilt.

Het initiatief “Lichtjes op oorlogsgraven” is niet 
vreemd in Nederland. Op meer dan 235 geallieerde 
kerkhoven in Nederland wordt het uitgevoerd. Dit 
jaar dus ook in Overloon. De enige plaats in de ge-
meente Boxmeer waar soldaten begraven liggen die 
rechtstreeks betrokken waren bij de bevrijding van 
Overloon en Nederland.

Een van de  nemers van dit initiatief in Overloon is 
de heer Leo Janssen. In het kader van dit initiatief is 
er op 10 december 2018 een lezing gehouden voor 
de groepen 7 en 8 van de Josefschool in Overloon, 
gehouden door de heer Joop Hendrix. Joop vertelde 
hier boeiend over de vliegtuigcrashes en noodlan-
dingen in Overloon tijdens WO2. Piet Kaanen vertel-
de zijn indrukwekkende persoonlijke ooggetuigen-
verslag van de Amerikaanse B17 bommenwerper die 
op 5 november 1943 voor zijn ogen neerstortte.

Leo Janssen: “Op 24 december 2018 
gaan we om 15.30 uur met de kinderen 
van de Josefschool kaarsjes plaatsen op 
de 280 graven van de soldaten die op 
het kerkhof aan de Vierlingsbeekse-
weg 42 begraven liggen, waaronder 
één Nederlandse soldaat. Wij herden-
ken hiermee alle soldaten die gesneu-
veld zijn bij de bevrijding van ons land. 
Bij deze plaatsing van de kaarsjes is ie-
dereen welkom.”

Deze actie word mogelijk gemaakt met 
de ondersteuning van Plus Verbeeten 
in Overloon en Vierlingsbeek, Bolsius 
Kaarsen in Boxmeer, Partycentrum Bos 

in Overloon, Aannemer Maarten Jansen in Overloon 
en Museum van Postzegel tot tank in Groeningen. 

Een soortgelijke actie wordt op dezelfde dag, 24 
december, in Venray aan de Hoenderstraat uitge-
voerd door Boy Sijberts en zijn team. Boy, militair 
van beroep, motiveert zijn actie als volgt: “Ondanks 
dat het al heel wat jaren geleden is, mag dat niet 
worden vergeten. Dus ik dacht als mensen dan 
langs zo’n kerkhof lopen tijdens kerst, dat ze wor-
den overdonderd door de aanblik en er even bij stil 
blijven staan. Dat zij de kerst samen kunnen vieren 
terwijl de familie van de gesneuvelden dit niet meer 
met hun geliefden kunnen doen.”
In Venray zijn de bezoekers welkom vanaf 14.00 uur.

Voor meer informatie:

Leo Janssen
06 30193323
e-mail: luchtoorlog@boxmeer4045.nl

Foto: Boy Sijberts

Nieuws van de Verjaardagenactie

Jingle bell, jingle bell, jingle all 
the way… 

’t Bed op z’n plek, de telefoon 
aangesloten, Internet doet ’t en voor de TV is al tig 
keren gebeld.

De mensen van water, licht en gas zijn verwittigd 
dat u bent verhuisd. Ook vrienden, familie en de no-
dige relaties hebben ’n verhuisbericht gehad. Mis-
schien bent u in alle drukte de Verjaardagenactie 
vergeten? Zou u zo vriendelijk willen zijn om ook 
ons over uw verhuizing te informeren door een 

e-mailtje naar Annie Vloet janvloet@outlook.com
te sturen. Onze dank is groot!

Én natuurlijk ook onze oprechte dank aan de ja-
rigen van november. Met € 383,91 deed u weer ’n 
mooie duit in het zakje voor het kinder- en jeugd-
werk in ons dorp. 

Jingle bell, jingle bell, een mooie Kerst gewenst en 
volgend jaar meer nieuws van…

Stichting Verjaardagenactie Overloon
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De CDA-fractie, wethouders en het 
bestuur van de afdeling Boxmeer, wensen 

alle inwoners een heel fijn kerstfeest en 
een gezond 2019.

VDB/LO

Vijf Dorpen Belang / Lijst Overloon

VDB / LO  wenst U gezellige feestdagen en vooral een
gezond  en  lokaal politiek  voorspoedig  2019 

Jeu Verstraaten 
wethouder 

Marc Oudenhoven 
raadslid 

Fons van Mil 
raadslid (fractie vrz.) 

Johan Hermanussen 
raadslid 

Heerlijke 100% blauwe bessen PRODUCTEN
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Volop sportieve activiteiten 
tussen Kerst en Oud & Nieuwjaar 

in de Raaijhal 

Van 27 t/m 30 december zijn er in de Raaijhal aller-
lei toernooien gaande, te weten:

27 t/m 29 december Sporten in Blacklight dagen
Volleybalvereniging Sportivo, voetbalvereniging 
“SSS’18” Korfbalvereniging DES uit Vierlingsbeek 
en handbalvereniging Manual uit Venray organise-
ren voor de 3e keer de ‘Sporten in blacklight dagen’. 
Volleyballen, korfballen, handballen, zaalvoetbal-
len en dat allemaal in een bijna donkere hal, onder 
het genot van gezellige muziek. Hiervoor hebben 
zich inmiddels al ruim 100 teams aangemeld.

De Raaijhal wordt volledig verduisterd met alleen 
UV-verlichting. De belijning, netranden, ballen, 
korven en goals worden beplakt met fl uoriserende 
materialen. 
Door UV-light kun je dit dus allemaal wél zien maar 
verder is het in de hal relatief donker!
Het toernooi duurt 3 dagen.

•  De voetballers bijten het spits af op derde Kerst-
dag, donderdag 27 december.

•  Op vrijdag 28 december zijn overdag de handbal-
lers aan de beurt en ’s avonds de volleyballers.

•  De korfbalsters sluiten het toernooi af op 29 de-
cember.

•  Overdag zijn de toernooien voor de jeugd en ’s
avonds voor de volwassenen.

•  Iedereen kan meedoen en het toernooi is voor
jong en oud!

•  Zowel geoefend als niet geoefend en je hoeft niet
per se lid te zijn van een vereniging, behalve bij
het korfballen, hieraan kunnen alleen teams van
verenigingen deelnemen.

•  Na de prijsuitreiking ’s avonds is er een superge-
zellige afterparty in het gezellige sportcafé waar
ook dezelfde unieke blacklightsfeer is.

Een unieke maar vooral leuke en gezellige manier 
om op deze wijze te sporten!

30 december: zaalvoetbaltoernooi voor senioren 
Vanaf 12 uur ’s middags. Hiervoor hebben zich ook 
al teams aangemeld. Wil je nog meedoen, dat kan 
nog!

30 december: Darttoernooi  
’s Avonds vanaf 19.00 uur is er een open darttoer-
nooi. Hiervoor zijn ook al aanmeldingen binnen 
maar ook hiervoor kun je je nog inschrijven.

11 t/m 29 december LBC Biljarttoernooi
Vanaf 11 december organiseert biljartvereniging 
LBC weer het jaarlijkse Eindejaar biljarttoernooi. 
Hieraan doen dit jaar 32 persoenen mee. De halve 
fi nale is op donderdag 27 december en de fi nale is 
op zaterdag 29 december om 19.00 uur.

Meer info en inschrijven over alle activiteiten in de 
Raaijhal, ga naar de website van de Raaijhal: www.
raaijhal.nl

Wanneer je wilt komen kijken ben je van harte wel-
kom. De entree is gratis!

Tot ziens in de Raaijhal te Overloon van 27 t/m 30 
december

Prettige feestdagen en een sportief 2019!

Bestuur en leden van Zang & theatergroep Oker 
wensen u allen hele fijne Kerstdagen en een 
gelukkig, gezond en muzikaal 2019!

Tevens willen wij iedereen bedanken voor de 
belangstelling in het afgelopen jaar!

www.oker-overloon.nl
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 NIEUWS

Personeel
Vanaf 1 september van dit jaar is Patricia van der 
Vondervoort begonnen als vaste medewerkster van 
De Pit. Patricia voert evenals de andere vaste me-
dewerksters alle voorkomende werkzaamheden uit. 
Daarnaast zal zij zich ook richten op beheerdersta-
ken, zoals bestellingen, reserveringen en perso-
neelsplanning.

Tafeltje Dekje van de SWOGB
De distributie van de maaltijden van Tafeltje Dekje 
vindt momenteel nog plaats vanuit Huize Loôn. Be-
gin volgend jaar verhuizen alle huidige bewoners 
van Huize Loôn naar het prachtige nieuwe Hof van 
Loôn. In Hof van Loôn is geen ruimte beschikbaar 
voor Tafeltje Dekje. De coördinator van Tafeltje 
Dekje in Overloon heeft daarom contact gezocht 
met De Pit voor een mogelijke oplossing. Samen 
hebben we die gevonden. Na de verhuizing zal de 
distributie van de Tafeltje Dekje maaltijden plaats 
vinden vanuit De Pit.

Dagbesteding De Parel
Sinds november organiseert Thomashuis Overloon 
in De Pit dagbesteding onder de naam “De Parel”. 
Op maandag, dinsdag en donderdag wordt hier-
voor de kleine zaal gebruikt. Een heel mooi initia-
tief, heel goed passend binnen de functie van De Pit 
als gemeenschapshuis.

Financiën
De inzet van vrijwilligers en alle bezuinigingsmaat-
regelen hebben ertoe geleid dat de jaarrekening 
over 2017 een bescheiden positief bedrijfsresultaat 
liet zien. De verwachting van 2018 was dan ook zeer 
hoopvol. Mede ook omdat vanaf 2018 geen onroe-
rend zaakbelasting meer betaald hoeft te worden 
en het zonnepanelenproject de energierekening 
beduidend zou verlagen. Helaas gaat het toch te-
genvallen. Dit komt enerzijds doordat de kosten 

minder dalen omdat de realisatie 
van het zonnepanelenproject langer 
heeft geduurd dan verwacht en an-
derzijds omdat de inkomsten sterk 
achterblijven ten opzichte van 2017 
vanwege een sterke afname van met 
name de baromzet.

Prijzen
Per 1 januari 2019 worden de huur- 
en consumptieprijzen aangepast. De 
huurprijzen gaan met 2,5% omhoog. 
Voor verenigingen komt daarmee 
de huurprijs van een grote zaal op € 
8,00 per uur en van een kleine zaal 
op € 4,51 per uur. De prijs voor een 
hele consumptiemunt wordt € 2,10, 
de bruine munt blijft € 1,60.

Nieuwe consumptiemunten
Vanaf 1 januari 2019 worden de grijze munten ver-
vangen door oranje munten.
Er moesten grijze munten worden bijbesteld en dit 
moment is aangegrepen om deze grijze munten uit 
te faseren en over te stappen op munten met een 
fellere, duidelijke kleur. Grijze munten kunnen nog 
tot januari 2020 worden ingewisseld, er worden 
geen grijze munten meer uitgegeven. Inwisselen 
voor geld kan ook (tegen de prijs van 2018).

Tot slot
Voor 2019 zal de aandacht vooral gericht zijn op 
verbetering van de inkomsten. Alle suggesties en 
goede ideeën horen wij graag. 

Wij wensen iedereen gezellige feestdagen en een 
voorspoedig 2019.
Bestuur De Pit

�

�

Beste inwoners van Overloon, 

Allemaal bedankt voor 201 . 

Wij wensen iedereen een zalig kerstfeest

  en een heel goed 201 . 

  Scouting Overloon
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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

Vanuit het verbinden bij afscheid

Ruimte maken
Zo aan het einde van het jaar zijn veel mensen weer aardig 
gevuld.
Nu de dagen korter zijn en de avonden langer, meer terug 
geworpen op jezelf, voelt het soms te vol.
Veel is gepasseerd dat het overdenken waard is.
Steeds weer zoeken naar vast  houden en los laten.
Als dan ook nog een van je dierbaren letterlijk het leven aan 
het loslaten is ben je gedwongen ruimte te maken.
Ruimte in je agenda en ruimte in jezelf om er te zijn voor de 
ander. Maar ook om er te zijn voor jezelf.

Voor 2019 hoop ik dat je op je weg mensen tegenkomt die je af 
en toe bij de hand nemen om je te laten ervaren hoe 
onmogelijkheden in mogelijkheden kunnen veranderen.

Ik neem je ook in 2019 graag bij de hand bij een overlijden, om 
me vanuit het hart te verbinden en een heel persoonlijk 
afscheid mogelijk te maken. 
Vredig en liefdevol 2019 gewenst.

Dorien van Dijck
06-30693894

JEROEN VAN DE RAKT
SIERBESTRATING EN GRONDWERKEN

VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open  

van 12.00 tot 1 .00 uur

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON

Catering dagelijks mogelijk
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Vijf Dorpen Belang/Lijst Overloon – terugblik
op de Algemene Beschouwingen 8 november jl.

Tijdens de laatste Algemene 
beschouwingen is de begro-

ting 2019 van de gemeente Boxmeer vastgesteld. Hier-
onder de belangrijkste zaken die Vijf Dorpen Belang/
Lijst Overloon ingebracht heeft.

Het VDB/LO wil blijven werken aan een sterke gemeen-
te op fi nancieel, sociaal en ecologisch gebied en aan 
een energie-neutrale en klimaatbestendige gemeente.
Voor het in stand houden van de leefbaarheid van 
onze dorpen vindt het VDB/LO van cruciaal belang dat 
de gemeente borgt dat er in de dorpen ontmoetings-
ruimtes beschikbaar blijven. In veel (kleine) kernen 
van onze gemeente zien we dat het steeds moeilijker 
wordt om maatschappelijke en sociale voorzieningen 
in stand te houden. Het is voor de leefbaarheid be-
langrijk dat deze op peil blijven. Graag zien wij dan 
ook dat er een leefbaarheidsonderzoek wordt uitge-
voerd met de vraag of het beleid gericht dient te zijn 
op ontgroening of juist op voorkoming hiervan. 
De kosten van de Jeugdzorg nemen toe vanwege 
groeiend aantal jongeren met gedrags- en gezond-
heidsproblemen. Om deze en ook de kostenstijging 
van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning beheers-
baar te houden zal de beleidsvisie gericht moeten zijn 
op preventie, zelfredzaamheid en participatie en vin-
den we dat de gemeente de oprichting van zorgcoöpe-
raties ondersteunt. 
Ook vinden we belangrijk dat er voldoende werkge-
legenheid is om onze inwoners minder afhankelijk te 

maken van een uitkering. Er dienen ook vestigingsmo-
gelijkheden te zijn voor plaatselijke ondernemers in 
de eigen kernen. 
VDB/LO wil blijven stimuleren dat er gebouwd wordt 
in alle kernen. De kortingsregelingen op de aankoop 
van bouwgrond hebben daar zeker aan bijgedragen 
en wij willen dan ook graag dat de kortingsregelingen 
met minimaal 1 jaar verlengd worden.

Voor wat betreft Toerisme en Recreatie, waar het Oor-
logsmuseum, Zooparc en Maasheggen de belangrijkste 
dragers zijn, wordt er voortdurend aan projecten ge-
werkt, waarvan de belangrijkste is het herstel en aan-
passing van de recreatieve fi etspaden en het afsluiten 
van diverse onverharde wegen inclusief het aanbren-
gen van bebording voor wat betreft toegangsregels. 
We hebben het college gevraagd of het verwacht dat 
deze voor het komend toeristenseizoen uitgevoerd 
zijn.
VDB/LO is nooit voorstander geweest van Europese 
aanbesteding van de exploitatie van het Schaartven. 
Wij zijn dan ook tevreden dat door de verkoop van dit 
mooie gebied een lokale ondernemer de kans krijgt 
om het Schaartven duurzaam verder te ontwikkelen 
als recreatiegebied. We zijn zeer verheugd dat het 
Maasheggengebied net voor de zomer de UNESCO 
(MAB) status heeft gekregen. Volop nieuwe kansen 
voor dit unieke gebied. 
Tijdens de Werkbijeenkomst Verkeersveiligheid 18 
januari jl. zijn de belangrijkste knelpunten in onze 

Els Basten woont vier jaar in Overloon en viert dit 
jaar het 10-jarig bestaan van haar praktijk. Als sterk 
intuïtief ontwikkeld coach begeleidt zij mensen we-
reldwijd in het herleiden van de oorzaak van wat 
hen blokkeert en weet door middel van concrete 
adviezen en behandeling de balans te herstellen. 
Mensen kunnen bij Els terecht met lichamelijke 
klachten, maar ook met levensvragen of emotione-
le blokkades. Ze werkt via Skype en biedt consulten 
aan in haar praktijk aan huis. 
Daarnaast geeft ze (online) trainingen en workshops, 
zowel individueel als in groepsverband.

Wanneer je een probleem met je dier ervaart, werkt 
Els op bijzondere wijze om ook bij het dier de ba-
lans te helpen herstellen.

Meer informatie is te vinden op
www.elsbasten-academy.com
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Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl 
Voor computers, Laptops, printers, cartridges, 
Wifi, onderhoud en reparatie.  

Overloon - Mill
0478 - 507171  •  www.vangemertbv.nl

Fijne feestdagen en  
een gelukkig nieuwjaar!

Bekijk onze aangepaste openingstijden op onze website.

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

       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 
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gemeente aan de orde geweest en heeft er een herij-
king van de prioriteiten plaatsgevonden van te nemen 
maatregelen met o.a. aanpak van de voetgangersover-
steekplaatsen in Overloon die komend kwartaal uitge-
voerd gaat worden.

Vorig jaar is unaniem besloten de aanpak van de wa-
terlast op te pakken. Allereerst de kernen Boxmeer en 
Beugen. We zijn benieuwd waar de knelpunten in de 
andere kernen liggen en welke maatregelen hier en 
in het buitengebied getroffen worden door het Wa-
terschap. 
Om de beoogde klimaatdoelstellingen te halen moe-
ten we enerzijds het energiegebruik drastisch vermin-
deren en anderzijds de benodigde energie halen uit 
duurzame bronnen, de zgn. energietransitie. Een im-
mense opgave waarbij bij voorbaat geen mogelijkhe-
den uitgesloten mogen worden.
Veel verenigingen kunnen door te investeren grote 
stappen zetten om energie te besparen, bijvoorbeeld 
door vervanging van ketels en boilers en LED verlich-
ting op sportvelden. Het VDB/LO zou graag zien dat 
sportverenigingen met een eigen accommodatie de 
mogelijkheid krijgen tot een energiescan om te zien 
wat er geïnvesteerd moet worden en hoeveel het op-
levert. Het VDB/LO ziet graag een voorstel tegemoet 
hoe de verenigingen op een goedkope manier geld 
kunnen lenen voor energie besparende maatregelen.

Onlangs is besloten dat het tarief voor tuinafval naar 
de milieustraten toe niet gewijzigd wordt. Wij vinden 
het jammer dat niet alle aangesloten gemeenten hier 
op één lijn zitten. Een aanpassing van het algemene 
tarief afvalstoffenheffi ng hiervoor had voor ons meer 
voor de hand gelegen. Begin volgend jaar is er een 
evaluatie over de gevolgen van dit besluit. 
Gemeente Boxmeer neemt sinds juni jl. deel aan de 
Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuid-
oost-Brabant (BIZOB). VDB/LO en andere fracties in 
de raad staan ervoor dat lokale ondernemers in ieder 
geval een eerlijke kans moeten krijgen om voor onze 
gemeente te kunnen werken.

De gemiddelde belastingdruk ligt in onze gemeente 
weliswaar onder het landelijke gemiddelde echter het 
VDB/LO maakt zich zorgen over de nadelige kosten-
ontwikkelingen bij enkele Gemeenschappelijke Rege-
lingen. Gelukkig zien we slechts 1,5% stijging van de 
OZB voor 2019.
Dat de tarieven voor riool en waterberging zullen stij-
gen is een feit vanwege de extra maatregelen op het 
gebied van waterbeheersing. Het doet ons ook deugd 
dat het college ondanks de schuldpositie voor het ko-
mend begrotingsjaar weer voldoende middelen ge-
vonden heeft om te investeren in onderhoud van de 
wegen, bermen, fi etspaden en verkeersveiligheid.

Raaymeppers
badmintontoernooi 2019

Zondag 20 januari 2019
Van 9.30 uur tot 14.00 uur in de Raayhal in Overloon

Teams
Raaymeppers badmintontoernooi is een mix toer-
nooi. 
Een team bestaat uit twee spelers, te weten een 
dame en een heer. 
Een team mag bestaan uit badmintonspelers die lid 
zijn van een club, maar ook uit recreantspelers zoals 
vrienden en familie. 
Jeugdspelers vanaf 16 jaar. 
Voor een team bestaande uit spelers afkomstig van 
uit een badmintoncompetitie, geldt dat zij geen 
hoger speelniveau dan Poule C / X- Y klasse mogen 
hebben. 
Het is mogelijk om met meerdere teams in te schrij-
ven. 
Wie het eerst komt wie het eerst maalt; dus schrijf 
snel in.

Inschrijven
Inschrijven kan tot uiterlijk zaterdag 12 januari 
2019. Dit kan rechtstreeks via de website www.raay-
meppers.nl. Het inschrijfgeld is €7,50 per persoon, 

graag contant te betalen op de wedstrijddag zelf.

Aanvang
De wedstrijden starten om 9.30 uur. Graag uiterlijk 
15 minuten vóór aanvang van de wedstrijden aan-
wezig zijn én melden bij de wedstrijdleiding in de 
kantine. 

Toernooiverloop 
De wedstrijden worden gespeeld in 2 sets met een 
maximaal tijdsduur van 20 minuten. Dit is afhanke-
lijk van het aantal teams dat inschrijft, bij een groot 
aantal inschrijvingen kan dit worden aangepast.

Info en vragen
Meer informatie over het toernooi vind je op de site 
www.raaymeppers.nl. Mochten er nog vragen zijn, 
dan kun je deze per e-mail stellen info@raaymep-
pers.nl

We zien jullie graag op zondag 20 januari 2019.

De toernooiorganisatie, Peer, Maria en Joop
Badmintonvereniging ‘De Raaymeppers’
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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 

Kerst vier je met aandacht.

Tegen inlevering van deze
advertentie ontvang je

 20% kerstkorting
Geldig t/m 31 december a.s.

(vraag in de winkel naar de voorwaarden)

✁
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KBO – OVERLOON
(anno 1955)

Activiteitenkalender
vanaf 19 december

[correctie: in de laatste Info staan op blz.19 de na-
men van 3 leden die 85 zouden gaan worden; wel-
licht zouden Toon, Piet en Harrie graag begin 2019 
pas 85 worden; maar ze zijn sterker en worden al 
90.]
DONDERDAG 20 DECEMBER  KBO’s Kerstviering. 
In de Pit. Alle leden zijn in het bezit van het infor-
matie-/aanmeldingsformulier. Aanmelding inmid-
dels gesloten. Inlichtingen: Christine Hendriks-Arts, 
641719 of Haarlemmermeerlaan 7b.
VRIJDAG 28 DECEMBER Bijeenkomst van Samen 
Eten. Adres: restaurant “In de Keulsche Pot” aan de 
Holthesedijk. Aanvang om half zes. Wel even mel-
den bij Christine; haar gegevens treft u hierboven(-
bij 20/12) aan.
WOENSDAG 9 JANUARI Koken voor Ouderen. In de 

foyer van de Pit. Aanvang om 12 uur en alleen op 
uitnodiging.
DONDERDAG 10 JANUARI Snertdag. Aanvang om 
11 uur. In de Blauwe Zaal van de Pit. Leden zijn in 
bezit van de folder met informatie en aanmeld-
strook. Aanmelden mogelijk tot en met donderdag 
3 januari.
ZONDAG 13 JANUARI Uit op zondag. In de Pit. Aan-
vang om half drie. Einde: rond 4 uur.
Gratis toegang voor iedere belangstellende. Pro-
gramma nog niet bekend.
DINSDAG 15 JANUARI eerste dag van de Senio-
ren-expo in  Veldhoven. Bel eventueel Wim Nabuurs  
voor gratis toegangskaartjes, tel 641492.
VRIJDAG 25 JANUARI Bijeenkomst van Samen Eten. 
Aanvang om half zes. Het eetadres volgt tijdig.
Verdere agenda: o.a. 1 februari: Bonten Aovend. 16 
februari: Mitlaifbal.

Aan alle leden en toekomstige leden wenst de 
KBO een Gelukkig Kerstfeest en een 

Voorspoedig en een Gezond 2019 toe!

Uitnodiging
In samenwerking met KBO Merselo willen wij 
iedereen uitnodigen die belangstelling heeft voor 
een avond met Theatergroep “Zorggeluk” over het 
onderwerp DEMENTIE, welke zal plaatsvinden op 
donderdag 21 februari 2019 om 19.00 uur in Zaal ’t 
Anker in Merselo. De entree is gratis.

Aan iedereen die wat meer wil weten over het on-
derwerp Dementie
Naar aanleiding van de week van Dementie is het 
idee opgepakt om op een luchtige manier wat meer 
informatie te verstrekken over de omgang met 
mensen met Dementie. We krijgen er allemaal mee 
te maken, al is het maar op straat of binnen een 
vereniging, ook binnen onze KBO’s. Het zou fi jn zijn 
als zoveel mogelijk mensen weten hoe om te gaan 
met deze groep medemensen.

Een avond met Theatergroep ‘Zorggeluk”.
Bureau Zorggeluk maakt Theater met inhoud!  The-
ater met een boodschap!
Op een vrolijke, interactieve, ludieke manier komt 
het thema Dementie aan de orde…, maar het is the-
ater met een boodschap!!!
Belangstellenden uit Overloon kunnen zich op-
geven uiterlijk t/m 4 januari bij: Secretariaat KBO 
Overloon: Dhr. Wil Philipsen, Pater Bleijsstraat 21, 
Tel. 0478 – 641840. E-mailadres: wilphilipsen@hot-
mail.com

Mocht vervoer een probleem zijn geef dit dan door 
en wij zoeken naar een oplossing.

De leeje en gâ stschriê vers van de dialectwerkgroep
Wie wá  bewaart
wense ò llie allemó l
goeie kerstdaag en
’n zalig neejjaor mit veul Ló ns 
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Verschijningsdatums
2016: (24 x)

1 13 januari 
2 27 januari 
3 11 februari *
4 24 februar
5 9 maart
6 23 maart
7 6 april
8 20 april 
9 4 mei 
10 18 mei
11 1 juni
12 15 juni
13 29 juni
14 13 juli
15 27 juli
16 24 augustus
17 7 september
18 21 september
19 5 oktober
20 19 oktober
21 2 november
22 16 november
23 30 november
24 14 december

*3e Uitgave: op 11 februari
vindt de bezorging

plaats op donderdag
i.v.m. de Carnaval
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Wij wensen u hele fijne Kerstdagen en

een goed en gezond 2019! 
 
 
22 dec. Workshop ‘Energie’ door Karin Manders
 
26 dec. Liederen- en klankschalenconcert door 
2e Kerstdag 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 
www.helder-overloon.com

Ontmoetingspunt ‘t HELDER 
Ruimte voor úw ideeën! 

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl
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Agenda

2018
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
L d koor Amuze, Zaal Zegers Asten, 
14.00 uur
24 december
Lest we forget, Lichtjes op oorlogs-
graven, Oorlogskerkhof aan de Vier-
lingsbeekseweg, 15.30 uur 

24 december
Gebedsdienst, Kerstmis, feest van het 
licht, Kerk, 19.00 uur
25 december
LOGEKO, opluisteren H. Mis, Kerk, 
10.30 uur
27, 28 en 29 december
Sporten in Blacklight, Raayhal
30 december
Zaalvoetbaltoernooi voor senioren, 
Raayhal, vanaf 12.00 uur
31 december
SJIL, Oliebollenactie, huis aan huis

2019
2 januari
OVO, nieuwjaarsreceptie, Grand Café 
Effe, 20.00 uur
4 januari
Dorpsraad, Infoavond nieuwe Josef-
school, De Pit, 20.15 uur

6 januari
Huibuuke en Fanfare, Liedjesmiddag 
nieuwe stijl, 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, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
12 januari
Gilde, oud papier ophalen
13 januari
Fanfare, Koffi econcert blokfl uiters 
en jeugdslagwerkensamble, De Pit, 
11.00 uur
13 januari
KBO en SWOGB, Uit op zondag, De 
Pit, 14.30 - 16.00 uur
16 januari
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00 uur

�

Bestuur en leden van SSS ’18 wensen alle lezers
 jne feestdagen en een sportief en gezond Nieuwjaar! 

Speciaal de supporters en sponsoren op wie wij
telkens opnieuw kunnen rekenen. 

Overloonse Bridgeclub

Ditmaal een vrije avond. De 3 sterkste paren in lijn 1:
1 Corrie Hartong & Math Keulards 58.33%
2 Els Bovee & Wil ten Horn 56.77%
3 Nellie Basten  & Ethel Hilhorst 51.88%

In lijn 2:
1 Bert Vloet & Harrie Raaijmakers 61.30%
2 Luus & Wim van Son 59.79%
3 Ber Poels & Harry Willems 58.44%

In lijn 3:
1 Mien & Jac Spreeuwenberg 63.28%
2 Annet & Joop Timmer 58.54%
3 Joos van Son & Daan Teunissen 55.05%

Op deze dag hebben we deze herfstcompetitie af-
gesloten.
De 3 sterkste paren in de gele lijn:
1 Truus Kusters & Bert Vloet 61.67%
2 Paul Vloet & Leo Crompvoets 60.83%
3 Corrie Hartong & Math Keulards 58.75%

In de rode Lijn:
1 Nellie Basten & Ethel Hilhorst 62.60%
2 Thea Peters & Tonnie Polman 56.98%
3 Ko Sturm & Thom Kuijpers 56.25%

In de groene lijn:
1 Marthy van Pelt & Jo Kok 60.07%
2 Ricky Henckens & Leny Jansen 59.58%
3 Mien & Jac Spreeuwenberg 59.03%

Daardoor de 3 paren met het hoogst gemiddelde in 
deze ronde:
1 Corrie Hartong & Math Keulards 58.57%
2 Marijke van den Boom &
Aike van Glabbeek 57.83%
3 Truus Kusters & Bert Vloet 57.33%

In de rode lijn de 3 paren met het  hoogst gemid-
delde:
1 Nellie Basten & Ethel Hilhorst 58.95%
2 José Clevers & Annie Siroen 54.05%
3 Thea Peters & Tonnie Polman 53.67%

In de groene lijn de 3 paren die het hoogst gemid-
delde haalde:
1 Mien &  Jac Spreeuwenberg 58.99%
2 Marthy van Pelt & Jo Kok 56.35%
3 Ricky Henckens & Leny Jansen 54.84%

Er volgt nu weer een promotie en degradatie regel-
ing. 
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Kerstvertellingen voor nieuwe abonnees 

Van 1980 tot en met 2000 schreef Geert van Dijck 
kerstverhalen voor Ons Eigen Erf. Deze verhalen 
werden in 2001 door de redactie van Ons Eigen Erf 
gebundeld en voorzien van tekeningen van Cle-
mens Weijmans in boekvorm uitgegeven onder de 
titel “Kerstvertellingen”. 

“Ruim voldoende boeken drukken kost niet veel. 
Een extra druk is veel duurder.” Met die gedachte 
bestelde Ons Eigen Erf in 2001 - achteraf gezien - te-
veel exemplaren van “Kerstvertellingen”. Misschien 
was het zelfoverschatting van de toenmalige redac-
tie of waren ze te optimistisch gestemd. Wie zal het 
zeggen? Het zij zo! Nu staan ergens in Overloon op 
een donkere zolder nog een aantal dozen Kerstver-
tellingen. Zo heeft er niemand wat aan. Daarom 
heeft de redactie het idee opgevat om - zo lang de 
voorraad strekt - voor nieuwe abonnees gratis een 
exemplaar ter beschikking te stellen.

Een unieke gelegenheid om in het bezit te komen 
van dit prachtige boek! Kerstmis is een feest van 
licht! Red deze boeken van die donkere zolder door 
je nu te abonneren op Ons Eigen Erf voor slechts 
€ 13,50 en ontvang “Kerstvertellingen” helemaal 
gratis!
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Extra puzzelplezier
tijdens de feestdagen:

In deze eindejaars uitgave deze keer 3 puzzels. Je mag 1, 2 of alle 
3 de puzzels maken en inleveren. Voor iedere puzzel hebben we 1 
prijs beschikbaar.
Stuur de oplossing(en) naar puzzel@onseigenerf.nl of lever de op-
lossing in bij Arnold Willemsplein 5 (vlakbij het gezondheidscen-
trum D’n Bond), met vermelding van jouw naam en telefoonnum-
mer.

Inleverdatum uiterlijk zondag 30-12-2018.

De prijzen van de oplossing van deze keer, zijn beschikbaar gesteld 
door PLIEN, Warme Bakker Degen en  HUBO.

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
15, 16 en 17 februari
Oorlogsmuseum, Museum in het 
donker
16 februari
Huibuuke, Mitlaif bal, De Pit, 14.11 
uur
23 februari
A.V. Sporting, Start training hardlo-
pen voor beginners, Raaijhal, 9.00
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
30 maart
Fanfare, Loën’s got talent, De Pit, ‘s 
middags
3 april
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00 uur
7 april
AST, Autocross
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
28 april
Fanfare, Overloons Open Podium, De 
Pit, 18.00 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
Overloons Bedevaart, Bedevaart naar 
Banneux
15 mei
OVO, fi etsen met Marjo, vertrek 
19.00 uur vanaf kerkplein
18 en 19 mei
Oorlogsmuseum, Militracks, Muse-
umpark
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 Thea-
ter, 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
14 december
Gilde, oud papier ophalen
15 december
Fanfare, Kerstconcert
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De winnaars van de Sudoku
van 5-12 zijn: 

Peter Brouwer (DA) en 
Suzan Noordman (PLUS).

Zij worden nog benaderd m.b.t.
de gewonnen prijs.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48

49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61

62 63

Horizontaal: 1 onoverwinnelijke vloot 6
gezicht 12 Ierland 13 paars 15 nakomeling 17
nummer 19 science fi ction 20 verwonding 22
papegaai 23 optreden 25 op grote afstand 
26 ijzervlechtwerk 28 gissen 30 vogel 31 pad-
vinder 33 zoutig vocht 35 populaire groet 36
vogelverblijf 38 staat in Amerika 40 humor-
loos 43 schik 45 vlak 47 handeling 49 voordat 
50 profeet 51 wiel 52 echtgenoot 54 nameli-
jk 55 de oudste 57 plakband 58 profeet 60
uniek 62 onbeschreven 63 weefsel.
Verticaal: 2 verslag 3 gevechtsvliegtuig 4
slee 5 naaldboom 7 sprookjesfi guur 8 Chi-
nese munt 9 indien 10 daad van agressie 11
verdieping 14 aanvankelijk 16 jaartelling 18 
deel v.e. bijenkorf 19 speelgoed 21 lidwoord 
24 muziekschijfje 27 koosnaam 28 bouwval 
29 plant 30 rij 32 vrouwelijk dier 34 ijzig 37
wapen 38 grondsoort 39 insecteneter 40
graansoort 41 autostalling 42 soort slang 44
soort hert 46 reeds 48 vierhandig zoogdier 
53 op de wijze van 54 Ned. voetbalclub 56
koordans 57 metaal 59 voorzetsel 61 de on-
bekende.

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

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

AANGENAAM
ABDIS
AEGIR
BADMAN
BEZEM
BIEFSTUKZWAM
DATUM
DINER
EXISTENTIEEL
GAMMA

HAAKS
KERST
LEIDEN
LELIE
LUNCHROOM
MEDELEERLING
NAVENANT
NOPJES
NYLON
OEDEEM

REMBOURS
SOMBER
VALERIAAN
VERVAL
VILTJE
ZADEN
ZAKKEN

In elk vakje moet een cijfer van 1 tot en met 9 inge-
vuld 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.

7
6 2

9 1 2
2 8 5

4 1 3 8
5 9 6
3 8 6
1 7 3 9

1
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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 2019:  € 13,50

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor 

de uitgave van   9 januari
aanleveren uiterlijk 2 januari 20.00 uur

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

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

openingstijden een exemplaar ophalen!
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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


