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Jeugdprinsenpaar van de Huibuuke 2019:
Prins Cas d’n 1e en Prinses Jans
Zondagmiddag 6 januari was het
eindelijk zover. In een bomvolle
cultuurbunker vond de onthulling
plaats van de jeugdcarnaval. De zaal
werd donker, het scherm kwam omlaag en een introductiefilm, opgenomen in het wilde
westen, werd gedraaid. De sheriff ging op zoek naar
het jeugdprinsenpaar, de nar en de gehele jeugdcarnaval. Hij deed er alles aan om ze te vinden, hij hing
posters op en ging in de bar kijken. In de bar stuitte hij
op een aantal vreemde cowboys. De sheriff was zo slim
om deze cowboys te vragen om hem te helpen om iedereen te zoeken. Voor een grote zak geld kreeg hij de
cowboys zover dat zij op zoek gingen. Een schietgrage
cowboy ging te paard en kwam bij een indianendorpje
terecht.
Op het podium kwam de sheriff dezelfde cowboy weer
tegen. Hij gaf aan te weten dat hij de jeugdprins, -prinses en nar had gezien in typische tipi’s, in het indianendorp. Samen gingen ze op zoek naar het indianendorp.
Op het podium stonden 3 tipi’s en voor iedere tipi zat
een indiaan. Het opperhoofd kon de vragen van de
sheriff beantwoorden, helaas was er wel een taalbarrière. Gelukkig was er een tolk in de zaal die alles kon
vertalen. Het opperhoofd wist waar de jeugdcarnaval
was. Alleen door het terughalen van de droom via een
dromenvanger kon hij de kinderen vinden, dit lukte
hem.

De spanning was om te snijden in de cultuurbunker.
Het lukte de sheriff om uit de eerste tipi jeugdnar Teun
te bevrijden. Teun is zoon van Arno Vogelsangs en Saskia Hendrickx. Onder luid gejuich kwam uit de tweede tipi jeugdprinses Jans tevoorschijn. Zij is dochter
van Ted van Glabbeek en Mariëlle Aerts. De spanning
was ten top toen uit de derde tipi jeugdprins Cas tevoorschijn kwam. Hij is de zoon van Twan Baltissen en
Chantal Lichteveld.
Het drietal werd al snel omringd door het volledige gevolg bestaande uit twee adjudanten (Gijs Fransen en
Bas Graat), de dansmariekes, de raad van 11 en iedereen uit het thema het wilde westen. De vlammende
speech van het jeugdprinsenpaar eindigde met hun jel:
“Bij Effe, Bos of de Pit, het wilde westen gut gewoën
mit ons mit, want mit groep 8 veurop, wurt carnaval
2019 hielemol top”. Na de hoogstpersoonlijke felicitatie van prins Frank de 3de en prinses Angela vierde de
jeugdcarnaval nog lang feest in de Kultuurbunker.
Met deze onthulling zijn alle hoofdrolspelers van de
Lònse jeugdcarnaval bekend en staat er niets meer in
de weg om ons voor de 65e keer op te maken voor een
gezellig carnavalsfeest in het Huibuukeland, waarvan
de jeugdcarnaval voor de 60ste keer onderdeel uitmaakt.
Foto: Dorry Vullings

Jeugdorkest Fanfare Vriendenkring
Namens de werkgroep jeugdfanfare vriendenkring wensen
we iedereen de beste wensen
toe, voor het nieuwe jaar. Met natuurlijk veel muzikaal plezier.

sfeervolle kerstliederen gespeeld.
Het jeugdorkest heeft maandenlang volop gerepeteerd onder de bezielende leiding van Bart van Bree
met een bijzonder mooi resultaat. De bezoekers waren lovend.

Ook in het nieuwe jaar staan er weer veel activiteiten op het programma.

Donderdag 20 december hebben dezelfde blokfluiters tijdens het kerstontbijt op de basisschool in alle
groepen ook al mogen spelen. Het is een enthousiast clubje muziekkantjes.

Op dit moment geniet iedereen nog even na van
de kerstmusical Scrooge. Het bekende verhaal van
Charles Dickens is tot leven gekomen. Deze prachtige show was te zien afgelopen 22 december in de
Pit. De leerlingen van Desdemona Dance speelden
en zongen en de muziek werd verzorgd door het
jeugdorkest van Fanfare Vriendenkring. Bij binnenkomst in de foyer van de Pit, hebben de leerlingen
onder leiding van Maayke Diepenveen, schattige en

Geweest: Kerstviering
Buurtschap 3 was dit keer aan
de beurt om de Kerstviering van
de O.V.O. te organiseren. Na
de opening werd een prachtig
kerstverhaal voorgelezen onder
begeleiding van gitaarklanken.
Optredens van Flauti Cordi en het koor Joyfull zorgden voor muzikale intermezzo’s, met tussendoor

Koffieconcert
De eerste activiteit voor het nieuwe jaar. Het jeugd
slagwerk ensemble en de blokfluiters geven zondag
13 januari om 11.00 uur een koffieconcert in de pit.
Iedereen is hier van harte welkom.
Werkgroep jeugdfanfare vriendenkring

drie keer een gerechtje waar iedereen van genoot.
Een tweede kerstverhaal werd voorgelezen, waarna
twee Kerstmannen iedereen een lotnummer gaven.
Vervolgens werd van elke tafel één lotnummer getrokken waarop een prijs viel. De avond werd afgesloten met een kerstgedicht. Het was een mooie,
heerlijke zeer goed verzorgde Kerstavond. Onze
dank gaat uit naar alle dames die dit mogelijk hebben gemaakt!

Het mag geen naam hebben
De oliebollen achter de kiezen - de gele hesjes van SJIL uit het straatbeeld verdwenen - Gelukkig Nieuwjaar!
Goede voornemens - Niet meer…
Een nieuw jaar - nieuwe onderwerpen - maar ook hebben we Bert weer… (decade = 10 dagen)
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De onderstaande brief is in de week voor Kerstmis
huis aan huis bezorgd bij de adressen, die geen
nee-sticker hebben. Helaas is deze brief terechtgekomen tussen reclamefolders.

Als gevolg daarvan hebben velen de oproep “Geef
voor je kerk” gemist”.
Wij brengen deze oproep hierbij opnieuw onder uw
aandacht.

GEEF VOOR JE KERK
Op kerkelijk gebied heeft ons dorp een behoorlijk roerige tijd achter de rug. Dankzij de inzet en
inschikkelijkheid van vele personen is er een nieuwe deelparochieraad gekomen, bestaande uit
vooralsnog twee personen. Zij worden in hun werkzaamheden ondersteund door de voormalige
leden van de beheercommissie.
Wij hebben er vertrouwen in dat we op de goede weg zijn en vanuit dat vertrouwen vragen wij uw
aandacht voor de actie Kerkbalans.
In onze huidige samenleving lijkt de kerk een steeds minder grote rol te spelen in ons dagelijks
leven. Het kerkbezoek neemt af, tradities gebaseerd op onze christelijke achtergrond lijken van
steeds minder belang. Het is echter belangrijk ons te realiseren dat ook onze kerkelijke gewoontes
en gebruiken aan verandering onderhevig zijn. Een samenleving die zo sterk verandert zal ook op
het vlak van religie en spiritualiteit veranderen.
Als mensen de kerk niet meer bezoeken betekent dat nog niet dat zij hun geloof aan de kant
hebben gezet. Op tal van momenten in ons leven realiseren wij ons het nog aanwezige geloof. Natuurlijk bij ingrijpende gebeurtenissen als geboorte, huwelijk en dood, maar juist ook bij gewone
dagelijkse zaken die onze aandacht vragen.
Vaak brengen deze momenten in ons leven ons terug naar die kerk, naar het gebouw, naar de rust
en sereniteit die er in huist. Dan realiseren wij ons hoe belangrijk deze plek is, dichtbij onszelf.
Om deze plek te kunnen blijven bieden, voor iedereen op zijn/haar eigen moment in het leven, is
er geld nodig. Geld om het gebouw te kunnen blijven onderhouden, waar wij bij elkaar kunnen
komen, om te vieren en te rouwen.
Wij krijgen geen subsidies van overheid of bisdom, maar zijn zelf verantwoordelijk voor het kerkgebouw en alle activiteiten die door de vele vrijwilligers ontplooid worden, elk moment weer dat
iemand erom vraagt.
Daarom is het voortbestaan afhankelijk van de inkomsten uit de actie Kerkbalans.
Om onze administratie actueel te maken, verzoeken wij ook degenen
die een doorlopende machtiging hebben afgegeven dit opnieuw te willen doen.
Met het onderstaande strookje kunt u aangeven op welke wijze u wilt bijdragen aan Kerkbalans:
door middel van een doorlopende machtiging, een eenmalige machtiging of een eigen opdracht
aan de bank.
De enveloppen worden niet opgehaald. Wij vragen u vriendelijk het formulier
in te vullen en op korte termijn te bezorgen in de brievenbus van de pastorie
naast de voordeur of in de daartoe bestemde bus achter in de kerk.
Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met
Anton Broekman (tel.0478-642078) of Wil Derks, (tel.0478- 852488).
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Kerkberichten
13 januari – 26 januari

Kerkhof vanwege zijn verjaardag,
tevens voor Truus Kerkhof-Janssen
Zondag 20 januari 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Ans Abels en Wim Nabuurs
Koor: Theobalduskoor
Intenties:

Zondag 13 januari
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acolieten: Jeanne Willems
Koor: Theobalduskoor
Intenties: uit dankbaarheid; Paul

13 januari – 19 januari
Tiny Willems, tel. 641814
20 januari – 26 januari tot 18.00
uur
Nelly van Gemert, tel. 642504
26 januari bij de gebedsviering
Jos van de Pas, tel. 641268

Zaterdag 26 januari 19.00 uur
Gebedsviering
Koor: Palet
Intenties: Piet, Gerrit en Martien
Klaassen, Jos de Greef, Gerta
Stappers-Cornelissen

27 januari – 2 februari
Jan Hendriks, tel. 641753

Kosterdienst
6 januari – 12 januari

Maandag 21 januari 19.00 uur
Eucharistieviering

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 26 en
27 januari en 3 februari bij de kerkberichten in Ons
Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk dinsdag 15 januari op te geven.
U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden: Met
een envelop in de brievenbus naast de voordeur
van de pastorie of in de pastorie op zondagmorgen
na de viering of op dinsdagmorgen tussen 10.00 en
11.30 uur. De kosten voor een intentie bedragen
€ 12,-.
Voor het melden van een overlijden: Nadat binnen
de deelparochie H. Theobaldus bij de dienstdoen-
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Jan Hendriks, tel. 641753

Vieringen in Huize Loôn
Maandag 14 januari 19.00 uur
Eucharistieviering

de koster of bij het e-mailadres van de parochie
(info@theobaldusparochie.nl) een kennisgeving van
overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende
mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden
geluid en zal melding worden gedaan op de parochiesite: www.theobaldusparochie.nl
U kunt eveneens contact opnemen met het secretariaat van de parochie Maria, Moeder van de Kerk,
tel. 0485-471246 en bij dringende zaken tel.
06 23 88 78 60.

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
koffie drinken, voor een vraag of als u iets te melden hebt.
Elke dinsdagmorgen is de pastorie eveneens hiervoor geopend van 10.00 – 11.30 uur. Wel even
aanbellen! Ook de kerk is dan open voor het opsteken van een kaarsje en een gebed.

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

Aanmelding van
nieuwe leerlingen bij de
Josefschool
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van jonge kinderen,
Wordt uw peuter vóór of op 31 december 2020 VIER
jaar? Dan nodigen wij u van harte uit om kennis te
maken met de Josefschool en de leerkrachten van
de groepen 1-2.
Tevens is er gelegenheid om uw kind aan te melden.
Is uw kind jonger, maar wilt u toch al een kijkje komen nemen of uw kind aanmelden?
Ook dan bent u van harte welkom!
We willen u en uw kind(-eren) uitnodigen voor
onze aanmelduurtje op:
Maandag 4 februari tussen 16.00 uur en 17.00 uur
in de lokalen van de groepen 1-2, bij juf Ine, juf
Bianca of juf Hennie.
(Gebouw aan de T-splitsing Theobaldusweg/
Generaal Wishlerlaan)
Om uw kind aan te melden is een kopie nodig van
een officieel document waarop het BurgerService-Nummer van het kind vermeld staat. Dit kan
zijn:
• het officiële document van de belastingdienst
waarop het BSN van uw kind vermeld staat, of

• een eigen paspoort of ID bewijs van uw kind, of
• een officieel geboortebewijs, waarop het BSN vermeld staat.
Na aanmelding krijgt u, ongeveer 4 maanden voor
de vierde verjaardag van uw zoon/dochter, een uitnodiging voor een intakegesprek en een rondleiding. Twee maanden voor de verjaardag ontvangt u
een uitnodiging van de leerkracht, om afspraken te
maken over het oefenen/wennen.
Op onze website www.josefschool.nl kunt u meer
informatie vinden, waaronder ook de schoolgids.
Hier kunt u ook het aanmeldformulier alvast inzien.
U kunt het aanmeldformulier ook downloaden om
ingevuld mee te brengen of op school af te geven.
Mocht 4 februari u niet gelegen komen, neem dan
contact op met Bianca Janssen;
Bianca.janssen@skov-onderwijs.nl
We hopen van harte u te mogen ontmoeten.
Team Josefschool Overloon
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Open dag zorgcentrum
Pantein Hof van Loon
De bewoners van Pantein Huize Loôn verhuizen begin februari 2019 naar het nieuwe zorgcentrum in
Hof van Loon in Overloon. Op zaterdag 26 januari
2019 van 10.30 tot 16.00 uur is iedereen van harte
welkom om een kijkje te komen nemen in de woongroepen van Pantein.
In Hof van Loon zijn woongroepen voor mensen met
een lichamelijke zorgvraag en woongroepen voor
mensen met dementie. Binnen deze woongroepen
beschikt iedere cliënt over een eigen appartement.
Daarnaast is er per woongroep een gezamenlij-

ke huiskamer, waar men samen eet en activiteiten
plaatsvinden. In het gebouw zijn diverse innovaties,
die zorgen voor een extra prettige woon- en werkomgeving. Tijdens de open dag krijgen bezoekers
hier meer informatie over.
Het zorgcentrum is gevestigd aan Hof van Loon
1A in Overloon, de ingang is te bereiken via de
Venrayseweg. Vanwege de beperkte parkeergelegenheid is het verzoek om indien mogelijk te voet
of met de fiets te komen.

Wanneer kerst begint…
Zondag 16 december,
een uurtje of 18.45 uur.
We aten met vrienden
een snelle hap in het dorp en hadden uitzicht op het
14 Oktoberplein. De een na de ander schuifelde in
‘een zondags pak’ op deze donkere avond ons raam
voorbij. Een enkeling haastte zich zelfs om zeker te
zijn van een mooi plaatsje, wat vooraan in de kerk.
Ook voor ons is het al jarenlang een traditie. Kerst
begint voor ons met het kerstconcert van Fanfare
Vriendenkring. Bezinning hoeft niet per sé tijdens
de nachtmis. Dat kan voor ons ook gewoon tijdens
zo’n concert. De telefoon uit, met je eigen gedachtes luisteren naar de altijd prachtige muziek van
onze eigen fanfare én van de gasten die worden
uitgenodigd.
Ook dit jaar was het weer zoals vanouds genieten.
Elke keer weet de club ons weer te verrassen met
hun programma. Zó veel kerstnummers zijn er nou
ook weer niet en toch lukt het hen om telkens weer
een unieke avond neer te zetten.
Dit jaar kreeg het concert een bijzonder Iers tintje
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door de Overloners van O’GLEC. Otto Pastors, Gijs
Meijer, Léon van Reijmersdal, Eric van der Zanden,
Claudia Kuenen en Cor van der Cruijsen lieten ons
kennismaken met echte folkmuziek. Zelfs de Ierse
fluit ontbrak hierbij niet. Echt een keer wat anders;
genieten!
Zelfs de 1e violist van het Metropool Orkest maakte
zijn opwachting in Overloon. Hoe hij, samen met de
fanfare, Schindlers’ list speelde… je kon in de kerk
een speld horen vallen. Later speelde Jasper van
Rosmalen ook nog ‘Stille nacht’ en betoverde de
stampvolle kerk wederom.
Door de vele gasten die Fanfare Vriendenkring altijd weer uitnodigt, vergeet je bijna wie de hoofdact van de avond is. Natuurlijk ons eigen fanfareorkest. Altijd kunnen we rekenen op kwalitatief
hoogwaardige muziek met de nodige solisten die
we misschien wel bijna ‘gewoon’ beginnen te vinden. Dat is het zeker niet. Dat verdient dus ook een
groot compliment.
Dank je wel muzikanten! Wij hebben weer genoten.

In gesprek met Peter Borghs…
“Mam, de postbode staat op de
trap voor het slaapkamerraam”
Als iemand de wereld van de
post heeft zien veranderen, dan is het wel Peter
Borghs. Vijfenveertig jaar lang de “fietsende pôst
van de PTT” en onlangs met pensioen gegaan. Nu
dus tijd genoeg voor een uitgebreid gesprek met
Ons Eigen Erf. Op een zonnige oktobermiddag togen
wij, uiteraard op de fiets, naar de Pater Bleijsstraat.
De koffie staat klaar en op tafel ligt al een boekje met prachtige oude foto’s over de geschiedenis
van het Overloonse postkantoor. Waarom postbode geworden? Al snel wordt ons duidelijk, dat Peter in zijn jonge jaren een begenadigd wielertalent
was. Uiteindelijk net niet begenadigd genoeg om
professioneel wielrenner te worden, maar het fietsen bleef wel zijn passie. In zijn
werk bij de post kwam dat goed
van pas en bovendien was hij
door de vroege aanvangstijden
’s middags vroeg afgewerkt.
Mooi tijd om te fietsen, want
dat was nodig om de top te
bereiken. Hoewel hij een paar
koersen heeft gewonnen is Peter een subtopper gebleven en
heeft hij uiteindelijk besloten
zijn profambities in de ijskast te
leggen.
In 1973 werd hij officieel postbesteller. In het postkantoor
bij Toon Giezen, beter bekend
als Toën en Dien van de Pôst is
Peter begonnen. “Het mooie
van het beroep was dat je heel
gevarieerde werkzaamheden
had”, vertelt Peter. Je begon ‘s
morgens vroeg op het postkantoor met het sorteren van de
post. Die ging vanuit een grote
zak in een grote kast met diverse vakken, met per
straat een vak. De postcode was nog niet uitgevonden. De mensen of bedrijven die veel post kregen,
hadden zelfs een eigen vak. Vervolgens ging er per
stapel een dikke elastiek omheen en kon de postbesteller op pad. Dikke fietstassen aan weerszijden
van de bagagedrager. Internet bestond nog niet en
email dus ook niet. De postmarkt was nog niet geprivatiseerd en alles werd verstuurd via de PTT. Een
heel verschil met de praktijk van vandaag, waar de
postbestellers van de verschillende postbedrijven
achter elkaar aan rijden, nog los van alle bestelbussen met pakketten.
Tijden veranderen. In die tijd deed een postbode
veel meer dan alleen brieven rondbrengen. Binnen de bebouwde kom zelfs twee keer per dag. Hij

bezorgde toen bijvoorbeeld ook pakketten onder
rembours. “Ik heb wel eens 10.000 gulden in de binnenzak gehad”, aldus Peter. En in die tijd was de
PTT nog eigenaar van de Postgiro, inmiddels opgegaan in de ING Bank, waar veel mensen hun spaargeld hadden ondergebracht. Dat werd dan door de
postkantoorhouder bijgehouden in een persoonlijk
spaarbankboekje. Het kwam voor dat mensen die
zelf niet vaak in het dorp kwamen, de postbode
geld en het spaarbankboekje meegaven zodat dat
op het postkantoor gestort kon worden. Het spaarbankboekje ging bij een volgende rit dan weer retour. Toen was zo’n service nog heel gewoon.
Naast zijn werk als postbesteller werkte Peter ook
nog als zelfstandig glazenwasser. Dat verschafte
hem veel vrijheid om zelf zijn tijd in te delen, zodat er nog gefietst kon worden. En je kwam overal,
net zoals de postbode. Lachend
vertelt Peter dat hij als glazenwasser ergens aan het werk
was en de dochter des huizes
hem verbaasd aankeek door de
ruit. Ze snelde vervolgens naar
beneden en zei verschrikt tegen haar moeder “de postbode
staat op de trap voor het slaapkamerraam”!
Niet alleen de inhoud van de
postzak veranderde. Ook het
vervoermiddel wisselde in de
tijd. Eerst werd alle post per
fiets bezorgd. Later kwam de
zogenaamde
estafette-auto
met twee bestellers die afwisselend een stukje reden en ook
lopend adressen van post voorzagen. Nu gebeurt er weer veel
per fiets of per scooter. Maar de
verandering met de grootste
impact was de privatisering van
de PTT in 1989. Niet de leukste
tijd van zijn carrière, volgens Peter.
Hoewel hij naar ons gevoel jarenlang postbode in
Overloon is geweest, heeft hij uiteindelijk maar vijf
jaar in ons dorp gewerkt. Na Overloon volgden o.a.
Boxmeer, Venray en St. Anthonis. Ook over de Maas
in Bergen en de laatste jaren tot aan zijn pensionering in Venlo bezorgde hij de post. Overal kent
men Peter en kent hij de mensen. “Noem in een bepaalde straat een naam en ik weet waar hij woont”,
aldus Peter.
Die namen hoeft hij allemaal niet meer te onthouden, de maatschappelijke carrière is voorbij en onze
laatste full-time postbesteller is met pensioen gegaan. Hij heeft nu meer dan tijd genoeg om te fietsen. Zou hij dan toch nog ooit ….

7

Verloren

op 18 november in Overloon,
een zwart sleuteletuitje
met daarin twee sleutels.
De vinder wordt verzocht
contact op te nemen met
de redactie van Ons Eigen Erf.

Puzzel mee en win.
Deze keer prijzen beschikbaar gesteld
door Tochgoedkoop.nl en
RESTARIA LOON.
Zie pagina achteraan.
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Zaoterdag 16 fibbrewarie…..
ien de Pit
Van twië wies hallef zeuve
‘n Splinterneeje activiteit van…..

9

de Huibuuke
Vör ’n hiël briëd publiek
Zet vest ien ówwen agenda
Unnen ánjager vör de carnaval
Miêr neejs……
Kiek ien ’t volgende Ons Eigen Erf

De Huibuuke
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’t Raûwe Raendje
Huikraker 2019
Overloon, 6 januari – In een overvolle Kultuurbunker werden de jongens
van ’t Raûwe Raendje door het publiek gekozen als
winnaars van de 43ste Liedjesmiddag. Hun nummer
“We stón d’r vet veur, umdet ik uut Loën kòm” is
daarmee Huikraker 2019 geworden.
Voor de 43ste keer organiseerde Fanfare Vriendenkring samen met Stichting De Huibuuke de Liedjesmiddag. Dit keer in een heel nieuwe opzet. Het
publiek werd aan het begin van middag eerst opgewarmd door enkele “liedjes uit het verleden”.
Omda ’t kan, Ben die van Lichteveld en ZetZeteN
wisten de zaal meteen helemaal op de kop te zetten. De sfeer zat er meteen goed in. Dat kwam goed
uit want direct daarna werd het een groot “Wild
West”-feest bij het uitkomen van de jeugdcarnaval.
Prins Cas en Prinses Jans kwamen op spectaculaire
wijze uit als prinsenpaar van de jeugdcarnaval 2019.
Toen was het tijd voor de liedjes, 12 stuks maar
liefst dit jaar. Ze kwamen in de eerste ronde allemaal voorbij om hun hit te laten horen. Voordat
ze hun liedje mochten zingen werden ze eerst nog
even aan de tand gevoeld door presentator Pascal.
Na de optredens van elke deelnemer werd de jury –
dit jaar bestaande uit Nicole Rutten, Mark van Rhee
en Joep van Leeuwen – direct om hun mening gevraagd. Nadat alle deelnemers eenmaal gezongen
hadden trok de jury zich terug om zich te beraden;
wat zijn de beste vijf liedjes dit jaar. Ook de deelnemers brachten hun stem uit op elkaar.
De hoofdrolspelers van de jeugdcarnaval lieten
vervolgens iedereen weten welke 6 nummers (6

in plaats van van 5 vanwege een ex-equo) er door
gingen naar de finale. Dit waren: Ald Prinse Gild, ’t
Raûwe Raendje, Maeej Taeej, Lônse Nachtegaaltjes,
Schaelherte en Valse Hoop.
Vervolgens tijd voor de finaleronde! Het publiek
kon de 6 finalisten nog een keer bekijken en beluisteren. Zo kon iedereen zijn of haar keuze bepalen. Het was namelijk volledig aan het publiek om
te bepalen welk nummer er zou winnen. Het werd
een mooie, muzikale middag. Ook dit jaar werden
alle nummers weer live begeleid door het fantastische orkest Freunde Echo onder leiding van Joost
Broekman. Na de finaleronde werden de stemmen
geteld. Na een kort dankwoordje aan deelnemers
en medewerkers door Prins Frank III maakten de
voorzitters van de fanfare en de carnavalsvereniging, Martin Derks en Henk Weerts de uitslag bekend. Op de derde plaats eindigde het Maeej Taeej.
Tweede werd de Ald Prinse Gild. En toen werd het
spannend; ’t Raûwe Raendje won, met hun kraker
“We stón d’r vet veur, umdet ik uut Loën kòm”!! Na
het uitreiken van de beker en de traditionele “Sleutel”, een attribuut dat ervoor zorgt dat je de hele
carnaval overal binnenkomt, zongen de winnaars
natuurlijk nog een keer hun winnende nummer en
sloten daarmee deze geweldige middag nog op een
geweldige manier af.
Volgend jaar is er natuurlijk weer een liedjesmiddag, een jubileumeditie! Op zondag 5 januari 2020.
We zien iedereen dan graag weer om 11 over 2 in
de Kultuurbunker. ’t Raûwe Raendje zal hun titel
hier dan uiteraard komen verdedigen.
Foto: Albert Hendriks
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Gezellig
13 januari 2019
11.00 uur

Locatie:
Gemeenschapshuis
De Pit
14 Oktoberplein 2
Ouders, opa’s, oma’s,
Overloon
broertjes, zusjes, familie,
vrienden, buren, kennissen

KOM ALLEMAAL
LUISTEREN!
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Cyclocrosswedstrijden ’Toma Cycles’ in
Museumpark Overloon op 13 januari
Op het terrein van het Oorlogsmuseum in Overloon wordt op
13 januari een spannende MTB
en cyclocross gehouden. In het museumpark is een
parcours uitgezet langs tanks en over bruggen met
korte klimmetjes en afdalingen.

5 euro voor de jeugd en 10 euro
voor de overigen.
Zie voor meer informatie www.limburgcross.nl

De jeugdklassen rijden een korter rondje. Deelname
is voor jong tot oud. Enige ervaring in het mountainbiken of cyclocross is wel gewenst. Inschrijven
kan in eetcafé en pannenkoekenhuis Museumzicht,
Museumpark 5a, Overloon. Het belooft een spannende strijd te worden en dus heel aantrekkelijk
voor publiek. Toegang tot het park is gratis.
De wedstrijden beginnen om 10.00 uur. Voor de
deelnemers is het belangrijk om tijdig in te schrijven zodat er tijd is om het parcours te verkennen.
Voor een daginschrijving kan men een daglicentie
ter plekke nemen. Inschrijven kan vanaf 1 uur voor
aanvang van de wedstrijd. Kosten van deelname is

GOED NIEUWS!
Wegens aankoop van een nieuwe partij woonmeubelen en accessoires gaan we nog even door met onze woonwinkel in Overloon.
Elke donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 10.00 uur geopend.
Tochgoedkoop.nl /www.nexttrade.nl
Vierlingsbeekseweg 16, Overloon.

Geslaagde huiskamertheatertour
Op 12, 13 en 18 december vond
de tweede editie van de Huiskamertheatertour plaats.
In drie huiskamers én bij winkel Plien genoten de
deelnemers van vier korte voorstellingen, gespeeld
door acteurs van Het Overloons Toneel. We kijken
terug op drie zeer geslaagde, mooie en gezellige
avonden. Een impressie.
12 december, 19.15 uur: De Pit stroomt al aardig
vol met de deelnemers van deze avond. Een korte uitleg volgt, de gidsen steken hun nummers in
de lucht, groepjes worden gevormd. Om 19.30 uur
vertrekken de groepen onder begeleiding van hun
gids naar de eerste locatie. Het weer is perfect,
heerlijk wandelweer. Groep 2 loopt verwachtingsvol naar de eerste locatie aan de Theobaldusweg.
Een deelneemster vertelt onderweg dat ze dit een
ongelooflijk leuk initiatief vindt en biedt haar huis
aan voor een volgende keer. “Maar ja, dat wordt
wel ver lopen, want ik woon in Ysselsteyn”, zegt ze
lachend. Al snel zijn we op de plaats van bestemming, sfeervolle lichtjes en kaarsen leiden ons naar
de achterdeur. Binnen zitten Cees van Leeuwen en

Hugo Pastors klaar om ‘Goddelijk’ te spelen, waarbij een toevallige voorbijganger (Hugo) God (Cees)
ontmoet. We moeten nog even wachten tot alle
groepen op hun locaties zijn aangekomen, maar
dat is geen probleem want we zitten prima in deze
intieme setting. Wie dacht het verhaal over Josef,
Maria en de geboorte van Jezus wel te kennen, is na
zo’n twintig minuten wellicht van zijn of haar stuk
gebracht. We hebben op vermakelijke wijze nu eindelijk te horen gekregen hoe het ‘echt’ zit...
Tijd voor het volgende adres. Met een versnapering
voor onderweg vertrekken we via de voordeur naar
het andere eind van de Theobaldusweg. Ook daar
wacht ons een warm welkom. Letterlijk, want we
krijgen een heerlijk glaasje glühwein aangeboden.
Aah… enige deelnemers herkennen het decor. Deze
huiskamer stond enkele dagen geleden namelijk in
de Gelderlander, inclusief interview met Agnes van
Loon en Peter Cruijsen. Zij spelen in het stuk ‘Aftellen’
een op elkaar uitgekeken echtpaar met bijbehorende niet uitgesproken ergernissen. We worden deelgenoot gemaakt van jarenlange opgekropte frustra-
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‘WILD’
Natuurfilm waarin we gedurende vier jaargetijden verschillende dieren volgen. De spectaculaire beelden zijn opgenomen op de Veluwe en ingesproken door André van Duijn.
U bent allen van harte welkom!
Waar: De Pit | Wanneer: 13 januari | Tijd: 14.30 Entree gratis. Vrijwillige bijdrage

salon

Carolina

beauty & health
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Kom naar de
VMBO MAVO HAVO VWO TTO JENAPLAN

Informatieavonden

voor ouders/verzorgers van groep 7 en 8

U krijgt informatie over de verschillende onderwijs vormen
die wij uw kind kunnen aanbieden. U bent van harte welkom!

www.metameer.nl
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LOCATIE JENAPLAN BOXMEER

LOCATIE STEVENSBEEK

Stationsweg 5

Stevensbeekseweg 8a

WOENSDAG 23 JANUARI 2019
DONDERDAG 24 JANUARI 2019

MAANDAG 28 JANUARI 2019
DINSDAG 29 JANUARI 2019

start 19.00 uur

start 19.00 uur

ties. En dat werkt op de lachspieren. Mooi neergezet!
Locatie drie. Dat blijkt bij Plien te zijn, aan het Museumplein. Het winkeltje met o.a. vintage spulletjes,
modelbouw, souvenirs en speelgoed vormt het verrassende decor voor het (kerst)stuk ‘Ik wou dat ik jou
was’. Ook hier moeten we even wachten, maar er
valt genoeg te zien. Bij sommige deelnemers zorgen
de snuisterijen voor nostalgische gevoelens. Mireille
Borghs en Marion Heijligers spelen twee vrouwen
die denken dat het gras bij de buren groener is. Een
moeder met een druk gezin versus een alleenstaande vrouw die allebei op hun manier opkijken tegen
de jaarlijkse beslommeringen rond kerst. Soms om
te lachen, soms herkenbaar, pijnlijk zelfs. Wanneer
‘Ik wou dat ik jou was’ van Veldhuis & Kemper wordt
ingezet, is het stuk bijna afgelopen. Saillant detail:
het stuk is door Mireille zelf geschreven, wat haar
de nodige complimentjes oplevert. “Knap hoor, als
je zo’n verhaal zelf kunt schrijven”, vindt een deelnemer.
Dan onder het genot van iets lekkers door naar de
laatste locatie. Een korte wandeling door de Museumlaan. Een knisperend vuurtje op de oprit vertelt

ons dat we bij de laatste bestemming zijn aangekomen. We kruisen een andere groep die zojuist vertrekt. Via tuindeuren komen we binnen en nemen
we plaats in de zitjes. Ans Siebers, Carmen van Daal
en Eefje Litjens spelen ‘Afblijven’. We zijn getuigen van mooie, schrijnende en lastige momenten
van een dochter en haar dementerende moeder.
Ook dit stuk zorgt voor herkenbaarheid, blijkt wel
wanneer we -na een warm applaus voor de spelersweer terugwandelen naar De Pit en napraten over
de voorstelling. “Goed gespeeld hoor, heel mooi gedaan”, “we hebben genoten”, “wat een leuk concept is dit”, luidden enkele spontane reacties van
de deelnemers. Eenmaal terug in De Pit wordt nog
even gezellig nagebabbeld onder het genot van
een drankje.
Wij zijn blij dat zo veel deelnemers hebben genoten
van onze Huiskamertheatertour. Daar doen we het
uiteraard voor! Ook wij hebben genoten. Dank dus
voor uw komst en uw waardering. Rest ons om u
een gelukkig nieuwjaar te wensen. Graag tot ziens
in 2019!
Het Overloons Toneel
FOTO: Albert Hendriks
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Heeft u vragen
of wilt u een
afspraak? Bel:
(0478) 64 24 75
www.fysiovandervliet.nl

WOO N ME U BE LE N & ACCE SS O IR E S
VA N B E KE N D E M E R KE N

60% KO R T I N G

Ruimte voor úw ideeën!
9 jan.

OP ALLES

Start Tarot cursus door Hans Kunneman
8 avonden www.tarotcoaching.nl 19.30 uur

29 jan.

‘Het inspirerende licht van een Bijna Dood
Ervaring’ door Paul Vens
20.00 uur

30 jan.

Workshop Palletschilderen

10 febr.

Poëtische theatervoorstelling en presentatie
Gedichtenbundel door Anke van Leeuwen
en Robert Derksen 14.30 uur (inloop 13.45 )
www.voordeliefdegeboren.nl

R I V E R DA L E, L I F E S TY L E, P O M AX, V I T RA, Z U I V E R, P T M D
WO O O D, H K L I V I N G, B R E D E M E I J E R, B LO O M I N G V I L L E,
D U TC H B O N E, KA RT E L L, K E K A M S T E R DA M, R I V I È RA
M A I S O N, Z U S S S, V I L L E ROY & B O C H, B E P U R E H O M E,

13.30 uur

I I TA L I A, B RA B A N T I A, W E S CO, B K, KA R L S S O N, KO E KA

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

DONDERDAG & VRIJDAG

10.00 T O T 18.00 U U R

Z AT E R D A G

10.00 T O T 16.00 U U R
V I E R L I N G S B E E K S E W E G 16
O V E R LO O N

www.helder-overloon.com

HAARWERKEN VOOR
ALLE HAARPROBLEMEN

met mooi haar meer
zelfvertrouwen!
MEER INFO?
BEL ONS OF KIJK OP DE SITE
BETROKKEN | PERSOONLIJK | KWALITEIT
BETROUWBAAR | ERVAREN | PROFESSIONEEL
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Coppis & Cruijsen ATB-toertocht
Overloon op 20 januari
Toerklub Overloon organiseert op zondag 20 januari 2019 de spectaculaire Coppis & Cruijsen ATB-toertocht. We hebben afstanden van 35, 45 en 55 km.
Dit geeft de fanatieke, en ook de beginnende ATBer de mogelijkheid om zijn of haar grenzen te verkennen. Uiteraard zal de vaste ATB-route van Overloon het hart vormen van deze tocht afgewisseld
met vele andere uitdagende paden.
De pauzeplaats is bij De Lange in ’t Vlak. Daar zijn
de charmante dames van het Red Bull promotieteam aanwezig met hun bekende mini’s. De route
sluit af met het wedstrijd-parcours van de Toma Cycles cup! Dit zwaar en technisch rondje zal geheel
door het museumpark lopen, hier kan men nog het
onderste uit de kan halen!

.%229(5/221
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De startplaats is bij eetcafé en pannenkoekenhuis
“Museumzicht” aan het Museumplein in Overloon.
De fietser kan hier na afloop gebruik maken van
een afspuitplaats voor de fiets. Er kan gestart worden tussen 9.00 en 10.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,-. NTFU- en KNWU-leden en jongeren tot
en met 18 jaar ontvangen € 1,- korting. In verband
met de veiligheid van onze deelnemers zal de vaste
ATB-route die dag tot 14:00 uur afgesloten zijn voor
niet-deelnemers.
Meer informatie vind je op www.toerklub.nl of via
06 10559433.
Foto: Mary Nabuurs

KBO – OVERLOON
(anno 1955)

Activiteitenkalender
vanaf 9 januari

Hulpdienst van SWOGB
De hulpdienst verleent praktische hulp aan iedereen
die tijdelijk of langdurig beperkt is en die het niet
in zijn eigen netwerk kan oplossen. Meestal gaat
het om vervoer over kleine afstanden zoals naar de
huisarts of boodschappen doen. U betaalt een vergoeding voor de gereden kilometers.
Bij klussen kunt u denken aan lichte werkzaamheden of kleine reparaties. De dienstverlening is gratis, u betaalt alleen de materiaalkosten.

Wilt u gebruik maken van deze dienst? Bel dan op
een werkdag naar Sociom 0485-700500 (tussen 9.0011.30 uur). Wilt u meer weten over diensten van
SWOGB bezoek dan de site: www.SWOGB.nl
Uw KBO-bestuur
ZONDAG 13 JANUARI Uit op zondag. In de Pit. Aanvang om half drie. Einde: rond 4 uur.
Gratis toegang voor iedere belangstellende. Programma: vertoond wordt de film “Wild”, opgenomen op de Veluwe en ingesproken door André van
Duijn.
DINSDAG 15 JANUARI eerste dag van de Senio-
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Voor meer info en eventuele reserveringen kunt U bellen
met 0478-641480 of loop eens bij ons binnen,
U bent van harte welkom.
Restaria Loon,
Hof van Loon 2
5825 DZ Overloon

Dag en nacht bereikbaar op

0478 588 889

Keizersveld 54, 5803 AN Venray
www.goemansuitvaartzorg.nl
Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid
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ren-expo in Veldhoven. Bel eventueel Wim Nabuurs
voor gratis toegangskaartjes, tel 641492.
DINSDAG 22 JANUARI Themamiddag “Wat is uw
pensioen nog waard?” door Rob de Brouwer in het
Wapen van Wanroij om 14.00 uur. De toegang is
gratis.
VRIJDAG 25 JANUARI Bijeenkomst van Samen Eten.
Aanvang om half zes. Het eetadres is dit keer restaurant De Kuluut (Bosrijk).
VRIJDAG 1 februari Bonte Avond
ZONDAG 10 februari Uit op Zondag. Smartlappenkoor “Vur Slesh” uit Rijkevoort
WOENSDAG 13 FEBRUARI Koken voor Ouderen. In
de foyer van de Pit. Aanvang om 12 uur en alleen
op uitnodiging.
DONDERDAG 21 FEBRUARI Theatergroep “Zorggeluk” over Dementie in Zaal “t Anker te Merselo.
Gratis entree. Aanmelding vóór 12 januari.
Wat is uw pensioen nog waard?
De KBO-afdelingen in het Land van Cuijk organiseren op 22 januari 2019 in ‘t Wapen van Wanroij een
themabijeenkomst over de toekomstwaarde van uw
pensioen. Zoals u weet is dit zeer actueel omdat de
AOW-leeftijd telkens wordt opgetrokken en ook
uw (aanvullend) pensioen wordt al jaren NIET geïndexeerd. Met name de lage rekenrente is daar een
belangrijke oorzaak van. Onze regering is ook al jaren bezig om tot een oplossing te komen, helaas is
dit onlangs weer mislukt. Dit is de reden voor ons

om Rob de Brouwer, pensioendeskundige van KBO
Brabant, uit te nodigen voor een toelichting op de
pensioenproblematiek.
Kom dinsdag 22 januari 2019 Naar ‘t Wapen van
Wanroij, Kwikstraat 6 te Wanroij, Start 14.00 uur.
Zaal open 13.30 uur. Graag opgeven op: kbolvc@
gmail.com.
Kunstgroep KBO Overloon
Op 10 december is de kunstgroep voor de eerste keer
bijeengekomen. De opkomst overtrof alle verwachtingen. Op initiatief van een van onze leden, Dhr.
Clemens Weijmans, waren de leden die zich hiervoor opgegeven hebben uitgenodigd in De Pit. Hier
vertelde Clemens middels een boeiende presentatie
over de werken en het leven van onze grootste Nederlandse schilder aller tijden: Rembrandt van Rijn.
De belangstelling was geweldig. Tijdens de avond
hebben de aanwezigen een enquête ingevuld met
vragen over de wijze van invulling van de volgende
kunstavonden. Ook werd bekeken met welke frequentie we deze avonden kunnen organiseren. Binnenkort krijgen alle deelnemers het verdere verloop
te horen. Zeker zullen we hierbij rekening houden
met de suggesties die door de deelnemers zijn aangereikt. Na overleg met Clemens komen we met een
concreet plan. Leden die zich nog niet opgegeven
hebben en geïnteresseerd zijn kunnen zich alsnog
aanmelden bij het bestuur.

Het Weer
December was zacht en nat
Tot aan deze maand was het
steeds bijzonder droog en had de
scheepvaart last van lage rivierstanden. Daar kwam
in de laatste maand van het jaar dan toch verandering in. Zowel bij ons als in de aanvoerrichting
viel de nodige regen. Daarmee kwam het waterpeil
weer op een vrijwel normaal niveau.
December begon erg zacht en in de eerste 10 dagen
werd een record gevestigd met veel regen: 64 mm.
De 2e decade was juist weer erg droog met slechts
9 mm. Het was een stuk kouder en wat lichte vorst.
De zon deed ook aardig mee. Op de 13e haalden we
nog de enige heldere dag in deze 1e wintermaand.
Net voor de Kerst viel er in een paar dagen weer
bijna 30 mm regen en werd het weer zeer zacht. Alweer dubbele cijfers op de meters. Maar de hoogste
waarde kon ik op de 2e noteren, toen de buis 13.7
graden aanwees. De Kerstdagen zijn bijzonder rustig verlopen. Droog wat zon, nauwelijks wind en in
de nacht ook wat lichte vorst. De laagste temperatuur haalde ik op de 28e. De minimumtemperatuur
op die dag was -3.5 graden.
In totaal kwam ik op 10 vorstdagen, maar dat stelde

allemaal maar weinig voor.
De gemiddelde maandtemperatuur bedroeg 5.6
graden en dat was 2.5 in de plus. December werd de
enige maand waarbij we boven de 100 mm uit kwamen: met 101 mm was het de natste van het jaar.
Ook januari en april waren te nat. De overige maanden droog tot zeer droog. Ondanks alle nattigheid
in deze maand, toch nog een normale hoeveelheid
aan zonuren: 49 uren.
Heel 2018: droogste en zonnigste jaar ooit
Het hele jaar 2018 heeft ons vele records gebracht.
De gemiddelde temperatuur was gelijk aan dat van
het jaar 2014 en met 11.8 graden een gedeelde 1e
plaats!
Record 1 is het aantal warme dagen: dat werden er
maar liefst 147, terwijl 125 dagen in 2016 de eerste plaats bezette. Record nummer 2 is het aantal
zomerse dagen: nu 82 tegen 61 dagen in 2006. Het
derde record is het aantal dagen waarbij de gemiddelde etmaaltemperatuur boven de 20 graden uitkwam: nu 64x, maar stond op 45 dagen in 2006. Record nummer 4 is het zogeheten warmtegetal (alle
gemiddelden boven de 18 graden): nu 291 punten
en was 234 punten in het jaar 2006. Het vijfde re-
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Gerrit Arts
Kantoor Overloon
24 uur bereikbaar op:

Te l : 0 4 7 8 - 6 4 0 0 2 6
Mob. 06-51135364
w w w. b r i e n s v e l d . n l

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

Martin Gaus Hondenschool
Boxmeer -Venray
Jolande Segers geeft op haar trainingslocatie in Overloon
puppy stuifin, basiscursus en diverse vervolgtrainingen.
Voor meer informatie: www.martingausboxmeervenray.nl

Elke dag geopend!
Maandag, dinsdag en donderdag
ook ‘s avonds

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

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

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging

VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open
van 12.00 tot 1ϳ.00 uur
WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
dϬϲͳϭϮϵϵϭϵϳϵ
VENRAYSEWEG
4A OVERLOON
dϬϲͳϭϮϵϵϭϵϳϵ
Catering
dagelijks mogelijk
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cord vormde het aantal droge dagen: dit jaar 210,
in 2004 was dat 184 dagen.
Record nummer 6 was de droogte: in 2018 viel
slechts 582 mm. neerslag, dat was 583 in 1997.
Laatste record was het aantal zonuren: 2128 uren in
2003, nu 2185 uren.
Dus we kunnen zeker van een zeer bijzonder jaar
spreken. Juli was de droogste maand met amper 11
mm regen en maar liefst 363 zonuren.

Inmiddels zijn aan het nieuwe jaar begonnen. Van
echt winterweer nog nauwelijks sprake. Hoe het
verder gaat kun je ook in het jaar 2019 vernemen
op de radio als je luistert naar mijn dagelijkse weerpraatje op MAASLAND FM 89.6 (rond 12.30 uur en
13.30 uur en tegen de avond rond kwart over vijf).
Ook ben ik te beluisteren via radio VENRAY FM 90.2,
zowel ‘s ochtends als in de avonduren.
Weerman Bert Vloet

Bestuur, leden en dirigent van
Zangvereniging LOGEKO
wensen iedereen een gezond,
liefdevol en muzikaal 2019.

Overloonse Bridgeclub
Tijdens de vrije kerstdrive de 3 beste paren in de
gele lijn:
1 Corrie Hartong & Math Keulards
60.42%
2 Paul Vloet & Leo Crompvoets
57.64%
3 Els Bovee & Wil ten Horn
55.56%

Op 2 januari hebben we de nieuwjaarsdrive gehouden.
De 3 sterkste paren in de gele lijn:
1 Thea Peters & Tonnie Polman
61.39%
2 Nellie Basten & Ethel Hilhorst
61.35%
3 Els Bovee & Wil ten Horn
61.22%

In de rode lijn:
1 Tonny van Ham & Mieke Stappers
2 Annemie Huijbers & Riny van Sundert
3 Thea & Lex Biessels

67.71%
57.64%
54.86%

In de rode lijn:
1 Corrie Hartong & Math Keulards
2 Truus Kusters & Bert Vloet
3 Mia & Sef Lommen

65.45%
65.14%
60.35%

In de groene lijn:
1 Nelly & Piet Botden
2 Annie Visser & Jan den Hoedt
3 Marhty van Pelt & Jo Kok

61.78%
61.05%
59.41%

In de groene lijn:
1 Tineke & Jan Donath
2 Harrie de Bruijn & August Janssen
3 Jac Huijs & Piet Willems

59.69%
59.50%
58.75%

Agenda
2019
9 januari
OVO, ’t Höfke, De Pit, 20.00 uur
10 januari
KBO, Snertdag, vanaf 11.00 uur
10 januari
EHBO, herhalingslessen, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
12 januari
Gilde, oud papier ophalen
13 januari
Toerklub, MTB en Cyclocross, Museumpark, 10.00 uur

13 januari
Fanfare, Koffieconcert blokfluiters en jeugd slagwerk ensemble,
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
17 januari
EHBO, herhalingslessen, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur

20 januari
Toerklub, ATB-toertocht, Start
“Museumzicht, tussen 9.00 en
10.00 uur
26 januari
Pantein Huize Loôn, open dag
Zorgcentrum, Hof van Loon,
10.30 - 16.00 uur
26 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit,
20.00 uur
27 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit
19.00 uur
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Het
Fonds
)FU'POET
Maatschappelijke
.BBUTDIBQQFMJKLF
Projecten
1SPKFDUFO
Rabobank biedt verenigingen, met een sterk maatschappelijk initiatief,
3BCPCBOLCJFEUWFSFOJHJOHFO
NFUFFOTUFSLNBBUTDIBQQFMJKL
een
steuntje in de rug via het Fonds
Maatschappelijke Projecten.
JOJUJBUJFG FFOTUFVOUKFJOEFSVHWJBIFU'POET.BBUTDIBQQFMJKLF
Benieuwd
of jouw idee in aanmerking komt?

1SPKFDUFO#FOJFVXEPGKPVXJEFFJOBBONFSLJOHLPNU

Kijk dan op rabobank.nl/lvcm
.LMNGDQRSUDEREDQNQOOYFP

Samen maken wij onze regio
sterker!
4BNFONBLFOXJKPO[FSFHJP
TUFSLFS
Sámen
met iedere uitvaartondernemer
voor een warm afscheid
Bel gerust
Dorien van Dijck
06-30693894
0478-642527
www.doorvandijck.nl
vanuit het hart verbinden bij afscheid
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Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl
Voor computers, Laptops, printers, cartridges,
Wifi, onderhoud en reparatie.

30 januari
OVO, workshop carnavalshoed
maken, De Pit, 20.00 uur
1 februari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit,
20.00 uur
2 februari
Huibuuke, rondbrengen Huiwage, vanaf 09.00 uur
2 februari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit,
20.00 uur
4 Februari
Josefschool, aanmelden nieuwe
leerlingen, 16.00 -17.00 uur
6 februari
OVO, jaarvergadering, De Pit,
20.00 uur
8, 9 en 10 februari
Oorlogsmuseum, Museum in het
donker
9 februari
Gilde, oud papier ophalen
10 februari
KBO en SWOGB, Uit op zondag,
De Pit, 14.30 - 16.00 uur
13 februari
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00
uur
14 februari
EHBO, herhalingslessen, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
16 februari
Huibuuke, Mitlaif bal, De Pit,
14.11 uur
23 februari
A.V. Sporting, Start training hardlopen 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
10 maart
KBO en SWOGB, Uit op zondag,
De Pit, 14.30 - 16.00 uur
13 maart
OVO, Lady’s Day, De Pit, 20.00 uur
14 maart
EHBO, herhalingslessen, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur

27 maart
OVO, kaas maken, De Pit, 20.00
uur
30 maart
Fanfare, Loën’s got talent, De Pit,
‘s middags
3 april
OVO, crea-avond, De Pit, 20.00
uur
7 april
AST, Autocross
11 april
EHBO, herhalingslessen, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
13 april
Gilde, oud papier ophalen
13 april
LOGEKO, Luna Zegers in concert
met LOGEKO, kerk, 19.30 uur
14 april
KBO en SWOGB, Uit op zondag,
De Pit, 14.30 - 16.00 uur
17 april
OVO, excursie Martens asperges,
vertrek 13.00 uur vanaf kerkplein
20 april
Freunde Echo, 50 jaar Freunde
Echo
24 april
OVO, ouder worden, De Pit, 20.00
uur
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, Partycentrum 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, fietsen met Marjo, vertrek
19.00 uur vanaf kerkplein
18 en 19 mei
Oorlogsmuseum, Militracks, Museumpark
19 mei
KBO en SWOGB, Uit op zondag,
De Pit, 14.30 - 16.00 uur

22 mei
OVO, afsluitingsavond, ’t Gildehuus, 18.00 uur
7, 8 en 9 juni
Fanfare, kamp jeugdfanfare
8 juni
Gilde, oud papier ophalen
23 juni
Fanfare, Concert met alle jeugdleden als afsluiting lesjaar, Openlucht Theater, in de middag
23 juni
KBO en SWOGB, Uit op zondag,
De Pit, 14.30 - 16.00 uur
29 juni
Fanfare, Heel bijzonder concert
7 juli
Gilde, Koningsschieten
13 juli
Gilde, oud papier ophalen
10 augustus
Gilde, oud papier ophalen
24 en 25 augustus
Schijt aan de Grens
8 september
KBO en SWOGB, Uit op zondag,
De Pit, 14.30 - 16.00 uur
14 september
Gilde, oud papier ophalen
5 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond
12 oktober
Gilde, oud papier ophalen
13 oktober
KBO en SWOGB, Uit op zondag,
De Pit, 14.30 - 16.00 uur
18 en 19 oktober
Stg. Tentfeest, jubileumeditie
Tentfeest Overloon
20 oktober
Stg. Tentfeest, Tentfeest Dorpsbrunch
26 oktober
Freunde Echo, Fenavond 50 jaar
Freunde Echo
9 november
Gilde, oud papier ophalen
10 november
KBO en SWOGB, Uit op zondag,
De Pit, 14.30 - 16.00 uur
27 november
Fanfare, Najaarsconcert
8 december
KBO en SWOGB, Uit op zondag,
De Pit, 14.30 - 16.00 uur
14 december
Gilde, oud papier ophalen
15 december
Fanfare, Kerstconcert
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Los de puzzel op en stuur de oplossing naar puzzel@onseigenerf.nl of lever
de oplossing in bij Arnold Willemsplein 5 (vlakbij het gezondheidscentrum
D’n Bond), met vermelding van jouw naam en telefoonnummer.

Inleverdatum uiterlijk zondag 13-1-2019.
De prijzen van de oplossing voor deze keer, zijn beschikbaar gesteld door
RESTARIA LOON en TOCHGOEDKOOP.NL (voorheen pand DJEENZ)

De winnaars van de puzzels van de eindejaarsuitave 19-12-2018:
Kruiswoordpuzzel: Ellen Poels-Terlouw
(Warme Bakker Degen)
Woordzoeker: Jan Peeters (HUBO)
Sudoku: Anita Schraven (PLIEN)
Zij worden nog benaderd
m.b.t. de gewonnen prijs.
HORIZONTAAL
1 ontvangstbewijs 5 naarling 9 scheidsrechter 11 kortschrift 13 speelschijf 15 schenkmond 17 ondeskundige 18 Nederlandse Spoorwegen 19 zet 21 scandium (afk.) 22 pers. vnw. 23 indiaans symbool 25
hoogfrequent 27 edelgas 29 borstbeeld 31 stannum
(afk.) 32 bergplaats 33 zeur 36 kaartspel 38 reeds 39
machinemens 41 motorschip 42 loco citato 44 zeepwater 45 zangnoot 46 binnenste van beenderen 48
verbond 50 drukkende lasten 52 vleesgerecht 53
doorgang 54 honingbij 55 wijnsoort.
VERTICAAL
2 eens 3 oude munt 4 vliegende schotel 5 grond
om boerderij 6 kuip 7 verdaging 8 Europeaan 10
scheepsvloer 12 versterker 14 compact 16 armoedige woning 19 Spaanse titel 20 spinrag 22 soort
aardappel 23 inktpatroon 24 halfbloed 26 heks
28 draagbare telefoon 30 plaaggeest 34 maat van
Noors hout 35 paard 36 hoogste punt 37 Griekse
letter 40 wedstrijdslee 43 dun papier 45 heester 46
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1
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12
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31
35
39
43

46

26
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44
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50

25

32

34

42

21
24

28

38

14
17

23

27

33

6

48
51

49

52

53
54

55

grap 47 boosheid 48 speelgoed 49 kloosteroverste
51 Noorse godheid 52 voertuig.

HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS
•
•
•
•
•
•
VERKOOP
•

Nieuwe en gebruikte
aanhangwagens en
paardentrailers

•

Onderdelen van alle
merken

ONDERHOUD

•

Reparatie en keuring
van alle merken

VERHUUR
•

Aanhangwagens en
Paardentrailers

Heerlijke 100% blauwe bessen PRODUCTEN

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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Belangrijke telefoonnummers:
1. Als elke seconde telt, bij
levensgevaar of heterdaad,
bel dan onmiddellijk 112
2. Politie: 0900 8844
Wijkagent janne.blom@politie.nl
3. Anoniem bellen: 0800 7000
4. Huisartsenpost Boxmeer
0900 8880 spoed op ma t/m vr
tussen 17.00 - 08.00 uur, in het
weekend en op feestdagen, voor
dringende medische vragen die
niet kunnen wachten tot het
eerstvolgende spreekuur van uw
eigen huisarts
5. Brandweer: 088 0208208
6. Maasziekenhuis Boxmeer:
0485 845000
7. Gemeente Boxmeer: 0485 585911

2

Redactie:
redactie@onseigenerf.nl

T 641641

Advertenties en familieberichten:
advertentie@onseigenerf.nl T 06-45025119
Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl

T 202664
06-11424617

www.onseigenerf.nl
Abonnement 2019:

€ 13,50

Bankrekening: NL36RABO0141410469
Kopij en/of advertenties voor
de uitgave van
aanleveren uiterlijk

23 januari
16 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!

