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Heeje, ien ’t jaor des Hiere 2019, ’t vijfensaestigste
Carnevalsjaor der Huibuuke, ’t regiêringsjaor van
Prins Frank d’n Derde en Prinses Angela,
is beslote te benoeme tot Huibuuk van ’t Jaor:

Henk Vloet

Dees onderscheijing wört um verlend òp sociaal, culturiël
en mátschappeleke grônd te wiëte:
• Sinds 2007 actief as vreejwilliger beej ’t Lónse openluchttheater.
• 8 jaor bestuurslid gewist van Ponyclub De Bosruiterkes en
Landelijke Reejvereniging St. Joris. Ien dees jaore ònder
ândere iën van de kartrekkers gewist ien ’t uutvoere van ‘t
groët ònderhâld van ’t clubterrein.
• 34 jaor án de bestuurstoffel van Stichting Gemaenschapshuus Loën gezaete en hiervör nog âltied actief as vreejwilliger. Ien ziene tied as bestuurslid, mit naoit naolaotenden iêver, betrokke gewist beej zówel de
bouw van de Blauwe Zaal as de transformatie nor wat nou De Pit is.
• Sinds 1977 mit ziel en zaligheid betrokke beej Carnevalsvereniging De
Huibuuke, te noeme:
• 30 jaor actief gewist as bestuurslid;
• Iën van de grôndleggers gewist van de hoëgwaardige uutstraling van
de Lónse Carneval ien zien algemaenheid en Carnevalsvereniging De
Huibuuke ien ’t bijzonder, mede dör de – veulal ambachteleke – vervaardiging van Lónse Carnevalsattribute en ònderscheijinge, waorònder
dees oorkonde;
• Nog âltied worre dör um veule ònderscheijinge, zóas de exclusieve en
gewilde Bonte Aovend Huibuukskes, mit de hând gemakt.
Henk is vör al zien waerk vör de Lónse Carneval ien 2005 onderscheije as
Heerboer van d’n Huiakker, de högste onderscheijing van De Huibuuke.
• Dör zien toegankelekheid ien de vörbeeje jaore dör diverse vereniginge
benaderd vör ’t verrichte van allerhânde klusse, groët en klaen. Vereniginge kwame hierbeej naoit án ’n geslote deur.
• En vör al ’t ânder goei waerk gedaon vör de Lónse Gemaenschap ien
dees oorkonde nie vermeld.
Mug dit vör Henk ‘n stimulans zien um ‘t waerk vort te bliêve zette en det ‘t
belangeloze vreejwilligerswaerk, de smaerólie ien de Gemaenschap Loën,
wört vortgezet dör òns kiender.
Gedaon de zuvvenenwintigste jannewarie 2019, ien de Kultuurbunker te
Loën
Getaekend
Stichting De Huibuuke, Loën

Een nieuw jaar – nieuwe plannen
Op 22 januari jl. hield Zang
& theatergroep Oker haar jaarvergadering en werd
met alle leden teruggeblikt op het aflopen jaar. In
maart 2018 werd het jubileumjaar afgesloten met
een laatste voorstelling van Het Pentagram Mysterie in de schouwburg van Venray. De zomervakantie
werd ingeluid met een open repetitie bij De Vers,
en er werd een optreden verzorgd met enkele gastkoren in Ontmoetingspunt ’t Helder in het najaar
en tot slot was er een besloten Kerstconcert in december.
Het is heel fijn om na een enquête te mogen constateren dat veel leden de sfeer in de groep als heel
prettig ervaren. Er is geïnventariseerd hoe leden in
de toekomst concerten en optredens graag zouden
zien en daarnaast zal ook buiten Oker geïnventariseerd worden wat het publiek graag zou willen zien

en horen en in welke vorm.
Tijdens de ledenvergadering werd Henny van der
Pasch in het zonnetje gezet vanwege haar 25-jarig
jubileum als Oker-lid! Henny is altijd een zeer actief
lid en ook een aantal jaren voorzitter geweest.
Er is weer ruimte voor nieuwe aanwas! Dames en
zeker ook heren zijn welkom! Ken je Oker…of niet,
weet je waar Oker voor staat (of niet…), aarzel dan
niet om contact op te nemen via een van de leden of
via info@oker-overloon.nl! Misschien ken je iemand
die er zelf nog niet aan gedacht heeft, vertel het
hem of haar. De minimum leeftijd is 16 jaar. Wees
welkom om op proef mee te komen repeteren op
de dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.
Wat gaan we verder doen? Dit jaar is Oker opnieuw
uitgenodigd door de organisatie van Rabo Music
Sensation (RMS) om mee te werken aan dit fantastische evenement dat plaatsvindt van 16 t/m 19 oktober in het Hoogkoor in Boxmeer. Vier prachtige
muzikale avonden in samenwerking met Semper
Unitas uit Sambeek. In 2015 mocht Oker ook al een
bijdrage leveren wat een geweldige ervaring was!
De repetities voor de RMS starten zeer binnenkort
en we gaan er als Oker weer aan werken om in oktober iets moois neer te zetten samen met alle andere artiesten, muzikanten en medewerkers (zo’n
tweehonderd mensen zullen hieraan meewerken,
zowel voor als achter de schermen!).
Houdt u de website in de gaten:
www.oker-overloon.nl en volg Oker op Facebook!

Bedankt dat u SJIL steunt!
Bedankt allemaal dat u ons heeft gesteund door het kopen van oliebollen en appelbeignets tijdens onze actie op oudejaarsdag.
Door deze steun kunnen we weer leuke dingen doen met en voor de
Overloonse jeugd.
Onze oliebollenactie was zo’n succes dat we helaas niet iedereen hebben kunnen bezoeken. We waren simpelweg uitverkocht! We gaan eind
2019 weer ons best doen om iedereen van heerlijke oliebollen en appelbeignets te voorzien.

Het mag geen naam hebben
Meer dan honderd woordzoekers - Gevonden…!
KBO gaat schaken - grootmeesters in de dop…!
Energiebesparing bij tennis - wandeltennis…?
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Kerkberichten

10 februari – 23 februari
Zondag 10 februari 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acoliet: Ans Abels
Koor: Theobalduskoor

Intenties: nog niet bekend

Kosterdienst

Zondag 17 februari 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Gerda Willems
Koor: Theobalduskoor

3 februari – 9 februari
Tiny Willems, tel. 641814

Intenties: nog niet bekend

17 februari – 23 februari 18.00 uur
Jan Hendriks, tel. 641753

Zaterdag 23 februari 19.00 uur
Gebedsviering
Koor: Palet
Intenties: Gerta Stappers-Cornelissen, de overleden familie van
Keijsteren-van Hout-Schaminée,
Jos de Greef

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 22, 23 februari en 3 maart bij de kerkberichten in Ons Eigen
Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht
deze uiterlijk dinsdag 12 februari op te geven. U
hebt daarvoor de volgende mogelijkheden: Met een
envelop in de brievenbus naast de voordeur van de
pastorie of in de pastorie op zondagmorgen na de
viering of op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 11.30
uur. De kosten voor een intentie bedragen € 12,-.
Voor het melden van een overlijden:
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij de
dienstdoende koster die vermeld staat bij de kerkberichten 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
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.

10 februari – 16 februari
Nelly van Gemert, tel. 642504

23 februari bij de gebedsviering
Jos van de Pas, tel. 641268
24 februari – 2 maart
Tiny Willems, tel. 641814

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.
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 bereiken onder telefoon 06 23 88 78 60.
E-mail:
secretariaat@parochiemariamoedervandekerk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de
Kerk: www.parochiemariamoedervandekerk.nl
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Gespecialiseerd in:
* elektrisch ontharen
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de diabetische voet
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de reumatische voet
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

Dit jaar is onze
gezamenlijke collecteweek
van 1 tot en met 6 april
en de collectedagen zijn
maandag 1 en woensdag 3 april.
U kunt de collectanten
tussen 18.00 en 20.00 uur
bij u aan de deur verwachten.
Wilt u ervoor zorgen dat u
de envelop klaar heeft liggen?
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* microdermabrasiebehandelingen
* nu IPL-ontharing
Belt u gerust voor informatie
of een afspraak!

Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
T 0478 642368

Raaymeppers
badmintontoernooi geslaagd!
20 teams, meldden zich op zondagochtend 20 januari om 9.30 uur in de Raaijhal.

voor groepen en bedrijven op de woensdagavond.
Badminton is voor jong en oud. Wees welkom.

Een laagdrempelig toernooi voor de recreant en de
meer ervaren speler. Er ontstaan leuke
teams doordat clubleden, familieleden,
vrienden en vriendinnen worden uitgedaagd om samen aan het toernooi deel
te nemen. Gezelligheid staat voorop, en
dat was het zeker zondag 20 januari j.l.!
Een geslaagd toernooi, ook mede door
onze sponsoren, maar ook door gastspelers uit Haps, Vierlingsbeek en Oploo.

www.raaymeppers.nl

Wil jij ook eens proberen of badminton
iets voor je is? Kom gewoon binnen lopen, op woensdagen vanaf 20.00 uur in
de Raaijhal. We verzorgen ook clinics

Geslaagd openingsweekend Pantein Hof van Loon, Overloon
Dit weekend was het een drukte van belang in Hof van Loon in Overloon. Op vrijdag 25 januari 2019 vond de feestelijke
opening van het nieuwe zorgcentrum van
Pantein plaats. De Raad van Bestuur van
Pantein opende de poorten van Hof van
Loon en vervolgens konden de bewoners,
medewerkers, vrijwilligers van Huize Loôn
en overige gasten het gebouw van binnen
bekijken. Op zaterdag 26 januari bezochten zo’n 1700 geïnteresseerden de open
dag van Hof van Loon. Op beide dagen
gaven bezoekers veel complimenten voor
de ruime appartementen, de sfeervolle inrichting van het gebouw en de opzet van
de tuin.
Op 7 februari verhuizen de 33 cliënten van Huize
Loôn naar Pantein Hof van Loon. In dit gebouw zijn
3 woongroepen voor mensen met een lichamelijke

zorgvraag en 2 woongroepen voor mensen met dementie. Binnen deze woongroepen beschikt iedere
cliënt over een eigen appartement. De appartementen zijn ook geschikt om door echtparen te worden bewoond. In de gezamenlijke huiskamer van de
woongroep eten cliënten
samen en vinden activiteiten plaats.
Op de foto staan van links naar
rechts: Ben Zwanenburg [wijkmanager Huize Loôn], Pauline
Terwijn [voorzitter Raad van Bestuur Pantein], Ton Hazekamp
[lid Raad van Bestuur Pantein],
Kees van der Kroon [ontwikkelaar/eigenaar Hof van Loon] en
Karel van Soest [burgemeester
gemeente Boxmeer].
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Puzzel mee en win.
Deze keer prijzen beschikbaar gesteld
door PLIEN en BLOEMS.
Zie pagina achteraan.

Ruimte voor úw ideeën!

LAATS
ELE WERKP
PROFESSION
RIJZEN
ILP
RU
IN
E
REËL
TOPSERVICE
ENG SERVICE
HAAL EN BR

Vierlingsbeekseweg 7 a | 5825 AS Overloon | Tel. 0478-641270
www.germaurixtweewielers.nl | /maurixtweewielers
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10 febr.
fb

P ë i h theatervoorstelling
Poëtische
h
lli en presentatie
i
gedichtenbundel door Anke van Leeuwen
en Robert Derksen 14.30 uur (inloop 13.45 )
www.voordeliefdegeboren.nl

23 febr.

Workshop Yoga en Osteopathie door
Karin Manders en Osteopathie Noor
09.30 – 12.00 uur schrijf@karinmanders.nl

5 mrt.

Start opleiding Luisterkind
www.dianavanbeaumont.nl
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

Afgelopen vrijdag was het zover,
de eerste twee Maestro’s werden
bekend gemaakt. Door middel van
een filmpje werd de spanning opgevoerd en werden de leden van
de fanfare vrijdagavond verrast
door deze twee jonge enthousiastelingen! We stellen
ze graag aan u voor.

Kandidaat 1
Claire Bos, ondernemend dorpsgenote, bekend van
onder andere het café waar ze opgroeide. Haar muziekcarrière is begonnen met het spelen van blokfluit.
Tegenwoordig organiseert ze evenementen en in haar
spaarzame vrije tijd is ze te vinden in escaperooms.
Speciaal voor de fanfare tapt Claire uit een ander
vaatje; ze zal de muzikanten dirigeren op haar eigen,

bijzondere wijze! Nieuwsgierig geworden? Kom kijken
en luisteren!

Kandidaat 2
Thijs Hofmans staat in Overloon bekend als eigenaar
van het Schaartven, gaat uit een andere vijver vissen!
Hij zal het dirigentschap voor Maestro gaan beoefenen! Zouden de blokfluitlessen van weleer hem tot
dienst kunnen zijn bij deze uitdaging, of is het toch de
manier waarop hij met zijn stemgestuurde geluidsinstallatie thuis dirigeert? Wij hebben wel oren naar dat
laatste! Kom kijken en luisteren hoe Thijs het er vanaf
brengt zaterdag 29 juni rond de klok van 20:00 uur in
de Pit.

Tennisclub Loonse Duinen gaat investeren in energiebesparende maatregelen

Nieuwe baanverlichting en zonnepanelen op het dak
Door het vervangen van de halogeenlampen door led armaturen en het
aanschaffen van zonnepanelen gaat
de vereniging op het terrein van stroomverbruik bijna
geheel zelfvoorzienend worden.
De Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur van
TC Loonse Duinen op donderdag 24 januari groen licht
gegeven voor de investeringen (totaal ca. € 40.000).
Daarmee verlaagt de club niet alleen flink haar energiekosten, maar draagt zij ook substantieel bij aan het
verminderen van de uitstoot van het broeikasgas CO2.
Eerder heeft TC Loonse Duinen gebruikgemaakt van
een gratis energiescan van de gemeente Boxmeer.
Daarin is het energieverbruik geheel doorgelicht en
heeft een adviseur van het bureau COMgroen uiteenlopende besparingsvoorstellen gedaan, waaronder de
led baanverlichting en de zonnepaneleninstallatie.
De tennisclub heeft ook inmiddels de rijkssubsidie
‘Bouw en onderhoud sportaccommodaties’ bij het ministerie van WVS aangevraagd (Totaal 35 %). Voor een
deel van de financiering gaat de club gebruik maken

van de zogeheten stimuleringslening voor sportaccommodaties en maatschappelijke instellingen, die de gemeente Boxmeer naar verwachting per 1 maart open
gaat stellen (Rente 1 %). De gemeenteraad neemt in
februari een besluit om zo’n regeling in het leven te
roepen. De voordelen van led baanverlichting zijn,
naast de stroombesparing van ca. 50 %, een vrijwel
onbeperkte levensduur van de lampen van ca. 50.000
branduren. Bij TC Loonse Duinen zullen de lampen ca.
500 uur per jaar branden. Kortom, de theoretische levensduur is 100 jaar. Ook kunnen de netwerkkosten
flink dalen, doordat led veel minder elektrisch vermogen heeft dan de huidige halogeenlampen.
De investering in (50) zonnepanelen is na ca. 7 jaar terugverdiend; daarna heeft de vereniging gratis stroom.
De terugverdientijd van de led verlichting is ca. 10 jaar.
TC Loonse Duinen loopt, samen met enkele andere
verenigingen in Boxmeer, voorop als het gaat om verduurzaming van haar accommodatie. Bestuur en leden
zijn daar trots op. Als alles volgens plan verloopt, beschikt de club nog medio dit jaar over de nieuwe installaties.
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Smartlappenkoor “Vur Sles”
uit Rijkevoort.
Het koor zingt voor ons levens- en luisterliedjes en smartlappen uit het rijke Nederlandse repertoire.

U bent allen van harte welkom!
Waar: De Pit | Wanneer: 10 februari | Tijd: 14.30 Entree gratis. Vrijwillige bijdrage

Heeft u vragen
of wilt u een
afspraak? Bel:
(0478) 64 24 75
www.fysiovandervliet.nl
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De koerskaart
“Onze kinderen, onze toekomst”
Enkele maanden geleden is de Josefschool met behulp van verschillende belangengroepen gestart
met het maken van een koerskaart. De koerskaart is
een dialoog instrument waarmee alle inwoners van
Overloon het gesprek kunnen aangaan over de ontwikkeling van onze kinderen. We kijken daarbij niet
alleen naar het onderwijs in een nieuw op te zetten
kindcentrum, maar ook naar de ontwikkelomgeving waarin andere maatschappelijke en educatieve
partners actief zijn. Zoals bijvoorbeeld peuterspeelzaalwerk, kinderopvang , sportverenigingen, scouting, Sjil, kinderopvang, fanfare, het Gilde, de Huibuukskes, dansscholen etc..
We willen zoveel mogelijk mensen mee laten denken over de ontwikkeling van onze kinderen uit
Overloon en omgeving. We willen met elkaar nadenken over hun toekomst in relatie met de toekomst van Overloon. Wat is nodig voor een kindcentrum in Overloon waar kinderen zich nu en in
de toekomst beter en passender kunnen ontwikkelen?

Koerskaart gaan spelen. Een definitieve datum met
tijdstip volgt binnenkort.
Kunt u op de startersbijeenkomst niet, maar u wilt
wel meedenken? Dat kan, u kunt op iedere locatie aan het gesprek deelnemen. Zo kan de kaart
thuis gespeeld worden, bij de vereniging of andere
openbare sessie . Altijd in groepjes van 4-8 personen. Kaarten zullen vanuit de Josefschool worden
verdeeld. De data en locaties hiervan zullen later
bekend gemaakt worden.
Inwoners van Overloon, u wordt van harte uitgenodigd om mee te praten over de ontwikkeling van
“Onze kinderen, onze toekomst”. Wij blijven u via
Ons Eigen Erf regelmatig informeren over de voortgang.
Team Josefschool

Wilt u ook meedenken?
Het doel is om uiteindelijk meer dan 300
mensen uit Overloon en omgeving met elkaar
in gesprek te brengen over de toekomst van
onze kinderen.
Met het dialoog instrument, de Koerskaart
genaamd, wordt het gesprek aan tafels van
4-8 personen gefaciliteerd. De speelperiode
is van 11 maart tot en met 30 april. De Josefschool organiseert een startbijeenkomst,
waarbij zoveel mogelijk mensen tegelijk de

Majorettes van het Sint Theobaldusgilde
Nederlands Kampioen
Op 26 en 27 januari jl. hebben de
Majorettes van het Sint Theobaldusgilde deelgenomen aan het KNMO-NTSB Majorette-Baton-Twirling in Almere. Onder leiding van
Daniëlle Weijers-Neuvel, hebben zij, naast individueel, ook met de groep deelgenomen. Hiermee zijn
zij Nederlands Kampioen geworden! Een prachtige
prestatie voor deze jonge groep meiden!
Het is jammer voor het Gilde dat ons Majorettetijdperk hier stopt, maar voor de dames een heel mooie
afsluiting van hun carrière als majorette.
Daniëlle, Carly, Nynke, Maureen, Eva en Alyssa, van
harte gefeliciteerd met dit schitterde resultaat.
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Vanaf 6 februari 2019 verhuist de VieCuri
bloedafname van “Huize Loon” in Overloon
naar “Gezondheidscentrum D’n Bond”
in Overloon.
Openingstijd:
woensdag van 8.00 tot 8.15 uur
Baansestraat 6
5825BX Overloon

•
•
•

Museum in het donker
Nog één keer wordt het verhaal van paratrooper
Vincent J. Speranza tot leven gebracht.

8/9/10 februari 2019
Tickets: www.museuminhetdonker.nl
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Het weer
Januari was vrij zacht en somber
De eerste dagen van het nieuwe jaar
was het weerbeeld gelijk aan de
slotmaand van vorig jaar. Wisselvallig, vrij somber en
aan de zachte kant. Er waren nauwelijks droge dagen,
maar de hoeveelheid neerslag viel hier ook reuze mee.
In de eerste decade hadden we maar 1 droge dag en er
viel totaal 8 mm regen. Nadien regende het af en toe
wat meer, maar grote hoeveelheden bleven achterwege. Dit weerbeeld duurde voort tot 18 januari. Daarna
ging het roer om en kreeg het weer een meer winters karakter. Er volgden een paar droge dagen en ook
de zon ging wat vaker schijnen. Het leverde zelfs een
paar heldere dagen op en daarmee werd het tekort
aan zonuren enigszins goed gemaakt. Het bracht 10
vorstdagen op, waarvan 3 dagen met matige vorst. De
laagste temperatuur bereikten we op de 21e, toen de
meetbuis -8.8 graden aanwees. In de daarop volgende dag trok een sneeuwgebied van zuid naar noord
over onze regio. Het bracht nog een sneeuwdek van
7 cm. Dat was wel droge sneeuw, omdat het de hele
dag bleef vriezen. Overigens hadden we 2 dagen later
ook een ijsdag en dat werd de koudste dag in deze
januarimaand. De maximum temperatuur kwam niet
hoger uit dan –2.3 graden. Door dat koude weer had-

den we 4 dagen met een sneeuwdek te maken. Nadien
verdween de sneeuw snel, ook al omdat er nauwelijks
vorst in de grond zat. De laatste dagen werden weer
wisselvallig en ook viel de meeste regen op een dag. Op
de 27e viel er namelijk bijna 8 mm regen, bij iets boven
normale temperaturen. De laatste paar dagen kwam
er nog wat vorst voor en trok opnieuw een sneeuwgebied van zuid naar noord over ons gebied heen. De
gemiddelde temperatuur komt uit op 3.0 graden en
dat is nog een 0.5 graad boven het langjarig gemiddelde. Het totaal aan neerslag bedraagt 53 mm. Normaal
valt er in deze louwmaand 66 mm neerslag. Het aantal
aan zonuren is met 60 uren op een vrijwel normaal niveau uitgekomen. Totaal hadden we 12 vorstdagen en
slechts 7 droge dagen.
Inmiddels zijn we aan de nieuwe februarimaand begonnen. Over het algemeen ook wel wat licht wisselvallig en iets te lage temperaturen.
Hoe het verder gaat kun je vernemen als je luistert
naar mijn dagelijkse weerpraatje via radio MAASLAND
FM 89.6 en wel om 12.30 uur, 13.30 uur en om 17.15
uur. Ook via radio VENRAY FM 90.2. zowel in de ochtend- als avonduren.
Weerman Bert Vloet

KBO – OVERLOON
(anno 1955)
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KALENDER VAN ACTIVITEITEN

ZONDAG 10 FEBRUARI Uit op Zondag. Smartlappenkoor “Vur Sles” uit Rijkevoort
WOENSDAG 13 FEBRUARI Koken voor Ouderen. In
de foyer van de Pit. Aanvang om 12 uur en alleen
op uitnodiging.
ZATERDAG 16 FEBRUARI Anwaerk Make vör de Carnaval. Aanvang 14.11 uur. Met muziek verzorgd
door Jan Kersten. Optredens van het trio Striepke
Veur uit Helmond, top-ton-praoter Dirk Kouwenberg en nog knallers van de liedjesmiddag.
MAANDAG 18 FEBRUARI Bijeenkomst Kunstgroep.
Deze avond vertelt Clemens Weijmans over het werk
en leven van Kees Bastiaans (1909-1986), kunstschilder uit het nabij gelegen Mill. Belangstellenden
voor de kunstgroep kunnen zich alsnog aanmelden
bij het bestuur. (0478-641840)
DONDERDAG 21 FEBRUARI Theatergroep “Zorggeluk” over Dementie in Zaal “t Anker te Merselo. De
aanmeldingstermijn voor deze avond is verstreken.
De entree is gratis. Aanvang voorstelling 19.00 uur.
KBO wedt op een ander paard…
Schaak maar raak! Een kwestie van
GEWOON DOEN.
We willen medio maart een aantal
schaaklessen starten voor BEGINNERS

en krijgen hier hulp bij van schaakvereniging de
“Vrij Pion” uit Boxmeer. Onze dorpsgenoot Theo
Hurkens en lid van genoemde schaakvereniging, zal
met hulp van enthousiaste “collega” schakers de
schaakclinics gaan begeleiden. Heb je belangstelling en wil je ook graag aan ZET komen, geef je snel
op bij ons secretariaat.
Ben je al een (wat) meer gevorderde schaker en heb
je interesse in SAMEN SCHAKEN, meld je dan ook
gerust aan. Bij voldoende belangstelling kunnen
we samen met Theo Hurkens ook hiervoor naar een
passend aanbod toe. Voor een start van de schaakclinics, horen jullie spoedig meer. Secretariaat: Wil
Philipsen tel. 0478 – 641840
Bedevaart De Smakt
Op donderdag 7 maart is de jaarlijks terugkerende
bedevaart naar De Smakt. Niet alleen KBO Overloon
stelt haar leden in de gelegenheid deel te nemen
aan deze bedevaart, maar ook alle KBO verenigingen van Boxmeer Zuid. Daarnaast zal ook een veertigtal leden van KBO Leunen deze middag aanwezig zijn. De dienst begint om 14.30 uur. Voorganger
is Dhr. R. Willems.
Na de dienst is er gelegenheid om in het Pelgrimshuis onder het genot van een kopje koffie en vlaai
gezellig even bij elkaar te zijn. Wij hopen op een
grote opkomst. Nadere informatie volgt.
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Shop Jacobs
Voor motorolie, beelden, kaarten en snuisterijen. Zo maar…. of als er een verjaardag is.
Wij verkopen van alles en nog meer. Dus kom maar eens een kijkje nemen
in ons gezellig shopje.

Ook verhuren wij stadsfietsen en e-bikes.

Winteropruiming

Profiteer van korting
op tuindecoratie &
tuinaccessoires

Openingstijden

Donderdag en zondag gesloten

Vierlingsbeekseweg 13 5825AS Overloon Tel: 0478 642472

Winteractie maak kennis met golf!
5 lessen van 50 minuten
voor slechts € 50,- p.p.
(inschrijven vóór 28 februari)

Tel: 06-22660985
mindyourswing@live.nl

Info lidmaatschappen en lessen:
www.golfbaanoverloon.nl
06-29444018
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Jeugd-bontemiddag
Op maandagmiddag met de carnaval staat de jeugd-bontemiddag
in het programma. Waarbij de kinderen spetterende optredens verzorgen. Ook dit jaar vindt de jeugd-bontemiddag
plaats op maandag 4 maart. Maar let op: de opzet
wordt anders! De Bontemiddag sluit niet, maar begint met de receptie van de jeugdcarnaval. Iedereen is dan van harte welkom om de jeugdprins Cas,
jeugdprinses Jans, de nar, de adjudanten, de raad
van 11, de dansmariekes en iedereen van het Wilde

Westen te komen feliciteren. De kinderen vinden
het heel leuk als u komt. Maar zorg ervoor, dat u op
tijd bent. Het feliciteren is van 14.49 uur tot 15.19
uur in plaats van aan het einde van het programma. Aansluitend is er een fantastisch programma,
waarbij de jeugd centraal staat. U kunt o.a. getuige
zijn van de geweldige optredens door de kinderen
in buutjes, dansjes en liedjes. Maar er is nog veel
meer te beleven. Zorg dat u dit niet mist en dat u
erbij bent!!
Commissie jeugdcarnaval

Tandartsen werken samen
Het nieuwe jaar is al
enkele weken oud en
zal in het teken staan
van verandering. Vanaf 1 januari zijn we gaan samenwerken met als doel een geleidelijke overname
van Tandartspraktijk Vierlingsbeek.
Wij zullen als samenwerkende teams ons best gaan
doen om de veranderingen zo geruisloos mogelijk
te laten verlopen.
Wel krijgt U voortaan de mogelijkheid om zowel in

Vierlingsbeek als in Overloon een afspraak te maken. Ook gaat u wellicht enkele nieuwe gezichten
zien.
Alle medewerkers van:
De Tandarts in Overloon en Tandartspraktijk Vierlingsbeek, drs. E.H. Tan
Voor vragen of informatie belt u gerust:
0478-450505 (De Tandarts in Overloon)
0478-631374 (Tandartspraktijk Vierlingsbeek)
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Het
Rabobank
)FU'POET
Hypotheek
.BBUTDIBQQFMJKLF
Inloopspreekuur
1SPKFDUFO
Heb je jouw droomhuis gevonden, maar heb je nog woonvragen?
3BCPCBOLCJFEUWFSFOJHJOHFO
NFUFFOTUFSLNBBUTDIBQQFMJKL
Stel
deze dan tijdens het Hypotheek
Inloopspreekuur.

JOJUJBUJFG FFOTUFVOUKFJOEFSVHWJBIFU'POET.BBUTDIBQQFMJKLF

1SPKFDUFO#FOJFVXEPGKPVXJEFFJOBBONFSLJOHLPNU
Iedere
donderdag in de even weken ben je tussen 17.00 uur en
20.00 uur van harte welkom in het Adviescentrum (Zuster
Bloemstraat 20, Beugen).

.LMNGDQRSUDEREDQNQOOYFP

Meer
info op rabobank.nl/lvcm
4BNFONBLFOXJKPO[FSFHJP
TUFSLFS
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Agenda
2019
6 februari
OVO, jaarvergadering, De Pit, 20.00
uur
8, 9 en 10 februari
Oorlogsmuseum, Museum in het
donker, 19.00 - 22.00 uur
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, Ánwaerk make, De Pit,
14.11 uur
21 februari
KBO, Theater Zorggeluk, Merselo
18 februari
KBO, Kijk op Kunst
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
7 maart
KBO, Bedevaart naar De Smakt
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
KBO, IVN-wandeling Ezelshemel
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
8 t/m 11 april
KBO, Oosterse dagen

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
Fanfare, Uitwisselingsconcert met
muziekvereniging uit Wetten, Duitsland, De Pit, 10.30 uur
14 april
KBO en SWOGB, Uit op zondag, De
Pit, 14.30 - 16.00 uur
15 april
KBO, Kijk op Kunst
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
Logeko, Concert i.s.m. Arsmusica uit
Venray, Schouwburg Venray, 11.00
uur
19 mei
KBO en SWOGB, Uit op zondag, De
Pit, 14.30 - 16.00 uur
22 mei
OVO, afsluitingsavond, ’t Gildehuus,
18.00 uur
4 juni
KBO, Bedevaart naar Kevelaer
7, 8 en 9 juni
Fanfare, kamp jeugdfanfare
8 juni
Gilde, oud papier ophalen

17 juni
KBO, Kijk op Kunst
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
27 juni
KBO, IVN-wandeling Bronlaak
29 juni
Fanfare, Maestro, De Pit, 19.30 uur
5 juli
Desdemona Dance, Musical de drie
biggetjes, Openlucht theater, 14.00
uur
7 juli
Gilde, Koningsschieten
9 juli
KBO, Fiets picknick
13 juli
Gilde, oud papier ophalen
10 augustus
Gilde, oud papier ophalen
17 t/m 21 augustus
Kermis
20 augustus
KBO, Kermislunch voor ouderen
24 en 25 augustus
Schijt aan de Grens
31 augustus
KBO, Wipschieten
7 september
KBO, Jeu de Boules Toernooi
8 september
KBO en SWOGB, Uit op zondag, De
Pit, 14.30 - 16.00 uur
11 september
KBO, Culturele Dag Kring Cuijk
14 september
Gilde, oud papier ophalen
16 september
KBO, Kijk op Kunst
5 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond
12 oktober
Gilde, oud papier ophalen
13 oktober
Dutchbricks, Bricktopia Overloon,
LEGO®-evenement, De Pit, 10.00 17.00 uur
13 oktober
KBO en SWOGB, Uit op zondag, De
Pit, 14.30 - 16.00 uur
13 oktober
Fanfare, Bevrijdingsconcert, Kerk
17 oktober
KBO, IVN-wandeling Overloonse Duinen
18 en 19 oktober
Stg. Tentfeest, jubileumeditie Tentfeest Overloon
20 oktober
Stg. Tentfeest, Tentfeest Dorpsbrunch
26 oktober
Freunde Echo, Fenavond 50 jaar
Freunde Echo
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Gezonde verse maaltijden aan huis!
€ 6,39 per maaltijd, geen bezorgkosten.

edward@etenmetgemak.nl | www.etenmetgemak.nl
0478 - 820994

Gerrit Arts
Kantoor Overloon
24 uur bereikbaar op:

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
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Te l : 0 4 7 8 - 6 4 0 0 2 6
Mob. 06-51135364
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Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl
Voor computers, Laptops, printers, cartridges,
Wifi, onderhoud en reparatie.
VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open
van 12.00 tot 1ϳ.00 uur
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

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG
4A OVERLOON
WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
dϬϲͳϭϮϵϵϭϵϳϵ
VENRAYSEWEG
4A OVERLOON
dϬϲͳϭϮϵϵϭϵϳϵ
Catering
dagelijks mogelijk

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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In elk vakje moet een cijfer van 1 tot en met 9 ingevuld worden. Je moet de
lege vakjes zo invullen, dat in elke rij, elke kolom én elk blok de cijfers 1 tot
en met 9 slechts één keer voorkomen.
Los de puzzel op en stuur de oplossing naar puzzel@onseigenerf.nl of lever
de oplossing in bij Arnold Willemsplein 5 (vlakbij het gezondheidscentrum
D’n Bond), met vermelding van jouw naam en telefoonnummer.
Inleverdatum uiterlijk zondag 10-2 2019.
De prijzen van de oplossing van deze keer, zijn beschikbaar gesteld door
PLIEN en BLOEMS.
De oplossing van de
Woordzoeker 23-1 was

4
2 8
6

FRUITMACHINE.
De winnaars na loting:
Jan Rongen (PLUS) en C. Kuenen (DA).
Zij worden nog benaderd m.b.t.
de gewonnen prijs.
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Yoga &
Energetische
therapie

3
9

6
4
4 7
2
1
1
salon

Carolina

beauty & health

www.karinmanders.nl
schrijf@karinmanders.nl
T 06 15597217

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

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

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

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging
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•
•
•
•
•
•
Donderdag 14 februari valentijnsdag !
U kunt ook via onze site
een mooi boeket bestellen
www.bloems-overloon.nl
Heerlijke 100% blauwe bessen PRODUCTEN

BLOEMS OVERLOON
VENRAYSEWEG 7
0478-641890

5825 AA OVERLOON

INFO@BLOEMS-OVERLOON.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
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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 202664
06-11424617

www.onseigenerf.nl
Abonnement 2019:

€ 13,50

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

20 februari
13 februari 20.00 uur

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

