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Derde editie Pleinfeest “Vör de Kerk op ‘t Plein” groot succes

Voor de derde keer werd in Overloon op 
de 11e van d’n 11e pleinfeest “Vör de 
Kerk op ‘t Plein” georganiseerd. Ondanks 
de doordeweekse maandag werd het 
pleinfeest zeer druk bezocht.

Waar door de organisatie vooraf werd gehoopt op zo’n 
1500 bezoekers, wisten uiteindelijk ruim 2500 prachtig 
uitgedoste feestvierders en carnavalsverenigingen uit 
de wijde omgeving het feest te vinden, dat wederom 
georganiseerd werd door Stichting De Huibuuke in 
samenwerking met de Overloonse Horeca en gemeen-
schapshuis De Pit.

Nadat een half uur eerder afscheid was genomen van 
het Prinsenpaar van afgelopen jaar, Prins Frank III en 
Prinses Angela, werd het evenement om exact 11.11u 
geopend door presentator Barry van Opbergen en bur-
gemeester Karel van Soest.
Daarna begon het dagvullende programma met ar-
tiesten als DJ Ricky Corony, Nevvenén, Bjorn & Mieke, 
Goed Zat, De Toddezèk, Sjloetingstied, Pruuf Mar en 
vele anderen.

Tussendoor, omstreeks 15.30u, werd met een daveren-
de illusionisten-act van niemand minder dan Hans Klok 
het nieuwe Prinsenpaar der Huibuuke gepresenteerd. 
Prins Hans I (Hans Teunissen) zwaait deze Carnaval de 
scepter over De Huibuuke, bijgestaan door zijn Prinses 
Leontien.
Hans runt zijn eigen fysiotherapiepraktijk in Overloon. 
In zijn vrije tijd slaat hij graag een balletje op de tennis- 
of padelbaan of gaat hij fi etsen met zijn fi etsclubje. 
Leontien staat in het dagelijks leven voor de klas. Ze 
geeft les aan groep 4 in Veghel. Ze gaat graag wan-
delen, met of zonder hond, en geniet van Netfl ix op 
z’n tijd. Samen hebben ze drie kinderen: Roos, Eefje 
en Willem.
Hans stelde Mark Claessen voor als zijn persoonlijk ad-
judant. Daarnaast maakte vriend Twan Ermens de Raad 
van Elf compleet.

Halverwege de avond kwam het feest ten einde en kon 
de organisatie terugkijken op een meer dan geslaagde 
dag. De traditie wordt volgend jaar voortgezet: de vol-
gende editie van “Vör de Kerk op ‘t Plein” vindt plaats 
op woensdag 11 november 2020.
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Het mag geen naam hebben

Vier dit jaar carnaval met Prins Hans d’n Urste - Verwijsbrief van de huisarts is niet nodig…!

Agnes gaat gek doen - komt dat zien, komt dat zien…!

Laat Willeke maar schuiven…!

“Wie wá bewaart” genomineerd voor
Dr. Peelen Stimuleringsprijs

Vorige week hebben de leden 
van de commissie de genomi-
neerden op de hoogte gebracht 
van hun kandidatuur voor de Dr. 
Peelencultuurprijs en de Dr. Pee-
len Stimuleringsprijs 2019. Het 
was een hele klus om te bepalen 

welke voordrachten kans mogen maken op deze 
mooie prijzen van de gemeente Boxmeer. De com-
missie was erg blij met de vele voordrachten uit alle 
delen van de gemeente. Daarnaast zijn ze wederom 
uiterst zorgvuldig te werk gegaan om de diversiteit 
aan inzendingen zo objectief mogelijk te beoorde-
len. 

Genomineerden
Uit de vele voordrachten kunnen helaas maar een 
beperkt aantal genomineerden naar voren komen. 
Voor de stimuleringsprijs zijn twee voordrachten 

genomineerd, te weten de Sluis&Stuwgroeters bij 
de Sambeekse sluis en de dialectwerkgroep ‘Wie wá 
bewaart’ uit Overloon. Er zijn drie voordrachten ge-
nomineerd voor de Dr. Peelencultuurprijs. Dat zijn 
in willekeurige volgorde: Vereniging De Metworst, 
Stichting Landschapsbeheer Boxmeer (SlaBox) en de 
tweejaarlijkse manifestatie Kunst van het Geloven. 

Uitreiking
Op zaterdagavond 11 januari worden de winnaars 
van de Dr. Peelencultuur- en stimuleringsprijs be-
kend gemaakt door Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Boxmeer. Naast de eer en een 
prachtig beeldje, ontvangen de winnaars ook een 
mooi geldbedrag van respectievelijk 750,- en 250,- 
euro. De avond is vrij toegankelijk en dus is ieder-
een welkom op deze avondvullende feestelijke uit-
reiking, waar bij de 4e Hoedanigheid de muzikale 
noot zal verzorgen.

Voor de laatste keer te zien: ‘Een 
dubbele agenda’ gespeeld door 
HOT, op zaterdag 30 november 
in ‘de Pit’, 20.15 uur.

(Foto: Albert Hendriks)

Ook dit jaar komt SJIL op 31 december weer langs de deuren
voor de jaarlijkse oliebollenverkoop!

We kunnen op Oudejaarsdag tussen 10:00 uur en 13:00 uur
bij u aan de deur komen!

Hopelijk jullie allemaal te treffen op 31 december!
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Bezorgers gevraagd voor ons parochieblad De Binding

Beste mensen,

Al enkele jaren wordt huis aan huis 4 x per jaar gra-
tis ons parochieblad De Binding bezorgd. Dit wordt 
bij u thuis bezorgd door vrijwilligers. Zo bent en 
blijft u op de hoogte over het reilen en zeilen van 
onze grote parochie waaronder ook Overloon valt.
Nu zijn er enkele bezorgers die het stokje graag 
door willen geven aan een ander in hun buurt. Dus 
als u graag van wandelen houdt en een uurtje in de 
drie maanden vrij heeft zou het erg fi jn zijn om een 
handje mee te helpen om iedereen te blijven voor-
zien van ons parochieblad. U kunt zich dan aanmel-
den bij Gerda Willems via: gerdawillemsjanssen@
hotmail.com of tel: 0478-642213

De volgende straten zijn vacant per december a.s.:
Frank van Bijnenstraat, Jan de Rooijstraat, Pater 
Bleijsstraat, Pritterweg.
Theobaldusweg, Stevensbeekseweg vanaf Ire-
nestraat t/m het Gildehuus.
Bergkampweg, de Bergkamp. 

Mocht zich niemand melden dat zullen deze stra-
ten De Binding niet meer vanzelf ontvangen. U kunt 
hem dan wel ophalen in de kerk op zondagmorgen 
na de viering of op dinsdagmorgen tussen 10.00 – 
11.30 uur in de pastorie. Hopelijk hebt u hier begrip 
voor.

Met vriendelijke groeten, Gerda Willems: coördina-
tie De Binding voor Overloon.

Uitnodiging voor de Kinderwoorddienst
op zondag 1 december a.s.

Aanvang 10.30 uur in de 
H. Theobalduskerk te Over-
loon.

Beste ouders/verzorgers en 
kinderen van groep 1 t/m 
groep 8,
Wil je samen met andere 
kinderen ook meedoen in de 

Kinderwoorddienst: kom gerust eens meedoen. De 
kinderen die komen vinden het altijd erg gezellig. 
Je mag ook kinderen meebrengen, je hoeft niet ge-
doopt te zijn. Iedereen is van harte welkom. Vooral 
als je de Eerste Communie gaat doen, of net gedaan 
hebt, is dit echt iets voor jou! 

Het thema van deze zondag is:
Bereid je voor: Hij komt! (eerste zondag van de 
advent). Heb jij je ook wel eens ergens op moeten 
voorbereiden. Wij gaan op weg naar Kerstmis. Weet 
je nog wat we dan vieren in de kerk? Vandaag gaan 
we luisteren hoe je voor jezelf een dagje moet zor-
gen, omdat je ouders een dagje weg gaan. Je be-
looft dat ze zich nergens zorgen over hoeven te 
maken. Maar dan verbreek je die belofte en alles 
verloopt niet zoals je had gedacht. Hoe zal dit afl o-
pen? Ook Jezus waarschuwt ons vandaag hiervoor.

Ben je ook nieuwsgierig geworden: kom dan luiste-
ren en meedoen.

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 gewo-
ne viering, maar als je het de eerste keer nog een 
beetje eng vindt, mogen je papa of mama, opa of 
oma meelopen. Jullie horen hier het kinderevange-
lie vertellen en uitleggen. Meestal hebben we hier 
even een kort gesprekje over, we spelen een spel of 
hebben een knutselwerkje over het verhaal (evan-
gelie) van die zondag. En een gebed waar we mee 
afsluiten. Het tweede gedeelte van de viering gaan 
we weer terug in de kerk zelf en mag je weer op je 
plaats gaan zitten, waar we samen de Eucharistie  
vieren. 
Jij komt toch ook weer?  ……en als je het erg leuk 
vindt: we zijn elke eerste zondag van de maand in 
Overloon.
Voor vragen kun je altijd contact met me opnemen: 
Gerda Willems 0478-642213
Tot dan allemaal.

De volgende kinderwoorddienst is op zondag: 5 ja-
nuari 2020.
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TV-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bij-
zondere feestdagen en op de vierde zaterdag van 
de maand, in de maand november op 23 november, 
worden de vieringen uitgezonden vanuit de kerk 
via het TV kanaal Omroep Land van Cuijk. U kunt via 
de Omroep Land van Cuijk, voorheen de BLOS RTV 
Boxmeer, naar de uitzendingen kijken. De uitzen-
dingen zijn te ontvangen: voor Ziggo abonnees, via 
kanaal 40; voor abonnees van KPN/ Telfort/ XS4ALL/ 

glasvezelproviders, met de witte afstandsbediening, 
via kanaal 1475, voor abonnees van Telfort met de 
zwarte afstandsbediening, Edutel, Fiber.nl, Stipte: 
via kanaal 2186, voor abonnees van Trined, via ka-
naal 521.
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. 

Kerkberichten

Vieringen 23 november – 7 december

Zaterdag 23 november 19.00 uur
Feest van Christus Koning
Gebedsviering
Koor: Palet

Intenties voor 23 en 24 november: familie van 
Keijsteren-van Hout-Schaminée, Truus Kerk-
hof-Jansen vanwege haar verjaardag, tevens voor 
Paul Kerkhof, Dré Bol vanwege zijn verjaardag.

Zondag 24 november 10.30 uur
Feest van Christus Koning
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acolieten: Jeanne Willems en Wim Nabuurs
Koor: Theobalduskoor

Zondag 1 december 10.30 uur 
Eerste zondag van de Advent
Eucharistieviering en Kinderwoorddienst 
Voorganger: nog niet bekend
Acolieten: Gerda Willems en Joep Smeets
Koor: Theobalduskoor

Intenties: Familie Crooijmans-Gerrits

Kosterdienst
17 november – 23 november 18.00 uur
Jan Hendriks, tel. 641753

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

24 november – 30 november
Tiny Willems, tel. 641814

1 december – 7 december
Nelly van Gemert, tel. 642504

Uitnodiging voor de familie-/gezinsviering op 1 december a.s.

Aanvang 10.30 uur in de Heilige Anthonius Abt kerk 
te Sint Anthonis

Beste ouders/verzorgers en kinderen van groep 1 
t/m groep 8,

Eénmaal in de maand is er op zondag te Sint Antho-
nis een familie/ gezinsviering door en voor kinde-
ren. De kinderen dragen zelf een steentje bij door 
te lezen, te collecteren, het altaar mee klaar te ma-
ken. De teksten zijn aangepast op kinderniveau.

Een mooie gelegenheid om na de 1ste communie 
toch nog regelmatig een viering bij te wonen en zo 
betrokken te blijven bij ons geloof in Jezus Chris-
tus. Ook voor alle kinderen/gezinnen die zich gaan 
voorbereiden op de 1ste communie om te ervaren 
hoe we het geloof rondom Jezus allemaal samen 
vieren in de zondagse vieringen. Een waardevolle 
aanvulling om naar de 1ste communie toe te groei-
en.

Aansluitend aan de viering is er de gelegenheid om 
onder het genot van een kopje koffi e/thee en voor 
de kinderen ranja met wat lekkers elkaar te ont-
moeten, na te praten. De kinderen krijgen onder-
tussen dan nog de mogelijkheid om aan te sluiten 
bij een opdracht in de vorm van een knutselwerkje, 
rebus, kleurplaat om het evangelieverhaal nog eens 
samen te bekijken, erover te praten.

Als u zoon/dochter graag wil meedoen aan deze 
vieringen, laat dit mij dan even weten door een mail 
te sturen of even te bellen.
De data van de familievieringen dit schooljaar zijn 
naast 1 december: 26 januari, 22 maart, 5 april, 24 
mei en 28 juni.
Ik hoop velen van u te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groeten Gerda Willems 
gerdawillemsjanssen@hotmail.com of
tel: 0478 642213
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Bereikbaarheid Parochie  Maria,
Moeder van de Kerk

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

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

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

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 8 en 15  
december  bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf ver-
meld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze ui-
terlijk dinsdag 26 november 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 deelpa-
rochie H. Theobaldus bij 
de dienstdoende koster, 
die vermeld staat bij deze 

berichten, of bij het e-mailadres van de parochie 
(info@theobaldusparochie.nl) een kennisgeving van 
overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgen-
de mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken wor-
den 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

Michelin bekroont BOOMPJES Restaurant
in Bib Gourmand-lijst 2020

Op genoemde lijst prijkt sinds kort ook de naam van 
BOOMPJES Restaurant, een van de 133 Nederlandse 
Restaurants. De rode draad in deze selectie is het 
driegangen keuzemenu voor maximaal € 39,-. Elk 
bekroond restaurant verzekert een onweerstaanba-
re verhouding tussen prijs, kwaliteit en plezier. Het 
groeiende belang van producten uit eigen grond is 
een duidelijke trend in deze nieuwe editie van de 
Bib Gourmand. “Groenten en lokale producten wor-

den steeds belangrijker”. Om samen te vieren en te 
proosten op deze mooie bekroning heeft BOOM-
PJES t/m 20 december een speciale actie! Een gratis 
gang bij het 3 gangen verrassingsmenu én een glas 
bubbels om te proosten!

‘Wij zijn ontzettend trots dat we deze erkenning al 
na een jaar hebben mogen ontvangen, het is mooi 
om te zien dat ook Michelin meer aandacht gaat be-
steden aan groente, lokale producten en duurzaam-
heid. Dit past helemaal in ons straatje!’
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Zilveren Bokaal voor Stijn Heijs HENRA bij de
Ondernemersprijs Land van Cuijk & Noord-Limburg

Op 7 november ontving Stijn Heijs de Zilveren Bokaal 
tijdens de Ondernemersavond in de Schouwburg te 
Cuijk. Hij was 1 van de 3 genomineerden voor de 
Ondernemersprijs.

Stijn Heijs zag in 2013 de 
potentie van het bijna 
failliete Henra Aanhang-
wagens in Overloon. Sa-
men met zijn compag-
nons heeft hij het bedrijf 
overgenomen met de 
intentie om een turn 
around te realiseren. Dat 
is gelukt, want inmiddels 
maakt het bedrijf jaar op 
jaar een enorme groei 

door. Henra Aanhangwagens is in staat om binnen 

vijf werkdagen een maatwerk aanhangwagen te le-
veren. De wensen van de eindgebruiker staan daar-
bij voorop. Heijs is binnen het bedrijf nu werkzaam 
als personal coach van de nieuwe directeur. Volgens 
de jury springt hij eruit, omdat hij als ondernemer 
het grote geheel overziet. “Hij ziet kansen, durft 
ze te nemen en doet wat noodzakelijk is voor het 
behalen van succes”. In Overloon heeft hij ook de 
energiecoöperatie mee opgezet met 1500 zonne-
panelen op het dak van het Oorlogsmuseum. Daar-
door wordt er ook een substantiële bijdrage aan 
de exploitatiekosten van gemeenschapshuis de Pit 
geleverd.

De Ondernemersprijs is in de loop der jaren uitge-
groeid tot een evenement dat niet meer weg te 
denken is van de kalender in ondernemersland. 
Ook onze felicitaties aan Stijn Heijs!

Stichting Lónse Bieb

Stichting Lónse Bieb is blij met het behoud van de 
locatie in Overloon. De Bieb draait al weer sinds 
2011, mede dankzij een grote groep enthousiaste 
vrijwilligers. Wij als Stichting Lónse Bieb ontvangen 
een subsidie van de Gemeente Boxmeer, maar deze  
is niet toereikend om de kosten te dekken. Hieron-
der een overzicht van de kosten en baten:

Jaarlijkse kosten:
€ 4.299,-  Jaarlijks een bedrag aan BiblioPlus voor 

onze collectie boeken en ondersteuning 
vanuit Biblioplus.

€ 5.250,-  De huisvestingskosten in De Pit.
€ 1.000,-  Diverse kosten.

Baten:
€ 7.740,-  Subsidie Gemeente Boxmeer (2017 tot en 

met 2020).

Even voor alle duidelijkheid de reguliere contributie 
aan Biblioplus komt niet terecht bij de Lónse bieb.
Uit bovenstaande kunt u zien dat de ontvangen 
subsidie niet toereikend is. Een vrijwillige bijdrage 
van de inwoners van Overloon is dus noodzakelijk. 
Wij vragen aan ieder gezin dat zich bij ons aanmeldt 
een bijdrage van minimaal € 20,00 per jaar. Indien u 
dus bereid bent om de Lónse Bieb te steunen kunt 
u onderstaand formulier invullen en inleveren bij
de Bieb. Wellicht heeft u al een machtiging inge-
vuld en wordt er jaarlijks een vrijwillige bijdrage
ingehouden. Ter controle vragen wij u dan om na
te gaan of er in de week van 28 oktober 2019 een
vrijwillige bijdrage is geïncasseerd. Indien dit reeds
is geïncasseerd kunt u deze brief vernietigen. Mocht
er in oktober 2019 geen vrijwillige bijdrage zijn ge-
incasseerd en wilt u dat de Bieb in Overloon blijft
bestaan, dan vragen wij u om onderstaande mach-
tiging in te vullen.

Machtigingsformulier Stichting Lónse Bieb

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtig aan Stichting Lónse Bieb om jaarlijks 
een bedrag van bank-/giro-rekening : NL_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (IBAN) af te schrijven:

Bedrag : € _________________________________ Datum: __________________________________________

Naam: ____________________________________ Adres: ___________________________________________

Plaats: ____________________________________ Handtekening: ____________________________________

✁
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De Dorpsraad kreeg 
de vraag of iemand 
zich namens Box-
meer-Zuid beschik-

baar zou willen stellen voor de Commissie Overleg 
en Voorlichting Milieuhygiëne (COVM). Dit is een 
commissie van het ministerie van Defensie.

Deze commissie functioneert als een platform voor 
het uitwisselen van informatie tussen de vliegbasis 
De Peel en de omgeving, en houdt zich o.a. bezig 
met advies en maatregelen rondom terugdringing 
van mogelijke geluidsoverlast.

De COVM voor De Peel is enkele weken geleden 

voor het eerst bij elkaar geweest. Vergaderingen 
vinden een paar keer per jaar plaats en zijn in prin-
cipe openbaar.

Ook aan de dorpsraden van de andere kernen in 
Boxmeer-Zuid is de vraag gesteld. Het is de bedoe-
ling dat er één inwoner namens dit gebied in deze 
commissie komt. We hebben van de dorpsraden in 
de andere kernen begrepen dat zij nog geen kan-
didaten hebben. Dus als er iemand vanuit Overloon 
zich hiervoor zou willen inzetten, dan bestaat die 
mogelijkheid dus nog.

Daarom, bij interesse graag een mailtje naar
brievenbus@dorpsraadoverloon.nl 

Concert ‘WINTERSURPRISE’

Door Oker, Palet en LOGEKO – dinsdag 10 december 
– De Pit Overloon – 19.30 uur

Zang & Theatergroep Oker, Zanggroep Palet en 
LOGEKO, alle drie uit Overloon, zullen samen voor 
u een muzikale avond verzorgen als lichtpuntje in
deze donkere dagen met lange, maar ook gezellige
avonden.

Het belooft een echte winterverrassing te worden 
waarbij uiteraard ook Kerstnummers ten gehore 
worden gebracht! Het concert vindt plaats op dins-
dag 10 december, aanvang 19.30 uur in gemeen-
schapshuis  De Pit, gelegen aan het 14 Oktoberplein 

2 in Overloon. De zaal is open vanaf 19.00 uur. U 
bent van harte welkom om voorafgaand aan het 
concert al een drankje te nuttigen. De entree is gra-
tis, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs 
gesteld.

Noteer deze datum alvast in uw agenda en kom ge-
nieten van de sfeervolle nummers die deze avond 
gezongen zullen worden. Misschien neemt u ie-
mand mee die ook een lichtpuntje en verrassing kan 
gebruiken!?

Tot ziens op 10 december bij ‘WINTERSURPRISE’ !!! 

Vrijwilliger communicatiedeskundige SWOGB

De SWOGB ( Stichting Wel-
zijn Ouderen Gemeente Box-

meer ) is een vrijwilligers organisatie met ca 300 vrij-
willigers die zich dagelijks met veel enthousiasme 
inzetten voor het welzijn van alle senioren binnen 
de gemeente Boxmeer.

Om voldoende bekendheid te geven aan alle dien-
sten, cursussen en activiteiten van de SWOGB is in-
formatie en goede communicatie van groot belang. 
Binnen de stichting is een werkgroep met enkele 
vrijwilligers, die specifi ek verantwoordelijk is voor 
de interne en externe communicatie.

De huidige werkgroep PR, bestaande uit drie vrij-
willigers, willen we graag versterken met iemand 

die uit zijn of haar werkzame leven deskundig is op 
het gebeid van schriftelijke communicatie  én ook 
affi niteit heeft met andere communicatie vormen.
Wie voelt zich geroepen om als vrijwilliger commu-
nicatie deskundige de PR-werkgroep van de SWOGB 
te komen versterken?

Het tijdsbeslag zal enkele uren per week/maand in-
houden.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met 
Jeanne van Vught, secretaris SWOGB 0485-576642.
Bent u geïnteresseerd, stuur dan een mail naar het 
secretariaat van de SWOGB
secretaris.swogb@gmail.com



8

Kerstconcert

Thuis
Als de lange, voorbije nachten,
Weer moeizaam licht kleuren,
Gesloten de poorten, gordijnen en deuren,
Ben jij, in warm schijnsel gehuld, in mijn gedachte.

De partijen zorgvuldig uitgezocht, ontelbare keren 
dat moeilijke stuk gerepeteerd,
Het instrument gestemd, het koper blinkend,
Concentratie, inspelen, zuiver klinkend,
De ingehouden stilte voor de eerste noot, het mu-
ziekstuk in afwachting, hoe het wordt gecompo-
neerd.

Net op tijd schuif ik op de lange, houten bank,
Geroezemoes in het publiek,
Zoveel dorpsgenoten verzameld bij het heilige kruis.

Dan vult de kerk met warme klanken,
Fanfare Vriendenkring speelt tijdens het kerstcon-
cert weer sfeervol zijn muziek,
Ik kijk naar jou, we zijn weer samen, we zijn weer 
samen thuis!

Fanfare Vriendenkring speelt met vele anderen het 
Kerstconcert met als thema ‘Thuis’
Theobalduskerk in Overloon, zondag 15 december 
19.30 uur

Kaartverkoop (vanaf 12 jaar) á €12,50 bij Salon Toi-
ne, Bakkerij Degen en Kapper Karen of via
www.fanfarevriendenkring.nl
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Natuurwerkdag - als een bok op de haverkist…

Op zaterdag 2 november werd in de Overloonse bos-
sen meegedaan aan de Landelijke Natuurwerkdag, 
hier georganiseerd door Boswerkgroep De Loonse Dui-
nen - liefkozend “de bosmannen” genoemd, samen 
met de welpen van Scouting Overloon. 
Het is alweer voor de vijfde keer dat beide groepen 
samen in de eigen achtertuin optrekken uit liefde voor 
de natuur. De 12 bosmannen van dienst, ontvangen in 
hun werkgebied 26 scouts en 9 leidsters. Na een har-
telijk welkom door coördinator Coen Hofmans wordt 
uitleg gegeven over de te verrichten werkzaamheden. 
Omdat het kindvriendelijk moet wordt er vandaag niet 
met de hakbijl gewerkt, maar uitsluitend met kleine 
snoeizaagjes. We gaan vandaag boompjes en struiken 
omzagen, die een goede ontwikkeling van het jene-
verbesstruweel in de weg staan.

Het is de scouts allemaal duidelijk; als een bok op de 
haverkist vallen ze aan…!   
Als echte ervaringsdeskundigen instru-
eren de bosmannen hun pupillen: “niet 
met de zaag zwaaien, dicht bij de grond 
afzagen. Afgezaagde takken op een ril 
leggen. Inlandse eiken laten staan.” Al-
leen Amerikaanse eiken, vogelkers en 
berken mogen om. Vooral het opschot 
van de berk is dit jaar de klos. 
De mannen worden overspoeld met 
vragen. “Hoe kun je zien dat het een 
Amerikaanse eik is? Waarom moeten 
die er uit? Hoe komen ze hier? Wat is 
een ril?” Overal weten de mannen ant-
woord op. Boswerken is niet voor niets 
een klus voor ervaren rotten; mannen 
met werk- en levenservaring. De scouts 
kijken tegen hen op. Je ziet ze denken: 
wat weten die veel!

Na een uur hard werken - eigenlijk al eerder - zijn de 
scouts toe aan een pauze. De kinderen worden ge-
trakteerd op limonade en door de bosmannen (of hun 
vrouwen) zelfgebakken cake. Hard werken doet goed 
eten; alle cake - tot het laatste plakje - verdwijnt in de 
hongerige magen van kinderen én bosmannen! Terwijl 
de kinderen even spelen, bespreken de mannen het 
laatste Overloonse nieuws. Als het weer tijd is om het 
werk te hervatten valt de regen inmiddels met bakken 
uit de lucht. Zelfs de meest fanatieke zagers zien het 
niet meer zitten om door te gaan. Tot grote teleurstel-
ling van scouts en bosmannen moet deze natuurwerk-
dag vroegtijdig worden afgebroken.

Toch met een voldaan gevoel en veel wijzer geworden 
gaan de kinderen terug naar hun blokhut. Als dank 
krijgen ze nog een mooie gesponsorde attentie mee 
naar huis: niet alleen bij het door de bosmannen ge-

bouwde bijenhotel onder de 
hoogspanning, maar ook in 26 
Overloonse tuintjes zullen de ko-
mende zomer de bijen naar har-
tenlust zoemen. 

Er kan worden teruggekeken op 
een vruchtbare natuurwerkdag; 
er is in korte tijd veel werk ver-
zet. Met 47 man/vrouw één uur 
werken is er toch maar weer ’n 
dikke werkweek gemaakt. We 
hebben samen met veel genoe-
gen een mooie bijdrage geleverd 
aan de natuur in de Overloonse 
bossen. Én, één ding is zeker: vol-
gend jaar vliegen de scouts weer 
als een bok op de haverkist…
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PROFESSIONELE WERKPLAATS

REËLE INRUILPRIJZEN

TOPSERVICE

HAAL EN BRENG SERVICE

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

Najaarsopruiming 2019! Graag willen wij langs deze weg ieder-

een bedanken voor de hartverwarmende 

belangstelling die wij als familie moch-

ten ontvangen rond het afscheid van 

onze broer, zwager en oom

Wil Goemans

Uw aanwezigheid, telefoontjes, lieve be-

richten en kaarten hebben ons erg goed 

gedaan en zijn een grote steun voor ons 

bij de verwerking van het gemis.

Familie Goemans

Gezonde verse maaltijden aan huis!
€ 6,39 per maaltijd, geen bezorgkosten.

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

TE KOOP
Kerstbomen met kluit.
Zaterdag 7 december 2019

van 09.30 tot 14.00 uur. 

Vierlingsbeekseweg 57
Berrine de Bruijn

Wij zoeken nog een medewerk(st)er
GOUD kunnen we je niet geven, maar wel een fi jne werkplek en een fi jn team.

Per week 25 tot 30 uur, met een goed loon.

Bij gebleken geschiktheid bieden wij een vaste aanstelling.
Ervaring is niet vereist maar wel een pré.

Voor meer info kunt je contact opnemen via

info@restarialoon.nl of bel 0478-641480.
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VIP Avond
26 november 2019

DA Drogisterij & Parfumerie
Overloon

•  Visagie by Angele
•  Orthomoleculair therapeut Nadine
•  20% korting op alle dames- en herengeu-

ren
•  De welbekende DA Loterij
•  Introductie  Janzen –pure moments of

happiness

Informatieavond Stop Vliegbasis de Peel

Op dinsdag 3 december bent u van harte welkom 
op een informatieavond in Merselo met als onder-
werpen de reactivering van de vliegbasis en gevol-
gen daarvan voor onze gezondheid (geluid, stikstof, 
fi jnstof), Ook is er aandacht voor het proces en tijd-
pad van de Milieueffectrapportage (MER)  en het 
defi nitieve Luchthavenbesluit dat de reactivering 
mogelijk moet maken. Daarnaast komen mogelijke 
wegen die we kunnen bewandelen om invloed uit te 
oefenen op het proces en de besluitvorming aan de 
orde. Zo kunt u bijvoorbeeld via uw rechtsbijstand-
verzekering de reactivering aanvechten. Advocaten 
van Achmea en Sumrin Advocaten (Someren) zullen 
hier op de avond nader op ingaan. Er is gelegenheid 
om vragen te stellen en ideeën aan te dragen.

Met contactpersonen uit de omliggende dorpen 
worden regelmatig bijeenkomsten over de reacti-
veringsplannen van Defensie georganiseerd en hoe 
daar mee om te gaan. In de werkgroep zitten be-
woners uit de dorpen Venray, Merselo, Overloon, 
Boxmeer, Smakt Holthees, Bakel, Milheeze en Deur-
ne. Bewoners van niet genoemde dorpen worden 
uitgenodigd om de bijeenkomsten bij te wonen. 

Neemt u hiervoor contact op via boudewijnsterk@
planet.nl

De werkgroep heeft inmiddels ook steun binnen de 
recreatieve sector, o.a. van Landgoed Nederheide 
(Milheeze), Landal de Vers (Overloon) en Golfbaan 
De Stippelberg. Daarnaast steun van milieubewe-
gingen als natuur- en milieufederatie Noord Bra-
bant en Limburg, Stichting Natuur een Rust (Mer-
selo), Werkgroep Behoud de Peel (Deurne) en met 
het bedrijfsleven. De samenwerking bestaat uit een 
ondersteunende rol. In het proces tot het defi nitie-
ve luchthavenbesluit zal iedere partij vanuit zijn/
haar eigen belang en indien nodig zijn/haar eigen 
procedure starten. Ook met de politiek heeft Stop 
Vliegbasis de Peel intensief contact, zowel regionaal 
als landelijk. 

Infoavond voor en door bewoners: 
Datum: dinsdag 3 december 
Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) eindtijd 
22.00 uur 
Locatie: Het Anker, Grootdorp 73,  5815 AN Merselo 

Kaartverkoop “66 Jaor De Huibuuke” start exclusief
voor Lónders op 1 december aanstaande. 

Vanaf 8 december start de openbare verkoop. 
Zorg dat je erbij bent en bestel je kaarten via huibuuke.nl.

Dit wil je niet missen!
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Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

Puzzel mee en win

Deze keer prijs beschikbaar gesteld door
RESTARIA LOON.

Zie pagina achteraan.  PPiieetteerr  eenn  AAnnnneemmiiee    vv//dd  MMuunncckkhhooff,,  tteell..  00447788--664411440044  ooff  0066--2277000077551111      eemmaaiill  tt--hheellddeerr@@zziiggggoo..nnll        HHeellddeerrsseewweegg  3311,,  OOvveerrlloooonn  wwwwww..hheellddeerr--oovveerrlloooonn..ccoomm  

OOnnttmmooeettiinnggssppuunntt  ‘‘tt  HHEELLDDEERR  
Ruimte voor úw ideeën! 

2299  nnoovv..  GGllaasswwoorrkksshhoopp  ddoooorr  HHaannnneekkee  VVrreeeeddee        1133..0000  uuuurr  
88  ddeecc..  WWoorrkksshhoopp  YYooggaa  eenn  OOsstteeooppaatthhiiee  ddoooorr  KKaarriinn    MMaannddeerrss  eenn  NNoooorrttjjee  SSiimmoonnss            0099..3300  ––  1122..0000  uuuurr  
1100  ddeecc..    EEnnggeelleennaavvoonndd  mmeett  MMaarriieellllee  BBeekkss    2200..0000  uuuurr  
2266  ddeecc..  KKeerrssttccoonncceerrtt  ddoooorr  PPaauull  VVeennss  1155..0000  uuuurr  

MMeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee  vviinnddtt  uu  oopp  ddee  wweebbssiittee..  
AAaannmmeellddeenn  vvoooorr  ddee  nniieeuuwwssbbrriieeff??  SSttuuuurr  eeeenn  eemmaaiill!!  
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Nieuws van de Verjaardagenactie

Soms zit het mee, soms zit het te-
gen! Oktober was voor de Verjaar-
dagenactie duidelijk een maand 

dat het mee zat. De opbrengst voor het kinder- en 
jeugdwerk in ons dorp was in oktober maar liefst € 
532,24. Een prachtig resultaat! Namens de kinderen 

danken wij alle jarigen van oktober hartelijk voor 
de royale donatie en volgende keer meer nieuws 
van…

Stichting Verjaardagenactie Overloon 

WORKSHOP LÓNS PRAOTE

Op donnerdaga-
ovend de 31e oktoëber was ‘t zó wied, de urste 
workshop Lóns praote vör volwassene. D’r hán zich 
twelf dialectliefhebbers ángemeld en die hán d’r 
zin ien. Gewapend mit schriêfblok en pen kwaam ‘t 
binnedruppele ien zaal de Appel ien de Pit. ‘t Was 
‘n divers gezelschap dè variïerde van van oërsprong 
dialectpraoters mar dan uut ‘n ânder dörp, tot ge-
bore Lónders mit Lóns spraekende elders mar zelf 
gewend um Nederlands te praote. Ok was ‘r nog 
enne die goêd Lóns prót mar vöral geînteressierd is 
ien ‘t Lónse dialect op zich. 
Kortum, ‘n bônt gezelschap, mar allemól mit ‘t zelf-
de doel, baeter Lóns kunne praote. 

Nó ‘t twiëtalige welkomswoord - ien ‘t Nederlands 
en ien ‘t Lóns - is ‘r gen woord Nederlands mer ge-
prót. D’r is efkes ándacht gewist vör de spellingsre-
gels, de schriêfwiêze van ‘t Lóns en de website van 
Wie wá bewaart, waor ge alles terug kunt viende, 
mar al draej wiere de kandidate òndergedompeld 
ien ‘t Lóns. Niks grammatica, gewoën oefene!

Zoë lage d’r òp de toffels ‘ne stapel kartjes mit 

woordjes mit de typisch Lónse klanke zóas de oë, 
ië, uë, ao, ae, á, ó enz. Umste burt wier d’r ‘n kartje 
vanaf gepakt en vörgelaeze. Dè viêl ien ‘t begin nog 
nie mit, mar langzamerhând kwaam ‘t òp gang en 
ging ‘t steeds baeter. 
Dornao wier d’r aovergestapt òp oefenzinnekes 
zóas: ’t Is voës waer zaei de der en stapte bloët beej 
oëme Toën ien d’n boët. 
Daor braoke d’r ien urste instantie nog ‘n par de 
tong aover, mar ok dè ging steeds vloeiender. 

D’n aovend vloog vörbeej en ‘t was tiên uur vördè 
we d’r aerg ien hán. Iederiën was enthousiast, stuut-
te biëstig òp de workshop en d’n aovend kos nie 
mer kapot toen ze ok nog ‘n getuûgschrift krege. 
Weej verdenke d’r ‘n ántal van dè ze die bovve ‘t 
bed gón hange.
Iederiën was ‘t ‘r ovver aens dè ge zóiets dukker zut 
mòtte doên en as we d’r genoeg beej mekaar kriêge 
göt dè ok zeker gebeure. Dus geft òw òp as òw Lóns 
nog wel wá hulp kan gebruuke.

Ánmelde kan via info@wiewabewaart.nl
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Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

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

Maak kennis met golf!
• Golf verbindt mensen op sociaal vlak
• Golf vermindert en voorkomt stress
• Golf geeft meer energie
• Beter gewicht
• Sterkere spieren en botten
• Heerlijk buiten in de natuur

Informeer naar de mogelijkheden!
www.golfbaanoverloon.nl
info@golfbaanoverloon.nl

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

Wim Geurts  
Federatie Belastingadviseur 
Theobaldusweg 23 
5825 BH  OVERLOON 
0478-641155 / 06-18882930 
info@geurts-administratie.nl 
www.geurts-administratie.nl 
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Willeke Boom 25 jaren bestuurslid van
het Sint Theobaldusgilde

Tijdens de ledenvergadering van 29 
oktober 2019, hebben we Willeke 
Boom in het zonnetje gezet, van-

wege het feit dat zij al 25 jaren bestuurslid is.
Om 21.00 uur werd de vergadering plotseling on-
derbroken door mede bestuurslid Francien Janssen 
voor een extra vergaderingspunt. Toen ook nog 
haar man Anton en de beschermvrouwe Mieke bin-
nen kwamen, was Willeke totaal verrast. Willeke 
staat niet snel met de mond vol tanden, maar deze 
keer wel.

Willeke bij het Gilde begonnen met de klaroen, als 
meisje van 9 jaar en later overgestapt naar de trom-
pet.
Omdat het Gilde van oudsher een mannenwereld 
was kon zij op 18 jarige leeftijd ook geen lid worden 
van het Gilde en bleef ze gewoon lid van de drum-
band van de gild, zoals ze dat toen noemde. Later 
werd dat de D.S.B.

Toen in 1993 ook vrouwen volwaardig lid van ons 
Gilde konden worden, werd ook Willeke 
Gilde-lid. Het jaar daarop werd ze gevraagd om het 
bestuur te komen versterken. En zo gebeurde het 
dat ze op 28 oktober, als 1e vrouw, toetrad tot het 
bestuur.
Als bestuurslid heeft ze heel veel werk verzet. Denk 
maar aan de bouw van ‘ut Gildehuus’
welk in 2001 werd geopend. De superloterij , in sa-
menwerking met de Kerk, met als hoofdprijs een 
auto. Hierdoor konden er in 2003 nieuwe unifor-
men worden aangeschaft.
In 2005 een Vrije Gildendag mede georganiseerd en 
ook hiervoor heeft ze heel veel werk verzet om alles 
goed te laten verlopen.

Tijdens de jaarvergadering van 26 februari 2008 
nam zij, weer als eerste vrouw, het secretariaat over 
van Ton Meijer, die het wat rustiger aan wilde doen. 

En tijdens de Jaarvergadering van 3 maart 2017 nam 
ze het voorzitterschap over van Bas van Wieringen 
en weer gaat ze als 1e vrouw met deze functie de 
geschiedenis in.

Beschermvrouwe Mieke roemde haar bewonderens-
waardige inzet en dankte haar voor het vele werk 
wat zij heeft gedaan en nog steeds doet.
Als dank voor het vele werk kreeg Willeke van het 
Gilde een oorkonde en werd ze door het Gilde en 
Beschermvrouwe in de bloemetjes gezet.

Scoutstaaf en speculaas

Sinterklaas is weer in het land en 
ook gearriveerd in Overloon
samen met zijn echte pieten zoals 
dat al jaren is heel gewoon.
Een sinterklaasfeest is pas echt 

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

wordt het een staaf of speculaas, alsjeblief geen bit-
tere smart.

Wanneer wordt er aan de deur geklopt ? ? ?:
Vrijdag 29 november tussen 18.30 en 20.30u en za-
terdag, 30 november, vanaf 10.30 tot 14.00u.  
Was u niet thuis en kon u daarom niet opendoen 
toen er op de deur geklopt werd   …..? 
Oh, kom er eens kijken in de blokhut of er nog iets 
ligt in een of andere hoek!    

Scouting Overloon wenst iedereen alvast een heer-
lijk avondje toe.       
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       Elke dag geopend! 
Maandag, dinsdag en donderdag 

     ook ‘s avonds      

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

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

- Therapie aan huis en instelling

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging 

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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Overloonse Bridgeclub

Tijdens de 2e zitting waren de 3 sterkste in de gele 
lijn:
1 Bart Jans & Harrie Raaijmakers 61.30%
2 Jac Huijs & Piet Willems 60.17%
3 Truus Kusters & Bert Vloet 57.75%

In de rode lijn:
1 Mien & Jac Spreeuwenberg 62.08%
2 Mien Kuenen & Truus Stiphout 58.75%
3 Magriet & Jan Mater 55.00%

In de groene lijn:
1 Marianne Jennen & André Poels 73.08%
2 Miny & Wiel Verhoeven 71.08%
3 Thea Peters & Tonnie Polman 66.83%

Tijdens de 3e zitting waren de 3 beste paren in de 
gele lijn:
1 Mia & Sef Lommen  59.50%
2 Corrie Hartong & Math Keulards 57.08%
3 Bart Jans & Harrie Raaijmakers 54.58%

In de rode lijn:
1 Ria & Kees van Son  58.85%
2 Marthy van Pelt & Paul Vloet  54.17%
3 Mien Kuenen & Truus Stiphout 53.65%

In de groene lijn:
1 Irma Huijs & Adele van Leuken 64.72%
2 Mientje Camps & Nellie Jeuken 61.04%
3 Marianne Jennen & André Poels 56.11%

KBO – OVERLOON

KALENDER VAN ACTIVITEITEN 

Maandag 25 november Toneelvoorstelling HOT 
“Een dubbele Agenda” in de Pit. Aanvang 19.30 uur. 
Donderdag 28 november Algemene Ledenvergade-
ring in de Pit. Aanvang 13.30 uur. Wij verzoeken de 
leden tijdig aanwezig te zijn en hopen wederom op 
een grote opkomst.
Zondag 8 december Uit op Zondag. Aanvang 14.30 
uur in de Pit met zanggroep “Midlife”uit Sterk-
sel. Een van de zes zangeressen is Loes Schraven, 
schoondochter van ons KBO lid Marietje Schraven.
Woensdag 4 en 11 december Verkoop (uitsluitend 
voor leden van KBO Overloon) van toegangskaarten 
van de Bonten Aovend van de Huibuuke van vrijdag 
7 februari. In de foyer van de Pit op beide woensda-
gen van 10.00 uur tot 12.00 uur. Op de kaart staat 
het stoelnummer vermeld. Maximaal 4 kaartjes per 
KBO-lid. Let wel: op=op!!
Woensdag 11 december Koken voor Ouderen in de 
foyer van de Pit. Aanvang om 12.00 uur. Alleen op 
uitnodiging. 
Donderdag 19 december Kerstviering. Opgave via 
fl yer, welke begin december verschijnt.

Raboclub Support Campagne
Het bestuur bedankt alle mensen die hun stem uit-
gebracht hebben op KBO Overloon. Uw stem heeft 
het fantastische bedrag opgeleverd van € 1241,00. 
Het bedrag zullen we besteden aan de organisa-
tie van de vele activiteiten in het komende vereni-
gingsjaar. Nogmaals bedankt!

Samen Eten en Ontmoeten
Vanwege de Kerstdagen zal in de maand december 
“Samen Eten en Ontmoeten” komen te vervallen.

Seniorenexpo 2020
Van dinsdag 14 t/m zondag 19 januari 2020 vindt in 
NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven de 
seniorenexpo plaats. De seniorenexpo wordt mede 
mogelijk gemaakt door KBO Brabant. Belangstel-
lenden voor deze beurs kunnen zolang de voorraad 
strekt gratis toegangskaarten krijgen bij het be-
stuur. Openingstijden zijn van 10.00 uur tot 17.00 
uur.

Aqua-fi t bij Zwemschool Joke voor senioren
Onlangs is in de Zwemschool Joke in Holthees de 
zgn. Aqua-fi t gestart.  Aqua-fi t is bewegen in wa-
ter onder leiding van de gediplomeerde fysiothe-
rapeut Joke Janssen, eigenaar van de zwemschool. 
Het wordt als bewegingsactiviteit aangeboden aan 
ouderen uit de gemeente Boxmeer.

De activiteit is één uur per week in het zwembad 
met groepen van maximaal 10 mensen, geduren-
de 38 weken per jaar. De SWOGB betaalt ongeveer 
2/3 van de kosten. De bijdrage, die de deelnemers 
wordt gevraagd, is € 240 per jaar, € 60 per kwartaal. 
Er is reeds gestart met 2 groepen van maximaal 
10 deelnemers. Er is nu nog plaats op dinsdag van 
13.30 tot 14.30 uur , op vrijdag van 11.15 tot 12.15 
uur en op donderdag op de nog vrije plaatsen van 
11.15 tot 12.15 uur. Start van de lessen in de week 
van 6 januari 2020.

In beginsel is vrij zwemmen niet mogelijk. (Aan het 
begin of einde van de activiteit kan dit in zeer be-
perkte mate.)
Nadere informatie en aanmelding via Wil Philipsen, 
telefoon 0478641840 vóór 25 november.
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Overloonse Bridgeclub

Tijdens de 2e zitting waren de 3 sterkste in de gele 
lijn:
1 Bart Jans & Harrie Raaijmakers 61.30%
2 Jac Huijs & Piet Willems 60.17%
3 Truus Kusters & Bert Vloet 57.75%

In de rode lijn:
1 Mien & Jac Spreeuwenberg 62.08%
2 Mien Kuenen & Truus Stiphout 58.75%
3 Magriet & Jan Mater 55.00%

In de groene lijn:
1 Marianne Jennen & André Poels 73.08%
2 Miny & Wiel Verhoeven 71.08%
3 Thea Peters & Tonnie Polman 66.83%

Tijdens de 3e zitting waren de 3 beste paren in de 
gele lijn:
1 Mia & Sef Lommen  59.50%
2 Corrie Hartong & Math Keulards 57.08%
3 Bart Jans & Harrie Raaijmakers 54.58%

In de rode lijn:
1 Ria & Kees van Son  58.85%
2 Marthy van Pelt & Paul Vloet  54.17%
3 Mien Kuenen & Truus Stiphout 53.65%

In de groene lijn:
1 Irma Huijs & Adele van Leuken 64.72%
2 Mientje Camps & Nellie Jeuken 61.04%
3 Marianne Jennen & André Poels 56.11%

KBO – OVERLOON

KALENDER VAN ACTIVITEITEN 

Maandag 25 november Toneelvoorstelling HOT 
“Een dubbele Agenda” in de Pit. Aanvang 19.30 uur. 
Donderdag 28 november Algemene Ledenvergade-
ring in de Pit. Aanvang 13.30 uur. Wij verzoeken de 
leden tijdig aanwezig te zijn en hopen wederom op 
een grote opkomst.
Zondag 8 december Uit op Zondag. Aanvang 14.30 
uur in de Pit met zanggroep “Midlife”uit Sterk-
sel. Een van de zes zangeressen is Loes Schraven, 
schoondochter van ons KBO lid Marietje Schraven.
Woensdag 4 en 11 december Verkoop (uitsluitend 
voor leden van KBO Overloon) van toegangskaarten 
van de Bonten Aovend van de Huibuuke van vrijdag 
7 februari. In de foyer van de Pit op beide woensda-
gen van 10.00 uur tot 12.00 uur. Op de kaart staat 
het stoelnummer vermeld. Maximaal 4 kaartjes per 
KBO-lid. Let wel: op=op!!
Woensdag 11 december Koken voor Ouderen in de 
foyer van de Pit. Aanvang om 12.00 uur. Alleen op 
uitnodiging. 
Donderdag 19 december Kerstviering. Opgave via 
fl yer, welke begin december verschijnt.

Raboclub Support Campagne
Het bestuur bedankt alle mensen die hun stem uit-
gebracht hebben op KBO Overloon. Uw stem heeft 
het fantastische bedrag opgeleverd van € 1241,00. 
Het bedrag zullen we besteden aan de organisa-
tie van de vele activiteiten in het komende vereni-
gingsjaar. Nogmaals bedankt!

Samen Eten en Ontmoeten
Vanwege de Kerstdagen zal in de maand december 
“Samen Eten en Ontmoeten” komen te vervallen.

Seniorenexpo 2020
Van dinsdag 14 t/m zondag 19 januari 2020 vindt in 
NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven de 
seniorenexpo plaats. De seniorenexpo wordt mede 
mogelijk gemaakt door KBO Brabant. Belangstel-
lenden voor deze beurs kunnen zolang de voorraad 
strekt gratis toegangskaarten krijgen bij het be-
stuur. Openingstijden zijn van 10.00 uur tot 17.00 
uur.

Aqua-fi t bij Zwemschool Joke voor senioren
Onlangs is in de Zwemschool Joke in Holthees de 
zgn. Aqua-fi t gestart.  Aqua-fi t is bewegen in wa-
ter onder leiding van de gediplomeerde fysiothe-
rapeut Joke Janssen, eigenaar van de zwemschool. 
Het wordt als bewegingsactiviteit aangeboden aan 
ouderen uit de gemeente Boxmeer.

De activiteit is één uur per week in het zwembad 
met groepen van maximaal 10 mensen, geduren-
de 38 weken per jaar. De SWOGB betaalt ongeveer 
2/3 van de kosten. De bijdrage, die de deelnemers 
wordt gevraagd, is € 240 per jaar, € 60 per kwartaal. 
Er is reeds gestart met 2 groepen van maximaal 
10 deelnemers. Er is nu nog plaats op dinsdag van 
13.30 tot 14.30 uur , op vrijdag van 11.15 tot 12.15 
uur en op donderdag op de nog vrije plaatsen van 
11.15 tot 12.15 uur. Start van de lessen in de week 
van 6 januari 2020.

In beginsel is vrij zwemmen niet mogelijk. (Aan het 
begin of einde van de activiteit kan dit in zeer be-
perkte mate.)
Nadere informatie en aanmelding via Wil Philipsen, 
telefoon 0478641840 vóór 25 november.
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• Dakinspectie, onderhoud en renovatie
• Platte daken  kunststof en bitumineuze

• Dakgoten  reinigen en renoveren

• (Spoed-)reparatie

Tel.  06-41861929
E-mail   janssendakwerkenoverloon@outlook.com
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Agenda
2019
22 en 23 november
Museum in het donker, Oorlogs-
museum, 19.00 uur
25 november
KBO, Toneelvoorstelling HOT 
“Een dubbele agenda”, de Pit, 
19.30 uur
27 november
OVO, Thema-avond: K&K be-
windvoering en notaris Teeuwen, 
de Pit, 20.00 uur
28 november
KBO, Ledenvergadering, de Pit, 
13.30 uur
29 en 30 november
Scouting, Verkoop scoutstaaf en 
speculaas
30 november
HOT, Een dubbele agenda, de Pit, 
20.15 uur
3 december
OVO, Excursie: museum psychi-
atrie Venray, Vertrek 13.30 uur 
vanaf kerkplein
8 december
KBO en SWOGB, Uit op zondag 
met zanggroep “Midlife”, de Pit, 
14.30 - 16.00 uur
10 december
Oker, Palet en Logeko, Wintersur-
prise, de Pit, 19.30 uur
11 december
OVO, Workshop: sieraden maken 
bij De Passand, Vertrek 18.30 uur 
vanaf kerkplein
12 december
EHBO, herhalingsles, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
13 december
Zonnegroet, Jaarafsluiting
14 december
Gilde, oud papier ophalen
15 december
Huibuuke, Kaartverkoop Bonte 
Avonden, de Pit, 11.00 uur
15 december
Fanfare, Kerstconcert, Kerk, 19.30 
uur

18 december
OVO, Kerstviering, de Pit, aan-
vang: zie uitnodiging
19 december
KBO, Kerstviering
24 december
Veteranen gemeente Boxmeer, 
plaatsen kaarsjes op alle graven 
op het geallieerde kerkhof
31 december
SJIL, Oliebollenactie, huis aan 
huis, 10.00 - 13.00 uur

2020
5 januari
Huibuuke, Liedjesmiddag en uit-
komen jeugdcarnaval, de Pit, 
14.11 uur
8 januari
OVO, Nieuwjaarsreceptie: back to 
the 80’s & 90’s, de Pit, 20.00 uur
9 januari
KBO, Snertdag, 10.30 uur
9 januari
EHBO, herhalingsles, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
12 januari
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
13 januari
KBO, Workshop “schrijf je mee”, 
de Pit, 19.30 - 22.00 uur
16 januari
EHBO, herhalingsles, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
17, 18 en 19 januari
Huibuuke, jubileumfeesten, Plein
19 januari
TKO, ATB toertocht
29 januari
OVO, Filmavond, Museumzicht, 
20.00 uur
31 januari
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
1 februari
Huibuuke, Bonte Avond, de Pit, 
20.00 uur
2 februari
Huibuuke, Bonte Avond, de Pit, 
19.00 uur

5 februari
OVO, Workshop: Koken bij De 
Garde, Vertrek 17.15 vanaf kerk-
plein
7 februari
Huibuuke, Bonte Avond, de Pit, 
20.00 uur
8 februari
Huibuuke, rondbrengen Huiwa-
ge
8 februari
Huibuuke, Bonte Avond, de Pit, 
20.00 uur
9 februari
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 -16.00 uur
12 februari
OVO, Jaarvergadering met optre-
den van De VeltOp, de Pit, 20.00 
uur
13 februari
EHBO, herhalingsles, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
15 februari
Huibuuke, Ánwaerk Make, de Pit, 
14.11 uur
17 februari
KBO, Kijk op Kunst, 19.30 uur
19 februari
OVO, Workshop: fl essen e.d. op-
pimpen met leer, de Pit, 20.00 uur
22 februari
Huibuuke, Receptie, de Pit, 18.00 
uur
22 februari
Huibuuke, Stunt, de Pit, 20.00 uur
22 februari
Huibuuke, After Roetsj Bal, de 
Pit, 20.30 uur
23 februari
Huibuuke, Optocht, 14.11 uur
23 februari
Huibuuke, Kinderhosbal, de Pit, 
15.00 uur
23 februari
Huibuuke, Optochtbal, de Pit, 
15.00 uur
24 februari
Huibuuke, Klonebal, de Pit, 11.11 
uur
24 februari
Huibuuke, Jeugd Bonte Middag, 
de Pit, 14.30 uur

Kaartverkoop “66 Jaor De Huibuuke” start exclusief
voor Lónders op 1 december aanstaande. 

Vanaf 8 december start de openbare verkoop. 
Zorg dat je erbij bent en bestel je kaarten via huibuuke.nl.

Dit wil je niet missen!
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U i t v a a r t v e r z o r g i n gU i t v a a r t v e r z o r g i n g

Gerr i t  Ar ts

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

www.br iensveld .n l

Sámen
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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24 februari
Huibuuke, Hui-XL, de Pit, 20.30 
uur
25 februari
Huibuuke, Van Hier nor Daor, 
Plein, 11.11 uur
25 februari
Huibuuke, Huilalbal, 14.00 uur
28 februari
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
7 maart
De Pit Theater, The Musical Night, 
20.00 uur
8 maart
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
10 maart
KBO, Bedevaart Smakt
11 maart
OVO, Thema-avond: internatio-
nale vrouwendag, de Pit, 20.00 
uur
19 maart
KBO, Wandeling IVN
19 maart
OVO, Excursie: rondleiding De 
Vers met High Tea, Broer en Zus, 
13.00 uur
19 maart
EHBO, herhalingsles, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
25 maart 
OVO, Thema-avond: Conny Wee-
renpas, lifestyle therapeut, de Pit, 
20.00 uur
26 maart
KBO, Ledenvergadering, de Pit, 
14.00 uur
27 maart
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
1 april
OVO, Workshop: Paasstuk, de Pit, 
20.00 uur
6 t/m 9 april 
KBO, Oosterse dagen
8 april
OVO, Thema-avond: Paasspelen, 
de Pit, 20.00 uur
9 april 
EHBO, herhalingsles, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
11 april
Muziekavond met Túfaranka uit 
Tsjechië en Freunde Echo
18 april
De Pit Theater, “Duivelsbrug” – 
Mannen van Naam, 20.00 uur
19 april
Fanfare, Voorjaarsconcert met 
SBO Drunen, de Pit

19 april
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
20 april
KBO, Kijk op Kunst, 19.30 uur
22 april
OVO, Thema-avond: pleegkinde-
ren door Ribicon jeugdzorg, de 
Pit, 20.00 uur
24 april
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
30 april
OVO, Reisje: ’t Veluws zandsculp-
turenfestival, Vertrek 08.00 uur 
vanaf kerkplein
6 mei
OVO, Fietsen met Marjo, de Pit, 
19.00 uur
13 mei
OVO, Excursie: escape room, Ver-
trek 18.00 uur vanaf kerkplein
14 mei
EHBO, herhalingsles, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
16 mei
KBO, Vrijwilligersdag
17 mei
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
17 mei
Zanggroep Palet in concert met 
Joep van Leeuwen
27 mei
OVO, Afsluitingsavond: happen 
en stappen, Vertrek 18.00 uur 
vanaf kerkplein
29 mei
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
2 juni
KBO, Bedevaart Kevelaer
14 juni
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit,14.30 - 15.00 uur
15 juni
KBO, Kijk op Kunst, 19.30 uur
20 juni
Fanfare, Bijzonder concert, Open-
luchttheater
21 juni
Lekker Loën
23, 24 en 25 juni
Zonnegroet, 14e Rolstoeldrie-
daagse
25 juni
KBO, Wandeling IVN
26 juni
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
30 juni
KBO, Fietspicknick

31 juli
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
18 augustus
KBO, Kermislunch
28 augustus
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
12 september
KBO, Jeu de Boules Toernooi, 
13.30 uur
13 september
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
21 september
KBO, Kijk op Kunst, 19.30 uur
25 september
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
25 en 26 september
Loën wet ‘t
3 oktober
Fanfare, Brabantse Humoravond, 
de Pit
8 oktober
KBO, Dag van de Ouderen
11 oktober
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
22 oktober
KBO, Wandeling IVN
30 oktober
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
31 oktober
Freunde Echo, FEN-avond
8 november
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
16 november
KBO, Kijk op Kunst, 19.30 uur
26 november
KBO, Ledenvergadering, de Pit, 
14.00 uur
27 november
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
13 december
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
17 december
KBO, Kerstviering, de Pit
18 december
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
20 december
Fanfare, Kerstconcert, 
31 december
SJIL, Oliebollenactie, huis aan 
huis, 10.00 - 13.00 uur
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De winnaar van de vorige keer
SUDOKU 6-11:

Court Verstraaten
(Warme Bakker Degen).

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 24-11-2019.

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

VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open 

van 12.00 tot 18.00 uur

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON

Van borrelhapje tot
compleet

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

Heerlijke 100%
blauwe bessen PRODUCTEN en NOTEN

HORIZONTAAL
1 plakband 4 schrede 8 mijns inziens 9 inhoudsmaat 
11 sierplant 14 anti 16 chroom 17 graansoort 18 nu-
mero 19 populaire groet 21 mountainbike 22 elek-
trocardiogram 24 één en ander (afk.) 26 slagader 28
hazenslaapje 31 broeder 32 United Nations 33 vaart 
37 haastig 40 Algemeen Voortgezet Onderwijs 41
streling 42 bijt 44 strik 47 reeds 48 rookgerei 50 Ro-
manum Imperium 51 mesthoop 53 pl. in Zwitserland 
55 noordzuid 56 water in Friesland 57 verlichting 58
vetlaag.

VERTICAAL
2 Japans parelduikster 3 bierglas 5 warme drank 6
wier 7 componist 10 parvenu 12 Ned. omroep 13
kledingstuk 14 weefsel 15 takje 20 Europeaan 21
wilde haver 23 cum tempore 25 Europese Unie 26
kloosteroverste 27 vreemde munt 29 gareel 30 pl. in 
Flevoland 34 tam 35 proces-verbaal 36 opbrengst 37
koningstitel 38 bergplaats 39 nachtvogel 42 golfbe-
weging op een tribune 43 op de wijze van 45 tijdstip 

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

46 heilige 48 op die manier 49 afsluitmiddel 52 pl. in 
Overijssel 54 afslagplaats bij golf.
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Vierlingsbeekseweg 7 a  |  5825 AS Overloon  |  Tel. 0478-641270  
www.germaurixtweewielers.nl  |  /maurixtweewielers

PROFESSIONELE WERKPLAATS

REËLE INRUILPRIJZEN

TOPSERVICE

HAAL EN BRENG SERVICE

Najaarsopruiming 2019!
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