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Koninklijke onderscheiding voor Jan Lamers
Donderdag 28 november ontving Jan Lamers uit Overloon de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde
van Oranje Nassau. Burgemeester Van Soest reikte de
onderscheiding uit na afloop van de jaarvergadering
van de KBO-afdeling Overloon in gemeenschapshuis
‘De Pit’ in Overloon.
Jan Lamers heeft sinds 1995 veel vrijwilligerswerk verricht voor een aantal organisaties in Overloon en omgeving. Hij was van 1995 tot 2001
voorzitter van voetbalclub SSS’18
in Overloon waar hij tot op heden
nog consul is. Bij de KBO-afdeling
Overloon was hij penningmeester
en tot eind 2018 ook voorzitter.
Daarnaast was hij tot eind 2018
ook lid van het Algemeen Bestuur
van het KBO Cluster Plus gemeente Boxmeer en was hij tot voor
kort lid van het Algemeen Bestuur
van de KBO Kring Land van Cuijk.

Jan is al jaren contactpersoon tussen de Big Challenge
en de organisatie Alpe d’Huzes. Hij is de vraagbaak van
Big Challenge, is verantwoordelijk voor het aanmelden
en registreren van nieuwe teams en/of individuen en
ook in de commissie PR intern staat hij zijn mannetje. Ook voor Jan geldt al jaren de belangrijke slogan:
“opgeven is geen optie”. In 2020 zijn Jan, Toos en zijn
dochter weer aanwezig als vrijwilliger op de Alpe.

Jan Lamers heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de
leefbaarheid in Overloon bij de
voorbereiding en totstandkoming
van gemeenschapshuis ‘De Pit’. Hij
is nog steeds actief als Vrijwillige
Ouderenadviseur en Belastinginvulhulp en hij verzorgt de leerlingen financiële administratie van de
Montessorischool in Venray.
Al een aantal jaren is Jan betrokken bij Big Challenge, een organisatie uit de agrarische sector die zich
keihard inzet om een einde te maken aan de ellende
en onmacht die de ziekte kanker in onze maatschappij veroorzaakt. Een ziekte die toeslaat bij 1 op de 3
mensen en ook grote gevolgen heeft voor familieleden, vrienden en collega’s. Zelf is Jan eind 2015 ook
getroffen door deze ziekte. Om aandacht te vragen
voor deze ziekte klimmen zo’n 200 fietsers en (hard)
lopers uit de agrarische sector ieder jaar zo vaak mogelijk tegen de Alpe d’Huez op tijdens de Alpe d’Huzes.
Het doel is om zoveel mogelijk geld te verzamelen voor
onderzoek naar Goed, Gelukkig en Gezond leven met
kanker.

Na het uitreiken van zijn Koninklijke onderscheiding
stond er nog een verrassing te wachten. De twee dochters van Jan en Toos hadden in het Pelgrimshuis een
receptie georganiseerd waar familieleden, vrienden,
(oud)collega’s, vrijwilligers en buurtgenoten aanwezig
waren om Jan en Toos nog eens extra in het zonnetje
te zetten.
Jan heeft erg genoten van deze speciale dag, waar hij
nog heel lang aan terug zal blijven denken. Hij kan nog
steeds niet geloven dat hij in aanmerking is gekomen
voor de benoeming tot ridder in de orde van Oranje
Nassau!

Thuis
thuis (bijwoord)
in zijn huis: hij is goed thuis in de geschiedenis er goed
van op de hoogte; (sport) thuis spelen op eigen veld
thuis (het; o)
plaats waar iem. zich thuis voelt
Wat betekent thuis voor jou? En voor een gemeenschap als Overloon? Fanfare Vriendenkring is met
het begrip ‘Thuis’ aan de slag gegaan en biedt tijdens het jaarlijks terugkerend kerstconcert een thuis
voor iedere liefhebber van muziek en woordkunst.
In vroegere tijden vulde de kerk zich met de dragende melodieën van het kerkorgel, het sleepte je mee,
het liet je dromen op de golven van zijn klanken.
Geert Verhallen zal dit gevoel van thuis in de kerk
opnieuw bij je oproepen.
Joep van Leeuwen, welkom thuis! Hij zal deze avond
aan elkaar praten. Natuurlijk laat hij zijn werk ook
horen, zijn filosofische liederen zijn een
lust voor ieders oor. Laten je nadenken
over het leven, brengen je thuis…

startte en bassist was bij Los Zand zal van zich laten
horen. Dat deze indrukwekkende muzikanten zich
thuis voelen bij de fanfare!
Het thema ‘thuis’ vindt u terug in de gekozen muziekstukken. Wat dacht u van ‘Broken but home’,
van de Common Linnets, ‘Thuis’ van Bløf, Soldaat
van Oranje of ‘d’n Liendenbom? Deze laatste kent u
mogelijk nog van de uitvoering door Joep van Leeuwen en Gijs Meijer op de bonte avond enkele jaren
geleden. Dit is slechts een kleine hoeveelheid van
de muziekstukken die ten gehore worden gebracht!
En? Voelt u zich hierbij thuis? De verkoop gaat snel,
dus als u verzekerd wil zijn van een plekje kunt u uw
kaarten (tot 12 jaar gratis à €12,50 kopen bij: Salon
Toine, Kapper Karen, bakkerij Degen of via
www.fanfarevriendenkring.nl

Ook Anika van der Cruijsen komt zingen.
Ze voelt zich in haar rol als zangeres thuis
bij de fanfare!
Hoewel hij in eerste instantie geen thuis
had op het podium, kwam daar vanaf zijn
19e verandering in. En eerlijk is eerlijk, wie
kent hem hier niet van het podium? Bram
Antonis zal ook dit kerstconcert voor ons
zingen!
Mooi hoe Barry van Opbergen zich in vele
theatrale rollen thuis kan voelen en zo
zichzelf blijft! Tijdens het kerstconcert zal
hij zijn muzikale kwaliteiten aanspreken.
Trots zijn we op het combo dat de fanfare muzikaal zal ondersteunen. Blues-rockman Chico Dommeck uit Venray heeft al
veel grondvesten doen laten trillen met
zijn muzikale kwaliteiten! En ook bassist Nico Jans, die eerder een metalband

Het mag geen naam hebben
Zondag Midlife in de Pit…! - Dat is pas Uit op Zondag…!
Museum in het donker, sporten in het donker - God zij dank hebben we nog Kerst, feest van het licht.
Eén lichtpuntje in ons donkere bestaan..!
Kerstconcert thuis - als dat zou kunnen…!
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Kaarsen ophalen
In de Allerzielenviering op 3 november zijn kaarsen
aangestoken met daarop de naam van de overledenen van het afgelopen jaar. Deze kaarsen hebben ook gebrand in de maand november in de vie-

ringen. Deze kaarsen kunt u nu, als nabestaande,
ophalen op zondagmorgen na de vieringen in december en bij de inloopochtend, dinsdags van 10.00
– 11.30 uur.

Caecileafeest
Op 22 november vierde het Theobalduskoor het
Caecileafeest. Caecilea is de patrones van de zangkoren. Nelly Verstraaten en Annie Vloet werden op
deze avond verwend met bloemen voor het jaren-

lang organiseren van het Caecileafeest. Ook Koos
van der Hoff en Tom Verschuren werden bedankt
voor hun inzet als dirigent en organist van het
Theobalduskoor.

Kerkberichten
Vieringen 8 december – 21 december

Kosterdienst

Zondag 8 december 10.30 uur
Tweede zondag van de Advent
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acolieten: Ans Abels en Frans Kersten
Koor: Theobalduskoor

24 november – 30 november
Tiny Willems, tel. 641814

Intenties: nog niet bekend
Zondag 15 december 10.30 uur
Derde zondag van de Advent
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Jeanne Willems en Wim Nabuurs
Koor: Theobalduskoor

1 december – 7 december
Nelly van Gemert, tel. 642504
8 december – 14 december
Jan Hendriks, tel. 641753
15 december – 21 december
Tiny Willems, tel. 641814

Intenties: Elisabeth Heemskerk-Raspe vanwege haar
sterfdag, Paul en Erik-Jan Cornelissen, de overleden
familie van den Berg-Boekhold
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Puzzel mee en win
Deze keer prijs beschikbaar gesteld door
DA Drogisterij & Parfumerie.

Zie pagina achteraan.

Kopij en Advertenties voor de
Eindejaarsuitgave van 18-12-2019:
Indien mogelijk,
aanleveren uiterlijk 10-12

en
Wij wensen iedere asfeest!
een fijn Sinterkla

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

Zanggroep “Midlife”
Begeleid door gitaar en percussie zingt zanggroep “Midlife”
een Nederlands repertoire van meezingers tot luisterliedjes.
De groep, bestaande uit 6 dames, probeert hierbij een eigen invulling te geven aan de liedjes.

U bent allen van harte welkom!
Waar: De Pit | Wanneer: zondag 8 december l | Tijd: 14.30
Kosten: gratis entree Vrijwillige bijdrage mag
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TV-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bijzondere feestdagen en op de vierde zaterdag van
de maand worden de vieringen uitgezonden vanuit
de kerk via het TV kanaal Omroep Land van Cuijk.
In de maand december vervalt de gebedsviering op
21 december in verband met de kerstviering op 24
december 19.00 uur.
U kunt via de Omroep Land van Cuijk, naar de uitzendingen kijken. De uitzendingen zijn te ontvanIntenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 22 december, 24 en 25 december, 29 december en 5 januari bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld
wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk
dinsdag 10 december 11.30 uur 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 deze
berichten, of bij het e-mailadres van de parochie

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.

gen 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 kanaal 521. De digitale TV-programma’s zijn, behalve in de gemeente
Boxmeer, ook te zien in onder andere de gemeenten St. Anthonis, Mill en St. Hubert, Cuijk, Grave,
Uden, Veghel en Landerd.

(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. 0485471246 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@mmvdk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van
de Kerk: www.mmvdk.nl

Informatieavond H. Vormsel 2020
Beste ouders van kinderen
in groep 8 van de basisschool,

Donderdag 12 december van 20.00 – 21.00 uur in
de pastorie van de San Salvator kerk, Kerkplein 4,
Oeffelt.

In de Parochie Maria Moeder van Kerk zijn twee dezelfde informatieavonden voor het H. Vormsel 2020
gepland op de volgende locaties:
Maandag 9 december 20.00 – 21.00 uur in het parochiecentrum Maria Moeder van de Kerk, Lepelstraat
13a, Sint Anthonis;

Op deze avonden informeren wij u graag over het
vormselproject Vormfun2 en is er gelegenheid om
vragen te stellen. Bovendien ontvangt u op deze
avond het aanmeldingsformulier. U wordt verzocht
het formulier uiterlijk 19 december in te leveren
bij de vormselwerkgroep ter plaatse of op te stu-
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Voor het schoonmaken van mijn boshuisje in
Overloon ben ik op zoek naar iemand die
1 tot 3 keer in de week het huisje zou kunnen
klaarmaken voor mijn gasten, 6 tot 9 uur per week.
Meestal op maandag en vrijdag en soms op andere
dagen. Tijden tussen 11.00 en 15.00 uur.
Lijkt het u wat neem dan contact op
met Derk 0644880211
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TE KOOP
Kerstbomen met kluit.
Zaterdag 7 december 2019
van 09.30 tot 14.00 uur.

Vierlingsbeekseweg 57
Berrine de Bruijn

Sámen
voor een warm afscheid
Bel gerust
Dorien van Dijck
06-30693894
0478-642527
www.doorvandijck.nl
vanuit het hart verbinden bij afscheid

ren naar/ af te geven bij het parochiecentrum Maria
Moeder van de Kerk, Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint
Anthonis. Voor Vierlingsbeek, Overloon is de contactpersoon Gerda Willems tel 0478642213 of via
mail: gerdawillemsjanssen@hotmail.com

9.00 – 12.30 uur behalve donderdags) en zenden wij
u een aanmeldingsformulier toe.

Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn
om op één van deze avonden aanwezig te zijn, dan
kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@mmvdk.
nl of bellen naar 0485-471246 (op werkdagen van

Pastoraal werkster mevrouw Jantje Bax
M: 06 – 30 51 76 29
E: bax@parochiemariamoedervandekerk.nl
Adres: Lepelstraat 13a | 5845 BK | Sint Anthonis

Met vriendelijke groet,
namens pastoor Van der Sluis

Adventsactie 2019
De Adventsactie 2019 van
de parochie Maria Moeder
van de Kerk is bestemd voor Syrische vluchtelingenkinderen in het pater Frans van der Lugt Centrum in
Beiroet. De herinnering aan de Nederlandse jezuïet
Frans van der Lugt die vijf jaar geleden is vermoord
in Syrië, is nog steeds bijzonder levendig bij de Syrische vluchtelingen in Libanon.
Dankzij dit initiatief wordt onder meer onderwijs
verstrekt aan een 500-tal Syrische vluchtelingen-

kinderen. De jezuïeten verstrekken er ook gezondheidszorg. Zet u mee het werk van pater Frans
voort?
U kunt uw gift rechtstreeks overmaken aan St Claverbond Nijmegen IBAN: NL46 ABNA 0518 9918 30
(ANBI erkend), onder vermelding van Frans van der
Lugt Adventsactie 2019 MMK. Achter in onze kerken staan ook collectebussen.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift namens de
vluchtelingenkinderen uit Syrië!

Projectgroep Wonen, Zorg en Welzijn Overloon.
Wij zijn sinds de start medio april dit jaar maandelijks bijeen geweest om een vervolg te gegeven aan
de enquête van 18 november 2018.
Uit de antwoorden blijkt dat de ouderen zo lang
mogelijk zelfstandig in de eigen woning en omgeving willen blijven wonen; indien noodzakelijk met
aanpassingen en ondersteuning van derden (hulp
door buren of professionele hulp, zoals huishoudelijke hulp en of thuiszorg). Verder springt aandacht

voor (persoonlijke) zorgvragen en het vinden van
oplossingen hiervoor, eruit. Bij de verhoogde zorgvragen rijzen ook vragen over aangepaste woonvormen.
Belangrijkste Resultaten/ Bevindingen van de werkgroep tot nu toe: Kennismaking met de werkwijze
van een Dorpsteam uit een andere gemeente. Het
is een team van 5 professionals met verschillende
disciplinaire achtergrond op het gebied van wo-
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Heeft u vragen
of wilt u een
afspraak? Bel:
(0478) 64 24 75

Maak maak
kenniskennis
met golf!
Winteractie
met golf!
• Golf verbindt mensen op sociaal vlak
5 lessen van 50 minuten
• Golf vermindert en voorkomt stress
voor slechts € 50,- p.p.
• Golf geeft meer energie
(inschrijven vóór 28 februari)
• Beter gewicht
Tel: 06-22660985
• Sterkere
spieren en botten
mindyourswing@live.nl
• Heerlijk buiten in de natuur

Info
lidmaatschappen
en lessen:
Informeer
naar de mogelijkheden!
www.golfbaanoverloon.nl
www.golfbaanoverloon.nl
06-29444018
info@golfbaanoverloon.nl

www.fysiovandervliet.nl

Ontmoetingspunt ‘t HELDER
Ruimte voor úw ideeën!
8 dec.
10 dec.
26 dec.

Workshop Yoga en Osteopathie door Karin
Manders en Noortje Simons 09.30 – 12.00 uur
Engelenavond in Kerstsfeer
met Marielle Beks

Kerstconcert door Paul Vens en
Herman Verheijen

20.00 uur
15.00 uur

Meer informatie vindt u op de website.

Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl
Voor computers, Laptops, printers, cartridges,
Wifi, onderhoud en reparatie.
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Aanmelden voor de nieuwsbrief? Stuur een email!
Pieter en Annemie v/d Munckhof, tel. 0478-641404 of
06-27007511 email t-helder@ziggo.nl Helderseweg 31, Overloon

www.helder-overloon.com

nen, welzijn en zorg, o.a. maatschappelijk werker
en ouderen verpleegkundige. Er zijn korte lijnen
en nauwe samenwerking met huisartsen en andere deskundigen, maar ook met vrijwilligers en hun
organisaties. Hun werkwijze is vraag verhelderend
en oplossingsgericht, waarbij dus centraal staat
wat de vraagsteller precies wil/wat is het probleem;
wat kan deze zelf nog en wat zijn de mogelijkheden in zijn omgeving, familie, buurt (naoberschap).
Daarnaast organiseert het Dorpsteam jaarlijkse bijeenkomsten met deskundigen en telkens met een
ander thema zoals gezonde leefstijl, omgaan met
dementie etc.. Een viertal leden van de werkgroep is
naar de informatiebijeenkomst over nieuwe woonvormen in Udenhout geweest, die werd georganiseerd door KBO Brabant. Uit deze presentatie bleek
dat er vaak sprake is van particuliere initiatieven,
bereikbaar voor senioren met een meer dan modaal
inkomen. Als werkgroep hebben we informatie ingewonnen bij woningcorporaties “Mooiland” en
“Wonen Vierlingsbeek” in zake cijfers over sociale
woningbouw/sociale huurwoningaanbod. “Wonen
Vierlingsbeek” gaf aan dat er voldoende aanbod
aan huurwoningen is in Overloon (223 woningen,
waar van 58 specifiek voor ouderen). Gemiddeld 3
tot 4 reacties komen er op een woning die zij adverteren en dat er soms meerdere malen geadverteerd
moet worden. In de werkgroep hebben we ook gesproken over het welzijn van de bewoners van de
‘Derpshei’
In Overloon is vanuit Sociom zorgcoördinator Diny
Kuppen werkzaam. Zij heeft wekelijks een spreekuur in het gezondheidscentrum. Gesprek gehad om
meer bekendheid te geven aan haar werkzaamheden opdat de drempel voor de senioren verlaagd
wordt om naar haar toe te komen met zorgvragen.
KBO-Overloon heeft op de woensdagochtend in het
gemeenschapshuis de PIT een inloopochtend een

soort huiskamer, maar daarvan maken maar weinig senioren gebruik. Op grond hiervan is besloten
om eens te onderzoeken naar de behoefte aan een
laagdrempelige huiskamerfaciliteit of buurtcafé en
vanuit de KBO zal gekeken worden wat mogelijk de
oorzaak is dat de inloopochtend zo weinig senioren trekt. Daarnaast zijn er 4 leden van de werkgroep zich gaan oriënteren waar een huiskamerproject nu vanaf februari 2019 draait. Het betreft een
laagdrempelige inloop in een sfeervolle huiskamer
ingericht in een ruimte (voormalige boerenschuur)
achter een café in de kern van het dorp. Vrijwilligers
runnen het project. De huiskamer is 5 middagen
per week open. Men kan er kaarten, een spelletje
doen of lezen, tv kijken of fotoboeken inzien etc.
We gaan ons ook nog oriënteren op langer lopende
huiskamerprojecten. Op 7 november is er een gezamenlijk overleg geweest met alle werkgroepen uit
de dorpen in de gemeente Boxmeer samen met de
stuur groep. Hier kwam naar voren dat erin alle dorpen over dezelfde initiatieven en problemen wordt
gesproken. Wonen heeft daarbij in veel dorpen bijzondere aandacht, ook het welzijn van de ouderen
heeft de aandacht. Hoe nu verder met de werkgroep. Het is niet gemakkelijk een perfecte oplossing te vinden om de groep ouderen te faciliteren
over wonen zorg en welzijn. Uitgangspunt moet
zijn het boek van Henk Geene (naoberschap). Bewustwording hoe de toekomst er uit zal gaan zien
zal een belangrijke taak zijn. Mensen informeren
over veranderingen zodat ze beter besluiten kunnen nemen over hun eigen toekomst. Medio April
2020 zullen we met aanbevelingen komen naar de
gemeente, tevens zal er begin 2020 nog een informatie middag/avond plaats vinden over wonen,
zorg en welzijn, waar deskundigen op dat gebied
aanwezig zullen zijn.


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 dinsdag 10 december, aanvang 19.30 uur in gemeenschapshuis 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 gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs
gesteld.
Noteer deze datum alvast in uw agenda en kom genieten van de sfeervolle nummers die deze avond
gezongen zullen worden. Misschien neemt u iemand mee die ook een lichtpuntje en verrassing kan
gebruiken!?
Tot ziens op 10 december bij ‘WINTERSURPRISE’ !!!

9

‘CLOSE TO CHRISTMAS’
Door Oker, Confetti en
MMSK – 18 december in
de foyer van de schouwburg in Venray.

U bent van harte welkom om te komen genieten
van een mooie, gezellige, muzikale avond. Tot ziens
op 18 december!!

Zang & theatergroep Oker zal op 18 december een
optreden verzorgen in samenwerking met Closeharmonygroup Confetti uit Venray en MMSK (muziek, mars en show korps), ook uit Venray.
Dit concert zal plaatsvinden in de foyer van de
schouwburg in Venray.
Aanvang 19.30 uur, de foyer is open vanaf 19.00
uur. De entree bedraagt € 5,00.

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

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl
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Geweest: notariskantoor Teeuwen uit Boxmeer en K & K Bewindvoeringen uit Boxmeer.
Notaris Teeuwen heeft ons voorlichting gegeven over het testament (dat pas in werking treedt
bij overlijden) en het levenstestament (dat regelt
de zaken gedurende het leven, wanneer iemand
wilsonbekwaam is, bijvoorbeeld bij dementie). Hij
behandelde de verschillen hiervan en vertelde waarom het verstandig is om deze te laten opstellen. Het
belangrijkst argument is dat je zodoende de regie
in eigen hand houdt; jij bepaalt wat er gebeurt of
juist niet gebeurt.
Als je niet meer je eigen financiën kunt regelen, kan
een bewindvoerder je daarbij helpen. Bart van den
Heuvel en Ivon Creemers van K & K Bewindvoeringen Boxmeer vulden het tweede deel van deze bijzonder interessante avond. De kantonrechter kan
een bewindvoerder toewijzen aan een persoon,
maar ook een familielid of een vriend kan om hulp
vragen voor iemand die ze kennen en die niet in
staat is om zijn of haar eigen financiën op orde te

houden met de nodige gevolgen.
Mensen die een schuldproblematiek hebben lossen
dit meestal na een tijd weer op, met hulp van een
bewindvoerder, ook al kan dit jaren duren. Anderszins zijn er ook mensen die nooit in staat zullen zijn
om hun eigen financiën te kunnen regelen, denk
hierbij aan mensen met een verstandelijke beperking, mensen die verslaafd zijn aan drugs, mensen
met niet aangeboren hersenletsel. Zij zullen langdurig, zo niet levenslang begeleiding op financieel
gebied nodig hebben.
Een bewindvoerder helpt echter ook personen met
een (groot) vermogen, die dat zelf niet meer kunnen beheren.
Een bewindvoerder kan ook als executeur benoemd
worden. Hij of zij voert dan uit wat in een testament
staat bij overlijden, of wat in een levenstestament
staat als iemand wilsonbekwaam is.
Je kunt ook bij hen terecht als je vragen hebt over
zorgkwesties, bijvoorbeeld wat de eigen bijdrage is
als je naar het verzorgingstehuis moet gaan.

KNVB ACADEMIE:
Basis opleiding jeugd voetbal trainer/coach
In september hebben 14 vrijwilligers van SSS’18 deelgenomen aan
de curcus verzorgd door Tom Assel van de KNVB. Met veel enthousiasme werd op
3 avonden geleerd om aan de slag te kunnen als
beginnend trainer / coach bij een pupillenteam.

varingen gedeeld en kregen de cursisten hun certificaat uitgereikt. Dit gebeurde in de kantine van
Excellent, onze buren uit Oploo. Ook zij waren blij
met de 9 cursisten vanuit hun vereniging. De technische commissie van de jeugdafdeling zal zorgdragen voor verdere ondersteuning op het veld voor
deze groep nieuwe trainers.

Maandagavond 18 november werden de eerste er-

Namens SSS18 hebben deelgenomen: Martijn Haverkort, Niels Hendriks, Paul de Haas, Nick Martens,
Rene Marcellis, Tom Vogelsangs, Karin Broeren, Mario Elbers, Nico Jans, Noud Cornelissen, Joris Gerritsen, Ferry Nabuurs, Edmund Willems en Willem

Verstraaten (laatste drie personen ontbreken op de
foto).
Wij wensen de trainers / coaches veel succes en plezier toe!
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Sporten in Blacklight
Tussen Kerst en Nieuwjaar

Korfbal

Tennis
Zaalvoetbal Volleybal
27 december

28 december

28 december

29 december

OPEN

ZAALVOETBAL

DARTTOERNOOI
28 december

TOERNOOI
met afterparty in sportcafé
29 december om 12.00 uur

Blacklight Lasergame

Teamtournament

30 december van 10.00 tot 23.00 uur

BILJARTTOERNOOI
9 t/m 30 december
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Raaijhal Overloon bruist van diverse
spectaculaire evenementen
tussen Kerst & Oudjaar
Van 27 t/m 30 december worden er in de Raaijhal
diverse uiteenlopende sportieve- leuke- spectaculaire evenementen georganiseerd. Dit jaar alweer
voor de 4e keer “de Sporten in blacklight dagen”.
Volleyballen, korfballen, voetballen en nieuw dit
jaar, tennissen en dat allemaal in een bijna donkere hal, onder het genot van gezellige muziek! De
Raaijhal wordt hiervoor volledig verduisterd met alleen UV-verlichting. De belijning, netranden, ballen,
korven en goals worden beplakt met fluoriserende
materialen. Door UV-light kun je dit dus allemaal
wél zien maar verder is het in de hal relatief donker.
Programma:
• Vrijdag 27 december: van 10.00 tot 22.00 uur
blacklight Korfbaltoernooi voor E t/m A jeugd
• Zaterdag 28 december: van 10.00 tot 17.00 uur
blacklight Zaalvoetbaltoernooi voor JO 8 t/m JO
12jeugd
• Zaterdagavond 28 december: NIEUW, blacklight
Tennistoernooi van 18.00 t/m 22.30 uur voor jeugd
met ouders en beginners t/m geoefende tennissers
• Zaterdagavond 28 december: vanaf 19.30 uur
Darttoernooi in het sportcafé voor volwassenen.
• Zondag 29 december: van 12.00 tot 18.00 uur Zaalvoetbaltoernooi voor senioren. Deelname vanaf
18 jaar, niet in blacklight

• Maandag 30 december: NIEUW, van 10.30 tot
23.00 uur wordt dit jaar voor de 1e keer een Lasergame toernooi georganiseerd. De Raaijhal wordt
hiervoor omgetoverd tot een spectaculaire Lasergame arena waar je kunt lasergamen m.b.v. professionele laserguns in een donkere hal, voorzien
van UV lampen, lasers, rookkanonnen en obstakels, waarachter je je kan verstoppen. Uiteraard
zal spannende muziek hier ook niet aan ontbreken om het allemaal nog spectaculairder te maken! Teams, bestaande uit 5 personen kunnen zich
hiervoor aanmelden. Een absolute aanrader dus
om hieraan mee te doen!
• Maandagavond 30 december: vanaf 19.00 uur
vindt de finale plaats van het Eindejaar Biljarttoernooi, dat 9 december begint en waaraan 8 poules
van 4 personen in de voorrondes zullen strijden
welke beste 4 biljarters er uiteindelijk naar de finale gaan en strijden om de felbegeerde “Pollekes
Bokaal”.
Meer informatie over bovenstaande evenementen
en inschrijven kan via de website van de Raaijhal:
www.raaijhal.nl/evenementen.
Wanneer je wilt komen kijken ben je uiteraard van
harte welkom!
Entree: gratis.
Alvast prettige feestdagen gewenst en tot ziens in
de Raaijhal.

• Zondagavond 30 december: van 19.00 tot 22.00
uur blacklight Volleybaltoernooi voor ongeoefende- en geoefende teams en A/B jeugd
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Het biedt extra comfort en woonplezier voor de
bewoners. Ik maak in overleg verschillende
schema’s waarmee men bijvoorbeeld een bepaalde
sfeer in huis kan creëren of alle zonwering sluiten.”
Zijn expertise gaat verder dan de standaard elektra
installaties,
want
ook
voor
ICTen
beveiligingstechniek draait hij zijn hand niet om.
Frank Abels uit Overloon is werkzaam als
elektromonteur bij Van Gemert Installatiegroep in
Overloon.

De week van Frank…
Normaliter is Frank vaak aan het werk in
bedrijfspanden, maar de afgelopen tijd heeft hij
toevallig ook gewerkt in twee luxe woningen in
Ysselsteyn en Boxmeer.

Frank: ”Het thema van deze week was domotica,
want in beide huizen heb ik dat erin gebouwd. In dit
geval heb ik met name gezorgd dat de verlichting,
zonwering en binnentemperatuur op afstand te
besturen zijn.

Oefenen, testen en fouten maken
Frank is begonnen als leerling bij van Gemert
Installatiegroep, nu zo’n tien jaar geleden. “Na het
afronden van de opleiding elektromonteur heb ik
diverse cursussen gedaan, waaronder het
programmeren
van
domotica
systemen.
Uiteindelijk heb ik het ook in mijn eigen huis
ingebouwd en daar heb ik erg veel van geleerd. Dan
heb je ook de tijd om te oefenen, testen en fouten
te maken om er vervolgens weer van te leren. Dat
doe ik liever bij mezelf dan bij een klant.” lacht hij.
Steeds meer verandert zijn dagelijkse werk in ICT
gerelateerde werkzaamheden. “Ik beleef daar veel
plezier aan, vooral als je dan een hele dag codes
hebt getikt en het werkt dan ook zoals je dat voor
ogen had.”
Meesterstukje
“In eerste instantie had ik gekozen om te werken in
de interieurbouw, maar ik vind het veel leuker als er
iets beweegt of verandert door wat ik heb gemaakt.
Interieurs bouwen is mooi, maar daar houdt het dan
ook mee op in mijn ogen. Als we weer een
meesterstukje bij een bedrijf of woning hebben
afgeleverd, dan ben ik daar echt trots op.”

www.vangemertbv.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
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KBO – OVERLOON
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KALENDER VAN ACTIVITEITEN

in De Pit. Start bij voldoende aanmelding. Opgave
via flyer, welke begin december verschijnt.

Woensdag 4 en 11 december Verkoop (uitsluitend
voor leden van KBO Overloon) van toegangskaarten
van de Bonte Aovend van de Huibuuke van vrijdag
7 februari. In de foyer van de Pit op beide woensdagen 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
flyer, welke begin december verschijnt.
Maandag 13 januari 2020 Workshop: Schrijf je mee?
Met Femke “Ontmoet” van 19.30 uur tot 22.00 uur

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. Belangstellenden voor deze beurs kunnen zolang de voorraad
strekt gratis toegangskaarten krijgen bij het bestuur. Openingstijden zijn van 10.00 uur tot 17.00
uur.

Overloonse Bridgeclub
Tijdens de 4e zitting waren de 3 sterkste in de gele
lijn:
1 Corrie Hartong & Math Keulards
68.68%
2 Bér Poels & Harry Willems
59.17%
3 Tonny van Ham & Mieke Stappers
55.31%
3 Marijke van den Boom &
Aike van Glabbeek
55.31%
In de rode lijn:
1 Mien Kuenen & Truus Stiphout
2 Tineke & Jan Donath
3 Luus van Son & Thom Kuijpers
In de groene lijn:
1 Miny & Wiel Verhoeven
2 Nelly & Piet Botden
3 Mia Henckens & Jac van der Voorn

60.31%
59.17%
57.81%
60.68%
59.79%
57.39%

In de 5e zitting waren de 3 sterkste paren in de gele
lijn:
1 Bér Poels & Harry Willems
64.24%
2 Corrie Hartong & Math Keulards
61.81%
3 Jo de Backer & Jos van de Pas
58.68%
3 Truus Kusters & Bert Vloet
58.68%
In de rode lijn:
1 Paul Vloet & Leo Crompvoets
2 Ricky Henckens & Leny Jansen
3 Door van Tartwijk & Peter Basten

65.28%
62.85%
5.56%

In de groene lijn:
1 Miny & Wiel Verhoeven
2 Thea Peters & Tonnie Polman
3 Thea Waterreus & Mien Hegger

68.42%
60.83%
58.07%

HET WEER
November vrij normaal.
Herfst iets te zacht en nat.
Deze op een na laatste maand van
het jaar is meteen zonloos van start gegaan.
Overigens de hele eerste novemberweek was het te
somber, vrij zacht, maar ook wat aan de natte kant.
Vanaf de 9e haalden we de 10-gradengrens niet
meer, al werd het wel wat vriendelijker, met duidelijk meer zon en ook een aantal droge dagen. Op
zondag 10 november beleefden we de eerste heldere novemberdag.
Ruim een week later regende het flink en haalde
ik op maandag de 18e de grootste dagsom in deze
maand. Tijdens een totaal verregende dag bracht

het ruim 15 mm neerslag in de regenmeter. Nadien,
weer bijna een week, wat droger.
De laatste week werd het weer duidelijk wisselvalliger en volgden de ene na andere storing elkaar snel
op. Zeker niet verwonderlijk, want nog nooit was
de gemiddelde luchtdruk zo laag als in deze slachtmaand. Het record stamt uit het jaar 2000, toen het
gemiddelde bleef steken op 1003.5 hecto-pascal.
Ondanks de lage barometerstand kon ik op de 25e
de derde heldere dag in deze maand noteren.
Daarmee is het aantal zonuren nog boven normaal
uitgekomen. Totaal 77 uren;
normaal is 66 uren. De gemiddelde temperatuur
bedraagt 6.3 graden. Precies normaal ten opzichte
van het langjarig gemiddelde. De hoeveelheid aan
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Heerlijke 100%
blauwe bessen PRODUCTEN en NOTEN

HAARWERKEN VOOR
ALLE HAARPROBLEMEN

met mooi haar meer
zelfvertrouwen!
MEER INFO?
BEL ONS OF KIJK OP DE SITE
BETROKKEN | PERSOONLIJK | KWALITEIT
BETROUWBAAR | ERVAREN | PROFESSIONEEL

Natuurpraktijk Vellir &
Zoutkamer Overloon
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
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Praktijk voor natuurgeneeskunde:
Zouttherapie, acupunctuur,
massage, SCIO biofeedback
Iris Vella Bamber
Holthesedijk 6
5825JG Overloon
06 81 48 05 51
info@natuurpraktijkvellir.nl
www.vellir.nl
maandag t/m vrijdag op afspraak

neerslag komt uit op 72 mm. Nauwelijks anders dan
van normaal gemeten.
Over de hele herfstperiode is de temperatuur op 11.0
graden uitgekomen. Terwijl 10.4 graden normaal is
en komt daarmee net buiten de top 10 terecht. Aan
nattigheid hadden we geen gebrek. Vooral op de 1e
oktoberdag toen ik ruim 45 mm heb afgetapt. Daardoor is het herfsttotaal opgelopen tot 240 mm en
dat is bijna 40 mm meer dan normaal. Desondanks is
het toch nog zonniger geworden dan we normaal
mogen verwachten. Nu 345 uren, tegen 325 uren.
Inmiddels zijn we aan de eerste meteorologische

Agenda
2019
8 december
KBO en SWOGB, Uit op zondag
met zanggroep “Midlife”, de Pit,
14.30 - 16.00 uur
10 december
Oker, Palet en Logeko, Wintersurprise, de Pit, 19.30 uur
11 december
OVO, Workshop: sieraden maken
bij De Passand, Vertrek 18.30 uur
vanaf kerkplein
12 december
EHBO, herhalingsles, Partycentrum 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, aanvang: zie uitnodiging
18 december
Oker, deelname concert CLOSE
TO CHRISTMAS, Foyer Schouwburg Venray, 19.30 uur
19 december
KBO, Kerstviering, de Pit, 12.00
uur
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

wintermaand begonnen. De start was wat aan de
koude kant, maar al snel keerde de wisselvalligheid
terug.
Hoe het verder gaat met het weer in onze regio
kun je vernemen als je afstemt op radio MAASLAND
FM 89.6. Dagelijks ben ik te horen en wel om 12.30,
13.30 en ook in de avond om 17.15 uur. Later nog
herhalingen.
Ook via radio VENRAY FM 90.2, zowel in de ochtend
als in de avonduren.
Weerman Bert Vloet

2020
5 januari
Huibuuke, Liedjesmiddag en uitkomen 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, Partycentrum 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, Partycentrum 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 kerkplein
7 februari
Huibuuke, Bonte Avond, de Pit,
20.00 uur

8 februari
Huibuuke, rondbrengen Huiwage
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 optreden van De VeltOp, de Pit, 20.00
uur
13 februari
EHBO, herhalingsles, Partycentrum 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: flessen e.d. oppimpen 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
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Aan:
Betreft:

alle abonnees
verhoging abonnementsprijs

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de abonnementsprijs van Ons Eigen Erf verhoogd van
€ 13,50 naar € 15,- per jaar. Sinds 2008 is de abonnementsprijs niet meer verhoogd. Vanwege diverse
prijsstijgingen in de afgelopen jaren zijn wij genoodzaakt de prijs nu aan te passen. Vanaf eind januari
2020 wordt dus jaarlijks voortaan € 15,- automatisch geïncasseerd; degenen die geen automatische
incasso hebben verzoeken wij hiermee rekening te houden.

Ook adverteren in de KerstEindejaarsuitgave? (1-12)
Iedereen in Overloon ontvangt dan deze
uitgave, dus 100 % bereik !
Geïnteresseerd ?
Stuur een bericht naar:
advertentie@onseigenerf.nl
PS Uiteraard niet bedoeld voor onze vaste
adverteerders.
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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: internationale 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, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
25 maart
OVO, Thema-avond: Conny Weerenpas, 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
9april
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
11 april
Muziekavond met Túfaranka uit
Tsjechië en Freunde Echo
18 april
Fanfare, Concert met fanfare St.
Nicolaas uit Broekhuizen, in Melderslo, 19.30 uur
18 april
De Pit Theater, “Duivelsbrug” –
Mannen van Naam, 20.00 uur

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: pleegkinderen door Ribicon jeugdzorg, de
Pit, 20.00 uur
24 april
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
30 april
OVO, Reisje: ’t Veluws zandsculpturenfestival, Vertrek 08.00 uur
vanaf kerkplein
6 mei
OVO, Fietsen met Marjo, de Pit,
19.00 uur
13 mei
OVO, Excursie: escape room, Vertrek 18.00 uur vanaf kerkplein
14 mei
EHBO, herhalingsles, Partycentrum 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, Openluchttheater
21 juni
Lekker Loën, Plein Museumpark,
11.00 - ca. 17.00 uur
23, 24 en 25 juni
Zonnegroet, 14e Rolstoeldriedaagse
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
1 november
Kindermarkt
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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Extra openingstijden in de
decembermaand:
Zondag 8 december:

12.00u tot 17.00u

Maandag 9 december:

12.00u tot 18.00u

Vrijdag 13 december:

08.30 tot 20.00u

Zondag 15 december:

12.00u tot 17.00u

Maandag 16 december:

12.00u tot 18.00u

vrijdag 20 december:

08.30u tot 20.00u

Zondag 22 december:

12.00u tot 17.00u

Maandag 23 december:

12.00u tot 18.00u

LET OP! Op dinsdag 24 december,
kerstavond, zijn wij geopend
van 08.30u tot 16.00u
VANAF WOENSDAG 23 DEC. T/M
DONDERDAG 2 JANUARI ZIJN WIJ
GESLOTEN IN VERBAND MET
AANVOER VAN BLOEMEN.
VANAF VRIJDAG 3 JANUARI ZETTEN
WIJ DE BLOEMETJES WEER BUITEN.
WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN GOED 2020!
BLOEMS OVERLOON

VENRAYSEWEG 7

0478-641890

5825 AA OVERLOON

INFO@BLOEMS-OVERLOON.NL

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

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.
Wegens werkzaamheden
kan er in week 50 en 51
niet worden getankt.

Tot wel 50% korting

De shop is wel normaal

kerstartikelen

geopend

op veel kado en

Vierlingsbeekseweg 13 5825AS Overloon Tel: 0478 642472
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Los onderstaande 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 8 december 2019.
De prijzen worden deze keer beschikbaar gesteld door
DA Drogisterij & Parfumerie.
De winnaar
D
i
van d
de vorige
i k
keer,
Kruiswoordpuzzel 20-11:
Hubert Jacobs
(RESTARIA LOON).
De woorden zitten horizontaal, verticaal
en diagonaal in alle richtingen in de puzzel
verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen.
Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende
letters vormen achter elkaar gelezen de
oplossing.
ABEEL
BLAUW
BOETEN
CANADA
CLEANER
ENTREE
GINDS
HENGST
LASSO
LATEX
LEESMAP
NAAST
OMINEUS
PAARS

RELSCHOPPER
RIVAAL
SATESAUS
SCHELPENZAND
SNOER
SPIREA
STAAL
TAKEL
TIBET
VERSOEPELING
WITHEET
ZEELT
ZEILMAKER

C
R
E
P
P
O
H
C
S
L
E
R

A
L
E
E
S
M
A
P
U
A
D
E

N
C
T
E
B
I
T
T
A
N
A
O

A
A
M
L
H
N
E
L
S
B
O
N

D
N
A
Z
N
E
P
L
E
H
C
S

A
U
E
S
H
U
N
E
T
E
O
B

W
R
R
T
T
S
L
G
A
E
Z
X

G
N
I
L
E
P
E
O
S
R
E
V

I
W
P
V
A
L
E
K
A
T
P
O

N
O
S
A
A
C
L
E
A
N
E
R

D
M
R
E
K
A
M
L
I
E
Z
S

S
S
O
S
S
A
L
A
A
T
S
T

Gezonde verse maaltijden aan huis!

€ 6,39 per maaltijd, geen bezorgkosten.

edward@etenmetgemak.nl | www.etenmetgemak.nl
0478 - 820994
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Yoga &
Energetische
therapie
www.karinmanders.nl

  



schrijf@karinmanders.nl
T 06 15597217


salon

Carolina

beauty & health

Kopij en Advertenties voor de
Eindejaarsuitgave van 18-12-2019:
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1
• ')*+&)''" 
1 
•  +.!++'$$+"*)+!*



)&*+)+-)$''&
$
  
...##)!"&&$

Indien mogelijk,
aanleveren uiterlijk 10-12

Open ook een
betaalrekening
bij de bank met
de hoogste
waardering.
Bron: Consumentenbond juni 2019


Coppis & Cruijsen Assurantie Adviseurs V.O.F.
Stevensbeekseweg 2
5825 JC OVERLOON
T (0478) 64 13 01
E info@coppis-cruijsen.nl
I www.coppis-cruijsen.nl
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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 2020:

€ 15,00

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

18 december
11 december 20.00 uur
indien mogelijk eerder

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

