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In gesprek met… Lia Kuenen

Elk jaar lukt het de redactie 
van Ons Eigen Erf weer een ta-
lent in Overloon te vinden dat 
graag voor de voor- en achter-
kant van de kerstuitgave wil 
zorgen. Dit jaar geen schilderij, 
maar verrassend mooie kera-

mische beelden van de hand van Lia Kuenen-Dinghs. 
Veel inwoners van Overloon kennen Lia wellicht nog 
als leidster van Peuterspeelzaal ’t Smurfje. In de 25 jaar 
dat ze daar werkzaam was heeft ze heel veel kinderen 
uit Overloon onder haar hoede gehad. Toen ze 12 jaar 
geleden stopte bij de peuterspeelzaal sloeg ze de weg 
van de kunst in. Lia is geboren in het Limburgse Cas-
tenray, maar woont al 40 jaar met haar man Harry aan 
De Kleffen, ze heeft twee zoons, een schoondochter en 
drie kleinkinderen. 

‘Creatief ben ik eigenlijk heel 
mijn leven al, maar sinds ik 
gestopt ben als leidster bij de 
peuterspeelzaal heb ik me he-
lemaal toe kunnen leggen op 
mijn hobby’s’, steekt Lia en-
thousiast van wal. Tegenover 
ons zit een veelzijdig iemand. 
Onze eerste vraag is natuur-
lijk ‘hoe is de liefde voor het 
maken van keramiek beelden 
ontstaan? “Ik bezocht jaren 
geleden de kunstroute in St. 
Anthonis en kwam daar in 
aanraking met deze tak van 
sport. Het sprak me zo aan dat 
ik een cursus ben gaan volgen. 
Na wat omzwervingen uitein-
delijk weer teruggekomen bij 
Carla Rovers in Wanroij waar 
ik nog steeds (in blokken van 10 lessen) hiermee bezig 
ben”. Lia heeft nooit exact in haar hoofd wat ze gaat 
maken, dat werkt niet volgens haar. Het resultaat is 
meestal anders dan de gedachte. Laat je leiden door je 
handen, dat geeft de mooiste resultaten is haar credo. 
Wel is terug te zien in haar werken dat Lia werkt met 
een lijnenspel. ‘De eenvoud geeft juist kracht, daar hou 
ik van’, licht ze toe. De vogel op de voorkant is hier een 
voorbeeld van. ‘Je begint te boetseren en dan is dit het 
eindresultaat’. Dit klinkt alsof zoiets in een avond ont-

staat, maar niets is minder waar. 
‘Eerst wordt het beeld geboetseerd uit klei. Vervolgens 
wordt het beeld uitgehold. Dat wil zeggen dat het 
weer in stukken gesneden wordt en die stukken wor-
den uitgehold hetgeen noodzakelijk is voor het bak-
proces. Het beeld wordt weer in elkaar gezet en gaat 
de oven in. Hierna volgt het glazuren. Geen kwestie 
van een kant en klare glazuur aanbrengen. Nee, hier 
wordt gewerkt met oxides waardoor een chemische 
reactie ontstaat. Het resultaat is daarom altijd verras-
send’. 

Een ochtend per week is Lia te vinden bij ’t Helder 
om te beeldhouwen. Dit is heel iets anders dan het 
maken van beelden van klei. Hier wordt uit een stuk 
steen een beeld gehouwen. Bij zachtere steensoorten 

door middel van schuren 
en bij hardere steensoorten 
wordt met hamer en beitel 
gewerkt. En in haar overi-
ge vrije tijd is Lia bezig met 
vilten, breien, schilderen, of 
met het knutselen met haar 
kleinkinderen. Die zien haar 
graag komen met de tas vol 
knutselspullen en meestal 
ook wel met één of meerde-
re ideeën. 

De afgelopen jaren heeft Lia 
op verschillende locaties ge-
exposeerd. De laatste keer 
was tijdens het festival Schijt 
aan de Grens bij ’t Helder in 
Overloon. Ook waren haar 
werken eerder te zien bij 
o.a. Juul Baltussen in Wester-
beek tijdens de Kunstroute

St. Anthonis, bij de kerstcultuurmarkt in Bakel en in 
Griendtsveen. Vaak met de beeldhouwclub, maar soms 
ook individueel. Verkopen van haar werken doet ze 
niet actief omdat ze er eigenlijk geen afstand van kan 
doen. Maar, als er serieuze belangstelling is dan valt er 
altijd over te praten. 

Op de voor- en achterpagina zijn werken van Lia te 
zien, uitgezocht door de redactie van Ons Eigen Erf 
omdat ze zo mooi zijn, vindt u niet?
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Het mag geen naam hebben

Zit je ergens mee - meld het bij die Blom van de politie…!

Julian de nieuwe Rick, of misschien wel de nieuwe Tiësto…?

Een heel Evangelie…, die kerkberichten.

Oliebollen - nu ook in het buitengebied! Die mensen weten niet wat hen overkomt - misschien ‘n ge-
bruiksaanwijzing bijsluiten…?

Knal het jaar uit - nu het nog mag

Van de redactie

Het tweede decennium sinds 
2000 zit er alweer bijna op. Met 
rasse schreden komt 2020 op ons 
af. Dit jaar hebben we de omslag 
van de kerstuitgave een geheel 
andere vorm gegeven. Het is Lia 

Kuenen die met haar keramische beelden zowel de 
voor- alsook de achterkant voorzien heeft van af-
beeldingen van haar werken. Op de vorige pagina 
staat het gesprek dat de redactie met haar heeft ge-
had.

Het kerstverhaal is dit jaar geschreven door Erik van 
den Dungen, directeur van het Oorlogsmuseum en 
ook lid van de Dorpsraad. Hij is alweer een hele tijd 
woonachtig in Overloon. Leest u zijn kerstverhaal 
op pagina 13,  het is zeker de moeite waard.

Er is dit jaar weer veel gebeurd in Overloon. Het 
feest van de carnaval op het plein voor de kerk op 
de 11de van de 11e is als een bom ingeslagen. Het 
was dit jaar voor de eerste keer op een doorde-
weekse dag. We moesten afwachten of dit ook een 
succes zou worden,  maar daar is geen twijfel meer 
over. Hans Teunissen mag de nieuwe Prins Carnaval 
zijn en zijn begin was spectaculair. En waarom bent 
u zo goed op de hoogte van al het nieuws in Over-
loon? Juist, dat komt door de talrijke medewerkers
die betrokken zijn bij de totstandkoming van Ons
Eigen Erf. Ton Janssen, onze man in Londen, voelt
telkens opnieuw weer feilloos aan hoe de redac-
tie ons blad wil laten verschijnen. De mensen van
Multicopy maken de druk uitstekend en onze trou-
we groep bezorgers zorgt ervoor dat u de uitgave
telkens opnieuw in uw brievenbus ontvangt. Ook
danken wij Auke Numan en zijn medewerkers van
Maurix tweewielers. Zij zorgen er al jaren voor dat
er keurig afgetelde stapeltjes klaarliggen voor de
bezorgers. En mocht u Ons Eigen Erf onverhoopt

niet in uw brievenbus ontvangen hebben, dan kunt 
u altijd bij hen binnenlopen. Dit jaar zijn verschil-
lende foto’s gemaakt door Tiny Willems. Wij zijn blij
dat Tiny bereid is de taak van fotograaf op zich te
nemen nadat Wil Hüsken vorig jaar is gestopt. Ook
bedanken wij de adverteerders, en de sponsoren
van de 2-wekelijkse puzzel weer hartelijk voor hun
betrokkenheid.

Het is ook alweer een jaar geleden dat ons redac-
tielid Henk Henckens overleden is. Natuurlijk missen 
we hem nog altijd, maar gelukkig hebben we in 
Sjaak Verbeek een prima vervanger gevonden.

In verband met de privacywet is het niet meer mo-
gelijk om gegevens te krijgen van echtparen die een 
trouwjubileum vieren. Weet u iemand in uw omge-
ving die dit te vieren heeft?, geef het dan aan ons 
door. Wij nemen dan contact met hen op, en uiter-
aard is alles geheel vrijblijvend.

Al jarenlang ontvangt u Ons Eigen Erf voor € 13,50 
per jaar. Een klein smetje op het afgelopen jaar is 
dat we genoodzaakt zijn de abonnementsprijzen 
aan te passen. En zoals u zult begrijpen is dat in 
verband met de gestegen kosten. Wij proberen het 
abonnementsgeld zo laag mogelijk te houden en 
we zijn er trots op dat er sinds 2008 geen verhoging 
meer is geweest. Met ingang van 2020 zal het abon-
nementsgeld € 15,- bedragen. Bij de automatische 
afschrijvingen wordt dit automatisch aangepast. 
Mocht u het abonnementgeld zelf overmaken, past 
u dan het bedrag aan?

Tot slot hopen wij dat u met plezier dit dikke kerst-
nummer leest en wensen wij u allen hele fi jne feest-
dagen en een gezond en voorspoedig nieuwjaar!

Foto's omslag: Tiny Willems
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Kerkberichten

22 december – 11 januari

Zondag 22 december 10.30 uur
Vierde zondag van de Advent
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acolieten: Joep Smeets en Frans Kersten
Koor: Theobalduskoor

Intenties: nog niet bekend

Dinsdag 24 december 19.00 uur
Kerstavond
Gezinsviering, herdertjesviering met het thema “Op 
bezoek in de stal”.
Het Theobaldusgilde zorgt voor stemmige muziek, 
waarbij wij samen kunnen zingen.

Dinsdag 24 december 21.00 uur 
Kerstavond
Eucharistieviering
Voorganger: pater Baart s.c.j. 
Acolieten: Ans Abels en Wim Nabuurs
Met muzikale verzorging door Logeko
Intenties voor de beide vieringen op kerstavond en 
voor de viering op 1ste kerstdag:

Voor motivatie en inspiratie voor de vrijwilligers van 
onze parochie; de intenties zijn ook voor  Harrie en 
Marie Bardoel-van Duijnhoven, de familie van Keijs-
teren-van Hout-Schaminée, Frans Huisman vanwe-
ge zijn sterfdag, voor de beide broers Hans en Wim 
Wennink, Theo en Teng Cornelissen, Toon Cornelis-
sen en echtgenotes, Paul en Erik-Jan Cornelissen, Jo 
Albers en haar overleden familie, de overleden ou-
ders Hendriks-Daverveld.

Woensdag 25 december 10.30 uur
Hoogfeest van Kerstmis
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acoliet: Gerda Willems en Joep Smeets
Muzikale verzorging door het Theobalduskoor

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

en voor 2020 een vredig en vreugdevol nieuw jaar.

De deelparochieraad van de H. Theobaldusparochie

Wij nodigen iedereen uit om hierbij aanwezig te 
zijn. Kinderen mogen zelf meedoen op meerdere 
momenten in de viering. Want op bezoek gaan doe 
je op kerstavond niet alleen, zeker niet als er een 
heel bijzonder kindje geboren is. Dit bezoek is ook 
niet zomaar een bezoek!

De kerststal wordt opgebouwd

Uitnodiging voor de gebedsviering op kerstavond om 19.00 uur,
de herdertjesviering met muzikale verzorging door het

St. Theobaldusgilde, met als thema: 
OP BEZOEK IN DE STAL
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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 december op 28 decem-
ber,  worden de vieringen uitgezonden vanuit de 
kerk via het TV kanaal Omroep Land van Cuijk. U 
kunt via de Omroep Land van Cuijk, naar de uitzen-
dingen kijken. De uitzendingen 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 afstandsbe-
diening, Edutel, Fiber.nl, Stipte via kanaal 2186 en 
voor abonnees van Trined, via kanaal 521. De digi-

tale 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.  Vanuit de H. Theobalduskerk 
worden rondom Kerstmis de volgende vieringen 
uitgezonden:

Zondag 22 december 10.30 uur
Kerstavond 24 december 19.00 uur 
Kerstavond 24 december 21.00 uur
Eerste kerstdag 25 december 10.30 uur 
Zaterdag 28 december 19.00 uur
Zondag 29 december 10.30 uur

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 12 en 
19 januari bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf ver-
meld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze 
uiterlijk dinsdag 31 december op te geven.  U hebt 
daarvoor de volgende mogelijkheden: met een en-
velop 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 

(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

Zaterdag 28 december 19.00 uur
Gebedsviering
Koor: Palet

Zondag 29 december 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Ans Abels en Frans Kersten
Koor: Theobalduskoor

Intenties voor 28 en 29 december: Jos de Greef, 
Geert en Dora van Dijck-van Hout vanwege hun 
sterfdata

Zondag 5 januari 10.30 uur
Eucharistieviering en Kinderwoorddienst
Voorganger: nog niet bekend
Acolieten: Gerda Willems en Joep Smeets
Koor: Theobalduskoor

Intenties: Paul Cornelissen vanwege zijn sterfdag, 
tevens voor Erik-Jan Cornelissen

Kosterdienst
15 december – 21 december 
Tiny Willems, tel. 641814

22 december – 28 december tot 18.00 uur
Nelly van Gemert, tel. 642504

28 december bij de gebedsviering van 19.00 uur
Jos van de Pas, tel. 641268

29 december – 4 januari
Tiny Willems, tel. 641814

5 januari – 11 januari
Jan Hendriks, tel. 641753

12 januari – 18 januari
Nelly van Gemert, tel. 642504
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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.

De H. Theobalduskerk, de kerststal en de kerstgroep

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

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

In de kerk ziet u meerdere beelden. Allereerst in de 
genoemde kapel het neogotische beeld van onze 
patroonheilige, de H. Theobaldus. Theobaldus is in 
1017 geboren uit adellijke ouders in Provins in de 
Champagnestreek en werkte in de Luxemburgse 
Ardennen bij het kolenbranden. Het hoofdaltaar 
is geschonken door de R.K. Kolenhandelarenbond, 
die de H. Theobaldus als patroon had. Hij stierf als 
kluizenaar in Frankrijk in 1066. Theobaldus wordt 
aangeroepen tegen kinkhoest, koorts, zweren en 
eczeem. Vele wonderen en gunsten zijn op zijn 
voorspraak verkregen.

Vervolgens kunt u vier gepolychromeerde beelden 
van Leo Geurtjens uit Berlicum bewonderen voor-
stellende de H. Maria, de H. Jozef, de H. Antonius 
van Padua (eveneens een van onze patroonheili-

gen) en de H. Theobaldus. Eveneens treft u in onze 
kerk de beelden, in blank hout, aan van H. Hart, H. 
Theresia van Lisieux en H. Donatus, de bescherm-
heilige tegen bliksem, donder en onweer en an-
dere natuurrampen. P. van Dongen uit Oostrum is 
de maker van deze beelden. Hij is tevens de maker 
van onze kerstgroep. In 2008 zijn twee beelden aan 
onze kerk geschonken, voorstellende Franciscus van 
Assisi en Clara van Assisi.

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

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

De H. Theobalduskerk is in 2009 een rijksmonument 
geworden.

De kerststal en de kerstgroep

In de jaren 1963 tot 1965 is onze kerstgroep tot 
stand gekomen door de vrijwillige, spontane me-
dewerking van de parochianen. Zoals pastoor van 
Boxtel meerdere malen in zijn dagboek optekent 
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"geen collecte in de kerk, geen collecte aan de deur 
van de kerk, geen collecte huis aan huis, maar door 
giften die bij gelegenheid aan de pastoor overhan-
digd worden."

De kerststal bestaat uit prachtige, gebeeldhouwde 
houten beelden, geplaatst in een natuurlijke om-
geving met veel bomen en planten. De hoogtever-
schillen geven een wijds effect. Een echte knikengel 
houdt de wacht.

De kerk en de kerststal kunnen bezocht worden op 
eerste en tweede kerstdag

Woensdag 25 december van 13.00 tot 16.30 uur.
Donderdag 26 december van 13.00 tot 16.30 uur.
De kerststal zal, in overleg, ook te bezichtigen zijn 
tot zondag 5 januari

In januari a.s. wordt de actie Kerkbalans 2020 gehou-
den met als thema: “Geef voor je kerk”. De deelpa-
rochie Overloon sluit zich aan bij de landelijke actie. 
Zoals u wellicht bekend is, krijgt de kerk geen sub-
sidie en voor de inkomsten is men dan ook volledig 
afhankelijk van de fi nanciële bijdragen van betrok-
ken inwoners uit onze dorpsgemeenschap. Dit jaar 
is er voor gekozen om alle inwoners via een huis aan 
huis brief te benaderen. Deze brief zal helaas niet 
altijd bezorgd worden bij de inwoners die een “nee 
sticker” op hun brievenbus hebben. Daarom plaat-
sen wij deze brief eveneens in dit kerstnummer. Als 
u aan de Kerkbalans 2020 mee wilt doen, dan kunt
u onderstaand formulier invullen en bezorgen in de
brievenbus van de pastorie naast de voordeur of in
de daartoe bestemde bus achter in de kerk.

Op kerkelijk gebied is onze deelparochie het afge-
lopen jaar in rustiger vaarwater gekomen en zijn de 
perspectieven hoopvol. De samenwerking tussen de 
deelparochieraad en de leden van de voormalige 
beheercommissie is goed en erg constructief.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat we op de goe-
de weg zijn en vanuit dat vertrouwen vragen wij uw 
aandacht voor de actie Kerkbalans.

In onze huidige samenleving lijkt de kerk een steeds 
minder grote rol te spelen in ons dagelijks leven. 
Het kerkbezoek neemt af, tradities gebaseerd op 
onze kerkelijke achtergrond lijken van steeds min-
der belang. Het is echter belangrijk ons te realiseren 

dat ook onze kerkelijke gewoontes en gebruiken 
aan verandering onderhevig zijn. Een samenleving 
die zo sterk verandert zal ook op het vlak van religie 
en spiritualiteit veranderen. 

Als mensen de kerk niet meer bezoeken, betekent 
dat nog niet dat zij hun geloof aan de kant hebben 
gezet. Op tal van momenten in ons leven realiseren 
wij ons het nog aanwezige geloof. Natuurlijk bij in-
grijpende gebeurtenissen als geboorte, huwelijk en 
dood, maar juist ook bij gewone dagelijkse zaken 
die onze aandacht vragen. Vaak brengen deze mo-
menten in ons leven ons terug naar die kerk, naar 
het gebouw, naar de rust en sereniteit die er in huist. 
Dan realiseren wij ons hoe belangrijk deze plek is, 
dichtbij onszelf. Om deze plek te kunnen blijven 
bieden, voor iedereen op zijn/haar eigen moment 
in het leven, is er geld nodig. Geld om het gebouw 
te kunnen blijven onderhouden, waar wij bij elkaar 
kunnen komen, om te vieren en te rouwen. Wij krij-
gen geen subsidies van overheid of bisdom, maar 
zijn zelf verantwoordelijk voor het kerkgebouw en 
alle activiteiten die door de vele vrijwilligers ont-
plooid worden, elk moment weer dat iemand erom 
vraagt. Daarom is het voortbestaan afhankelijk van 
de inkomsten uit de actie Kerkbalans.

Met het strookje op pagina 7 kunt u aangeven op 
welke wijze u wilt bijdragen aan Kerkbalans: door 
middel van een doorlopende machtiging, een een-
malige machtiging of een eigen opdracht aan de 
bank. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toezegging kerkbijdrage Overloon

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

Adres:  ………………………………………………………………………………………………………………………

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

o  Doorlopende machtiging: Ik geef toestemming aan de parochie om vanaf het jaar 2020 ieder jaar
een bedrag van € ……….. van mijn bankrekening IBAN………………………………. af te schrijven.

o  Ik geef toestemming aan de parochie om in het jaar 2020 een bedrag van € ……….. van mijn bank-
rekening IBAN ………………………………… af te schrijven.

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

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

De enveloppen worden niet opgehaald. Wij vragen 
u vriendelijk het formulier in te vullen en op korte
termijn te bezorgen in de brievenbus van de pastorie 
naast de voordeur of in de daartoe bestemde bus
achter in de kerk.

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, 
kunt u contact opnemen met Anton Broekman 
(tel.0478-642078) of Wil Derks, (tel.0478- 852488).

Dopen

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

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

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

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

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

•  Wij willen met de doop onze dankbaarheid voor

de geboorte van ons kindje uitdrukken.
•  Als wij ons kindje niet laten dopen, kan het later

niet mee doen aan de andere sacramenten, bijv.
De eerste Communie.

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

Wanneer u uw kind wilt laten dopen meldt u dat 
aan bij het parochiesecretariaat tel: 0485-471246. 
Hier worden de eerste gegevens genoteerd en hier-
na wordt een afspraak gemaakt voor de doopvie-
ring. In het pastoraal team wordt bekeken wie in 
de gelegenheid is uw kind te dopen, waarbij zoveel 
mogelijk rekening wordt gehouden met uw voor-
keur qua datum (de doop vindt altijd plaats op een 
zondagmiddag). 

De priester die uw kind zal dopen komt bij u op 
huisbezoek voor een nadere kennismaking, tijdens 
dit bezoekje zal o.a. de inhoud van de doopviering 
ter sprake komen.  

Wij wensen jullie namens de doopwerkgroep Over-
loon hele fi jne dagen.
Ria Beckers 641223,  Astrid Weerts  642596,  Marian 
Hofmans 642526.
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De overledenen vanaf december 2018 tot december 2019

†  06-12-2018 Henk Henckens  68 jaar
†  12-01-2019 Dora van Dijck-van Hout 86 jaar
†  22-01-2019 Carla Op Heij 59 jaar
†  24-01-2019 Nelly Cornelissen-Hermans 82 jaar
†  19-02-2019 Wim Arts 92 jaar
†  26-02-2019 Nellie Derks-Klaassen 88 jaar
†  13-03-2019 Chris Vogelsangs-Verhoeven 70 jaar
†  14-03-2019 Martien van Veghel 93 jaar
†  17-03-2019 Harrie Peeters 78 jaar
†  29-03-2019 Miet Peeters-van de Beeten 89 jaar
†  17-04-2019 Sjef van Mil 79 jaar
†  11-05-2019 Erik-Jan Cornelissen 50 jaar
†  26-05-2019 Diny Hendriks-
  van den Boogaard 89 jaar

†  02-06-2019 Jac Henckens 85 jaar
†  09-06-2019 Gerrit Delauw 75 jaar
†  13-06-2019 Thea Martens-van Diesen 87 jaar
†  20-07-2019 Christ Wilmsen 85 jaar
†  31-07-2019 Wim Peeters 82 jaar
†  28-08-2019 Jos Verstraaten 83 jaar
†  31-08-2019 Wim van Son 80 jaar
†  11-09-2019 Piet Swinkels 90 jaar
†  18-10-2019 Jean Noten 76 jaar
†  21-10-2019 Jo van der Linden-
  van Herpen 90 jaar
†  02-11-2019 Wil Goemans 60 jaar
†  13-11-2019 Bertha Hendriks 92 jaar
†  28-11-2019 Albert Toonen 90 jaar

Ophalen Kaarsen

Tijdens de Allerzielen-
viering op 3 novem-
ber zijn kaarsen aan-
gestoken voor onze 
overledenen van het 
afgelopen jaar. Kaar-
sen met hun eigen 
naam. Deze kaarsen 

hebben gebrand onder de vieringen in de week-
enden van de maand november. Zij kunnen nu op-
gehaald worden om thuis verder te laten branden. 
Als u, als nabestaande, de kaars van uw overledene 
nog niet thuis heeft, kunt u deze ophalen tijdens 
de beide kerstdagen, 25 en 26 december, wanneer 
de kerststal bezocht kan worden tussen 13.00-16.30 
uur. Ook na de vieringen in december en bij de in-
loopochtend, dinsdags van 10.00 – 11.30 uur.

KERKHOFREGLEMENT VOOR DE PAROCHIE OVERLOON 2020
Er is onlangs een nieuw kerkhofreglement opge-
steld. Dit concept is ter goedkeuring aangeboden 
aan het bisdom. Als het nieuwe reglement is goed-
gekeurd, wordt het geplaatst op de website van de 
parochie (www.theobaldusparochie.nl).

Tarieven 2020

De tarieven voor 2020 zijn nog niet bekendgemaakt.
Als deze bekend zijn, worden zij geplaatst op de 
website van de parochie (www.theobaldusparo-
chie,nl)

Uitnodiging voor de peuter/kleuterviering
op 2de kerstdag 11.00 uur in de

H. Antonius Abt kerk te St. Anthonis

Beste ouders, opa’s en oma’s,

Ook dit jaar is er weer een 
peuter/kleuterviering op 2de 
kerstdag in onze parochie Ma-

ria Moeder van de Kerk. Alle jonge kinderen mogen 
(als ze willen verkleed ) als een persoon uit het kerst-
verhaal naar de kerk komen om daar samen naar 
een eenvoudig kerstverhaal op hun niveau te ko-
men luisteren en mee te doen. We zingen samen en-
kele voor u bekende kerstliedjes. Tijdens de viering 
mogen de kleinste kinderen gewoon rondlopen en 

is er een hoekje waar ze kunnen kleuren. Uiteraard 
zijn oudere broers en zussen ook van harte welkom.

Rond 11.30 uur is er de mogelijkheid om samen nog 
na te praten onder het genot van een kopje koffi e 
of thee met wat lekkers. Voor de kinderen is er ran-
ja. En kunt u nog eens rustig de kerk bekijken.

Wij, pastoor Van der Sluis en Gerda Willems, hopen 
velen van u, net als afgelopen jaar, weer te mogen 
ontmoeten om samen even stil te staan bij de ge-
boorte van Jezus Christus.
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Uitnodiging voor de kinderwoorddienst op zondag 5 januari a.s.
aanvang 10.30 uur in de H. Theobalduskerk te Overloon.

Beste ouders/verzorgers en 
kinderen van groep 1 t/m 
groep 8,
Wil je samen met andere 
kinderen ook meedoen in de 
Kinderwoorddienst: kom ge-
rust eens meedoen. De kin-
deren die komen vinden het 
altijd erg gezellig. Je mag 
ook kinderen meebrengen, 

je hoeft niet gedoopt te zijn. Iedereen is van har-
te 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: Een ster wijst de 
weg.

Jullie hebben vast wel eens van de drie koningen 
gehoord die de ster volgden op weg naar Bethle-
hem. Weet je nog waarom ze op weg waren, en 
waar naartoe? Vandaag vieren we het feest van die 
drie koningen ook wel met een moeilijk woord het 
feest van de openbaring des Heren. Je mag vandaag 
verkleed als koning naar de kerk komen. Benieuwd 
wat we nog meer gaan doen? Kom 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 ge-
wone 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 of via
gerdawillemsjanssen@hotmail.com
Tot dan allemaal.

De volgende kinderwoorddienst is op zondag
2 februari 2020

Nominatie voor de Venrayse cultuurprijs voor Schijt aan de Grens!

Half november werd bekend gemaakt dat Schijt 
aan de Grens genomineerd is voor de Venrayse cul-
tuurprijs. Schijt aan de Grens, met dit jaar als thema 
Zalige Zonde, is het gratis toegankelijke culturele 
festival in de regio, waar de ‘grens’ centraal staat. 
Verrassende acts zoals graffi tikunstenaars, dj’s, ver-
halenvertellers, bands, beeldend kunstenaars, dans, 
culinaire tentjes, poëzie, straattheater en nog veel 
meer stonden voor de bezoeker klaar. Het festi-
val vindt tweejaarlijks plaats op 3 locaties: Venray, 
Geijsteren en Overloon, en is daarmee ook letterlijk 
grensoverschrijdend.

Maar terug naar de nominatie: in de media ver-
scheen een foto van twee super trotse bestuursle-
den, die meteen aangaven dat zij maar een heel 
klein deel zijn van Schijt aan de Grens. De nomina-
tie is dan ook voor de hele organisatie: honderden 
vrijwilligers én deelnemers die telkens weer keihard 
werken en ervoor zorgen dat er een fantastisch fes-
tival wordt neergezet. 
Op zaterdag 28 december is het zover en zal in de 
schouwburg in Venray een deskundige jury bekend 
maken wie de cultuurprijs gewonnen heeft. Ook 
het publiek kan een stem uitbrengen op zijn favo-
riet, dus mocht u Schijt aan de Grens een warm hart 
toedragen, stem dan op ons. Gratis tickets voor die 

avond kunt u bestellen via de site van de Schouw-
burg.

https://www.culturavenray.nl/de-cultuurprijs
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Toerklub Overloon wenst iedereen
een fi t en gezond 2020

De Toerklub weet altijd een mooie mix te vinden tus-
sen gezelligheid en sportiviteit. In 2019 zijn mooie 
tochten in de omgeving afgewisseld met sportie-
ve hoogtepunten zoals een meerdaagse fi etstocht 
in juni in de Vogezen en natuurlijk de bevrijdings-
vuur-rit van Caen naar Overloon in oktober. Ook 
het ATB weekend evenement midden oktober was 
populair met ruim 600 deelnemers. 
Ook binnen de club waren er leden om in 't zon-
netje te zetten. Tijdens de feestavond kregen Joost 
en Carin Jenniskens de Jan Arts bokaal voor hun 
langjarige inzet in diverse commissies van de TKO 
waaronder de kledingcommissie en het clubblad de 

Trappende Trim-
mer. Ook werd Ro-
land Beukema in 
't zonnetje gezet 
voor 25 jaar lid-
maatschap en vele 
jaren sponsoring 
van de TKO. Re-
centelijk nog werd 
bij de seizoenswis-
sel Eric Verbrug-
gen verkozen tot 
w e g k a m p i o e n 
2019. Zijn inzet, 
sportiviteit en so-
ciale manier van 
fi etsen met oog 
voor de ander, 
werd geroemd.  

Al deze activiteiten zijn alleen maar mogelijk door 
onze sponsors en vrijwilligers. Wij willen hen dan 
ook hartelijk danken en wensen iedereen fi jne 
feestdagen en een gezond 2020! En let op: het vol-
gende evenement staat er al weer aan te komen: 
op zondag 19 januari wordt de Coppis en Cruijsen 
Veldtoertocht verreden. 
Wil je graag een paar keer vrijblijvend meefi etsen? 
Dat kan op elk niveau. Stuur dan even een berichtje 
via https://www.toerklub.nl/contact/

Joost & Carin Jenniskens 

Eric Verbruggen

Neejs van Wie wá bewaart

Allerurst wille weej 
òllie laote wiëte det 

'r wer 'n neej thema òp de site stöt. Hiëlemól ien 
de sfi er van de tied van 't jaor. 't Göt ovver Kersmis, 
hoewel as ge de titel laest, zeuj 't ok zoë má ovver 
de ZOO kunne gaon. Laest en luuster mar 's wat 
Hetty Coppis dor ovver te zegge/schriêve het. 
Waor is de kemeel?

Verder zien weej biëstig gröts det we genominierd 
zien vör de Dr. Peelen stimulieringspries. 't Moie is 
det we 50% kans hebbe um die te winne! Helaas 
kunde nie òp òns stemme, want de winnaar wört 
bepóld dör 'n deskundige en wiêze jury. 11 janne-
warie huure we mier, nog efkes afwâchte dus!

Trugkiêkend òp 't afgeloëpe jaor kunne we alliën 
mar tevreeje zien: 
•  Ònze woordeliest is dör 't jaor hin goêd ángevuld,

mit dank án alle ándragers en ònze klankbord-
groep van seniore, die we móndeleks spraeke.

•  We hebbe mitgedaon án de Bônte Aovend dör
vier betaekenisse van moie Lónse woorde ien 'n
quiz te verpakke. Vanzelfspraekend was d'r mar
iën goei antwoord per woord.

•  Verder hebbe we twië kier de workshop Lóns prao-
te gehâlde. Ien 't begin van 't jaor vör de Jeugdcar-
neval en pasgeleeje vör de volwassene. De reacties
ware enhousiast en beej genoeg belangstelling
hâlde we 't gewoën nog 'ne kier. 'n Verslag dorvan
stöt òp de homepage van de site.

Ok 't kòmmende jaor bliêve weej òns baest doên 't 
Lónse dialect waerm te hâlde, beejèn te zuûke, te 
beware en òp te slaon. 't Zeuj hartstikke moi zien as 
gillie òns dorbeej zut wille helpe. Dus... wette 'n moi 
woord of 'n uutdrukking, die nog nie ien de woor-
deliest stöt, stuurt òns dan 'n mailtje.

Fijne Feestdage en wies wer 's!
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Bedankt!

Onder leiding van onze nieu-
we regisseur, Marja Witlox, 
brachten we in november 

meermalen de klucht ‘Een dubbele agenda’ op de 
planken. We beloofden het publiek een avondje 
heerlijk, ongecompliceerd lachen. En gelachen werd 
er, gelukkig! 

We kregen veel positieve reacties na afl oop, zoals: 
“Leuk en goed gespeeld”, “Dit is het mooiste stuk 
dat jullie ooit gespeeld hebben”, 
“wat een hoop tekst voor Agnes, 
dat ze dat kan onthouden” , “Die 
gezíchtsuitdrukkingen” en “Ik ben 
al vaak naar een toneelvoorstelling 
geweest, maar heb nog nooit zo ge-
lachen”. 

Na zoveel maanden repeteren, bij-
schaven en puntjes op de i zetten, 
blijft het altijd spannend hoe het 
publiek zal reageren. Goed dus… 
Wij zijn blij dat velen hebben geno-
ten van onze voorstelling. Wij heb-
ben het met veel plezier gespeeld. 
Dank dus voor uw komst en uw 
waardering! 

Ook willen we via deze weg ieder-
een bedanken die op ons heeft ge-
stemd tijdens de Rabobank Clubkas 
Campagne 2019. Dit leverde ons het 

mooie bedrag op van € 556,82. Deze steun in de rug 
kunnen we goed gebruiken.

In het nieuwe jaar gaan we aan de slag met de voorbe-
reidingen voor alweer de derde Lónse Huiskamerthe-
atertour. Daar hoort u te zijner tijd uiteraard meer over. 
Rest ons nog om u een gelukkig en gezond nieuw-
jaar te wensen. Graag tot ziens in 2020!

Het Overloons Toneel  

LOGEKO

Bestuur leden en dirigent van Zangvereniging LOGEKO
wensen U fi jne Kerstdagen en een

liefdevol, gezond en muzikaal 2020. 

Als wijkagent wil ik zijn 
waar ik hoor te zijn; in de 

wijk. Door de reorganisaties binnen de Nationale 
Politie zijn er echter steeds minder politiemen-
sen waarmee het brede scala aan politiewerk 
moet worden uitgevoerd. Dat houdt helaas in, 
dat wij als wijkagenten ook vrijwel enkel nog in 
de noodhulpsurveillances worden gepland. Dit 
betekent dat wij ons werk in de wijk met re-
gelmaat moeten afbreken omdat wij naar een 
(spoed)melding moeten. Ik hoop, dat u daar 
begrip voor op kunt brengen, het zijn krachten 
waarop wij helaas geen invloed hebben. Daar 
waar mogelijk probeer ik in de wijk en er voor 
u te zijn. Dus mocht u ergens mee zitten, iets
willen melden of bespreken laat het mij weten!

Wij hebben u als burger hard nodig als onze extra 
oren en ogen. Dus ziet u iets verdachts, schroom 
niet om dit te melden 0900-8844 of 112.

Verder wil ik u goede feest-
dagen toewensen en een vei-
lig 2020! 

Met vriendelijke groet, uw 
wijkagent Janne Blom 
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Kerstverhaal

Het ritme van de seizoenen hoort voor mij tot de 
stille schoonheid van het leven. Als je in april, mei de 
A73 afkomt en via de Vierlingsbeekseweg het dorp 
inrijdt, juicht je het frisgroen tegemoet. Dat frisse 
groen langs de weg wordt volgroen naar de zomer 
toe, voordat eind augustus de verkleuring begint. 
Eerst denk je nog dat je het verkeerd ziet, maar het 
is onmiskenbaar de herfst die inzet. Ondersteund 
door wind en regen breekt dat ene jaargetijde aan 
dat korte metten maakt met de voorgaande twee. 
Een zucht wind en het eerste verkleurde blad valt. 
Eiken houden lang stand, maar ook die moeten uit-
eindelijk leren om los te laten. De geur van de herfst 
maakt me blij en ik verplicht mezelf, als ik buiten 
ben, om minstens tien keer die lucht van rottend 
blad diep door mijn neus in te ademen.

Zo rond half november heeft de kleurenpracht zich 
verruild voor geel en bruin blad op de grond en 
gaan we ons langzaam opmaken voor de grande fi -
nale. Het glazen huis, de nachtmis of de Top-2000, 
ieder heeft zo wel z’n eigen ijkpunt aan het eind 
van het jaar. Ze lijken ergens wel op elkaar, in die 
zin dat ze stuk voor stuk een moment van verbon-
denheid bieden. Een gelukzalig gevoel dat ideali-
ter nog wordt afgebiesd met een paar centimeter 
sneeuw waaronder alle problemen, groot en klein, 
even verdwijnen. Níet dat ze zijn opgelost – maar je 
ziet ze gewoon even niet.

Ook een hecht gezin, goede buren, of soms toch die 
verre vrienden, voor wie we in het zicht van kerst 
onze huizen versieren, bieden verbondenheid. Maar 
achter die kerst-façade schuilen soms ook mensen 
die zulke verbondenheid níet kennen. Die in stilte 
hun eenzaamheid ondergaan en voor wie kerst niet 
snel genoeg voorbij kan zijn. Het staat nergens aan-
geplakt, maar diep in je hart weet je het.

Voor eenzame mensen hoef je nooit ver te gaan. 
Je kunt denken aan een weduwe in de buurt, een 
vluchteling die in het AZC zit, maar ik denk even 
aan een vriendelijke oude(-re) man. Of eigenlijk 
eerst aan zijn moeder. Ze was 28 jaar, had haar man 
verlaten en kreeg een relatie met een soldaat, die 
rond Dolle Dinsdag ook uit weer haar leven ver-
dween. En zij zat daar op een kar in Grave en werd 
kaalgeschoren. Haar zoon, nu 78, kent die geschie-
denis wel, alleen was hij toen te klein om het echt 
méé te krijgen. Maar zijn moeder raakte door die 
afstraffi ng zo getraumatiseerd dat zij haar kinderen 
niet meer kon opvoeden. Hij, zijn twee broertjes en 
zijn zusje, kwamen in een weeshuis terecht en zaten 
daar hun hele verdere jeugd. 

De band met zijn moeder herstelde zich niet en de 
oorlog bleef zo voor altijd in zijn leven. Maar je 
merkt dat vrijwel niet aan hem. Zoals je trouwens 
aan zoveel mensen niet merkt wat voor rugzak zij 
meedragen – het leven laat immers niemand onbe-
roerd. Je geeft je nare ervaringen een plek en gaat 
verder. Als de dagen dan korter worden en we meer 
bínnenshuis leven dan daarbuiten, dan zitten veel 
mensen met hun nare ervaringen alléén op de bank. 
En kan de eenzaamheid snoeihard toeslaan.

Ik neem me voor om tegen Kerst even wat extra 
aandacht aan die man van 78 te schenken. En terwijl 
ik dat bedenk, schrik ik van mezelf. Moet ik me dat 
echt voornemen? Zou het geen automatisme moe-
ten zijn om naar de ander om te zien? Dat is vast 
geen grote opgave. Verbeter de wereld en begin 
bij jezelf, maar hoe doe je dat eigenlijk? Het wordt 
hoog tijd om van Oud naar Nieuw wat bakens te 
verzetten. Ooit ben ik zelf 78, hoop ik, en zijn er dan 
mensen die met mij hun seizoenen willen delen.

Erik van den Dungen 

Het bestuur en leden van de
Overloonse Vrouwen Organisatie
wensen u fi jne kerstdagen en een

goed en vooral gezond 2020.
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De titel van de fi lmavond op 
29 januari 2020 gehouden in 
Museumzicht zal zijn: “Green 
Book” uit 2018

Een inspirerend, hartverwar-
mend en waar gebeurd verhaal 

over de hechte vriendschap tussen een uitsmijter 
(Viggo Mortensen) en concertpianist (Mahershala 
Ali) die gedwongen worden hun verschillen opzij te 
zetten om de meest onvergetelijke reis van hun le-
ven te maken. Wanneer pianist Don Shirley in 1962 
op zoek is naar een lijfwacht voor zijn tournee door 
het zuiden van Amerika, komt hij in contact met Tony 
Lip. Een Italiaans-Amerikaanse uitsmijter die graag 
wat wil bijverdienen. Samen reizen ze door verschil-
lende ‘blanke’ staten aan de hand van een speciale 
reisgids (The Green Book) die hen informeert over 
plekken waar Afro-Amerikanen welkom en veilig 
zijn. Tijdens hun reis worden zij geconfronteerd met 
hun tegengestelde persoonlijkheden, gevaar en ra-
cisme maar ook met onverwachte menselijkheden 

en een volle dosis humor. Om veilig thuis te komen, 
zullen zij hun verschillen aan de kant moeten zetten 
en er ontstaat een bijzondere vriendschap.

Over wolven en grenzen

Zo oud als de mensheid is heeft hij bij het eerste 
gevoel van eigendom meteen het idee gehad dat 
te moeten beschermen. De eerste vuurstenen vuist-
bijlen waren belangrijk bezit om te overleven en 
werden zorgvuldig bewaard. Maar langzaam gaat 
de mens over van jagen en vissen naar landbouw 
en worden grond en vee het belangrijkste bezit. Pas 
met het ontstaan van de eerste vormen van land-
bouw in Nederland zo’n vijfduizend jaar geleden 
ontstaat het gevoel van eigendom over grond. En 
dan ook dat we de grens van het perceel duidelijk 
zichtbaar moeten maken. Het gevoel van eigendom 
is eerst nog vaag, maar later wordt het duidelijk in 
grote eenheden vooral bij de adel en de horigen die 
het land bewerken.

Maar belangrijker nog dan de vijand van de akker 
weg te houden, was om de wilde dieren en dan 
vooral wolven en herten er van af te houden. Prik-
keldraad bestond nog niet. Dus de wilde dieren van 
de akker houden moest op een andere manier. En 
dat gebeurde met hagen in allerlei vormen en ma-
ten. Vaak bestonden ze uit een dichte wirwar van 
bomen en doornige struiken die, door er regelmatig 
hout uit te kappen, jong (en dicht) en in gevlochten 
staat werden gehouden. De schrik over wolven zat 
er goed in. Nog in 1815 werden er 3 gesignaleerd 
rond Overloon en werd een grote jachtpartij gemo-
biliseerd.  Daarna zijn er nooit meer gezien, tot voor 
een paar jaar terug. Rond Kerst 2018 trok weer de 
eerste wolf vanuit de Maasduinen over de Maas en 
via Boschuizerberger naar het zuiden.

Ook rond Overloon zie je veel restanten van de ha-
gen die ons eens beschermden tegen de wolf. Als je 
de Pritterweg afl oopt en zo’n 50 meter na het asfalt 

links het bos in gaat, dan zie je een rechte wal, met 
daarop in een rij, vreemd gevormde eiken: restanten 
van een dichte haag die ooit de wilde dieren van de 
akker moesten weren. Nu hoeven we ons niet meer 
zo’n zorgen te maken om een paar wolven, maar is 
het in andere delen van de wereld waar op grote 
schaal muren gebouwd worden om de ander buiten 
te houden. Een beetje primitief is het wel…

Gert-Jan Nabuurs 
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Uitnodiging ‘Aftrap Nacht van Een Goei Leven 2020’

In juni 2020 wordt voor de derde keer op rij Midzo-
mernacht gevierd in het hele Land van Cuijk tijdens 
‘de Nacht van Een Goei Leven’.  Na het succes van 
afgelopen jaar hebben ondernemers en organisato-
ren besloten het evenement, dat drie dagen duurt, 
een vervolg te geven.

Midzomernacht op bijzondere locaties
De kortste nacht van het jaar valt in 2020 in het 
weekeinde van vrijdag 19 tot en met zondag 21 
juni. Op bijzondere locaties worden grote en klein-
schalige activiteiten georganiseerd. Op het water, in 
de bossen, langs de velden en aan dorpspleinen is 
van alles te beleven op het gebied van water&na-
tuur, kunst&cultuur en eten&drinken.
In vorige edities waren dat o.a. Bourgondische di-
ners in historische gebouwen, hofjes en tuinen, di-
ners op de pontveren van de Maas, lichtkunst, mu-
ziek- en bierfestivals, food-pleintjes en -markten, 
Drijf-in fi lm op het water, nachtwandelingen en nog 
veel meer.

Drie themadagen
Dit jaar is gekozen voor kwaliteit boven kwantiteit. 
Elke dag zal een ander thema het unieke karakter 
van het Land van Cuijk in de spotlights zetten, te 
weten: kunst&cultuur, natuur&water en eten&drin-
ken. Bezoekers zullen aan de hand van elk thema 
verborgen pareltjes vinden die het mooiste laten 
zien van wat onze regio te bieden heeft.  In de pro-
grammering is ruimte voor grote en kleine initiatie-
ven die aan elkaar gekoppeld worden.

Uitnodiging om mee te doen
Een Goei Leven is een beweging, een samenwer-
king van ondernemers, organisaties, verenigingen, 
onderwijsinstellingen en gemeenten in het Land 
van Cuijk om het Land van Cuijk op de kaart te zet-
ten. Ze willen daarmee laten zien dat de regio ‘een 
prachtige plek is om te wonen, te werken en te ge-
nieten.’  

De Nacht van Een Goei Leven biedt ondernemers 
de gelegenheid om aan te haken bij dit Land van 
Cuijk-brede evenement. Op woensdag 22 januari 
zal er een bijeenkomst zijn voor initiatiefnemers, 
platforms, ondernemers en andere geïnteresseer-
den bij de Lamperse Hei in Wanroij. 

Aanmelden initiatiefnemers
Iedereen die mee wil doen, denken of helpen is van 
harte welkom op deze aftrap avond. Je kunt je aan-
melden per mail naar Piet Verbeeten: vieren@goei-
leven.nl

Plaats: de Lamperse Hei in Wanroij
Tijd: woensdag 22 januari 2020 om 19:30 uur tot ca. 
21.30 uur

Aan: alle abonnees
Betreft: 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.
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TE KOOP AAN BOSRAND: 
lief vrijstaand HUISJE

• in renovatie

•  met bio-voedselbosje in aanleg
(opp. perceel 842m2)

•  bijzonder lage servicekosten:
€ 450 in 2018, incl. afvalstoffen-
heffi ng en rioolbaatbelasting

•  € 135.000 of hoogste bieder, lager
of hoger

•  Informatie + afspraak voor be-
zichtiging via Funda:

•  www.funda.nl/recreatie/over-
loon/huis-87917266-helder-
se-duinen-52/

Ons mam is rustig in haar slaap overleden 

Lies Visser-van Glabbeek 
echtgenote van 

René Visser † 

* Overloon, 10 december 1945
† Well, 12 december 2019

Adam en Carla 
 Niels, Menno 

Oscar en Sonja 
 Merlijn, Borus 

Jeroen en Natalie 
 Kas, Pleun, Tim 

Correspondentieadres: 
Dorpstraat 6 
5862 AE  Geijsteren 

Het afscheid en de crematie hebben op dinsdag 
17 december in besloten kring plaatsgevonden. 

DDee  LLóónnssee  BBiieebb  eenn    

PPeettrraa  BBeerrkkeerrss  vveerrtteelllleenn::  

‘‘WWiinntteerrvveerrhhaalleenn  oopp  ddee  hheeii’’  

‘Sneeuw, sneeuw!’, riep Oscar blij uit toen hij uit zijn slaapkamerraam naar 
buiten keek. De hele wereld was die nacht wit geworden. Zo snel Oscar kon, 

kleedde hij zich aan en rende naar buiten. Het was wit, zover hij kon kijken! Het 
leek wel of hij midden op een grote slagroomtaart stond!  

Wat doe jij het liefste wanneer er zo’n lekker pak sneeuw voor je ligt? 

Vrijdag 17 januari 2020 
14.30 uur – 16.00 uur 
Speeltuintje aan de Raaijweg 
Voor kinderen en hun ouders en verzorgers  
Ook niet-leden zijn van harte welkom 
Gratis activiteit 

Na afloop is er voor iedereen warme chocolademelk en wat lekkers 
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Nieuws van de Verjaardagenactie

In november zaten er veel sto-
ringen in de lucht, volgens onze 
weerman in de vorige uitgave van 
Ons Eigen Erf. Nou, daar was voor 

de Verjaardagenactie niets van te merken. Het was 
voor ons beslist een zonnige maand. In de slacht-
maand was de buit voor het kinder- en jeugdwerk 
in ons dorp maar liefst € 416,55!

We zijn benieuwd naar uw gulheid in december en 
hopen ook in 2020 weer op u te mogen rekenen, 
weer of geen weer. Hartelijk dank voor uw bijdrage 
en volgend jaar weer meer nieuws van…

Stichting Verjaardagenactie Overloon 

Het Sint Theobaldusgilde wenst iedereen 
hele fijne feestdagen en de allerbeste wensen
voor 2020.
We hopen dat we, net als al de afgelopen jaren, ook in 
2020 weer op uw steun mogen rekenen en dat  ook u
weer kunt en blijft genieten, op wat voor gebied dan ook, van 
ons Sint Theobaldusgilde.

De leeje en gâstschriêvers van de dialectwerkgroep
Wie wá bewaart

wense òllie allemól
goeie kerstdaag en

’n zalig neejjaor mit veul Lóns 

Inloopspreekuur wwz-coördinator
in medisch centrum d’n Bônd

Sociaal werker van Sociom, wo-
nen welzijn en zorg Diny Kup-

pen heeft wekelijks een inloopspreekuur bij huisarts 
van den Boom. Elke maandag van 8.30 uur tot 10.30 
uur.

Iedereen kan door omstandigheden in een kwets- 
bare positie terecht komen. Als proble-
men zich op- stapelen, kan de wwz-co-
ordinator ondersteuning bieden en 
informatie en advies geven over on-
der- werpen als wonen, welzijn, zorg, 
fi nanciële regelin- gen enz. Het bevor-
deren en in stand houden van de eigen 
regie en verantwoordelijkheid is ons 
uit- gangspunt. Met als doel, zo lang 
mogelijk zelfstan- dig kunnen blijven 
wonen en leven.

De wwz-coördinator kent de weg in de huidige wet- 
en regelgeving en is onafhankelijk. Zij werkt samen
met andere deskundigen zoals huisartsen, wijkver- 
pleegkundigen, woningcorporaties, ouderenver- 
pleegkundigen en vrijwilligers zoals de vrijwillige 
ouderenadviseurs.

Heeft u een vraag en woont u in de ge-
meente Boxmeer, neem dan contact op 
of loop gerust eens binnen in de prak-
tijk van dr. Van den Boom. (U hoeft geen 
patiënt te zijn van dr. Van den Boom.)

Diny Kuppen is te bereiken via Sociom 
T 0485-700500
dinykuppen@sociom.nl
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IN VERBAND MET de Kerstvakantie 
IS HUISARTSENPRAKTIJK MOOIJ  GESLOTEN OP :

 Maandag 30 december t/m vrijdag 3 januari  

Voor waarneming bij uiterste Spoedgevallen kunt u bellen van
8.00-17.00 uur met onderstaande arts

Achternaam letters A t/m J
Dokter vd Boom
Tel. 0478-641202

Achternaam K t/m Z
Dokter Mosch-van de Born

Tel.0478-631315

Voor uitsluitend spoedwaarneming tijdens avond, nacht/weekend en feestdagen
mag u bellen met de Centrale huisartsenpost: 0900-8880. 

  
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! 

BBeeddaannkktt  vvoooorr  uuww  vveerrttrroouuwweenn!!  
WWiijj  wweennsseenn  uu  aalllleenn  hheellee  ffiijjnnee  FFeeeessttddaaggeenn  

eenn  eeeenn  ggooeedd  eenn  ggeezzoonndd  22002200!!  

TTwweeeeddee  KKeerrssttddaagg  2266  ddeecceemmbbeerr  KKEERRSSTTCCOONNCCEERRTT  
DDoooorr  PPaauull  VVeennss  eenn  HHeerrmmaann  VVeerrhheeiijjeenn  --  1155..0000  uuuurr    

66  jjaann..  SSttaarrtt  nniieeuuwwee  yyooggaaggrrooeepp  ddoooorr  KKaarriinn  MMaannddeerrss  
1122  jjaann..  CCrreeaattiieeff  vvoollkkssmmuuzziieekkccoonncceerrtt  ddoooorr  LLuuuukk  

LLeennddeerrss                                        1155..0000  uuuurr  

MMeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee  vviinnddtt  uu  oopp  ddee  wweebbssiittee  

Hervertoning fi lm
van het Toneelspel “Dat Dorp bestaat niet meer” opgevoerd door HOT in 1994

 n.a.v. verhalen van Overloners over de bevrijding van Overloon.
Agnes van Loon zal wederom voorafgaand een korte inleiding verzorgen.

U bent allen van harte welkom!
Waar: De Pit Wanneer: zondag 12 januari Tijd: 13.30 uur tot 16.00 uur

Kosten: gratis entree Vrijwillige bijdrage mag
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Stemmers gezocht voor de speeltuin
Gewoon Buiten te Overloon

Wij doen mee aan een wedstrijd en maken kans op 
€ 1500,- extra naast € 1000,- die we sowieso krijgen 
van de KNHM: 
Heel veel stemmers gezocht (van 8 december 2019 
tot 8 januari 2020):
•  Ga naar de site van https://www.kernmetpit.nl/de-

fault.aspx
•  Klik op “stem op je favoriete project”
•  Voer je mailadres in
•  Kies voor de provincie Noord-Brabant
•  Kies dagbesteding gehandicapten
•  Verzenden

World of welcome:
Vind jij ook dat Nederland te weinig oog heeft voor 
mensen met een handicap, breng dan een stem uit 
op ons project: een SAMENspeeltuin voor ieder-
een, Gewoon Buiten te Overloon. Onze speeltuin 
is het decor voor een inclusieve samenleving. Vele 
speeltoestellen zijn gericht op alle kinderen, zoals 
onze ouder-kindschommel, onze zandbak, onze 
picknicktafels, het podium, onze eyecathers met 
een rolstoelvriendelijke valondergrond. Je kunt het 
niet bedenken of wij hebben eraan gedacht. Men-
sen met welke beperking dan ook, doen er bij ons 
toe. Ook zijn er speciale paden aangelegd die goed 
aansluiten bij de prachtige bosrijke omgeving waar 
verbondenheid het sleutelwoord is. Dit alles is niet 
alleen de reden dat wij meedoen aan de wedstrijd 
kern met pit, wij hebben nog veel meer te bieden 
op onze ontmoetingsplek. Wij bieden namelijk leer-

lingen tussen de 13 en 17 jaar oud (hun ontwikke-
lingsleeftijd is lager) een stageplek. De leerlingen 
hebben een afstand tot een reguliere arbeidsmarkt, 
ondanks hun eigen kwaliteiten en talenten. De leer-
lingen verrichten daar allerlei werkzaamheden, vuil-
niszakken vervangen, vegen, houtsnippers harken, 
bladeren verwijderen, planten water geven enz 
enz. Op deze manier snuffelen zij aan een mogelijk 
toekomstige werkplek. We noemen dit leren op lo-
catie, een soort voorbode van een echte werkplek. 
Niet afgezonderd van de maatschappij, nee midden 
in de maatschappij, tussen de bezoekers. Zij doen 
werknemerservaringen op, zoals samenwerken, 
ontvangen en omgaan met kritiek, verdelen van 
energie over het hele dagdeel, correct omgaan met 
materiaal enz. Verder werken de leerlingen aan hun 
persoonlijke leerdoelen en worden zij zich bewust 
hoe belangrijk het is om goed onderhoud te ple-
gen in dit geval aan een speeltuin. Buiten dit om is 
het beleven van plezier in de buitenlucht aan deze 
leren op Locatie ook erg belangrijk. Alle betrokken 
partijen zijn tevreden met dit project, oftewel: het 
mes snijdt aan twee, misschien nog wel meer kan-
ten. Wij laten met ons project zien dat deze mooie 
mensen meetellen in onze maatschappij. Verbon-
denheid daar staan wij voor. Dit geldt niet alleen 
voor verbondenheid tussen valide en minder valide 
mensen, maar ook tussen jong en oud, rijk of arm, 
eenzaam, werkloos en ook je kleur en afkomst doen 
er niet toe. Iedereen hoort erbij of je nu geel, rood, 
bruin, zwart of wit bent.

Jaarlijkse oliebollenactie SJIL!

31 december is het zo ver, dan komt SJIL weer huis aan huis om 
de lekkerste oliebollen te verkopen. Vanaf 10:00 uur starten de 
routes, dus dan kunt u ons verwachten.

Nieuw
Dit jaar zal SJIL voor het eerst ook Huis-aan-huis gaan verko-
pen in het Overloonse buitengebied! Zo kan iedereen er van 
genieten. Met de opbrengsten kan SJIL weer een aantal leuke 
activiteiten organiseren voor de Lónse jeugd.
Tot 31 december!''
Alvast bedankt.

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

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

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

Uw Kerstboom
wordt samen met de
gft-afval container

opgehaald op 
donderdag 9

of vrijdag 10 januari.

De papieren
Afvalkalender 2020

valt rondom de Kerstdagen 
op uw deurmat.

Helpen jullie mee
bierdoppen/metalen deksels/

waxinelichthouders en alle metalen 
schroefdoppen sparen voor

stichting Energy4All?

Zij zetten zich al jaren in voor
een medicijn voor

energiestofwisselingsziekten.

Inleveradres: Ellen Hofmans, 
Schaartven 4 Overloon, 642526
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DJ Workshop deelnemer Julian krijgt ‘les’ van Rick van der Kroon

Afgelopen kermis deed Ju-
lian Janssen op zaterdag 
mee aan de DJ workshop. 
De DJ workshop had als doel 
om de jongeren een extra 
event te bieden tijdens de 

kermis. Julian vond het zo leuk dat hij graag wilde 
doorgaan. Hij mag daarom na de carnavalsoptocht 
op zondag, in de blauwe zaal draaien. Om hem te 
helpen voorbereiden, ging hij maandag 9 december 
langs bij Rick van der Kroon. 

Julian vond het naar eigen zeggen ‘helemaal gewel-
dig’. “Belangrijk is om goed te kijken wie je gasten 
zijn”, volgens Rick. “Draai muziek die bij hen past. 
Dan kom je al een heel eind.” Verder hebben Rick 
en Julian geoefend met het mixen van nummers en 
hoe je met verschillende effecten werkt. En ook hoe 
de nummers soepel in elkaar over gemixt moeten 
worden. Kortom: een zeer geslaagd vervolg op de 
kermisworkshop! Rick: namens Julian, de dorpsraad, 
de werkgroep De Lónse Kermis en De Huibuuke be-
dankt voor je hulp. 

En Julian kun je dus zien optreden in de blauwe zaal 
na de optocht met carnavalszondag. 

Gezondheid, voorspoed en veel geluk ieder jaar,
dat is wat we wensen aan elkaar.
Deze wens is natuurlijk erg fi jn,
maar er zijn altijd dagen die minder goed zijn.
Wat we wel aan elkaar kunnen geven,
is echte vriendschap in het leven.
Vriendschap vol liefde, geduld en verdraagzaamheid,
geef het door en we raken het nooit meer kwijt.
Want als je dit durft  te blijven geven,
komen vrede en geluk vanzelf in ons leven.
Dit is wat de Zonnegroet vrijwilligers jullie willen wensen,
dus geef het door aan alle mensen.

Bestuur en Vrijwilligers 
de Zonnegroet Overloon Holthees Smakt

Bestuur en collectanten van de
Stichting verjaardagenactie Overloon

wensen iedereen een prettige verjaardag,
prettige kerstdagen en een voorspoedig 2020.
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Wat we wel aan elkaar kunnen geven,
is echte vriendschap in het leven.
Vriendschap vol liefde, geduld en verdraagzaamheid,
geef het door en we raken het nooit meer kwijt.
Want als je dit durft  te blijven geven,
komen vrede en geluk vanzelf in ons leven.
Dit is wat de Zonnegroet vrijwilligers jullie willen wensen,
dus geef het door aan alle mensen.

Bestuur en Vrijwilligers 
de Zonnegroet Overloon Holthees Smakt

Bestuur en collectanten van de
Stichting verjaardagenactie Overloon

wensen iedereen een prettige verjaardag,
prettige kerstdagen en een voorspoedig 2020.
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Boompjes kerstmenu 5 gangen € 69
- Wintergroenten
- Langoustine / mierikswortel / bloemkool
- Tarbot / snert / roggebrood / spek
- Haas / rode kool
- Kerstdessert

Dutch Cuisine kerstmenu 7 gangen € 85
- Wintergroenten
- Langoustine / mierikswortel / bloemkool
- Tarbot / snert / roggebrood / spek
- Kalkoen / aardpeer / zwarte knoflook
- Foie Royale / aardappel / winter truffel
- Haas /  rode kool
- Kerstdessert
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Zondag 5 januari: Jubileum Liedjesmiddag!!

Zouden er nog Overloners zijn die nog nooit op de 
Liedjesmiddag zijn geweest? Het is bijna onmoge-
lijk nu we dit evenement voor de 44e keer gaan or-
ganiseren: Een jubileum. Het is een van de leukste 
evenementen van de Overloonse carnaval. En het is 
nóg leuker als je er zelf bij bent en mee beslist welk 
liedje Huikraker 2020 wordt!

Op 5 januari 2020 schitteren maar liefst 9 deelne-
mers op het podium in De Pit tijdens deze jubileum 
liedjesmiddag. Ook dit keer weer live begeleid door 
Freunde Echo. Deze deelnemers gaan zeker de zaal 
op z’n kop zetten! 

Dus liedjes op de Liedjesmiddag, maar er is meer! 
Om exact 11 over 2 zullen Prins Hans I en zijn ge-
volg de grote zaal van De Pit binnenkomen. Spe-
ciaal voor deze jubileumeditie hebben we een 
unieke openingsact opgezet: Een Huikraker-Jubi-
leum-Medley van 44 jaar liedjesmiddag. We gaan 
terug in de tijd met de originele artiesten van toen. 
Uiteraard zit in deze medley ook de winnaar van 
vorig jaar: ’t Raûwe Raentje met hun kraker “We 
stón d’r vet veur, umdet ik uut Loën kòm”! Dit wil je 
niet missen, een uniek en eenmalig spektakel!

De jeugdcarnaval is er dit jaar natuurlijk ook weer 
bij. Net als vorig jaar zullen direct na de openings-
medley, op spectaculaire wijze de jeugdprins, jeugd-
prinses en hun gevolg uit gaan komen. Dit keer ge-
heel in Disco stijl.

Dan de liedjes! Tijdens de eerste ronde zullen alle 
deelnemers laten horen waarvoor ze maanden ge-
oefend hebben. Natuurlijk zit de winnaar van vo-
rig jaar bij de deelnemers. In willekeurige volgorde 
zullen de volgende groepen aan de liedjesmiddag 
2020 deelnemen:

• Ald Prinse Gild
•  De Lónse Nachtegaal-

tjes
• Kiep Calm
• Maeej Taeej

• Omda ‘t kan
• Raod van Elf
• Schèlherten
• 't Raûwe Raentje
• Valse Hoop

Zoals je ziet, weer een bont gezelschap van echte 
Lônse artiesten. Na deze eerste ronde zullen er 5 
groepen overblijven die in een spectaculaire fi na-
leronde gaan strijden voor de felbegeerde titel 
“Huikraker 2020”. Wie wordt de opvolger van “’t 
Raûwe Raentje”? Dit bepaalt het publiek. Na de fi -
naleronde kun jij als publiek natuurlijk weer je stem 
uitbrengen, en zo bepalen welk liedje uitgeroepen 
zal worden tot “Huikraker 2020”

De commissie heeft er ook dit jaar weer voor ge-
kozen om de nummes van de liedjesmiddag op te 
nemen en ze op een usb te zetten. Natuurlijk is 
deze usb, met 9 geweldige Lônse carnavalsliedjes, 
tijdens de liedjesmiddag te koop. En vanwege het 
jubileumjaar staan er ook nog eens meer dan 100 
bonustracks op met liedjes die eerder op het lied-
jesmiddagpodium zijn gezongen.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan op 5 januari 
naar de liedjesmiddag. De entree voor deze mid-
dag is slechts € 5,- hiervoor heb je naast een middag 
veul schik ook nog eens de mogelijkheid om mee te 
beslissen wie er mag winnen. Bij het entreegeld zit 
een stembiljet inbegrepen. 

Schrijf het in ieder geval maar vast op uw nieuwe 
kalander, of sla het op in uw smartphone: zondag 5 
januari om 11 over 2; Liedjesmiddag 2020. En wil je 
meer weten, bijvoorbeeld over welke nummers er 
in de Huikraker-Jubileum-Medley zitten, houd dan 
onze Facebookpagina in de gaten. 

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

Puzzel mee en win.
Nu met 3 puzzels !

Als prijzen zijn er nu
gratis abonnementen van Ons Eigen Erf

te winnen.
Zie pagina achteraan.
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administraties en jaarrekeningen voor het MKB 
- belastingaangiften en fiscaal advies voor het MKB
- belastingaangiften en toeslagen voor particulieren
- gespecialiseerd in BTW-advies

Wim Geurts  
Federatie Belastingadviseur 
Theobaldusweg 23 
5825 BH  OVERLOON 
0478-641155 / 06-18882930 
info@geurts-administratie.nl 
www.geurts-administratie.nl 

       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 

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

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

Heerlijke 100%
blauwe bessen PRODUCTEN en NOTEN

10 jaar   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. 

Wij wensen jullie  
mooie feestdagen       

maar  hoe dan ook een 
positief 2020 toe. 

OOpp 2 Januari 2020 is 
het 10 jaar  geleden dat 
wij de deur van ons shopje 
opende. 
Dit vieren wij met U en met 
leuke kortingsacties. 

Vierlingsbeekseweg 13 5825AS Overloon    Tel: 0478 642472 
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GEWEEST: 

In december hebben we met 33 
personen een bezoek gebracht 
aan het Museum Psychiatrie in 
Venray. We werden verwelkomd 
door twee enthousiaste bege-

leiders en  kregen een inleiding over de psychiatrie 
met als basis de krankzinnigenwet uit 1884. Venray 
had een tweetal Psychiatrische ziekenhuizen te we-
ten Sint Anna en Sint Servatius. St. Anna was voor 
katholieke vrouwen. Op 1 december 1908 werd de 
eerste patiënte opgenomen. Het St. Servatius was 
voor mannen en werd in mei 1907 geopend. Deze 
klinieken werden bekend doordat er een treinstati-
on was in Oostrum. “Met een Enkeltje Venray”.

De laatste 60 jaar is de psychiatrie erg veranderd 
en hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden. 
Zoals badtherapie, bedverpleging, dwangmidde-
len, elektroshock, gezinsverpleging en de moder-
ne psychofarmaca. De psychofarmaca dat was een 
nieuw begin. In 1969 werd het opleidingsinstituut 
Den Hoebert geopend voor de opleidingen A-B en 
Z verpleging. Naar aanleiding van de oorlogshan-
delingen in september-oktober 1944 in Overloon 
zochten ca 4000 mensen hun toevlucht in de kelders 
van St. Servatius. Voor de toekomst wordt het mu-
seum nog uitgebreid als kenniscentrum voor allerlei 
opleidingen. Het was een leerzame, indrukwekken-
de en mooie middag.

Op 18 december zullen 160 leden van onze vereni-
ging de jaarlijks terugkerende Kerstavond vieren 
met elkaar. Het is telkens weer een speciale avond; 
speciaal voor onze dames om met elkaar te beleven, 
maar ook speciaal om te organiseren met het buurt-
schap dat in september bij de opening is getrokken. 
Zoals ons thema van dit jaar: “Voor elkaar en met 
elkaar”. 
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Overloon - Mill
0478 - 507171   •   www.vangemertbv.nl

Fijne feestdagen en  
een gelukkig nieuwjaar! 

Bekijk onze aangepaste openingstijden op onze website.

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

HUBERS
BOUWMATERIALEN

JEU

WWW.JEUHUBERS.NL          06-53867823

Professionele bouwmaterialen 
voor een lagere prijs!

BEVESTIGINGSMATERIAAL HANG- EN SLUIT WERK

Hele fijne kerstdagen 
en een gelukkig 2020!
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De lindeboom vertelt…

Afgelopen oktober las Petra Berkers in het kader van 
75-jaar Bevrijding een door haar geschreven verhaal
voor onder ‘De Lindeboom’. Op veler verzoek onder-
staand de tekst van dit prachtige betoog.

De lindeboom vertelt……
In het hart van het verwoeste dorp Overloon staat 
nog altijd de lindeboom met aan zijn voet een jonge 
vrouw. Een meisje eigenlijk nog. Het is het voorjaar 
van 1945. Ze legt haar hand zachtjes tegen de schors 
en kijkt verwonderd omhoog. ‘Hoe is het nou toch 
mogelijk dat het hele dorp kapot is en jij hier nog 
staat? Wat heb je allemaal gezien, meegemaakt? 
Hoe klinkt jouw verhaal?’ En op dat moment begon 
het blad bovenin de kruin van de boom zachtjes te 
ritselen … 
‘Och Marie… ik heb zoveel gezien in de loop der 
tijd… Ik stond hier al bijna een eeuw voordat die 
vreselijke oorlog los brak. Mijn taak was bescher-
ming bieden voor de boerderij die toen nog naast 
me stond. Tegen gure herfstwin-
den, winterse kou of zomerse 
warmte. Ik zag een gemeenschap 
die gelukkig en tevreden samen 
leefden. Een levenslustige blik in 
de ogen, een vriendelijke glim-
lach om de lippen. Er was altijd 
bedrijvigheid en een gemoedelij-
ke sfeer. Ik zag ook de jongens en 
de meisjes, Marie, hoe zij stiekem 
hier aan de voet af spraken. En ik 
zag ook hoe Wim en jij hier hei-
melijk samen kwamen en hoe hij 
met een groot mes een diep hart 
voor jou in de schors kerfde. De 
liefdesbriefjes die jullie beurte-
lings in de ontstane richel staken 
en hoe jullie stille, veelzeggende 
blikken naar elkaar wierpen. 

Toen de dagen net zo lang als 
de nachten waren, zag ik hoe er 
mannen het dorp binnen kwa-
men met een kleur pak aan dat 
ik niet kende en een taal spraken 
die ik niet verstond. Langzaam 
aan veranderde de sfeer. De ge-
moedelijkheid werd minder en 
ook de vriendelijke glimlach was 
niet meer zichtbaar. Fronsrimpels 
kwamen er voor in plaats, de ge-
spannenheid was voelbaar. Het bleken de bezetters 
te zijn die hier verantwoordelijk voor waren. 

Op een zekere nacht kleurde de hemel plots fel en 
was er een oorverdovende knal. Die dag die daarop 
volgde, zag ik hoe mensen in lange slierten het dorp 
verlieten. Mannen, vrouwen, gezinnen, oud, jong, 
iedereen. Ik zag ook hoe jij, Marie, nog gauw een 

briefje in mijn schors stopte, voordat jij je aansloot 
bij je ouders en broers, om te evacueren naar een 
veilige plaats. 
Niet lang daarna bulderde de herfst het dorp bin-
nen. Wolken, zwaar en donker pakten zich samen, 
windvlagen fl oten door de takken, regen maakte 
de schors nat en een modderstroom spoelde mijn 
wortels bloot. 

Het briefje dat ik droeg werd kletsnat. Ik verloor 
bijna de grip van de aarde onder me. Zandpaadjes 
verdwenen door de heftige regenval en enkel de 
harde weg was nog begaanbaar. Op het moment 
dat ik me afvroeg of het ooit zou ophouden met 
dit gure weer, klaarde het op. Een waterig zonnetje 
brak zowaar door. Er verschenen andere mannen, 
met weer een andere kleur uniform aan en een taal 
die ik helemaal niet kon thuis brengen. Het bleken 
de bevrijders te zijn. 

Ongelofelijk, was het niet 
de natuur die me aanviel, 
was het oorlogsgeweld. De 
bevrijders tegen de bezet-
ters. Jonge mannen nog. 
Ruim 100.000 granaten vlo-
gen hier door het dorp. Het 
gerinkel van glas, het schu-
ren van stenen, het breken 
van hout …Metershoge vu-
ren laaiden op. Wolken vol 
stof en kruit pakten zich sa-
men, kogels fl oten door de 
takken, granaten schoten 
de schors weg en oorlogs-
voertuigen reden mijn wor-
tels stuk. 

Alles, álles werd kapot ge-
schoten, stuk gemaakt. Hui-
zen stortten in, zoals het 
kaartenhuis dat je weleens 
bij je moeder aan de keu-
kentafel maakte. Ik voelde 
de dreunende aarde en zag 
hoe alles verwoest werd. Ik 
zag het allemaal gebeuren 
en kon niets doen. Ik stond 
daar maar… Niet weten-
de hoe ik mezelf overeind 
moest houden. Het helse 

geluid van de bombardementen was zó ongelofe-
lijk beangstigend. Het ijselijke gegil van gewonde 
soldaten hakte er diep in, maar de stilte waarmee 
de jongens dood neervielen was pas echt oorverdo-
vend. Je liefdesbriefje dwarrelde in een vuurtje Ma-
rie, ik zag het in rook opgaan. 

En toen, toen werd alles stil … 

Petra Berkers
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Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl 
Voor computers, Laptops, printers, cartridges, 
Wifi, onderhoud en reparatie.  
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EEN MOOIE 
HERINNERING 
IS ZOVEEL 
WAARD
Briensveld uitvaartverzorging

luistert, denkt mee en verzorgt 

de uitvaart die bij de overledene, 

familie en vrienden past.

Overloon

www.briensveld.nl

Bel 24/7  

0478-640026

 

 

Gespecialiseerd in: 

* elektrisch ontharen
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de diabetische voet
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de reumatische voet
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* microdermabrasiebehandelingen

* nu IPL-ontharing

Belt u gerust voor informatie 
 of een afspraak!

Ria Arts 
Bergkampweg 8 
5825 AD Overloon 
T  0478 642368 

Lieve mensen,

Ik bedank voor het
afgelopen jaar iedereen.

Voor het van iedereen 
verzorgen

van top tot teen.

Ik wens u allemaal
een gezond, fi t en

stralend nieuwjaar, 

En ook in 2020 sta ik
graag voor u klaar.



29

Josefschool kiest voor nieuwbouw op huidige plek
De nieuwbouw voor de Josef-
school komt op de plek waar 
de school nu ook staat. Het 

schoolbestuur heeft dat voorstel gedaan bij de ge-
meente Boxmeer. Ouders en leerkrachten zijn inge-
licht over de gemaakte keuze. In februari volgend 
jaar moet de gemeenteraad daar nog groen licht 
voor geven. Uit een in het dorp gehouden enquête 
bleek dat het overgrote deel van de inwoners de 

voorkeur gaf aan nieuwbouw op de huidige plek. 
Wethouder Willy Hendriks liet al weten dat de ge-
meente niet om de nadrukkelijke voorkeur van de 
inwoners heen kan. Consequentie van die keuze is 
dat er tijdelijke huisvesting gezocht moet worden 
voor de periode dat er gebouwd wordt. Wanneer 
wordt begonnen met de nieuwbouw en hoe de tij-
delijke opvang wordt geregeld is nog niet bekend.

Uitnodiging Lichtjes op oorlogsgraven op 24 december

Datum: 24 december 2019 om 15.00 uur
Engelse begraafplaats (Vierlingsbeekseweg onge-
nummerd Overloon)

Het initiatief 'Lichtjes op oorlogsgraven' is niet 
vreemd in Nederland. Op meer dan 180 geallieer-
de kerkhoven in Nederland worden ieder jaar op 24 
december duizenden kaarsjes aangemaakt. De ge-
dachte is om jonge soldaten die hun leven hebben 
gegeven voor onze vrijheid, te eren op kerstavond 
met aandacht in de vorm van een warm lichtje. 

In de gemeente Boxmeer is alleen in Overloon een 
(Engelse) begraafplaats waar soldaten begraven lig-
gen die rechtstreeks betrokken waren bij de bevrij-
ding 75 jaar geleden. De organisatie van Lichtjes op 
oorlogsgraven werd vorig jaar spontaan opgepakt 
door enkele vrijwilligers samen met de basisschool 
in Overloon. Nu, een jaar later, hebben de Vetera-
nen gemeente Boxmeer de organisatie overgeno-
men. De Veteranencommissie nodigt inwoners uit 
de hele gemeente, jong en oud uit, om 75 jaar na 
de bevrijding, naar Overloon te komen. Een mooier 
begin van het kerstfeest is er niet! 

Het programma op 24 december is als volgt:
Om 15.00 uur samenkomst op de militaire be-
graafplaats te Overloon. Bij de ingang van de be-
graafplaats zullen veteranen kaarsjes uitreiken, 
voornamelijk aan kinderen en indien nodig aan 
volwassenen. De organisatie zorgt ervoor dat er in 
ieder geval voldoende kaarsen aanwezig zijn voor 
alle 279 graven. Mocht u op eigen initiatief een 
lichtje willen plaatsen bij een specifi ek graf dan 
bent u daar geheel vrij in.
Een trompettist speelt The Last Post en daarna lo-
pen de kinderen naar de graven met de brandende 
kaarsen. Hierna verzamelen we ons rond het monu-
ment voor een toespraak. We sluiten de bijeenkomst 
af met een lied gezongen door Rieany Janssen, over 
soldaten die nooit meer terugkeerden naar huis. Na 
afl oop is er iets lekkers, gesponsord door lokale on-
dernemers. De grafkaarsen zijn wind en regen be-
stendig en zullen dus de hele kerst branden! Op 27 
december ruimen de veteranen alle kaarsen weer 
op. 
Voor meer informatie: Veteranencommissie ge-
meente Boxmeer, tel. 06-15408501.

Het stof was al wat gaan liggen toen de dorpsbewo-
ners terug kwamen. Moeders met baby’s op de ar-
men en peuters aan hun rokken. Vaders, kinderen, 
ouderen, jongeren, iedereen met een aangeslagen 
blik in de ogen. De kerk die als reddingsboei boven 
het dorp uittorende, was weg. Er was geen school 
meer om samen te komen. Geen huis, geen thuis, 
zelfs het hok van de hond was verdwenen. Ongelo-
felijk en hartverscheurend was het aanblik van de 
mensen die naar huis wilde. Het enige dat ze troffen 
was hun dorp in puin, bezaaid met dode jongens, 
die enkel vochten voor dit stukje land, deze aarde 
waarin ik geworteld sta. Hoe hartverscheurend was 
het om de ontsteltenis in de ogen te zien. De verlo-
renheid en hartverlammende angst. 

Overloon was bevrijd... het was wachten op de vre-
de … 

Toen de lente in volle gang was, keerden de Overlo-
ners weer terug naar hun eigen dorp. Stap voor stap 

en steen voor steen is er puin geruimd en is het dorp 
nu weer in opbouw. Iedereen helpt mee, draagt op 
zijn eigen manier zijn steentje bij. Samen steken jul-
lie nu de handen uit de mouwen. 

En kijk nu Marie: Wolken, licht en romig, dreven 
voorbij, vogeltjes fl uiten in mijn takken, tijd heelt 
mijn schors en vol vertrouwen graven mijn wortels 
weer diep. 

De schors is al wat aangegroeid, het litteken dat 
daaronder verborgen voor de buitenwereld. Net als 
het litteken in jouw hart, Marie. Wim keerde nooit 
terug uit de oorlog …’ 

Het verse, hartvormige blad van de lindeboom hield 
op met ruisen. Het was het voorjaar van 1945 toen 
Marie haar hand zachtjes tegen de schors van de lin-
deboom legde, in het hart van het dorp in opbouw, 
ons Overloon.
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Vernieuwing bij de tennisclub

Zoals velen van jullie wellicht al weten heeft onze 
tennisvereniging voortaan naast vijf tennisbanen 
ook twee padelbanen. Padel is een nieuwe sport 
die is overgewaaid uit Mexico en Spanje en is een 
combinatie van tennis en squash. Padel gaat steeds 
meer leven binnen onze vereniging, echter droegen 
we tot dit moment nog steeds de naam Tennisclub 
Loonse Duinen. Daar moest verandering in komen 
vonden wij, daarom heten wij vanaf 5 december 
Tennis en Padel Loonse Duinen! Of afgekort T.P. 
Loonse Duinen.

Bij een nieuwe naam hoort natuurlijk ook een nieuw 
logo! We willen Hetty Coppis heel erg bedanken 
voor het ontwerpen van ons nieuwe logo.
Maar dat was nog niet alles, naast een nieuwe naam 
en een nieuw logo hebben wij op 8 december ook 
een nieuwe website gelanceerd. Voortaan is onze 
website te vinden via: www.tploonseduinen.nl 

Wij als vereniging zijn erg trots op alle veranderin-
gen binnen onze vereniging. Ook willen we jullie via 
deze weg allemaal alvast fi jne kerstdagen wensen 
en een sportief 2020! Hopelijk zien we velen van jul-
lie in 2020 terug op ons park.

Het bestuur van Tennis en Padel Loonse Duinen

Namens iedereen van de kindermarkt willen wij 
weer alle verkopers, bezoekers en vrijwilligers be-
danken voor een ontzettend leuke kindermarkt. 
We hebben gezamenlijk weer een mooi resultaat 
bereikt welke wij gaan doneren aan o.a. Edukans. 
De spullen die na afl oop zijn gedoneerd zijn inmid-
dels verdeeld over de verschillende goede doelen in 
Overloon en omstreken. 

VANAF VOLGEND JAAR IS HET NIET MEER MOGE-
LIJK OM NA AFLOOP SPULLEN TE DONEREN. WEL 
IS HET MOGELIJK OM DIT OP EEN ANDERE DAG/
LOCATIE TE DOEN. Dit hebben wij helaas moeten 
besluiten omdat er veel spullen zijn ingeleverd die 
kapot/vuil en geen speelgoed/kleding waren. Hier-
door worden wij opgezadeld met de kosten voor 
het afvoeren van deze spullen en dit gaat ten koste 
van de opbrengst aan onze goede doelen. 
De datum van de kindermarkt voor volgend jaar 
staat al weer vast nl. zondag 1 november 2020. Meer 
informatie staat t.z.t. op onze facebookpagina.

Namens Kindermarkt Overloon, 
Conny van Mil, Gertie Hendriks en Jolanda van der 
Veen
(schoenmaatjesoverloon@gmail.com)

  Kindermarkt & Schoenmaatjes Overloon  

Dorpsraad Overloon wenst alle inwoners
van ons mooie “Loën”

fi jne, gezellige feestdagen en
voor iedereen een goed 2020.
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Nieuwjaarsbijeenkomst SSS’18 

De nieuwjaarsbijeenkomst van SSS’18 staat gepland op
zondag 12 januari 2020, vanaf 12.00 uur 

• Brunchbuffet  (bijdrage € 5,- per persoon)
• Muziek
• Loterij
• Gezellig samenzijn

Opgeven: In de kantine of bij Patrick Verberkt (patrickverberkt@ziggo.nl)

Voor iedereen woonachtig in Overloon organiseert 
Stg. Overloonse Bedevaart in 2020 een pelgrimsreis 
naar Lourdes. Van 15 t/m 20 mei. Tijdens deze be-
devaart is ook de 62e internationale militaire bede-
vaart.

We vliegen vanaf vliegveld Maastricht. Bij deze reis 
hebben CZ-verzekerden (centraal ziekenfonds) de 
mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief deel 
te nemen. Toekenning gebeurt door het CZ zelf. Wij 
als bedevaartorganisatie hebben hier geen invloed 
op.  

Op zondag 19 januari draaien wij een fi lm tijdens de 
informatiemiddag in de Pit om 14.30 uur. Enkele ja-
ren geleden is er een mooie fi lm gemaakt door Ton 
Meijer. “Overloonse pelgrims op bedevaart”. Graag 
nodigen wij u hiervoor uit.

Omdat er bij veel Centraal Ziekenfonds verzeker-
den, afgekort CZ nogal eens wat onduidelijkheid 
is over de tegemoetkoming van het CZ willen we 
u tijdens deze informatiebijeenkomst ook hierover
informeren.

Opgave pelgrims en vrijwilligers kan vanaf zondag 
19 januari tot 2 maart 2020. Voor iedereen geldt vol 
is vol. Vrijwilligers (volledig inzetbaar) die zich op-
geven, is geen garantie dat je ook mee mag. Dit is 
afhankelijk van het aantal pelgrims die hulp nodig 
hebben.

Bestuur Stg. Overloonse Bedevaart, 
Wilmie Bongers, Jeannette Cremers en Riet van 
Raaij.

Ook in de winter is Lourdes mooi.
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VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open 

van 12.00 tot 18.00 uur

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON

Van borrelhapje tot
compleet

verzorgd feest

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
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KBO – OVERLOON

KALENDER VAN ACTIVITEITEN 

Donderdag 19 december Kerstviering KBO Overloon 
in De Pit. Aanvang 12.00 uur !!
Woensdag 8 januari Koken voor Ouderen. In de 
foyer van de Pit. Aanvang om 12.00 uur. Alleen op 
uitnodiging.
Donderdag 9 januari Snertdag. Opgave via ontvan-
gen fl yer vóór 3 januari. Aanvang 10.30 uur.
Zondag 12 januari Uit op Zondag. Film toneelspel 
“Dat dorp bestaat niet meer” opgevoerd door HOT 
in 1994. Opgelet: Aanvang al om 13.30 uur, vanwe-
ge de lengte van de fi lm !!
Maandag 13 januari Workshop “Schrijf je mee?” 
Opgave uiterlijk t/m 31 december bij Christine Hen-
driks tel. 641719
Dinsdag 14 januari t/m zondag 19 januari Seniore-
nexpo te Veldhoven.

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.

Workshop ‘Schrijf je mee?’

met Femke “Ontmoet”  
Op maandagavond 13 januari van 19.30-22.00 uur 
in de Pit.

Heb je er ooit wel eens over gedacht om iets te 
schrijven over wat je zoal hebt meegemaakt in jouw 
leven? Daarbij kan deze workshop “Schrijf je mee?” 
een start zijn.

In de workshop ‘Schrijf je mee?’ vertelt Femke “Ont-
moet” ofwel Femke Ronnes uit Boxmeer, over het 
schrijven van (ervarings)verhalen en kun je ook 
zelf aan de slag met een passende opdracht. Deze 
workshop past bij iedere leeftijd van onze leden 
(jong en oud). Ben je nieuwsgierig en/of ken je nog 
iemand die ook interesse heeft, meld je aan en kom 
gezellig samen. Je hebt geen schrijfervaring nodig 
om mee te kunnen doen. De workshop op 13 janu-
ari is gratis. 
Bij voldoende belangstelling is een vervolg moge-
lijk, óók overdag.

Als je over dit aanbod vragen hebt kun je contact 
opnemen met:
Jacqueline Cremers-Welles tel. 641444 of per E-mail: 
jacquelinecremers@hotmail.com

Aanmelden voor de WORKSHOP is noodzakelijk en 
kan t/m 31 december
bij Christine Hendriks tel. 641719
of per E-mail: hendriksarts@kpnplanet.nl 
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Autobedrijf de Hoog 
wenst iedereen heel
fi jne feestdagen en
een voorspoedig 2020

Is uw auto klaar voor de winter?
Doe nu de wintercheck.

• Bandenprofi el
• Schokdempers
• Bandenspanning
• Oliepeil
• Koelvloeistof

• Ruitenwisservloeistof
• Remmen
• Uitlaat
• Accu
• Lampen / verlichting

Autobedrijf de Hoog
Theobaldusweg  
Overloon
0478-642044
www.henkdehoog.nl

nieuwjaarsreceptie:
zaterdag 11 januari 2020

11.00 uur tot 17.00 uu

de winter?
check.

Het Fonds 
Maatschappelijke 
Projecten
Rabobank biedt verenigingen, met een sterk maatschappelijk initiatief, 
een steuntje in de rug via het Fonds Maatschappelijke Projecten. 
Benieuwd of jouw idee in aanmerking komt?

Kijk dan op rabobank.nl/lvcm

Samen maken wij onze regio 
sterker!
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Agenda

2019
18 december
OVO, Kerstviering, de Pit, aan-
vang: zie uitnodiging
18 december
Oker, deelname concert CLOSE 
TO CHRISTMAS, Foyer Schouw-
burg Venray, 19.30 uur
19 december
KBO, Kerstviering, de Pit, 12.00 
uur
24 december
Veteranen gemeente Boxmeer, 
plaatsen lichtjes op oorlogsgra-
ven, Engelse begraafplaats, 15.00 
uur

31 december
SJIL, Oliebollenactie, huis aan 
huis, ook in het buitengebied, 
vanaf 10.00 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

11 januari
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
12 januari 
KBO en SWOGB, Uit op Zon-
dag, Film “Dat dorp bestaat niet 
meer”, de Pit, 13.30 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 januari
Lónse Bieb en Petra Berkers, Win-
terverhalen op de hei, Speeltuin-
tje aan de Raaijweg, 14.30 - 16.00 
uur

Overloonse Bridgeclub

Tijdens de St.Nicolaasdrive waren de 3 beste in de 
gele lijn:
1 Antoinette Schaeffers & Henk de Vlam 60.42%
2 Marianne Jennen & André Poels 58.33%
3 Corrie Hartong & Math Keulards 56.67%

In de rode lijn:
1 Tonny van Ham & Mieke Stappers 70.83%
2 Tineke & Jan Donath 58.68%
3 Sef Huijbers & Fons van Sundert 53.82%

In de groene lijn:
1 Mia & Sef Lommen 59.06%
2 Peter Basten & Leo van Grootel 58.85%
3 Harrie de Bruijn & August Janssen 55.00%

Deze week de laatste zitting van deze  herfstcom-
petitie.
Daarbij waren de 3 sterkste paren in de gele lijn:
1 Jac Huijs & Piet Willems 57.92%
2 Truus Kusters & Bert Vloet 57.50%
3 Corrie Hartong & Math Keulards 53.75%

In de rode lijn:
1 Tineke & Jan Donath 62.50%
2 Antoinette Schaeffers & Henk de Vlam 60.83%
3 Paul Vloet & Leo Crompvoets 59.17%

In de groene lijn:
1 Leo van Grootel & André Poels 63.02%
2 Annemie Huijbers & Riny van Sundert 54.35%
3 Miny & Wiel Verhoeven 53.45%

Einde herfstcompetitie. De 3 beste met het hoogst 
gemiddelde in geel:
1 Corrie Hartong & Math Keulards 57.35%
2 Jac Huijs & Piet Willems 55.47%
3 Truus Kusters & Bert Vloet 55.34%

In de rode lijn de 3 paren met het hoogst gemiddel-
de”:
1 Paul Vloet & Leo Crompvoets 56.89%
2 Tineke & Jan Donath  53.09%
3 Mien Kuenen & Truus Stiphout 53.02%

In de groene lijn de 3 paren met het hoogst gemid-
delde:
1 Thea Peters & Tonnie Polman 58.19%
2 Miny & Wiel Verhoeven 57.99%
3 Marianne Jennen & André Poels 55.35%

Ook nu volgt er weer promotie en degradatie rege-
ling.

Beste inwoners van Overloon.
Allemaal bedankt voor 2019.

Wij wensen iedereen een zalig kerstfeest en
een heel goed 2020

Scouting Overloon



38

Aan: alle abonnees
Betreft: 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.

Ga je (binnenkort) verhuizen ?

Graag tijdig doorgeven aan/via
secretariaat@onseigenerf.nl

of per brief aan
Germien Martens, Museumlaan 33

Abonnee worden?
Wilt u ook graag elke twee weken op de hoogte blijven van het nieuws uit uw dorp

en bent u nog geen abonnee van ons dorpsblad? 

Vul dan onderstaande strook in.
Ja, ik word m.i.v. 1 januari 2020 abonnee van Ons Eigen Erf en machtig tot wederopzegging Stichting 
Ons Eigen Erf van mijn hieronder vermeld IBAN in januari van elk jaar het verschuldigde abonnements-
geld ten bedrage van € 15,- te incasseren.
……………………………………………………………………………………………………………………………

Dhr./Mevr.:  …………………………………………………… Voorletters:  …………………………………

Adres:  ………………………………………………………… Postcode:   ……………………………………

Email adres:  …………………………………………………… Tel.nr.:  ………………………………………

IBAN:  ……………………………………………………………

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

Bij contante betaling: Abonnementsgeld € 15,- per jaar. 
Stop de ingevulde strook in de brievenbus van Museumlaan 33 of De Bergkamp 6 of mail het formulier 
naar: secretariaat@onseigenerf.nl    Zie ook onze website: www.onseigenerf.nl/aanmelden
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17, 18 en 19 januari
Huibuuke, jubileumfeesten, Eve-
nemententerrein Stevensbeekse-
weg
19 januari
TKO, ATB Veldtoertocht
19 januari
Overloonse bedevaart, Informa-
tiemiddag en fi lm, de Pit, 14.30 
uur
29 januari
OVO, Film “Green Book”, Muse-
umzicht, 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
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 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, 
15.30 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
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
14 maart
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 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
9april 
EHBO, herhalingsles, Partycen-
trum Bos, 20.00 - 22.00 uur
11 april
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
11 april
Muziekavond met Túfaranka uit 
Tsjechië en Freunde Echo
18 april
Fanfare, Concert met fanfare St. 
Nicolaas uit Broekhuizen, in Mel-
derslo, 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: 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
9 mei
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 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
15 t/m 20 mei
Overloons Bedevaart, Pelgrims-
reis naar Lourdes
16 mei
KBO, Vrijwilligersdag
17 mei
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
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HHaarrttvveerrwwaarrmmeennddee 
KKeerrssttddaaggeenn 

eenn vvrreeddiigg 22002200 ggeewweennsstt 

Dorien van Dijck
06-30693894

www.doorvandijck.nl
     vanuit het hart verbinden bij afscheid

Verschijningsdatums
2016: (24 x)

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

*3e Uitgave: op 11 februari
vindt de bezorging

plaats op donderdag
i.v.m. de Carnaval

Verschijningsdata 2020 (24x)

1 8  januari
2 22  januari
3 5 februari
4 19 februari
5 4 maart
6 18 maart
7 1 april
8 15 april
9 29 april
10 13  mei
11 27  mei
12 10  juni
13 24  juni
14 8 juli
15 12  augustus
16 26  augustus
17 9  september
18 23  september
19 7 oktober
20 21  oktober
21 4 november
22 18  november
23 2 december
24 16  december

Aanleverdatum kopij en adverten-
tie(s): één week vóór de verschijnings-
datum.

WIJ ZIJN GESLOTENvan 23 DECEMBER t/m
1 JANUARI

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

Wij wensen iedereen fijne

feestdagen en een gezond 2020!

Oehoe! Ben jij aan
een nieuwe fiets toe?

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

0478 588 889  dag en nacht bereikbaar  0485 523 043
www.goemansuitvaartzorg.nl

Persoonlijk en begripvol
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8 7 3
9

4 3 8 5
2 6

5 8
7 9

2 3 7
4 8 6

7 6 5 4

In elk vakje moet een cijfer van 1 tot en met 9 inge-
vuld worden. Je moet de lege vakjes zo invullen, dat 
in elke rij, elke kolom én elk blok de cijfers 1 tot en 
met 9 slechts één keer voorkomen.

De winnaar van de
Woordzoeker
van 4-12 is:

Danny Alleman
(DA Drogisterij & Parfumerie)

Extra puzzelplezier tijdens de feestdagen  zie pagina 42 

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
13 juni
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
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, Plein Museumpark, 
11.00 - ca. 17.00 uur
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
11 juli
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
31 juli
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur

8 augustus
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
18 augustus
KBO, Kermislunch
28 augustus
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
12 september
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 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
10 oktober
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
11 oktober
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
18 oktober
Dutchbricks, LEGO Show Brickto-
pia Overloon 2020, de Pit, 10.00 
- 17.00 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
11 november
Huibuuke, Vör de Kerk op ’t Plein
14 november
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 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
12 december
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 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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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

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

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 overblij-
vende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

ARMZALIG
AURELIA
BACON
BALSA
BEIGE
BUREN
BUURT
CASCADE
CRICKETPLOEG

EIKEL
JAMBE
KOERSBAL
LICHTMAST
LOONRONDE
METEEN
PARKEERBOETE
RATIO
RIVIER

SALIE
SNERT
TARWE
TOEDRACHT
VERENIGEN
VLAAI
VLAKTE
WATERPOLO
WOEDE

iHorizontaal: 1 ladekast 6 nadeel 12 vlek 13
zandheuvel 14 aan zee 16 soort kabouter 
18 zwemvogel 19 insect 20 amfi bie 22 wees 
gegroet 24 voordeel 25 deel v.h. hoofd 27
zangspel 29 vrouwelijk dier 30 muziek-
schijfje 31 vogel 33 wiel 35 de dato 37 En-
gels bier 38 ontzag 39 maand 40 riv. in Ita-
lië 41 pl. in Gelderland 42 Ned. voetbalclub 
44 luitenant 45 geneesmiddel 47 naaigerei 
50 bloeiwijze 52 water in Utrecht 54 op de 
wijze van 56 recht vaarwater 58 zuster 59
vergrootglas 61 vogel 64 ter inzage 65 ver-
legenheid 66 hetzelfde 68 Italiaans gerecht 
69 bloeiwijze.
Verticaal: 1 geleerd 2 bedrijfsvorm 3 een 
weinig 4 wreed heerser 5 ik 7 pl. in Gelder-
land 8 herkauwer 9 deksel 10 voorzetsel 11
berouw 15 tijdmeter 17 stuk stof 18 voordat 
19 knaagdier 21 lidwoord 23 mondeling 24
numero 26 kosten koper 27 op elkaar 28
roofvogel 29 of dergelijke 30 hoofddek-
sel 32 olm 34 gravin van Holland 36 aan-
wijzend vnw. 41 oude lengtemaat 43 circa 
46 in memoriam 48 vierhandig zoogdier 49
zouteloos 51 slee 52 schildergerei

53 klankbekken 55 vechtsport 57 pit 59 bijbelse fi guur 
60 lidwoord 62 nachtvogel 63 afslagplaats bij golf 65
Gedeputeerde Staten 67 motorschip.

Extra puzzelplezier
tijdens de feestdagen

In de eindejaars uitgave deze keer 3 puzzels. Je mag 1, 2 of alle 3 
de puzzels maken en inleveren.

Als prijzen zijn er nu gratis abonnementen 2020 van Ons Eigen Erf 
te winnen.

Stuur de oplossing(en) naar puzzel@onseigenerf.nl of lever de op-
lossing(en) in bij Arnold Willemsplein 5 (vlakbij het gezondheids-
centrum D’n Bond), met vermelding van naam en telefoonnum-
mer.

Inleverdatum uiterlijk zondag 29-12-2019.
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Elke 2de zaterdag van de maand,
vanaf 9.00 uur  

Data 2020:

 11 januari 11 juli 
 8 februari 8 augustus 
14 maart 12 september 
11 april 10 oktober 
 9 mei 14 november 
13 juni 12 december 
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