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‘De Raod van 11’ wint de 44ste Liedjesmiddag!





In een overvolle Kultuurbunker werden de jongens van
De Raod van 11 door het publiek gekozen als winnaar van
de 44ste Liedjesmiddag. Hun nummer “Alle Huibuuke verzamele!” is daarmee Huikraker 2020 geworden.
Voor de 44ste keer organiseerde Fanfare Vriendenkring
samen met Stichting De Huibuuke de Liedjesmiddag. Vanwege het 66-jarig jubileum van de Huibuuke én het 44
jarig-jubileum van de Liedjesmiddag begon de middag
met een geweldige speciale medley van 11 oud-winnaars,
van 1977 tot en met 2019 kwam er van alles voorbij: Van
Hepscheuten, APG, Tontje de Snejer, Wiendkracht 7, LUF,
2 Bier or not 2 Bier, Beejengerapt, Omda ’t kan, Road
van 11 en natuurlijk de winnaars van vorig jaar, ‘t Rauwe
raendje. Ze wisten de zaal meteen helemaal op de kop te
zetten. De sfeer zat er meteen goed in. Dat kwam goed
uit want direct daarna werd het een groot Discofeest bij
het uitkomen van de jeugdcarnaval. Na een echte disco
dans kwamen Prins Gijs en Prinses Jip samen met hun adjudanten Jari en Yfke en nar Teun op spectaculaire wijze
uit als prinsenpaar van de jeugdcarnaval 2020.

beluisteren. Zo kon iedereen zijn of haar keuze bepalen.
Het was namelijk volledig aan het publiek om te bepalen
welk nummer zou winnen. Het werd een mooie, muzikale middag. Ook dit jaar werden alle nummers weer live
begeleid door het fantastische orkest Freunde Echo onder
leiding van Joost Broekman.

Toen was het tijd voor de liedjes, 9 stuks maar liefst dit
jaar. Ze kwamen in de eerste ronde allemaal voorbij om
hun hit te laten horen. Voordat ze hun liedje mochten
zingen werden ze eerst nog even aan de tand gevoeld
door presentator Pascal. Na de optredens van elke deelnemer werd de jury – dit jaar bestaande uit Wim Broers, Ilse
Lukassen en Twan Thielen – direct
om hun mening gevraagd. Nadat
alle deelnemers eenmaal gezongen hadden trok de jury zich terug om zich te beraden. Wat zijn
de beste vijf liedjes van dit jaar?
Ook de deelnemers brachten hun
stem uit op elkaar.

Volgend jaar is er natuurlijk weer een liedjesmiddag, de
45te editie! Op zondag 3 januari 2021. We zien iedereen
dan graag weer om 11 over 2 in de Kultuurbunker. De
Raod van 11 zal haar titel hier dan uiteraard komen verdedigen.

De hoofdrolspelers van de jeugdcarnaval lieten vervolgens iedereen weten welke 5 nummers er
door gingen naar de finale. Dit
waren: Ald Prinse Gild, Maeej
Taeej, De Raod van 11, Schaelherte en Valse Hoop.
Vervolgens tijd voor de finaleronde! Het publiek kon de 5 finalisten nog een keer bekijken en

Na de finaleronde werden de stemmen geteld. Na een
kort dankwoordje aan deelnemers en medewerkers door
Prins Hans I maakte de voorzitters van de fanfare en de
carnavalsvereniging, Martin Derks en Henk Weerts de
uitslag bekend. Op de derde plaats eindigde Valse Hoop.
Tweede werden de Schaelherte. En toen werd het spannend. De Raod van 11 won, met hun kraker “Alle Huibuuke verzamele!” Na het uitreiken van de beker en de
traditionele “Sleutel”, een attribuut dat ervoor zorgt dat
je de hele carnaval overal binnenkomt, zong de winnaar
natuurlijk nog een keer hun winnende nummer en sloot
daarmee deze geweldige middag nog op een geweldige
manier af.

Foto: Albert Hendriks

Paul Arts zestig jaar muzikant…
Nou ja, muzikant? In de ogen van de blazers zijn drummers mensen die de stilte
opvullen als zij - de echte muzikanten even op adem moeten komen. Paul zal de
laatste zijn die zich om dit denigrerend
gedrag druk maakt.
Naast enkele andere jubilarissen kreeg
Paul Arts tijdens de nieuwjaarsreceptie
van fanfare Vriendenkring op vrijdag 3
januari door voorzitter Martin Derks de
vergulde speld met twéé zirkonia’s van
de V.N.M. (Verenigde Nederlandse Muziekbonden) opgespeld voor maar liefst
zestig jaar musiceren. Heel bijzonder en ook emotioneel - was dat hij de zeer verdiende
speld kreeg, die zijn vorig jaar overleden zwager en
fanfare-icoon Piet Vloet heeft gedragen.
Eigenlijk musiceert Paul al 62 jaar. In 1958 start hij
met de tweejarige opleiding bij de drumband van
de fanfare. In 1960 wordt hij als drummer lid van
de fanfare.
Paul bewaart prachtige herinneringen aan die 60
jaar muziek maken. Vooral de glorietijd - de jaren
80 van de vorige eeuw - met Toon van Opbergen
als instructeur van de drumband. Toen bestond de
drumband wel uit 25 man/vrouw. Vooral mannen;
drummen was in die tijd nog echt ’n jongensding.
Aan de deelname met het slagwerkorkest aan het
drumfestival in de Jordaan in Amsterdam denkt
Paul ook nog met veel plezier terug. En de oefenweekenden her en der in het land; overdag oefenen
en ’s avond feesten. Het droeg allemaal bij aan een
goede onderlinge sfeer.
In 1964 wordt hij als slagwerker (ander woord voor
drummer!) opgenomen in het grote fanfareorkest
en is daar altijd gebleven naast zijn deelname aan
de drumband. Dat betekent dus twee avonden in de
week repetitie; ’s maandags met de drumband en
vrijdags met de fanfare. Nu al jaren samen met zijn
zoons Pascal en Freek, die de hobby en het talent
van vader hebben overgenomen.
Als Paul bezig is over mooie herinneringen, lijkt het

dat hij nooit meer ophoudt. In 1979 gaat de fanfare voor de eerste keer op concertreis naar Tsjechië,
toen nog achter het ijzeren gordijn. Dan volgt in
1985 zijn mooiste muzikale ervaring, de deelname
aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade door
de fanfare o.l.v. Freek Schorer. In de bloedhitte behalen ze een eerste prijs. En dan - hij gaat maar
door - in 1988 met 100 muzikanten parade lopen
door de straten en in het stadion van de Tsjechische
stad Gottwaldov (nu Zlín) in Zuid-Moravië. De exacte jaartallen houdt Paul niet bij, maar die worden
ons weer spontaan vanuit de keuken toegeroepen,
waar echtgenote Rieky de restanten van het oliebollenbakken opruimt. Heerlijk zo’n warme luchtige oliebol bij de koffie en met al die enthousiaste
verhalen.
De laatste 5 jaar is Paul tevens tambour-maître. Als
de fanfare uittrekt, loopt hij met de mace voorop.
Ik wilde het eigenlijk niet doen, maar Bert Bardoel
(toen voorzitter) heeft me omgepraat. Echter dat
voorop lopen lukt nu even niet. Paul heeft een halve
nieuwe knie en nog anderhalve oude knie (72 jaar).
Die moeten eerst leren goed samen te werken. Oefening baart kunst, weet Paul als geen ander - na 60
jaar musiceren.
Bij ons afscheid breekt hij nog een lans voor het
slagwerkorkest: we hebben momenteel te weinig
drummers bij de fanfare. Deze oproep aan alle jongens én meisjes van Overloon om te gaan drummen
staat genoteerd!

Het mag geen naam hebben
Gelukkig hebben we 2020 gehaald - zonder oogletsel of brandwonden…!
Bijna gestikt in ’n oliebol, maar ik zit weer aan de redactietafel… met vier collega’s die datzelfde is overkomen…!
Zesenzestig jaar Huibuuk. Is toch even anders dan Kaever, Blieker of - jawel - Keieschieter…!
Twee films in “Theater de Pit”: “Lourdes” en “Dat dorp bestaat niet meer” - allebei wonderbaarlijk…!
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Kerkberichten
12 januari – 25 januari

Zondag 19 januari 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Jeanne Willems en Gerda Willems
Koor: Theobalduskoor
Intenties: nog niet bekend
Zaterdag 25 januari 10.30 uur
Gebedsviering
Koor: Palet
Intenties: familie van Keijsteren,
Hout-Schaminée, Jos de Greef

familie

van

Kosterdienst
Zondag 12 januari 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acolieten: Frans Kersten en Ans Abels
Koor: Theobalduskoor
Intenties: de overleden familie Lamers-Bouwmans,
hun zoon Jan en hun dochter Barbara, Paul Kerkhof
vanwege zijn verjaardag en Truus Kerkhof-Janssen.

5 januari – 11 januari
Jan Hendriks, tel. 641753
12 januari – 18 januari
Nelly van Gemert, tel. 642504
19 januari – 25 januari tot 18.00 uur
Tiny Willems, tel. 641814
25 januari bij de gebedsviering van 19.00 uur
Jos van de Pas, tel. 641268

TV-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bijzondere feestdagen en op de vierde zaterdag van
de maand, in de maand januari op 25 januari, 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 uitzendingen 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 afstandsbediening,
Edutel, Fiber.nl, Stipte: via kanaal 2186, en voor
abonnees van Trined, via kanaal 521. De digitale
Tv-programma’s zijn, behalve in de gemeente Boxmeer, ook te zien in, onder andere, de gemeenten
St. Anthonis, Mill en St. Hubert, Cuijk, Grave, Uden,
Veghel en Landerd.

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,-.

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 25 en
26 januari en 2 februari bij de kerkberichten in Ons
Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk dinsdag 14 januari op te geven. U
hebt daarvoor de volgende mogelijkheden: met een
envelop in de brievenbus naast de voordeur van de

Uitgebreide informatie over de deelparochie
H. Theobaldus kunt u vinden op de website
www.theobaldusparochie.nl

Voor het melden van een overlijden
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij de
dienstdoende koster die vermeld staat bij de kerkberichten of bij het e-mailadres van de parochie
(info@theobaldusparochie.nl) een kennisgeving van
overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende
mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden
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.

Voor vragen of andere zaken kunt u zich richten
naar het e-mailadres info@theobaldusparochie.nl
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Binnenlopen in de pastorie
op zondag- of dinsdagmorgen
Iedere zondag na de viering is er gelegenheid om
binnen te lopen in de pastorie voor het opgeven
van een intentie, een praatje, samen een kopje
koffie drinken, voor een vraag of als u iets te melden hebt.
Elke dinsdagmorgen is de pastorie eveneens hiervoor geopend van 10.00 – 11.30 uur. Wel even
aanbellen! Ook de kerk is dan open voor het opsteken van een kaarsje en een gebed.

Bereikbaarheid Parochie Maria,
Moeder van de Kerk
Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende
adres: Lepelstraat 13/A, 5845 BK St. Anthonis,
tel. 0485-471246.
Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken
zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te bereiken onder telefoon 06 23 88 78 60.
E-mail: secretariaat@mmvdk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de
Kerk : www.mmvdk.nl

Allerliefste wens kerstman ontmoeten

Ontmoeting Kerstman
grootste cadeau voor Liselotte uit Overloon
De 6-jarige Liselotte lijdt aan leukemie en om haar
een positieve boost te geven, heeft Make-A-Wish
Nederland haar allerliefste wens vervuld. Zij wilde
ontzettend graag de echte Kerstman ontmoeten. Na
zijn intocht in Valkenburg ging die wens in vervulling.
Liselotte kon haar geluk niet op en genoot zichtbaar
van dit speciale moment dat ook alle aanwezigen
danig heeft geroerd. Hopelijk put ze hier kracht
uit voor de toekomst.

kerstparade. De Kerstman zwaait haar toe en zijn
rendieren komen haar persoonlijk begroeten. Wat
een bijzondere kerstbeleving voor Liselotte. Ze is
helemaal blij, maar weet niet dat de grootste verrassing haar nog te wachten staat.

Ontmoeting kerstman
De ochtend nadat de Kerstman zijn intrede
heeft gedaan in Valkenburg, bezoekt hij Liselotte en het gezin in Landal Greenparcs waar
zij overnacht hebben. Als ze in de verte een bel
hoort, is ze meteen opgetogen want de Kerstman komt eraan. Liselotte straalt van oor tot
oor. Nadat hij haar wat cadeautjes heeft gegeven, mag ze hem alles vragen en knuffelen. Dit
is wat ze zó graag wilde. Ze is helemaal in de
wolken. Dit is het mooiste cadeau wat ze had
kunnen krijgen van de Kerstman.
Wensdag
Op de woensdagochtend gaat Liselotte gewoon naar school zoals ze altijd doet als ze zich
goed voelt. Maar dan staat plotseling haar moeder
in de klas om haar op te halen voor een grote verrassing. Het is haar wensdag! Ze gaan met het hele
gezin in een enorme limousine naar vakantiepark
Landal Greenparcs. Daar is hun huisje helemaal in
kerstsfeer versierd en liggen er cadeautjes onder de
boom. Ze is er helemaal van onder de indruk. Dan
gaan ze de Toverschool escaperoom in het Sprookjesbos in Valkenburg doen. Vervolgens gaan ze met
de kabelbaan naar boven om van het sprookjesachtige uitzicht te genieten. En dan is het tijd voor de
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Over Make-A-Wish Nederland
Elke dag horen gemiddeld 3 families in Nederland
dat hun kind een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte heeft. Het gezinsleven verandert
in één klap totaal. Die impact is moeilijk voor te
stellen. Make-A-Wish Nederland wil al deze jonge
patiënten tussen 3 en 18 jaar een positieve boost
meegeven. Een ervaring die ze sterker maakt. En
vertrouwen en kracht geeft voor de toekomst. Dat
doet ze door samen hun allerliefste wens te laten
uitkomen.

Aanmelding van nieuwe leerlingen
bij de Josefschool
Beste ouder(s)/ verzorger(s)
van jonge kinderen,
Wordt uw peuter vóór of op 31 december 2021 VIER
jaar?
Dan nodigen wij u van harte uit om kennis te maken
met de Josefschool en de leerkrachten van de groepen 1-2. Tevens is er gelegenheid om uw kind aan te
melden. Is uw kind jonger, maar wilt u toch al een
kijkje komen nemen of uw kind aanmelden? Ook
dan bent u van harte welkom!
We willen u en uw kind(-eren) uitnodigen voor ons
aanmelduurtje op:
Maandag 20 januari tussen 16.00 uur en 17.00 uur
in de lokalen van de groepen 1-2,
(Gebouw aan de T-splitsing Theobaldusweg/Generaal
Whistlerlaan)
Om uw kind aan te melden, is een kopie nodig
van een officieel document waarop het BurgerService-Nummer van het kind vermeld staat. Dit kan
zijn: het officiële document van de belastingdienst
waarop het BSN van uw kind vermeld staat, of een
eigen paspoort of ID-bewijs van uw kind, of een
officieel geboortebewijs, waarop het BSN vermeld
staat.

Na aanmelding krijgt u, ongeveer 4 maanden voor
de vierde verjaardag van uw zoon/dochter, een uitnodiging voor een intakegesprek en een rondleiding. Twee maanden voor de verjaardag kunt u met
de leerkracht, waarbij uw kind in de groep komt,
contact opnemen om afspraken te maken over het
oefenen/wennen.
Op onze website www.josefschool.nl kunt u meer
informatie vinden, waaronder ook de schoolgids.
Hier kunt u ook het aanmeldformulier alvast inzien.
U kunt het aanmeldformulier hier ook downloaden
om ingevuld mee te brengen of op school af te geven.
Mocht 20 januari u niet goed uitkomen, neem dan
contact op met Bianca Wijnhoven-Janssen;
bianca.janssen@skov-onderwijs.nl
We hopen van harte u te mogen ontmoeten.
Team Josefschool Overloon

VDB / LO wenst U een gelukkig, gezond en ……..een
lokaal politiek voorspoedig 2020
Jeu Verstraaten
wethouder

VDB/LO

Fons van Mil
raadslid (fractie vrz.)

Marc Oudenhoven
raadslid
Johan Hermanussen
raadslid

Vijf Dorpen Belang / Lijst Overloon
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Iedereen die geïnteresseerd is in een film over
Lourdes, nodigen wij graag
uit op zondag 19 januari om 14.30 uur in de Pit. Een mooie film gemaakt
door Ton Meijer met als titel “Overloonse pelgrims
en begeleiders op bedevaart”.
Na het vertonen van deze film wordt er informatie gegeven over de pelgrimsreis van 15 t/m 20 mei
2020.
Iedereen woonachtig in Overloon kan deelnemen
aan deze reis. Tijdens deze bedevaart is ook de 62e
internationale militaire bedevaart.

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.
Voor vrijwilligers (volledig inzetbaar) die zich opgeven, is het geen garantie dat je ook mee mag. Dit is
afhankelijk van het aantal pelgrims dat hulp nodig
heeft.
Bestuur Stg. Overloonse Bedevaart,
Wilmie Bongers, Jeannette Cremers en Riet van Raaij

Omdat er bij veel Centraal Ziekenfonds verzeker-

Overloonse Bridgeclub
Net voor kerst hebben we
een vrije kerstdrive gehouden.
Met gemixte paren, waren de 3 sterkste in lijn 1:
1 Bart Jans & Harrie Raaijmakers
62.20%
2 Tineke & Jan Donath
58.30%
3 Mien & Jac Spreeuwenberg
56.90%
De 3 beste paren in lijn 2:
1 Wil ten Horn & Jo Kok
2 Thea Peters & Tonnie Polman
3 Truus Kusters & Bert Vloet
In lijn 3 zijn de 3 sterkste paren:

64.06%
62.50%
62.31%

Dit troffen wij aan
een dag na kerst bij
de ingang van
het jeneverbesbos.
Walgelijk en beschamend!
Degenen die dit op hun geweten
hebben nodig ik hierbij uit om een
mooie wandeling te maken door
het bos waar vele inwoners van
Overloon zich inzetten om dit bos
voor iedereen een paradijs te laten
zijn.
Kom op, laat je horen!
Ria Dikkers
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1 Door van Tartwijk & Peter Basten
2 Ria & Kees van Son
3 Jo de Backer & Jos van de Pas

60.94%
60.83%
58.88%

♣ ♦♠ ♥
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KALENDER VAN ACTIVITEITEN
Donderdag 9 januari Snertdag. Opgavetermijn is
verstreken. Aanvang 10.30 uur.
Zondag 12 januari Uit op Zondag. Film van het toneelspel “Dat dorp bestaat niet meer” opgevoerd
door HOT in 1994. Opgelet: Aanvang al om 13.30
uur, vanwege de lengte van de film!! Gratis toegang. Ook niet-leden zijn van harte welkom.
Maandag 13 januari Workshop “Schrijf je mee?”
Opgavetermijn is verstreken.
Dinsdag 14 januari t/m zondag 19 januari
Seniorenexpo te Veldhoven.
Kerstviering KBO 19 december 2019
De grote zaal van de Pit is helemaal in kerstsfeer,
met feestelijk versierde tafels. Om 12:00 uur zat de
zaal vol met leden van de KBO, samen gekomen
voor de traditionele kerstviering.
De middag werd geopend door onze voorzitster
Jacqueline Cremers. Ze heette iedereen van harte
welkom. Kerst is een feest van samen vieren, samen
zijn, oog en oor hebben voor elkaar, een schouderklopje of een arm om de schouder van een ander
die het even moeilijk heeft. Dit is trouwens niet alleen met kerst belangrijk, maar het hele jaar door
van toepassing. Na een woord van Wim Muijsers
werd gezamenlijk het alom bekende kerstlied “Wij
komen te samen” gezongen.
Ook aan de inwendige mens was gedacht. De brunch
werd geopend met een kop heerlijke “zondagse
soep”. Na de soep konden we ons tegoed doen aan
koffie en thee met lekkere belegde broodjes, krentemik en klöntjesmik.

Met kerstmuziek op de achtergrond kon men met
de tafelgenoten gezellig van gedachten wisselen
of buurten over van alles en nog wat. Tussendoor
werden er gezamenlijk enkele bekende kerstliedjes
gezongen.
Het volgende onderdeel van het programma was
een optreden van de toneelgroep van de KBO.
Zij verzorgden een aflevering van “Tussen Kunst
en Kitsch”. Na het taxeren van een kerstengel en
een schilderijtje werd er een tweeduizend jaar oude
Egyptische vaas binnengebracht, die toch wel enkele honderdduizenden euro’s waard zou kunnen zijn
volgens de expert. Dit was letterlijk het “klapstuk”
van de middag. Na dit humoristische toneelstukje
werd het dessert geserveerd.
Vervolgens vond de loterij plaats met als hoofdprijs
een cadeaubon voor gratis deelname van 1 persoon
aan de dagreis van de KBO op 14 mei 2020.
De middag werd afgesloten met een optreden van
de familie Hofmans. Cees van Leeuwen vertelde op
zijn eigen humoristische manier het verhaal van de
verdwenen kameel. Dit verhaal werd opgeluisterd
met passende kerstliederen, gezongen door Coen,
Miep en Ans Hofmans en op de piano begeleid door
Geert Verhallen. Het werd een prachtige afsluiting
van een heel gezellige, sfeervolle kerstviering.
Een pluim voor de werkgroep kerstviering die het
programma voor deze middag samengesteld had,
zodat iedereen met een vredig kerstgevoel huiswaarts keerde.
Maria Hendriks
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De Lónse Bieb en
Petra Berkers vertellen:
‘Winterverhalen op de hei’

‘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

Hervertoning film
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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HET WEER
December erg zacht, 2019 warm en
zeer zonnig
Dankzij een hogedrukgebied bij ons in de buurt zijn
we deze decembermaand gestart met rustig en iets
te koud weer. Het bracht 4 vorstdagen en ook kwam
er vaak mist voor. Maar al snel ging de barometer
dalen en nam de wisselvalligheid toe. Bij gematigde
temperaturen regende het vaak en het bracht op de
13e de grootste dagsom van deze maand. Over 24
uur kwam er ruim 12 mm in de regenmeters terecht.
Na de 15e kwamen er enkele zeer zachte dagen voor.
Op de 17e steeg de temperatuur naar 15.8 graden,
net geen dagrecord. Met een onderbreking van een
paar droge en rustige dagen en wat meer zon bleef
de temperatuur ruim boven normaal. Nadien volgde weer een periode van erg regenachtig en somber weer. Toch kwam de zon vrijwel elke dag even
te voorschijn. Over de hele maand bleef het aantal
zonloze dagen tot 6 beperkt. Na de kerst steeg de
barometer flink en dat leidde tot een aantal droge
dagen, maar het werd wel een stuk kouder. Ook nu
vroor het 4 nachten, al bleef de vorst beperkt tot
-2.5 op 29e. Samen met de 5e werden dit de koudste
nachten van deze eerste wintermaand. Het gemiddelde komt uit op 5.6 graden. Normaal is 3.2 gr. De
neerslag over december bedraagt 67 mm. Een tekort van 5 mm. Opnieuw is ook deze maand zonnig
verlopen. Normaal 46 uren. Nu 66 uren.

Na een vrij lange periode van
radiostilte rondom onze volleybalvereniging lijkt het ons goed
om weer eens een levensteken
te geven. Sportivo is namelijk
nog steeds volop in leven!
Omdat een aantal jaren geleden het ledenaantal sterk gedaald is, hebben we een
periode gehad dat het moeilijk was om “het
hoofd boven water te houden”.
Het is helaas een landelijke trend dat de belangstelling voor volleybal minder wordt,
met name bij de jeugd en de heren, en dit
hebben wij dus ook bij onze club gemerkt:
het aantal teams is teruggelopen en de
jeugdafdeling hebben we helaas op moeten
heffen.
Veel volleybalverenigingen in de regio hebben dezelfde problemen en hebben er voor
gekozen om een samenwerking aan te gaan
met andere volleybalverenigingen. Wij hebben daar, na enkele voorzichtige toenaderingen, van afgezien omdat je zo toch de
ziel een beetje uit de club haalt en omdat
we ook gezien hebben dat samengaan lang

Daarmee hebben we ook het hele jaar afgesloten.
Opnieuw is het een erg warm jaar geweest. Als we
terug denken aan 25 juli, toen de meetbuis maar
liefst 40.1 graden aanwees en ook verreweg de
meeste maanden ruim boven normaal zijn uitgekomen, is het niet verwonderlijk dat het gemiddelde
met 11.5 graden op plaats 3 van de top 10 terecht
is gekomen. Het jaar 2018 was met 11.8 graden het
warmste jaar ooit. Overigens de 10 warmste jaren
komen allemaal voor vanaf 1989.
In 2018 hadden we voor mijn station het droogste
jaar ooit met 582 mm neerslag. In 2019 bleven de
regenhoeveelheden wat achter ten opzichte van de
normale waarde. Te weten 696 mm.
Het gemiddelde over 30 jaar gemeten bedraagt 756
mm voor onze regio.
Zoals in de aanhef reeds gemeld is het aantal zonuren erg hoog uitgekomen, namelijk op 1938 uren.
Normaal schijnt de warmtebron 1630 uren. Dat betekent nu plaats 4 in de top 10, sinds aanvang van
de metingen.
Het nieuwe jaar zijn we rustig van start gegaan. Hoe
het verder gaat kun je vernemen als je afstemt en
luistert naar radio MAASLAND FM 89.6 en wel om
12.30, 13.30 en ook in de avonduren. Ook ben ik te
horen via radio VENRAY FM 90.2. Op deze zender
zowel in de ochtend als in de avonduren.
Weerman Bert Vloet

niet altijd de beste oplossing is.
Gelukkig hebben wij altijd een vaste kern van trouwe leden gehouden die in de club zijn blijven geloven. Met name door de inzet van diverse dames
heeft dit ertoe geleid dat we diverse nieuwe aanmeldingen hebben en momenteel ook weer een
dames-competitieteam hebben die op de zaterdag
hun wedstrijden spelen. Dit team is zelfs Winter-
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DANKBETUIGING

Graag willen wij langs deze weg
iedereen bedanken voor de
hartverwarmende belangstelling,
die wij als familie mochten
ontvangen rond het afscheid
van mijn vrouw, mam en oma
Fien Vogelsangs-Willems

Zoveel kaarten
Zoveel warme woorden
Zoveel belangstelling en
Zoveel troost.
De vele blijken van medeleven na het
overlijden van mijn man en onze papa
GEERT BENS

Uw aanwezigheid, de bloemen, telefoontjes en lieve kaarten hebben ons
erg goed gedaan en zijn een grote
steun voor ons bij de verwerking van
het gemis.
Jac Vogelsangs,
kinderen en kleinkinderen

hebben ons zeer getroffen en blijven ons
goed doen.
We hebben er geen andere woorden voor
dan “ dank jullie wel”

Anne-Marie,
Niels & Juliette, Aafke en Elke Bens
Herten(LB)

Ruimte voor úw ideeën!
12 jan.

Creatief volksmuziekconcert Luuk Lenders

25 jan.

Workshop schrijfenergie door Diana Hendriks-

14 jan.

Start Opleiding Luisterkind

Van Beaumont

26 jan. + 9 febr. Workshop Op weg naar Heling
2 febr.

Winterwandeling Peter Philipsen 14.00 uur

Meer informatie vindt u op de website.

Pieter en Avoor
nnemide
e v/nieuwsbrief?
d Munckhof, tel.Stuur
0478-6een
41404email!
of
Aanmelden
06-27007511 email t-helder@ziggo.nl Helderseweg 31, Overloon

www.helder-overloon.com

Graag willen wij langs deze weg
iedereen bedanken voor de
hartverwarmende belangstelling,
die wij als familie mochten
ontvangen rond het afscheid
van mijn man, vader en opa
Nöl Jenniskens
Uw aanwezigheid, de bloemen, telefoontjes en lieve kaarten hebben ons
erg goed gedaan en zijn een grote
steun voor ons bij de verwerking van
het gemis.

Puzzel mee en win
Deze keer prijs beschikbaar gesteld door
PLUS Verbeeten.
Zie pagina achteraan.
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Lien Jenniskens-Verbeek,
kinderen en kleinkinderen

kampioen geworden en promoveert van 3e klasse
Laag naar 3e klasse Hoog. Als ze dit kunnen doorzetten dan spelen ze volgend seizoen wellicht al 2e
klasse. Op bijgaande foto de dames die deze uitdaging aangaan, toppie!
Verder hebben we dit seizoen twee dames-recreantenteams (met competitie), een heren-recreantenteam (met competitie) en een damesteam zonder
competitie. Ook hebben we een paar vaste ervaren
trainers die wekelijks op fanatieke wijze de trainingen leiden.
Zoals je ziet zijn we weer op de goede weg terug en
willen we deze lijn graag doortrekken.
Kom eens kijken naar de wedstrijden of de trainingen op de dinsdagavond of, nog beter, kom een

paar keer vrijblijvend meetrainen!
Meer info vind je op onze site WWW.VVSportivo.nl
Ook willen we graag weer een jeugdafdeling opstarten maar we beseffen dat dit een hele uitdaging zal
zijn. Toch willen we deze uitdaging graag aangaan
en willen we, om te beginnen, de interesse peilen:
heb je kinderen, kleinkinderen, neefjes, nichtjes of
buurkinderen die graag samen met anderen willen
“ballen”, stuur dan een berichtje naar karin-sportivo@ziggo.nl zodat we samen kunnen kijken naar de
eventuele mogelijkheden.
Graag tot ziens,
Volleybalvereniging Sportivo Overloon

We zijn er voor u
Elk voor- en najaar wordt
er een cursus computergebruik voor ouderen gegeven. Of uw computer nu een laptop, tablet of een
mobiele telefoon is, of iets wat daarop lijkt, wij helpen u graag op weg.
Een cursus bestaat uit 8 wekelijkse lessen van een
uur. Voor ú persoonlijk, dus één op één. Of u nu vlot
leert of juist wat langzamer, onze docenten passen
zich aan. Zij leggen het desnoods nóg een keer uit.
Bent u beginnend of gevorderd, u vraagt, wij draaien. U geeft aan wat u wilt.

De kosten voor een serie van 8 wekelijkse lessen zijn
€ 40. Lessen worden lokaal in de kerkdorpen van
Boxmeer gegeven
Op verzoek en bij beschikbaarheid komen docenten ook aan huis.
U kunt zich aanmelden met een telefoontje naar de
heer P. Ermers (coördinator), Telefoon 06-20625198
of per email: pjermers@outlook.com
Een aanmeldingsformulier kunt u ook downloaden
op de website: www.swogb.nl

Over de aanvangsdatum wordt u persoonlijk geïnformeerd.

Voetreflexmassage: een steuntje in de rug in de wintermaanden
Voetreflexmassage is een oeroude, volkomen natuurlijke methode om de zelfgenezende vermogens
van het lichaam te stimuleren. Op onze voetzolen
bevinden zich de knooppunten van de energiebanen die in ons lichaam aanwezig zijn. Deze banen
staan in verbinding met al onze organen. Door deze
knooppunten met een lichte druk te masseren kunnen de organen van nieuwe energie worden voorzien. Eventuele blokkades, ook emotionele, kunnen
opgeheven worden. Waar een teveel aan energie
is wordt deze afgevoerd, waar een tekort is wordt
deze juist weer toegevoerd.

Marijke Smith houdt praktijk in haar rustig gelegen
woning in Overloon. Meer informatie vindt u op
www.aquariel.nl

Over het algemeen werkt een voetreflexmassage
ontspannend, reinigend, harmoniserend en vitaliserend. Het is een methode die bij veel klachten
ingezet kan worden, ook als aanvulling op andere
therapieën. Vooral bij klachten die zijn ontstaan
door een teveel aan spanning, kan de werking bijzonder heilzaam zijn: hoofdpijn, burn-out, onzekerheid, vermoeidheid, slapeloosheid, huidproblemen,
maag- en darmklachten enzovoorts.
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GRATIS INFORMATIEAVOND OVER DE OPLEIDING TOT LUISTERKINDWERKER
Vrijdagavond 10 januari geeft Anke van Leeuwen in Overloon een informatieavond over de halfjaar
durende opleiding tot Luisterkindwerker. De avond start om 19:30 uur en duurt tot ongeveer 20:45
uur. De opleiding zelf start in februari 2020 in Nijmegen.
Als Luisterkindwerker maak je op zielsniveau contact met een kind of volwassene. In de energie stem
je je af op een persoon door middel van zijn naam, geboortedatum en foto. Op zielsniveau ga je met
de persoon in gesprek waardoor vragen verhelderd worden, praktische handvatten aan bod komen
en energetische blokkades worden opgeheven. Dit energetische gesprek vertaal je op papier en zo
ontstaat er een Luisterkind-afstemming die toegestuurd wordt naar de desbetreffende persoon.
Tijdens de informatieavond vertelt Anke alles over wat je kan verwachten van deze opleiding, welke
mogelijkheden je hebt als Luisterkindwerker en wat het prachtige werk inhoudt.
Voor meer informatie en aanmelding kijk op de website: www.voordeliefdegeboren.nl
of mail naar anke@voordeliefdegeboren.nl

Gezonde verse maaltijden aan huis!

€ 6,39 per maaltijd, geen bezorgkosten.

salon

Carolina

beauty & health

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

Heeft u vragen
of wilt u een
afspraak? Bel:
(0478) 64 24 75

$TXDULHO 3UDNWLMNYRRUYRHWUHÀH[RORJLH

www.fysiovandervliet.nl

20%

9RHWUHÀH[PDVVDJHKHHIWHHQGLHS
RQWVSDQQHQG KHLO]DDP HႇHFW
HQ DFWLYHHUW GH ]HOIJHQH]HQGH
YHUPRJHQVYDQKHWOLFKDDP
2YHUORRQWHO
ZZZDTXDULHOQO

(HUVWHEHKDQGHOLQJ¼NRUWLQJ

korting op LED
verlichting uit ons
assortiment!

Actie loopt t/m januari 2020

Overloon - Mill
0478 - 507171 • www.vangemertbv.nl
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Schijt aan de Grens wint Venrayse Cultuurprijs
In een nagenoeg uitverkochte schouwburg werd zaterdag 28 december bekend dat Schijt aan de Grens
de juryprijs van de Venrayse Cultuurprijs heeft gewonnen. In aanloop naar de uitreiking werden er
filmpjes vertoond, gesprekken met de genomineerden gevoerd maar was er ook entertainment op
muziek- en dansgebied. Daarna brak het moment
van de waarheid aan, de uitreiking!
Twee belangrijke pijlers in de wijze van kiezen waren innovatie en het bereik van het culturele initiatief. De jury was van mening dat Schijt aan de Grens
aan deze criteria het meest voldeed.
Na een kort bedankwoord van voorzitter Wilbert
Jeuken die in zijn speech benadrukte dat Schijt aan

de Grens niet kan bestaan zonder de honderden
vrijwilligers én deelnemers die telkens weer keihard
werken en ervoor zorgen dat er een fantastisch festival wordt . Een speciaal woord van dank was er
voor Theo Verdijk, “chef de mission Overloon”, die
in 2019 ongeveer al zijn vrije tijd gestoken heeft in
het tot succes maken van dit festival. Ook prijst Wilbert de enorme samenwerking van de Overloonse
afdeling met het prachtige resultaat op 24 en 25
augustus.
Op onderstaande foto een gedeelte van de Overloonse organisatie.
Foto: Rianne Verbong
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Autobedrijf de Hoog wenst u een

Gelukkig nieuwjaar!
Op zaterdag 11 januari proosten wij graag met jullie op het nieuwe jaar!
Besteld u op deze dag nieuwe banden en/of velgen, dan krijgt u
15% nieuwjaarskorting!

   
      
     


























Is Metameer
jóuw school?

vmbo
havo Mavo
jena vwo
pl an

ig
tweetal ijs
w
onder

Voor ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen groep 7 en 8:

INFORMATIEAVONDEN
locatie jenaplan boxmeer

Ga zélf
onderzoekop
uit!

woensdag 22 en donderdag 23 januari 2020 om 19.00 uur

locatie stevensbeek

maandag 27 en dinsdag 28 januari 2020 om 19.00 uur
Iedereen is welkom:

OPEN DAGEN
locatie stevensbeek

vrijdag 7 februari 2020 van 17.00 tot 21.00 uur

locatie jenaplan boxmeer

vrijdag 14 februari 2020 van 17.00 tot 21.00 uur
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Record aantal bezoekers
Oorlogsmuseum Overloon
In 2019 mocht het Oorlogsmuseum Overloon maar
liefst 132.400 bezoekers verwelkomen. Dit is het
hoogste bezoekersaantal dat het museum heeft
mogen ontvangen sinds 1990. In 2018 passeerden
er nog 114.400 gasten de poorten van het museum.
De stijging van ruim 15% is goed te verklaren gezien het herdenkingsjaar en de vele aandacht in de
media hieromtrent. Evenementen zoals ‘Militracks’,
‘Museum in het donker’ en ‘het Santa Fe Event’
zorgden voor een extra boost, maar ook de nieuwe
tentoonstellingen ‘Kantelpunt Europa’ en de ‘Nederlandse Helm’ droegen hieraan bij.

Museumdirecteur Erik van den Dungen is erg tevreden met deze stijging in 2019. Ook in 2020 timmert
Oorlogsmuseum Overloon weer verder aan de weg.
Het wordt een jaar vol mooie, nieuwe projecten en
bruisende evenementen, geen brug is te ver voor
het museum, figuurlijk gesproken dan. Waar in 2019
letterlijk een fietsbrug van 90 meter door het museum werd gebouwd, wordt deze in maart 2020 officieel geopend. Het is de eerste en enige fietsbrug ter
wereld door een museum waarbij fietsers een gratis
blik op de tentoonstelling kunnen werpen.

In 2020 wordt een bezoekersaantal van
125.000 verwacht, onder andere vanwege
de 75-jarige bevrijding van Nederland. De
herdenkingen trekken veel buitenlandse
gasten naar ons land. Velen van hen bezoeken naast de herdenkingen ook één of
meerdere oorlogsmusea. ‘Militracks’ en
‘Museum in het donker’ staan ook dit jaar
weer op het programma en beloven weer
veel moois en boeiends te bieden voor de
bezoekers. Het Santa Fe Event is goed voor
zo’n 6.000 tot 7.000 bezoekers en wordt
elke twee jaar georganiseerd, het event
staat in 2021 weer op de agenda.

Prins Gijs en Prinses Jip samen met hun adjudanten Jari en Yfke en nar Teun
Foto: Albert Hendriks
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Persoonlijk en begripvol

Het adres voor een Computers, Laptops,
Printers & Reparaties
Vraag naar de mogelijkheden: 06-51352120

0478 588 889

dag en nacht bereikbaar

0485 523 043

www.goemansuitvaartzorg.nl
Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

VRIJDAG,
ZATERDAG
Van borrelhapje
tot
en ZONDAG
open
compleet
van verzorgd
12.00 tot 18.00
feest uur
WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
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66 jaor gröts op d’n Huibuuk!
Dit jaar bestaat Stichting De
Huibuuke 66 jaar. Dit gaan we
groots vieren in het feestweekend van 17, 18 en 19 januari
aanstaande.
Het programma ziet er als volgt uit:
Vrijdag 17 januari (16+)
Grootse feestavond met optredens van Wir Sind
Spitze, Hoondervel, Het Feestteam en DJ Ricky Corony.
Tent open vanaf 20.00 uur.
Entree: € 11,00
Zaterdag 18 januari (18+)
#VvdHL oftewel de Vrienden van de Huibuuke Live.
Op twee podia, tegenover elkaar, treden PROOST!
en One Shot op, met diverse gastoptredens uit de
regio en natuurlijk DJ’s Rick Corony en Mick Vullings! Een bomvol programma dat start om 20.30
uur.
Tip: zorg dat je erbij bent van begin tot eind, hier
wil je niets van missen!
Voorafgaand vindt een receptie plaats voor collega-carnavalsverenigingen uit de Gemeente Boxmeer.
Tent open vanaf 19.00 uur.
Entree: € 7,50

Zondag 19 januari
Wij nodigen u van harte uit voor onze informele jubileumreceptie vanaf 10.30 uur.
Vanaf 13.11 uur zal de sleuteloverdracht plaatsvinden voor de Jeugdcarnaval van De Huibuuke en andere jeugdcarnavalsverenigingen uit de Gemeente
Boxmeer. Burgemeester Karel van Soest is hierbij
aanwezig en er zijn optredens van onder andere
Pruuf Mar en Hou Je BackstreetBoys.
Tent open vanaf 10.30 uur.
Entree: gratis
Consumptiemunten
Bestel tegelijk met je kaarten je consumptiemunten.
Dit scheelt € 0,10 per munt en je hoeft niet meer in
de rij te staan!
Feestlocatie
Evenemententerrein (“Gildeterrein”)
Stevensbeekseweg in Overloon.

aan

de

Entreekaarten
Bestel snel je kaarten op
www.huibuuke.nl/jubileum
en vier dit feest met ons mee!

Bijzondere burgers 2019
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Boxmeer op 2 januari j.l. zijn twee onderscheidingen
‘Bijzondere burger’ uitgereikt. Deze onderscheiding
is voor inwoners van de gemeente Boxmeer die een
bijzondere prestatie hebben geleverd, waarmee ze
zich ambassadeur van onze gemeente hebben getoond.

Een van deze onderscheidingen ging naar de majorettes Sint Theobaldusgilde Overloon o.l.v. Daniëlle
Weijers-Neuvel. Zij werden in januari 2019 Nederlands Kampioen bij NK Majorette-Baton-Twirling in
Almere.
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Sámen
voor een warm afscheid
Bel gerust
Dorien van Dijck
06-30693894
0478-642527
www.doorvandijck.nl
vanuit het hart verbinden bij afscheid

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

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

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

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

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging

Maak maak
kenniskennis
met golf!
Winteractie
met golf!
• Golf verbindt mensen op sociaal vlak
5 lessen van 50 minuten

• Golf vermindert en voorkomt stress
voor slechts € 50,- p.p.
• Golf geeft meer energie
(inschrijven vóór 28 februari)
• Beter gewicht
Tel: 06-22660985
• Sterkere
spieren en botten
mindyourswing@live.nl
• Heerlijk buiten in de natuur

Info
lidmaatschappen
en lessen:
Informeer
naar de mogelijkheden!
www.golfbaanoverloon.nl
www.golfbaanoverloon.nl
06-29444018
info@golfbaanoverloon.nl
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Agenda
2020
8 januari
OVO, Nieuwjaarsreceptie: back to
the 80’s & 90’s, de Pit, 20.00 uur
9 januari
KBO, Snertdag, 10.30 uur
9 januari
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
11 januari
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
12 januari
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 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, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
17 januari
Lónse Bieb en Petra Berkers, Winterverhalen op de hei, Speeltuintje aan de Raaijweg, 14.30 - 16.00
uur
17, 18 en 19 januari
Huibuuke, jubileumfeesten, Evenemententerrein Stevensbeekseweg
19 januari
TKO, ATB Veldtoertocht
19 januari
Overloonse bedevaart, Informatiemiddag en film, de Pit, 14.30
uur
29 januari
OVO, Film “Green Book”, Museumzicht, 20.00 uur
31 januari
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
1 februari
Huibuuke, Bonte Avond, de Pit,
20.00 uur
2 februari
Huibuuke, Bonte Avond, de Pit,
19.00 uur
5 februari
OVO, Workshop: Koken bij De
Garde, Vertrek 17.15 vanaf kerkplein
7 februari
Huibuuke, Bonte Avond, de Pit,
20.00 uur
8 februari
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur

8 februari
Huibuuke, rondbrengen Huiwage
8 februari
Huibuuke, Bonte Avond, de Pit,
20.00 uur
9 februari
KBO en SWOGB, Uit op Zondag,
de Pit, 14.30 -16.00 uur
12 februari
OVO, Jaarvergadering met optreden van De VeltOp, de Pit, 20.00
uur
13 februari
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
15 februari
Huibuuke, Ánwaerk Make, de Pit,
15.30 uur
17 februari
KBO, Kijk op Kunst, 19.30 uur
19 februari
OVO, Workshop: flessen e.d. oppimpen met leer, de Pit, 20.00 uur
22 februari
Huibuuke, Receptie, de Pit, 18.00
uur
22 februari
Huibuuke, Stunt, de Pit, 20.00 uur
22 februari
Huibuuke, After Roetsj Bal, de
Pit, 20.30 uur
23 februari
Huibuuke, Optocht, 14.11 uur
23 februari
Huibuuke, Kinderhosbal, de Pit,
15.00 uur
23 februari
Huibuuke, Optochtbal, de Pit,
15.00 uur
24 februari
Huibuuke, Klonebal, de Pit, 11.11
uur
24 februari
Huibuuke, Jeugd Bonte Middag,
de Pit, 14.30 uur
24 februari
Huibuuke, Hui-XL, de Pit, 20.30
uur
25 februari
Huibuuke, Van Hier nor Daor,
Plein, 11.11 uur
25 februari
Huibuuke, Huilalbal, 14.00 uur
28 februari
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
7 maart
De Pit Theater, The Musical Night,
20.00 uur

8 maart
KBO en SWOGB, Uit op Zondag,
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
10 maart
KBO, Bedevaart Smakt
11 maart
OVO, Thema-avond: internationale vrouwendag, de Pit, 20.00
uur
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, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
25 maart
OVO, Thema-avond: Conny Weerenpas, lifestyle therapeut, de Pit,
20.00 uur
26 maart
KBO, Ledenvergadering, de Pit,
14.00 uur
27 maart
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
1 april
OVO, Workshop: Paasstuk, de Pit,
20.00 uur
6 t/m 9 april
KBO, Oosterse dagen
8 april
OVO, Thema-avond: Paasspelen,
de Pit, 20.00 uur
9april
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
11 april
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 Melderslo, 19.30 uur
18 april
De Pit Theater, “Duivelsbrug” –
Mannen van Naam, 20.00 uur
19 april
KBO en SWOGB, Uit op Zondag,
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
20 april
KBO, Kijk op Kunst, 19.30 uur
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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.

Bel 24/7
0478-640026

Overloon
www.briensveld.nl
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22 april
OVO, Thema-avond: pleegkinderen door Ribicon jeugdzorg, de
Pit, 20.00 uur
24 april
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
27 april
Stg. Oranjefeesten, Activiteiten
Koningsdag voor de jeugd, bij de
Pit, 10.00 uur
30 april
OVO, Reisje: ’t Veluws zandsculpturenfestival, Vertrek 08.00 uur
vanaf kerkplein
6 mei
OVO, Fietsen met Marjo, de Pit,
19.00 uur
9 mei
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
13 mei
OVO, Excursie: escape room, Vertrek 18.00 uur vanaf kerkplein
14 mei
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
15 t/m 20 mei
Overloons Bedevaart, Pelgrimsreis naar Lourdes
16 mei
KBO, Vrijwilligersdag
17 mei
KBO en SWOGB, Uit op Zondag,
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
17 mei
Zanggroep Palet in concert met
Joep van Leeuwen
21 mei
Sportivo, Hemelvaartstournooi
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, Openluchttheater

21 juni
Lekker Loën, Plein Museumpark,
11.00 - ca. 17.00 uur
23, 24 en 25 juni
Zonnegroet, 14e Rolstoeldriedaagse
25 juni
KBO, Wandeling IVN
26 juni
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
30 juni
KBO, Fietspicknick
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 Bricktopia 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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In elk vakje moet een cijfer van 1 tot en met 9 ingevuld worden. Je moet
de lege vakjes zo invullen, dat in elke rij, elke kolom én elk blok de cijfers
1 tot en met 9 slechts één keer voorkomen.
Los de puzzel op en stuur de oplossing naar puzzel@onseigenerf.nl of
lever de oplossing in bij Arnold Willemsplein 5 (vlakbij het gezondheidscentrum D’n Bond), met vermelding van jouw naam en telefoonnummer.
Inleverdatum uiterlijk zondag 12 januari 2020.
De prijs voor de oplossing van deze keer, is beschikbaar gesteld door
PLUS Verbeeten.
De winnaars van de puzzels in de
eindejaar uitgave van 18-12-2019 zijn:
Truus Gerrits-Wilmse (Woordzoeker),
José Borghs (Kruiswoord) en
Emmy Peters (Sudoku).
Zij krijgen een gratis
abonnement van Ons Eigen Erf.
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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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Heerlijke 100%
blauwe bessen PRODUCTEN en NOTEN
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Redactie:
redactie@onseigenerf.nl

T 641641

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

T 202664
06-11424617

www.onseigenerf.nl
Abonnement 2020:

€ 15,00

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

22 januari
15 januari 20.00 uur

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

