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Wie wá bewaart! wint de Dr. Peelen Stimulieringspries 2019
Zaoterdagaovend elf
jannewarie van dit
harstikke neeje jaor,
um zeuve uur arriviere
weej - de Lónse dialectvorsers - mit ’n haffel minse ien ’t Weijertheater ien
Boxmaer. ’n Bitje zinnewaechtig natuurlek, want wie
wet stón we drek wer mit laeg hând buute.
Beej binnekòmst ien de Weijer kriêge we metiën ’n
tas koffie ángebooje, ‘n bonbon mugge we zelf vatte
en dè doen we ok, ge kent òns. Mit ’n bitje ’t gevuul
van ’t kan nie òp, nó dees royale geste van de gemaente, loëpe we efkes látter de theaterzaal binne. De 4e
Hoedanigheid - ’n Boxmers muziekgezelschap - spult
d’r duchtig òp los terwiel de zaal vol strómt mit minse
die allemól ’t gevuul uutstraole dè ze al half gewònne
hebbe.

de jònggezelle van de Metwôrst, die vör d’n hoofdpries
gón. Weej zien genominierd vör de Stimulieringspries.
Alle genominierde legge via film en interview uut
wörum zeej dinke ien ánmerking te kòmme vör de fel
begierde priês. Tussendör spult de 4e Hoedanigheid
wereldse muziek um ’t hiële gebeure ’n internationaal
tintje te gaeve. Boxmaer mòt toch òp ’n höger plan getild worre nou we same gaon mit Sin Tunnis en Cuuk.
Umdet d’r gen pauze is zitte weej d’n hiële aovend òp
d’n druëge. Òns gevuul van ’t kan nie òp ebt al gaûw
weg! De jònggezelle van de Metwôrst worre geregeld
dör collega jònggezelle ien dezelfde blaûw kiele van
verse schuumköp vörziên, dör òns mit jeloerse blikke
nao gekeke.
Gelukkig wört de gebruukeleke programmaòpbouw
gehantierd. Dé wil zegge dé nor ‘ne climax toe wört
gewerkt. Dé hoûwt ien
det d’n Burgemaester
as urste begint mit ’t
bekend make van de
Stimulieringspries. Dé
is wor weej vör gekòmme zien...

D’n Burgemaester begint:
De Overloonse dialectwerkgroep
‘Wie
Wá Bewaart’, verzamelt, bewaart, bewaakt en houdt het
Lóns dialect levend. Zo
begint de voordracht
voor deze nominatie
Dialectgroep Wie wà bewaart! Vlnr: Theo Cremers, Theo van den Berg, Hetty Coppis en Peter Loonen
en het omschrijft preOp de foto ontbreken Renée Henckens en Klaas Roelofs
cies wat de werkgroep
De presentatrice van d’n aovend - Wieke Vrijhoef - löpt sinds de oprichting in 2004 doet. Online is er een webal wá zinnewaechtig hoëg gehakt òp en nier te traeje. site, waar je met één klik de taal kan wijzigen naar
Ur manier um waerm te draeie, dinke weej. As laeste het Lóns. Een echte verzamelplaats waar men allerlei
kumt ’t voltallige college van Burgemaester en wet- uitdrukkingen en zelfs hele woordenlijsten kan vinden.
houwers binne ien de tot de nok gevulde theaterzaal En offline was daar afgelopen herfst de eerst workshop
en zetele zich ien de gereservierde stuûl. Ònze Lónse “Overloons dialect spreken voor volwassenen’ inclusief
wethouwer göt mit zien witte krulle raecht vör meej een mooi diploma voor de deelnemers. Maar de werkzitte, waordör Wieke hiëlemól uut mien gezichtsveld groep geeft toe: ze weten ook niet alles van het Oververdwijnt en ik ’t de rest van d’n aovend vort mot doên loonse dialect. Iedere eerste woensdag van de maand
mit d’n achterkânt van ’t gewiëte van Loën. Van elke wordt er van gedachten gewisseld met de koersballers,
genominierde club neme twië minse pláts òp de ânder geboren en getogen Overloners van respectabele leefgereservierde plátse. Ònze vertegewoordigers nevve tijd. Zo wordt ook hun kennis verzameld en bewaard.

Samengevat: De werkgroep houdt het Lóns dialect
echt levend.
Ook anno 2020 hebben mensen nog niet het eeuwige leven en zou er langzaamaan veel kennis
verloren kunnen gaan. Maar door te verzamelen,
te bewaren, te bewaken en te doceren zorgt deze
werkgroep dat er een stuk cultureel erfgoed toegankelijk blijft voor iedereen.
De winnaar van Dr. Peelen Stimuleringsprijs 2019 is:
De Overloonse dialectwerkgroep ‘Wie Wá Bewaart’.
En de rest is geschiedenis. Mit ‘ne symbolische
cheque van € 250,00 òp zak gón weej òp Loën án,
verwaachtend dé de fanfare òns beej ’t viaduct

stöt òp te wâchte, mar helaas. Weej staoke dörum
nog efkes án beej Effe um dizze pries te viere en
d’n daorst die we ien Boxmaer hebbe òpgeloëpe
te lesse. ‘t Was al laat toen we òp huus án ginge,
nó natuurlek urst te hebbe afgeraekend, uuteraard
uut aege tes, want daorvör zien die € 250,00 nie bedoeld. We zien mar wá gröts òp dees uutverkiêzing
en verguld mit ‘t beejbehurende geldbedrag. Hiermit kunne weej ònze website www.wiewabewaart.
nl vörluëpig ien de lucht hâlde en ‘t Lóns dialect
bliêve uutdrage. Ònze penningmaester het al zes
kier òp de raekening gekeke of ’t geld al is aovergemakt…

Overloon
Ik ga wat meer respect hebben voor Overloon. Niet
dat ik het dorp tot nu toe met de nek heb aangekeken, dat zeker niet. Ik heb er gewoon niet zoveel te
zoeken, ben meestal een passant.
Op een mooie dag wil ik er weleens per ongeluk terechtkomen, peddelend over het goed geasfalteerde fietspad van het Loonse bos. Op een andere dag
ben ik er te vinden als ik van Venray kom en liever
een omweg door de
dorpen maak dan
dat ik snel thuis ben
over de snelweg.
Een heel enkele keer
omdat een huisgenoot ontiegelijk veel
zin heeft in ijs van
Clevers. Dat is het
wel zo’n beetje.
Meer respect dus,
dat heeft het dorp
verdiend. Waarom?
Omdat alleen al die
twee topattracties,
ZooParc en Oorlogsmuseum, er vorig
jaar in geslaagd zijn
bijna 300.000 bezoekers te trekken. Drie-

honderdduizend!
Da’s veel hoor. Je zal ze te eten moeten geven. Daar
komen de bezoekers van dat kleurige festival, Schijt
aan de Grens, en van de vakantiebungalows nog
eens bij.
Ze schreeuwen het niet van de daken. Zal wel in de
aard van het beestje zitten. Inwoners van een grensgebied zijn meestal de bescheidenheid zelve. Te veel
en te vaak speelbal geweest van veroveraars. Doe
maar gewoon, dan val je niet op.
Dat Overloon een van de topdorpen van de regio
is geworden, is helemaal een prestatie als je je realiseert hoe het dorp er 75 jaar geleden nog bij lag.
Toen de kruitdampen van de Slag om Overloon waren opgetrokken en de in alle haast geëvacueerde
inwoners terugkeerden, bleek er geen gevel meer
overeind te staan.
En nu? Tegenwoordig is Overloon een bloeiend,
welvarend dorp waar bezoekers van heinde en verre naartoe trekken. Om daar te leren dat een oorlog in het museum thuishoort en om vertederd te
kijken naar roodbuiklemuren en Tobie, het dwergnijlpaard.
Column: Geurt Franzen,
De Gelderlander
Woensdag 8 januari 2020

Het mag geen naam hebben
Overloon jubilarist wat af…!
Verdomd, weer geen ster onder de boompjes gevallen…!
Overloners de bescheidenheid zelve - nou, niet allemaal hoor…!
Binde ‘ne biezònderen Huibuuk?... dan mòtte now ànwaerk make…
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Kerkberichten
Uitnodiging presentatieviering van de communicanten zondag 26 januari
Waar: Heilige Anthonius Abt kerk te Sint Anthonis
om 10:30 uur
Thema: Kom, volg mij.
Beste ouders van groep 1 – 8 en overige parochianen uit onze parochie,
Wij, de communicanten, zijn al volop
bezig om ons voor te bereiden op de
1ste Heilige Communie. Daarom gaan
we ons aan de gehele parochie voor-

stellen in de presentatieviering op zondag 26 januari a.s.
Wij zullen het erg fijn vinden als u hierbij aanwezig
kunt zijn.
Na de viering is er een gezellig samenzijn achter in
de kerk om nog na te praten onder het genot van
een kop koffie/thee en voor alle kinderen ranja.
Uiteraard is er ook iets lekkers bij de
koffie.
Wij, communicanten en werkgroep,
hopen u allen te mogen ontmoeten.
U komt toch ook naar ons kijken en
luisteren?
Tot dan.

Uitnodiging voor de Kinderwoorddienst op zondag
2 februari om 10:30 uur in de H. Theobalduskerk te
Overloon.

zus naartoe.
Ben je ook nieuwsgierig geworden, kom dan luisteren en meedoen.

Beste ouders/verzorgers en
kinderen van groep 1 t/m
groep 8,
Wil je samen met andere
kinderen ook meedoen in de
Kinderwoorddienst: kom gerust eens meedoen. De kinderen die komen vinden het
altijd erg gezellig. Je mag
ook kinderen meebrengen, je hoeft niet gedoopt te
zijn. Iedereen is van harte welkom. Vooral als je de
Eerste Communie gaat doen, of net gedaan hebt, is
dit echt iets voor jou!

Wat is een kinderwoorddienst?
Wij hebben voor de kinderen in een aparte ruimte in de kerk een kinderviering van ongeveer een
half uur. Jullie ouders/verzorgers blijven in de gewone 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 kinderevangelie vertellen en
uitleggen. Meestal hebben we hier even een kort
gesprekje over, we spelen een spel of hebben een
knutselwerkje over het verhaal (evangelie) van die
zondag. En een gebed waar we mee afsluiten.
Het tweede gedeelte van de viering gaan we weer
terug in de kerk zelf en mag je weer op je plaats
gaan zitten, waar we samen de Eucharistie vieren.
Jij komt toch ook weer? ……en als je het erg leuk
vindt: we zijn elke eerste zondag van de maand in
Overloon.
Voor vragen kun je altijd contact met me opnemen:
Gerda Willems 0478 642213
Tot dan allemaal.

Het thema van deze zondag is:
Opdracht aan de Heer in de tempel, maar ook Maria
Lichtmis.
Vandaag is het een hele bijzondere zondag. Eigenlijk vieren we twee feesten tegelijk.
Opa en oma zullen wel weten wat er bedoeld wordt
met het feest van Maria Lichtmis.
Vandaag is het precies 40 dagen geleden dat Jezus
werd geboren. Weet je nog welk feest dat was?
Vandaag wordt Jezus gezegend door Simeon in de
tempel. Maria en Jozef komen hier vandaag met JeVieringen 25 januari – 8 februari
Zaterdag 25 januari 19:00 uur
Gebedsviering met het thema
TAAL VAN MENSEN
Koor: Palet
Intenties voor 25 en 26 januari: de familie van Keijsteren, de familie van Hout-Schaminée, Jos de Greef,

De volgende kinderwoorddienst is op zondag:
1 maart

Theo en Teng Cornelissen vanwege hun verjaardag,
Toon Cornelissen en zijn echtgenotes, Harry Cleutjens vanwege zijn sterfdag en Michel van Well.
Zondag 26 januari 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Joep Smeets en Frans Kersten
Koor: Theobalduskoor
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Zondag 2 februari 10:30 uur
Eucharistieviering en Kinderwoorddienst
Voorganger: nog niet bekend
Acolieten: Jeanne Willems en Gerda Willems
Koor: Theobalduskoor
Intenties: Wies Stoffelen-Smits vanwege haar sterfdag, Jo Albers vanwege haar sterfdag, Wim Beckers vanwege zijn sterfdag, tevens voor Marie Beckers-Puin, Arnold Jenniskens.

Kosterdienst
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
26 januari –1 februari
Jan Hendriks, tel. 641753
2 februari – 8 februari
Nelly van Gemert, tel. 642504

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

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.

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 9 en 16 februari bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld
wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk
dinsdag 28 januari op te geven. U hebt daarvoor de
volgende mogelijkheden: met een envelop in de
brievenbus naast de voordeur van de pastorie of in

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

De onderstaande brief is in de week voor Kerstmis huis aan huis bezorgd
In verband met de actie Kerkbalans brengen wij
deze oproep hierbij opnieuw onder uw aandacht.

Geef voor je kerk
Op kerkelijk gebied is onze deelparochie het afgelopen 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 goede 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 minder 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 momenten 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 krijgen geen subsidies van overheid of bisdom, maar zijn zelf verantwoordelijk voor het kerkgebouw en alle activiteiten
die door de vele vrijwilligers ontplooid worden, elk
moment weer dat iemand erom vraagt.
Daarom is het voortbestaan afhankelijk van de inkomsten uit de actie Kerkbalans.
Met het onderstaande strookje kunt u aangeven op
welke wijze u wilt bijdragen aan Kerkbalans: door
middel van een doorlopende machtiging, een eenmalige machtiging of een eigen opdracht aan de
bank.
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).
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KALENDER VAN ACTIVITEITEN
Woensdag 29 januari Samen Eten en Ontmoeten bij
Grand Café Broer en Zus. Aanvang 17.30 uur.
Vrijdag 7 februari Bonten Aovend in De Pit. Aanvang 20.00 uur.
Zondag 9 februari Uit op Zondag in De Pit. Aanvang
14.30 uur.
Woensdag 12 februari Koken voor Ouderen. In de
foyer van de Pit. Aanvang om 12.00 uur. Alleen op
uitnodiging.
Elkaar ONTMOETEN en nu bij onze activiteit: ‘Schrijf
je mee?’
Eindelijk is het dan zover, dat we met een groep
van 15 leden bij Femke ONTMOET op 13 januari ’s
avonds in de WORKSHOP zitten. Afwachtend en
ook wel een beetje spannend hoe deze avond gaat
lopen, achter onze pen! Hoe te beginnen om een
stukje - levens - verhaal in dat schriftje voor ons, met
spierwitte vellen hunkerend naar woorden, op te
schrijven?
Femke weet ons gerust te stellen en met praktische
tips op een creatieve manier aan het schrijven te
krijgen. Gedachten en herinneringen weten we te
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verzamelen en voor ieder in een verhaal te passen.
Verschillende verhalen worden met elkaar gedeeld
in kleinere groepjes en voor wie wil ook in de grote
groep.
Mooie verhalen, mooie woorden, recht uit het hart
en uit de puntjes van de tenen naar boven gehaald.
Ze vloeien via ieders pen op papier.
Femke ONTMOET helpt ons op weg, met tips, op
een leerzame, inspirerende, bijzondere en prettige
manier.
Beste groepsgenoten, jullie bedankt voor de mooie
woorden, die ons en ook de schrijver zelf raakten!
Benieuwd naar het verdere verloop…
Schrijf je mee? Wat een ervaring!

Tijdens de nieuwjaarsreceptie
van de Fanfare op 3 januari werden er
enkele jubilarissen onderscheiden
John Crooijmans, 40 jaar lid.
John blaast al jaren op de hoorn, en komt uit een
muzikale familie. Vele jaren heeft hij bij Freunde
Echo en Hofkapel meegespeeld. Zingen is ook een
grote hobby van John, dit doet hij o.a. bij Palet en
Feniks.
Annemiek Derks, 40 jaar lid.
Annemiek speelt in de Fanfare op de bugel. Samen
met Fons en alle drie hun kinderen hebben ze al
veel noten weggespeeld.
Ze is ook enthousiast lid van de
jeugdwerkgroep van de Fanfare,
waar zij zich met anderen inzet om
de jeugd te ondersteunen.

Toon van Opbergen, 65 jaar lid.
(Zie interview in Ons Eigen Erf van 15 januari 2014)
Toon is in Overloon lang instructeur, slagwerker en
tambour-maître van de Fanfare en Drumband geweest. In de hele regio is hij bekend en heeft hij vele
korpsen ondersteund.
Hij heeft ervoor gezorgd dat we met de hele Fanfare in 1988 tijdens de concertreis konden counteren!

Sjaak van Bree, 50 jaar lid.
Sjaak is begonnen bij de Fanfare in
Vortum-Mullem waar hij jaren op
de bariton heeft gespeeld. In 1988
is hij gevraagd om met de Fanfare
van Overloon mee te gaan op concertreis naar Tsjechoslowakije. Vanaf toen is hij blijven plakken.
Hij is supervisor van de Fanfare, en
zet zich ook in voor zijn jeugdige
collega-baritonisten.
Paul Arts, 60 jaar lid.
(Zie interview in Ons Eigen Erf van
8 januari 2020)
Als slagwerker is Paul niet uit de
achterste rij weg te denken. Naast
de Fanfare heeft Paul vele jaren
bij Freunde Echo gedrumd, is hij
trouw lid van het Slagwerkorkest
en ondersteuner bij de drummende jeugdleden.
Paul draagt nu de jubileumspeld
van zijn zwager Piet Vloet, die Piet
bij zijn 60-jarig jubileum heeft ontvangen.

Dit jaar is onze gezamenlijke collecteweek van 30 maart tot en met 4
april en de collectedagen zijn maandag 30 maart en woensdag 1
april. U kunt de collectanten tussen 18.00 en 20.00 uur bij u aan de
deur verwachten.
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Een goed voornemen!
We hebben er al weer 3
weken opzitten van het nieuwe jaar! Meestal zo’n
moment dat je de goede voornemens al weer overboord hebt gegooid of je iedereen trots vertelt dat
het je gelukt is. Al zijn we wellicht een beetje laat om
je nog een nieuw goedvoornemen te presenteren,
gaan we dit wel doen. De Pit Theater stelt je voor
om als goedvoornemen dit jaar eens wat meer in
eigen dorp te gaan genieten. Dat is een makkelijk
uitvoerbaar goedvoornemen, waar je zelf ook nog
eens van kunt genieten. Zo moeilijk moet dat niet
zijn om je aan dat goede voornemen te houden.
We hebben in het voorjaar van 2020 nog twee hele
mooie voorstellingen gepland staan en zijn in volle gang om jullie eind mei een fantastisch en verrassend theaterprogramma te presenteren voor
2020/2021.
Op zaterdag 7 maart presenteren wij “The Musical
Night”. Een avondvullend
programma met de mooiste en bekendste songs uit
het rijke musicalrepertoire.
Gebracht door 3 gerenommeerde musical-artiesten,
waarbij zij tussen de songs
door ook nog leuke anekdotes vertellen en korte
sketches opvoeren. Een afwisselende avond dus waarin musicalsongs in al hun
puurheid gebracht worden onder begeleiding van

een 4-koppig combo. Ook al ben je geen fanatieke
musical-fan, wij garanderen een mooie, muzikale
en erg leuke avond!
Op zaterdag 18 april
staan de Mannen van
Naam wederom op het
Overloonse
podium.
Diegene die vorig jaar
aanwezig waren bij
het programma “Man
Man Man”, zullen allen unaniem vertellen
dat zij hebben genoten, gelachen en wellicht een traantje hebben weggepinkt. Deze
3 ras-muzikanten, die
aan de wieg stonden
van de feestband Pater Moeskroen, spelen op de meest uiteenlopende
instrumenten. Verhalen vertellen dat kunnen zij als
de beste, zowel verbaal als op hun instrumenten en
met hun muziek. Dit jaar vertellen zij het verhaal
van “De Duivelsbrug”. Laat je verrassen door de
Mannen van Naam en kom genieten van een fantastische muzikale en humorvolle avond.
Beide voorstellingen starten om 20:00 uur. Tickets
à € 17,50 (incl. pauzedrankje) zijn te bestellen via
www.depitoverloon.nl. Wij houden jullie graag aan
dit nieuwe goede voornemen en zien jullie bij De
Pit Theater!

De
nieuwjaarsreceptie van de O.V.O.
deed oude tijden herleven, toen Mick Vullings muziek draaide
uit de jaren ’80 en
’90! Veel leden konden het niet laten; enthousiast bevolkten
zij de dansvloer en voelden zich wellicht
weer even zoals 40 jaar geleden.
De sfeer zat er goed in; met name door de
herkenbare nummers, de Prosecco waarmee de avond geopend werd en de hapjes die tussendoor geserveerd werden.
Het was een gezellige avond waar tijd
was om fijn met elkaar te praten en een
dansje te wagen.
Mick Vullings
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Start to Run
Begin 2020 is het weer
zover, dan start bij Atletiekvereniging Sporting Boxmeer weer de cursus hardlopen voor beginners! Zowel in Boxmeer (woensdagavond) en in Overloon
(zaterdagochtend) gaat een cursus van start. In deze
cursus leer je op een gestructureerde manier blessurevrij hardlopen. Verder komen de volgende onderwerpen aan bod: warming-up en cooling-down,
hardlooptechniek, het voorkomen van blessures,
voeding, schoenen en kleding. Met deze goede basis blijft hardlopen ook op de lange termijn leuk.
Andere goede redenen om je aan te melden voor de
beginnerscursus zijn:
• Samen hardlopen is leuker dan alleen trainen
• Deze cursus is een goede ‘stok achter de deur’ om
door te zetten
• Train in 12 weken het lopen van een afstand van
5 kilometer
• Cursus wordt gegeven door Atletiekunie gecertificeerde looptrainers
• De cursus wordt afgesloten met een 5 kilometer
diplomaloop op donderdag 28 mei 2020.
• Na afloop van de diplomaloop ontvang je een veiligheidshesje van A.V. Sporting Boxmeer voor nog
vele veilige hardloop kilometers.
• Gratis deelname aan de Maasheggenloop 2020 op
een afstand naar keuze.

Er is een Start to Run cursus in Boxmeer en in Overloon.
Boxmeer: de trainingen vinden plaats op woensdagavond 19:00 uur. De eerste training start op 4
maart 2020 op het atletiekveld aan de Graafseweg
36. Er is ruimte voor maximaal 25 hardlopers.
Overloon: de trainingen vinden plaats op zaterdagochtend 09:00 uur. De eerste training start op 7
maart 2020 bij sporthal De Raaijhal, Raaijweg 15-17.
Er is ruimte voor maximaal 25 hardlopers.
Aanmelden: vanwege het beperkte aantal plaatsen
is aanmelden via email noodzakelijk. Geef daarbij
ook even aan of de aanmelding voor Boxmeer of
Overloon is. De belangstelling voor de Start to Run
cursus is groot en dus gebeurt plaatsing op volgorde van aanmelding. De cursuskosten bedragen 40
Euro. Als je na de cursus besluit lid te worden van
A.V. Sporting Boxmeer zal dit bedrag in mindering
gebracht worden op de lidmaatschapskosten. Heb
je nog vragen of wil je je aanmelden, stuur dan een
email naar:
beginnerscommissie@avsportingboxmeer.nl
Voor meer informatie over deze Start to Run cursus
bezoek: www.avsportingboxmeer.nl of
www.facebook.com/avsportingboxmeer

Start to Run Overloon 2019
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In gesprek met… Reijnab
Reijnab. Dat staat voor Koen
Reijntjes en Cas Nabben. Twee
jonge, nee heel jonge, ondernemers, waar we op de laatste dag van 2019 mee
aan de keukentafel zitten. De een is bijna 14 jaar
en de ander is dat net geworden. Sinds de zomervakantie van 2019 bestieren ze hun eigen onderneming, genaamd Reijnab Klus- en Tuinservice. Dat
klinkt uitdagend.

De twee ondernemers zitten niet stil. Een serieus
bedrijf heeft ook een eigen logo. ‘Drie maanden
zijn we ermee bezig geweest’, vertelt Koen. Een
map met ontwerpen wordt tevoorschijn gehaald
en het ontstaan van het logo wordt stap voor stap
toegelicht. Er is uitgebreid gediscussieerd over de
vorm, kleuren, uitstraling, hoofdlogo en bijlogo.
Ook bedrijfskleding in de vorm van een poloshirt en
een jas, voorzien van het logo is inmiddels aangeschaft. ‘Ook een hele klus, want het moet functioneel zijn, waterdicht en vooral niet te duur’. Het
logo verscheen ook op magneetjes, die klanten op
hun memoborden kunnen klikken. ‘Zien is kopen,
toch?’ Ook werd een instagram account geopend.
Tijdens de wintermaanden compenseren ze hun rustige uren door te werken bij Ixon. Ze zijn daar druk
met het in elkaar zetten van routers. Weer een heel
andere tak van sport. “Ja, ook heel leerzaam, en
aangezien we allebei de technische kant op willen,
is dit heel interessant”, licht Cas toe.

Ze zijn bevriend geraakt door de tennissport. Beiden
hadden in eerste instantie een krantenwijk. “Maar
het was best saai”, vertelt Koen. “De hele tijd de
fiets op en af en een krant in de brievenbus doen,
daar zat weinig uitdaging in. Maar als je pas 13 jaar
bent, zijn de mogelijkheden voor een bijbaantje
beperkt. We gingen samen nadenken over een eigen bedrijf en zo kwam “Grasmaaiservice Reijnab”
tot stand”. Volgens Cas werd eerst de doelgroep
bepaald: mensen die hun gras niet kunnen maaien
of daar gewoon geen zin in hebben. Ze pakten het
meteen goed aan. Er werd een heuse flyer ontworpen die huis-aan-huis bezorgd werd in de omliggende straten van hun woonadressen. Er werd een
grasmachine geregeld en de prijslijst werd bepaald.
Tot 100 meter vijf euro en van 100 tot 200 meter
acht euro. Allerlei tuinwerkzaamheden tot en met
het schoonmaken van een hekwerk werden aan het
assortiment toegevoegd. Toen het herfst werd en
de tuin in een winterslaap ging, werd nagedacht
over een aanvulling. Al snel werd ‘Boodschappenservice Reijnab’ geboren. Ook voor deze activiteit
werd een flyer ontworpen en weer huis-aan-huis
bezorgd. “Daarmee richten we ons op mensen die
niet meer zo goed ter been zijn. We halen de boodschappen voor ze op, bezorgen die thuis en zetten
ze eventueel ook nog in de kast”, vertelt Koen over
de nieuwe loot aan de stam.
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Een aardige anekdote geeft aan hoe commercieel
de heren zijn. Dylan Haegens uit Venray schijnt een
beroemde Youtuber te zijn, die heel aansprekende
filmpjes maakt. In een van die filmpjes gaf hij aan
een ontzettende hekel te hebben aan tuinieren.
“Daar zijn we meteen op ingesprongen”, vertelt
Koen. “We hebben een leuke brief gemaakt en bij
hem in de brievenbus gedaan. Al snel kregen we
antwoord en zo kwamen we terecht in de tuin bij

Dylan. Dat was echt heel gaaf!, we hebben hier zoveel reacties op gehad. De aanvragen voor tuinonderhoud kwamen zelfs uit Amsterdam en Utrecht.
En ons account op Instragram ontplofte!”.

We nemen afscheid, maar niet voordat ons een zelfontworpen visitekaartje, een magneet en een stickervel (een heel marketingpakket dus), in de hand
zijn gedrukt door de directie van Reijnab.

Op onze vraag of ze het altijd meteen eens zijn, kijken ze elkaar aan. “Uiteindelijk worden we het altijd eens”, zegt Cas. ‘En als we een meningsverschil
hebben dan geven we elkaar om en om gelijk, we
komen er altijd wel uit’.

Jong en nu al zo veel ondernemingsgeest. Dat is
verfrissend om te zien. En wie zal het zeggen? In
1891 startte Gerard Philips samen met zijn vader in
Eindhoven het bedrijf Philips en produceerde daar
de eerste gloeilampen. In 1927 sloegen Jurgens en
van den Bergh in Oss de handen ineen met de productie van de toen nog nauwelijks bekende margarine. Het groeide uit tot de multinational Unilever.
In 1932 bouwde Huub van Doorne in zijn garage
achter het huis zijn eerste auto, de DAF. Weinigen
zagen hun successen aankomen. Ons Eigen Erf bestond nog niet.

Tot slot laten Cas en Koen hun zelfontworpen eindejaarswens zien die ze bij hun klanten bezorgd
hebben. “Als dank voor het vertrouwen in 2019 en
hopende op een net zo groen en succesvol 2020!”.
Compleet met logo en een aantal actiefoto’s.
Twee jonge enthousiaste ondernemers die volop
aan de weg timmeren en heel veel zin hebben in
het nieuwe jaar. Op 31 december was het eerste
bedrijfsfeest van Reijnab. Op een oudejaarsbijeenkomst met de beide voltallige families werd een
inspirerend jaar afgesloten en vol vertrouwen vooruitgeblikt op 2020.

Degenen die gebruik willen maken van de service
van Reijnab kunnen contact opnemen via:
Tel. 06-27390434
Mail: contact.reijnab@gmail.com
En ben je heel nieuwsgierig naar hun activiteiten,
volg ze dan op Instragram.

LOGEKO huldigt Jubilarissen
Dinsdag 7 januari jl. werden tijdens de Nieuwjaarsborrel drie leden van het koor gehuldigd. Marijke
van Mil, Hans Taks en Lex Biessels. Allen waren 12½
jaar lid van het koor. De voorzitter sprak lovende
woorden, overhandigde een oorkonde en ze werden in de bloemetjes gezet. Ook werd aandacht besteed aan Tiny van der Linden die
al meer dan 25 jaar het secretariaat van LOGEKO beheert, en aan Oksana die al 10 jaar
onze dirigente is. Ook zij kregen een mooie
bos bloemen.

Vol enthousiasme zijn we weer aan het nieuwe jaar
begonnen. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. We repeteren iedere dinsdagavond van 20.00
tot 22.00 uur in de blauwe zaal van De Pit.

Daarna werd de avond, georganiseerd door
de sectie bassen, feestelijk voortgezet . Onder het genot van een hapje en drankje
werd er lustig op los gesjoeld.

Nieuws van de Verjaardagenactie
December is typisch zo’n maand van
het kan vriezen, het kan dooien. Er
moeten Sinterklaas- of Kerstcadeau’s
gekocht worden, ’n dinertje of een nieuwe outfit
worden afgerekend. Voor sommigen is een skivakantie ook nog zo’n ding.
Blijft er dan nog wat over voor de verjaardagenactie, is dan altijd onze brandende vraag? We hielden

ons hart vast. Maar, jawel, hoor! Wij zijn heel blij
met de € 345,19 die onze ronde langs de jarigen
toch nog opbracht voor het Overloonse kinder- en
jeugdwerk in ons dorp. Onze dank is groot!
We kunnen weer goed gemutst en vol vertrouwen
aan het nieuwe jaar beginnen. Volgende keer weer
meer nieuws van…
Stichting Verjaardagenactie Overloon
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TE HUUR AANGEBODEN
vanaf 15 februari 2020 te Overloon:
uitstekend onderhouden, gestoffeerd appartement op de eerste
verdieping van de pastorie, 14 Oktoberplein 9 te Overloon.
Indeling: keuken, woonkamer, slaapkamer, badkamer, totaal 55 m2.
Voorzien van airco, ruime gang en een balkon.
Kleine bergruimte op de begane grond.

Inlichtingen bij de deelparochieraad van de H. Theobaldusparochie.

e-maiI: info@theobaldusparochie.nl
tel. 0478 642078
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Persoonlijk en begripvol

0478 588 889

dag en nacht bereikbaar

0485 523 043

www.goemansuitvaartzorg.nl
Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid
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Jeugdcarnaval
Prins Gijs en Prinses Jip zijn het
Jeugdprinsenpaar van de Huibuuke in 2020
Zondagmiddag 5 januari was het eindelijk zover.
In de bomvolle cultuurbunker vond de onthulling
plaats van de jeugdcarnaval in het Huibuukeland.
De zaal werd donker, het scherm kwam omlaag en
de introductiefilm werd vertoond. In deze film werd
het thema van de jeugdcarnaval 2020 bekend gemaakt. Het thema is “DISCO”. Vervolgens kreeg de
kijker op een ludieke manier uitleg wat DISCO is en
hoe je kunt disco-dansen. De grote vraag is natuurlijk, kunnen de Huibuuke ook discodansen?
Na de film kwamen gelukkig enkele lenige discodansers de zaal binnen gemarcheerd. Zij hielpen de
voorzitter van de jeugdcarnaval om alle Huibuuke
te leren discodansen. Na wat oefenen was de voorzitter van mening dat de zaal het discodansen onder de knie hadden. Helaas misten toen nog de drie
hoofdrolspelers van de jeugdcarnaval. De grote
vraag is natuurlijk of zij ook kunnen disco-dansen.
In de bomvolle cultuurbunker steeg de spanning
tot grote hoogte, toen ook de drie hoofdrolspelers
van de jeugdcarnaval ook het disco-dansje onder de
knie hadden. Onder oorverdovend gejoel sprong

jeugdnar Teun door het doek het podium op. Vrolijke nar Teun is de zoon van Remco en Lonneke Klein
Ovink - Vloet. Nu was de grote vraag wie is dan de
jeugdprinses en de jeugdprins van de Huibuuke. De
spanning was om te snijden in de zaal toen jeugdprinses Jip door het doek het podium op sprong. De
enthousiaste prinses Jip is de dochter van Sjoerd en
Marcia Vloet - Weijmans. Het gejuich in de zaal stopte pas toen ook jeugdprins Gijs, stoer door het doek
het podium op sprong. De goedlachse jeugdprins
Gijs is de zoon van Rik en Chantal Takken - Vloet.
Het drietal werd al snel omringd door het volledige
gevolg bestaande uit twee adjudanten (Jari Weerts
en Yfke Hendriks), de vier dansmariekes, de raad van
11 en iedereen uit het thema disco. De vlammende
speech van het jeugdprinsenpaar en nar eindigde
met hun jel: “Samen hossen, springen en een hoop
lol, gaan we samen uit onze discobol. Want wat is
het geval, 2020 wordt een gevaarlijke Carnaval”. Na
de hoogstpersoonlijke felicitaties van Prins Hans d’n
Urste en Prinses Leontien vierde de jeugdcarnaval
nog lang feest in de Kultuurbunker.

Foto: Dorry Vullings-Vloet

Met deze onthulling zijn alle hoofdrolspelers van de
Lònse jeugdcarnaval bekend en staat er niets meer
in de weg om ons voor de 66ste keer op te maken

voor een gezellig carnavalsfeest in het Huibuukeland, waarvan de jeugdcarnaval voor de 61ste keer
onderdeel uitmaakt.
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• Dakinspectie, onderhoud en renovatie
• Platte daken kunststof en bitumineuze
• Dakgoten reinigen en renoveren
• (Spoed-)reparatie
Tel.
E-mail

06-41861929
janssendakwerkenoverloon@outlook.com

Puzzel mee en win
Deze keer prijs beschikbaar gesteld door
PLIEN.
Zie pagina achteraan.

20%

korting op LED
verlichting uit ons
assortiment!

Actie loopt t/m januari 2020

Overloon - Mill
0478 - 507171 • www.vangemertbv.nl
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Bib Gourmand Michelin
voor Boompjes Restaurant
Op zondag 12 januari heeft eigenaar
Jaap Volman van Boompjes Restaurant het muurschild van de Bib Gourmand Michelin in ontvangst genomen. Burgemeester
Karel van Soest hing hoogstpersoonlijk, samen met
Jaap Volman, het bordje van de Bib Gourmand op
bij de ingang van het restaurant.
Een ‘Bib Gourmand’ wordt uitgereikt door Michelin
en wordt in de restaurantwereld ook wel een ‘Halve
Michelin-ster’ genoemd. Deze erkenning wordt uitgereikt aan restaurants ‘die uitzonderlijk goed eten
serveren tegen een acceptabele prijs’.
De MICHELIN Gids Bib Gourmand Benelux 2020 zet
lokale lekkernijen en traditie in de spotlights. Michelin maakt met bijzondere fierheid de nieuwe selectie van de MICHELIN Gids Bib Gourmand Benelux
2020 bekend. In deze twaalfde editie verzamelen
de inspecteurs van de MICHELIN Gids opnieuw heel
wat adresjes. De rode draad in deze selectie is het
driegangen keuzemenu voor maximaal 39 euro. Elk

bekroond restaurant verzekert een onweerstaanbare verhouding tussen prijs, kwaliteit en plezier.
De zeventien Nederlandse restaurants die onderscheiden worden met een Bib Gourmand zitten
volledig op deze lijn. Eten Boompjes Restaurant in
Overloon gaat gepaard met een verrassende aanpak van groenten.
Foto: Diny van Vliet

Overloonse Bridgeclub
Aanvang van de wintercompetitie. De 3 beste paren
in de gele lijn:
1 Truus Kusters & Bert Vloet
62.85%
1 Jac Huijs & Piet Willems
62.85%
3 Thea & Lex Biessels
56.94%

Tijdens de 2e zitting waren de 3 sterkste paren in de
gele lijn:
1 Jac Huijs & Piet Willems
66.67%
2 Truus Kusters & Bert Vloet
59.17%
2 Mien Kuenen & Truus Stiphout
59.17%

In de rode lijn:
1 Els Bovee & Wil ten Horn
2 Ricky Henckens & Leny Jansen
3 Antoinette Schaeffers & Henk de Vlam

60.50%
59.00%
57.08%

In de rode lijn:
1 Ricky Henckens & Leny Jansen
2 Gerda & Mathieu Crooijmans
3 Miny & Wiel Verhoeven

61.25%
56.67%
56.25%

In de groene lijn:
1 Margriet & Jan Mater
2 Thea Waterreus & Mien Hegger
3 Irma Huijs & Adele van Leuken

61.46%
56.25%
53.13%

In de groene lijn:
1 Hanny Verstraaten & Henny Janssen
2 Nelly & Piet Botden
3 Harrie de Bruijn & August Janssen

56.88%
53.49%
52.19%

Carnavalsoptocht 2020
Carnavalsvereniging “De Huibuuke”
daagt u uit om deel te nemen aan de
carnavalsoptocht van 2020.

en plezier tijdens de optocht. Voor verenigingen of
buurtschappen een unieke en ludieke manier om
zich te presenteren.

Wellicht heeft u het al enkele malen overwogen,
maar heeft u de daad nog nooit bij het woord gevoegd. Vraag het aan een iedere willekeurige deelnemer en zij kunnen u bevestigen dat meedoen vele
male leuker is dan langs de kant toekijken. Een klein
idee kan samen met u vereniging, familie of bekenden of gewoon in u eentje leiden tot veel voorpret

Opgeven voor de Overloonse carnavalsoptocht doet
u in een van de volgende categorieën;
Enkelingen, Paren, groepen of wagens. Meedoen
is gratis en opgave vindt plaats via de website van
de Huibuuke of op Carnavals zaterdag van 10.00 –
12.00 uur in de Pit.
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Gevraagd huishoudelijke hulp
ca. 2,5 uur per week
tel. 06 20028193

(HUVWHEHKDQGHOLQJ¼NRUWLQJ

Ruimte voor úw ideeën!
25 jan.

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

Workshop schrijfenergie door Diana Hendriks Van Beaumont

26 jan. + 9 febr. Workshop Op weg naar Heling 10.00 uur
2 febr.

Winterwandeling Peter Philipsen

8 febr.

Stiltedag – Ingrid van Straten

4 febr.

11 febr.

14.00 uur

Lezing Peterspad – Peter Meirmans 19.30 uur

Engelenavond – Marielle Beks

20.00 uur

Pieter en Annemie v/d Munckhof, tel. 0478-641404 of
06-27007511 email t-helder@ziggo.nl Helderseweg 31, Overloon

www.helder-overloon.com

HAARWERKEN VOOR
ALLE HAARPROBLEMEN

met mooi haar meer
zelfvertrouwen!
MEER INFO?
BEL ONS OF KIJK OP DE SITE
BETROKKEN | PERSOONLIJK | KWALITEIT
BETROUWBAAR | ERVAREN | PROFESSIONEEL
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Dit jaar bestaat Carnavalsvereniging
“De Huibuuke” zesenzestig jaar. In 1954
werd in het onlangs gesloopte café van
Fren Deriet aan de Museumlaan de eerste aanzet gegeven voor de Overloonse
carnavalsvereniging. Pastoor van Boxtel
was bij de oprichting nauw betrokken; hij
wilde dat de jeugd in Overloon carnaval
kon vieren en niet naar de grote boze
stad vertrok. Voor dit jubileum is dat in
elk geval uitstekend gelukt.
Zesenzestig jaar, een waar jubileum in
carnavalsland, 6x het gekkengetal 11. Dat
moet gevierd worden. Overloon trok er
afgelopen weekend maar liefst 3 dagen
voor uit. Het werd een waar feestweekend. Een echt feest vier je sámen! Het hele dorp mocht
er - zoals dat hoort - van meegenieten. Het groots opgezette festijn vond plaats in een mega tent die de
tentenbouwers uit Siebengewald hadden opgetrokken op het evenemententerrein aan de Stevensbeekseweg. De noordwesten wind joeg de sounds van Wir
Sind Spitze, Hoondervel, Hofkapel, Âld Prinse, Ricky
Corony, Proost en nog veel andere artiesten met een
kracht van 4 Beaufort over het dorp. Wie niet wilde
meegenieten moest ramen en deuren gesloten houden of oordoppen indoen.
Om acht uur vrijdagavond werd afgetrapt in de in
geel, groen en rood feestelijk aangeklede tent. Vrienden van d’n Huibuuk Live op zaterdagavond was met
1000, 1100, 1200? bezoekers - afhankelijk van wie je
sprak - zelfs helemaal uitverkocht. De programmering,
zoals dat tegenwoordig heet, zat perfect in elkaar. Alles sloot naadloos, zonder hapering, op elkaar aan. Op
twee podia streden de bands Proost en One Shot om
de meest opzwepende Liveacts, terwijl gastoptredens
van verschillende artiesten uit de gemeente Boxmeer
de stemming verhoogden.

je” had meegekregen. Dit ontbijt was een soort reunie voor hen die in het verleden nauw bij de carnaval
betrokken waren en/of door de Huibuuke zijn onderscheiden. De sprekers die volgden deden (bijna) niet
onder van de voorzitter en waren uiteraard allemaal
“gröts òp d’n Huibuuk”, de grötsigheid droop er zogezegd van af. Ze sleepten (bijna) allemaal een groot
en meeslepend kunstwerk mee als cadeau voor de jubilerende Huibuuke. Op het snijvlak van “Brödje Jubileum” en de Jeugd jubileummiddag sprak Prins Hans I,
met een hese stem (mag het na twee jubileumavonden) zijn onderdanen “gröts” toe.
Rond één uur liep de ontbijtochtend perfect over in
de jeugd sleuteloverdracht. Wie de jeugd heeft, heeft
de toekomst. Daarom werd het feest op zondagmid-

Zondag om half elf opende carnavalsvoorzitter Henk
Weerts (Pzn) met een vlammende speech het jubileumontbijt dat na heftige discussies binnen het bestuur
de naam “Brödje Jubileum” en niet “Jubileumbröd-

Foto’s: Albert Hendriks
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Yoga &
Energetische
therapie

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

www.karinmanders.nl
schrijf@karinmanders.nl

www.fysiovandervliet.nl

T 06 15597217

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

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

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

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging
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dag goedgekozen afgesloten met een
groots opgezette Jeugdprinsen receptie waarbij alle jeugdprinsen en -prinsessen met hun raden van elf en veel
ouders aanwezig waren. Jeugdprinsen
paar Prins Gijs I en Prinses Jip ontvingen
collega jeugdige hoogwaardigheidsbekleders uit de andere dorpen van de
gemeente Boxmeer. Allemaal mochten
ze de carnavalssleutel in ontvangst nemen uit handen van burgemeester van
Soest himself, om in hun dorp in het
jeugdcarnaval voor te gaan. Een toekomstgerichte afsluiting van een geweldige jubileumviering. Pastoor van
Boxtel zou “gröts òp d’n Huibuuk” zijn
en wij zijn dat ook!

Agenda
2020

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, 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
A.V. Sporting, Start training Start
to Run, bij Raayhal, 9.00 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
30 maart
Samen Sterk, Collecte voor goede
doelen, 18.00 - 20.00 uur
1 april
OVO, Workshop: Paasstuk, de Pit,
20.00 uur
4 april
Samen Sterk, Collecte voor goede
doelen, 18.00 - 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
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Ontmoet

EEN MOOIE
HERINNERING
IS ZOVEEL
WAARD
Briensveld uitvaartverzorging
luistert, denkt mee en verzorgt
de uitvaart die bij de overledene,
familie en vrienden past.

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

Bel 24/7
0478-640026

Overloon
www.briensveld.nl

Sámen
voor een warm afscheid
Bel gerust
Dorien van Dijck
06-30693894
0478-642527
www.doorvandijck.nl
vanuit het hart verbinden bij afscheid
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Heerlijke 100%
blauwe bessen PRODUCTEN en NOTEN

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
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
H. Mis met zang van LOGEKO in
de kerk, aansluitend concert in de
Pit i.v.m. 50 jaar jubileum koorlid,
10.30 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
8 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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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 26-1-2020.
De prijs van de oplossing voor deze keer, is beschikbaar gesteld door PLIEN.

De winnaar van de vorige
keer
SUDOKU 8-1:
Roel Arts
(PLUS Verbeeten).
HORIZONTAAL
1 schik 5 kledingstuk 9 pronkkastje 11 handvat 13 stekel 15 rondrit 17 punt 18 namelijk
19 vreemde munt 21 zuidwest 22 onzes inziens
23 vleesgerecht 25 ter plaatse 27 deel v.e. vis
29 afgesloten stand 31 voegwoord 32 reeds 33
betaalplaats 36 wending 38 als gast 39 heester
41 per expresse 42 administratietroepen 44
schoolsoort 45 titel 46 profeet 48 vrouwelijk
dier 50 zienswijze 52 groet 53 bestuur 54 sterk
smakend 55 insnijding.
VERTICAAL
2 werkelijk 3 gast 4 hoeveelheid 5 slaapplaats
6 liefdesgod 7 eenheid van trilling per seconde 8 Europeaan 10 persbureau 12 drank 14
voedingsstof 16 spinrag 19 stremsel 20 beroep
22 pl. in Japan 23 vaardigheid 24 vis 26 plant
28 kledingstuk 30 bladgroente 34 trompetvogel 35 oude vochtmaat 36 ergo 37 maand 40
hallucinerend middel 43 opera van Puccini 45
strijdgewoel 46 wees gegroet 47 Jeruzalem 48
loon 49 hoogste punt 51 priem 52 afbakening.

VRIJDAG,
ZATERDAG
Van borrelhapje
tot
en ZONDAG
compleetopen
van verzorgd
12.00 tot 18.00
feest uur
WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
dϬϲͳϭϮϵϵϭϵϳϵ

Gezonde verse maaltijden aan huis!

€ 6,39 per maaltijd, geen bezorgkosten.

edward@etenmetgemak.nl | www.etenmetgemak.nl
0478 - 820994
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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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Jolande Segers geeft op haar trainingslocatie in Overloon
puppy stuif-in, basiscursus en diverse vervolgtrainingen.

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl
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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

5 februari
29 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!

