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Heeje ien ‘t jaor des Hiere 2020,
‘t zesensaestigste Carnevalsjaor der Huibuuke,
‘t regieringsjaor van Prins Hans d’n Urste en
Prinses Leontien, is beslote te benoeme tot
Huibuuk van ’t jaor

Theo Verdijk

Dees onderscheijing wört um verlend òp sociaal,
culturiël en mátschappeleke grônd te wiëte:
• Diverse jaore ien de ouwerschólraod van
’t Smurfje en de leggere schól gezaete.
• Veule jaore ien ’t bestuur van ’t Oranjecomité,
waorvan ’n ántal jaore as vörzitter.
• 35 jaor mede bestuurslid Stichting Herdenking
Foto: Albert Hendriks
Slag om Overloon.
• Al mier as 40 jaor betrokke beej Carnevalsvereniging De Huibuuke, as ònder ândere Prins ien 1995, 15 jaor actief ien de organisatie van de Boerebrulleft en binne dees club ok 8 jaor án de bestuurstoffel gezaete.
• Hiervör ien 2003 onderscheije as Heerboer van d’n Huiakker, de högste
onderscheijing van De Huibuuke.
• Iën van de kartrekkers binne ‘t Âld Prinse Gild vör hun deelname án de
Bonte Aovende en Òptocht, ien ’t bijzonder vör ’t uutwerke en bedinke
van ’t decor en ândere gadgets die beej dees optreejes worre gebruukt.
• Vanaf de òprichting, Gids Groeter van Loën.
• Actief ien de organisatie van ’t dörpsspel vör jong en âld: Loen Wet Ut.
• Sinds ânderhalf jaor actief as bestuurslid beej ’t Lónse openluchttheater.
• Van begin af án bestuurslid en motivator van Schijt aan de Grens: vörig
jaor nog bekroond mit de Rooijse Cultuurpries.
• En vör al ‘t ânder goei waerk, gedaon vör de Lónse Gemaenschap ien dees
oorkonde nie vermeld.
Names de Gemaenschap Loën is ‘t Stichting “De Huibuuke” die zien belangeloze ienzet wil honoriere middels dees belangrieke Lónse onderscheijing en hopt det dit ’n reeje is vör Theo um zich nog veule jaore ien te
zette vör òns moie Loën.
Gedaon d’n twedde fibbrewarie ien de Kultuurbunker te Loën.
Getaekend
Stichting “De Huibuuke” Loën

Sfeervol koffieconcert
op zondag 26 januari 2020
Wat is er nou een beter begin
van deze frisse, grijze, zondagochtend dan het koffieconcert in de Pit?
Met een ‘Hallo allemaal’ op blokfluit werden we allemaal vrolijk begroet en welkom geheten. De eerste - en tweedejaars blokfluiters lieten die ochtend
horen wat ze de afgelopen periode allemaal geleerd hebben. Naast de liedjes werd er afgewisseld
met wat theorie over muziek en de blokfluit. Mooi
om te zien hoeveel de jonge muzikanten weten en
uit kunnen leggen. Het is duidelijk zichtbaar dat
de docente, Mayke Diepeveen, er een feestje van
maakt, de jonge muzikanten keken blij en zijn trots
op hun prestaties!
De drie tweedejaars leerlingen hebben hun blokfluitopleiding afgerond en ontvingen een diploma.
De komende maanden gaan ze diverse instrumenten van de fanfare uitproberen om na dit schooljaar
een keuze voor een instrument te kunnen maken!
Gefeliciteerd, Simone, Romy en Sanne!
De blokfluiters stonden er niet alleen deze ochtend.
Ze werden afgewisseld door het JSE, het Jeugd
Slagwerk Ensemble van fanfare Vriendenkring. Peter Bergmans heeft een aantal muziekstukken ge-

arrangeerd zodat dit ensemble de beste kant van
zichzelf kan laten zien. Verrassend om te zien dat
de kinderen zowel melodische als ritmische instrumenten kunnen spelen. Elk muziekstuk stonden ze
achter een ander instrument. Mooi om te zien dat al
die diversiteit van slagwerkinstrumenten samen één
muziekstuk spelen. ‘Vraag en antwoord’- stukjes, samenspel, solostukjes, noem het maar op, er kwam
heel veel aan bod! De concentratie en de aandacht
voor de muziek en de dirigent was duidelijk van de
ingespannen gezichten af te lezen, je kon zien dat
iedereen enorm zijn best deed. Met een prachtig
concert als gevolg!
Dank je wel voor deze mooie ochtend!

Hendrik Groen – ‘Zolang er leven is’ – met Mike Weerts
en het Oker-HendrikGroen-koor
Op 3 april speelt het theaterstuk Hendrik Groen ‘Zolang er leven is’ in de schouwburg van Venray
Mike Weerts speelt hierin in de prachtige rol van
Evert (in de tv-serie gespeeld door André van Duin).
Het Oker-HendrikGroen-koor zal hieraan haar medewerking verlenen en ging daarom onlangs op
werkbezoek bij De Maaspoort in Venlo om daar
een voorstelling van Hendrik Groen bij te wonen ter
voorbereiding op de voorstelling in Venray.
Alle deelnemers hebben er heel veel zin in en hopen
u te zien in de schouwburg van Venray op vrijdag 3
april! Kaarten zijn te bestellen via
www.schouwburgvenray.nl

Het mag geen naam hebben
Wie wil er zondag uit met Sef en Henk…? Er mag gedanst worden…!
“Hendrik-Groen-koor” - Gaat Oker naar het bejaardenhuis…?
Tachtig jaar geleden riep de dorpsomroeper: “er is een weerman geboren!”
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Kerkberichten
Vieringen 9 februari – 22 februari

Koor: Theobalduskoor
Intenties: Nog niet bekend

Zondag 9 februari 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Joep Smeets en Ans Abels
Koor: Theobalduskoor

De gebedsviering op de vierde zaterdag van februari vervalt in verband met Carnaval.
Kosterdienst
2 februari – 8 februari
Nelly van Gemert, tel. 642504

Intenties: Paul en Erik-Jan Cornelissen
Zondag 16 februari 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acolieten: Gerda Willems

9 februari – 15 februari
Tiny Willems, tel. 641814
16 februari – 22 februari
Jan Hendriks, tel. 641753

TV-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij
bijzondere feestdagen en op de vierde zaterdag
van de maand, worden de vieringen uitgezonden
vanuit de kerk via het TV kanaal Omroep Land van
Cuijk. In de maand februari vervalt de gebedsviering vanwege Carnaval. 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.

rie 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 23 februari en 1 maart bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf
vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze
uiterlijk dinsdag 11 februari op te geven. U hebt
daarvoor de volgende mogelijkheden: met een envelop in de brievenbus naast de voordeur van de pasto-

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

Binnenlopen in de pastorie
op zondag- of dinsdagmorgen
Iedere zondag na de viering is er gelegenheid om
binnen te lopen in de pastorie voor het opgeven
van een intentie, een praatje, samen een kopje
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.

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

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
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KALENDER VAN ACTIVITEITEN
Vrijdag 7 februari Bonte 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).
Zaterdag 15 februari Ànwaerk Make.
Maandag 17 februari Kijk op Kunst. Aanvang 19.30 uur
in De Pit.
Vrijdag 28 februari Samen Eten en Ontmoeten bij restaurant Museumzicht.
Donderdag 5 maart Bedevaart naar Smakt. Aanvang
viering 14.30 uur.
Zondag 8 maart Uit op Zondag.
Woensdag 11 maart Koken voor Ouderen. In de foyer
van de Pit. Aanvang om 12.00 uur. Alleen op uitnodiging.
Donderdag 19 maart Seniorenwandeling Oeffelter
Meent
Vrijwilligersdag KBO Overloon
De vrijwilligersdag van KBO Overloon zal niet, zoals in
de jaarplanning aangegeven, op 16 mei, maar op een
andere dag plaatsvinden. We willen dan graag alle leden die het afgelopen jaar voor de vereniging klaarstonden bedanken voor hun inzet. De uitnodiging en
nadere informatie volgt.
Uit op Zondag
Op zondag 9 februari treden Henk Schoenmakers en
Sef Nabben op in De Pit. Zij zorgen die middag voor
gezellige muziek, waarbij ook gedanst kan worden.
Aanvang 14.30 uur in De Pit.
BEDEVAART naar SMAKT

5 maart 2020
Dit voorjaar van 2020 gaan we op donderdag 5 maart
op bedevaart naar Smakt. Naast KBO leden uit Overloon, worden ook alle KBO verenigingen van Boxmeer
Zuid in de gelegenheid gesteld deel te nemen.
De dienst begint om 14.30 uur met voorganger pater
Ruud Willemsen.
Ook dit jaar weer een VOETTOCHT vanuit Overloon naar Smakt.
Wie graag samen te voet op pad gaat
naar Smakt is van harte welkom om aan
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te sluiten bij onze georganiseerde voettocht.
De tocht start bij de ingang van het sportpark (bij tennis- en voetbalveld). Daar word je opgewacht. Het vertrek is om 12.30 uur. Tijdens deze tocht is er een rustmoment met bezinning. Daarna weer voort in eigen
tred en gedachten.
Andere belangstellenden gaan op eigen gelegenheid
naar Smakt waar we elkaar ontmoeten. Na de dienst
is er gelegenheid om in het Pelgrimshuis onder het genot van een kopje koffie en vlaai gezellig bij elkaar te
zijn. We hopen op een grote opkomst.
De deelnemers aan de voettocht, lopen na de ontmoeting in het Pelgrimshuis, weer gezamenlijk terug. Wie
niet terug kan lopen regelt daarvoor zelf vervoer.
Bij vragen kun je terecht bij: Jacqueline Cremers tel.
641444 of Christine Hendriks tel. 641719
Seniorenwandeling
Donderdag 19 maart 2020 organiseren KBO en IVN samen een seniorenwandeling door de Oeffelter Meent.
De wandeling start vanaf de parkeerplaats bij de tennisvelden in Oeffelt (Hogehoek 25).
We wandelen door de Oeffelter Meent door de weilanden naar de Maas. Vervolgens gaan we richting
Oeffeltse Raam en langs de Raam weer terug naar het
startpunt.
De Meent, ontstaan na de laatste ijstijd, bestaat tot op
grote diepte uit zand en grind. Verder naar de Maas
toe bestaat de Meent uit betere gronden en goede
weilanden.
Vroeger heette de Meent het Gemeentebroek of het
Broek. Tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw
was de Meent een gemeenschappelijke weide waar
de boeren hun vee tegen betaling in konden scharen.
De inwoners van Oeffelt konden gratis zand en klei
halen voor eigen gebruik. Op 16 mei 1980 is de Meent
aangewezen als beschermd natuurgebied en maakt
het onderdeel uit van Natura 2000. Er komen veel bijzondere bloemen en planten voor o.a. de kruisdistel,
liggende klaver, gestreepte klaver, grasklokje en nog
veel meer.
Heb je interesse of ben je nieuwsgierig geworden,
wandel dan mee.
Datum: Donderdag 19 maart 2020.
Tijd: 13.30 uur. De wandeling start in Oeffelt op de parkeerplaats tennisvelden.
Vertrek: In Overloon bij de Pit om 13.00 uur.
De wandeling is gratis. Aanmelden is niet nodig.
Inlichtingen: Christine Hendriks KBO 0478-641719 of
06-13180710
Ben Verheijen IVN 0478-642577 of 06-11115514

We kunnen voor het vijfde jaar wederom terug kijken op een sportief, gezellig en geslaagd toernooi!!
Natuurlijk alle deelnemers hartelijk dank daarvoor.
Zondag 19 januari 2020 was weer ons jaarlijkse Badminton mixtoernooi.
Nadat op zondagochtend om half 10 iedereen zich
had verzameld in sporthal de Raaijhal, konden we
van start.
16 teams verdeeld over 3 poules, te weten recreanten, competitie spelers D en C poule.
De deelnemers vermaakten zich prima en er werden
mooie wedstrijden gespeeld,
van ontspannen gezellig tot
zinderend spannend!
Om 13.15 werden de laatste wedstrijden gespeeld en
13.45 was het wat badmintonnen betreft afgelopen.
Na het opruimen en douchen
werden in het sportcafé, onder genot van een drankje en
een hapje voor wie daar zin
in had, de prijzen uitgereikt
aan de winnaars van de diverse poules.

Mochten jullie mede hierdoor geïnteresseerd zijn in
badminton of willen jullie een keer komen proberen?
Dat kan op de woensdag, de eerste 3 keer is gratis
proberen.
Jeugd van 18.30 tot 20.00 uur; volwassenen (vanaf
16 jaar) van 20.00 tot 22.30 uur.
Voor meer info kijk op: www.raaymeppers.nl
Facebook: Badmintonclub de Raaymeppers

Verder willen wij onze sponsoren bedanken die dit toernooi mede hebben mogelijk Op de foto van links naar rechts: Shaket-1 (St. Anthonis), MIMA (Boxmeer) en Weer
hebben gemaakt.
Misgeslagen (Overloon/Haps)

Twee geslaagde activiteiten van de Lónse bieb
2020 zijn we voor de kinderen van Overloon actief
gestart met een wandeling op de hei.
Petra Berkers vertelde ons 2 prachtige winterverhalen. Helaas zonder de sneeuw.
De kinderen hebben aandachtig naar haar geluisterd. Na afloop was er warme chocolademelk en een
koekje.
Op 22 januari zijn de Nationale voorleesdagen gestart. Ook wij als Lónse bieb konden hier natuurlijk
niet omheen. Prins Hans en prins Gijs kwamen daar-

om voorlezen in de bieb. ‘Moppereend‘ is het prentenboek van het jaar. De kinderen genoten van het
verhaal.
Na afloop mochten de kinderen nog spelen met de
parachute.
Wellicht gaan we dit jaar nog meer mooie activiteiten organiseren.
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Speeltuin Gewoon Buiten
onthult de nieuwe aanwinst
Na de overwinning in Veghel met de wedstrijd Kern
met Pit stond vorige week de onthulling van de kabelbaan van bijna €10.000 op het programma. Kinderen van groep 7/8 van de Josefschool kwamen
deze onthullen op deze regenachtige dag.
De kabelbaan is mogelijk gemaakt door de Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen, de NSGK
plusregeling, de Kiwanis Schieëpersland en de sponsorloop van de kinderen van de Josefschool te Overloon.
Na de opening van de voorzitter van de stichting
hadden 3 kinderen van de school een woordje
voorbereid. Dit hadden ze heel knap gedaan en
daarvoor kregen ze van de voorzitter enkele leuke
springtouwen van de leverancier van de kabelbaan.
Daarna knipte de penningmeester van de stichting
het lintje door samen met enkele leerlingen en

De feestverlichting opgeruimd, de kerstbomen verbrand, het vuurwerk verknald en de kerstconcerten
weer voorbij.

kwam er knal uit het confettikanon van Mark van
Berlo, dit alles onder het toeziend oog van vele bezoekers en ook Omroep Land van Cuijk en Wanda
van de Bok waren aanwezig.
Wow-ballonnen Venray had voor de kleurrijke ballonnen gezorgd. Het was een unieke opening die
vergezeld werd door de regendruppels en koude
wind, maar dat mocht de pret niet drukken. De kinderen hebben de kabelbaan al goed getest en hij
is goedgekeurd, dus bezoekers we hebben er weer
een aanwinst bij. Nu gaan we sparen voor een vijfzwaaischommel en een heuse fitnesstuin. Sponsors
zijn van harte welkom en kunnen contact opnemen
via info@speeltuinboxmeer.nl
Tot slot hebben de kinderen meegedacht hoe we
zoveel mogelijk stemmers kunnen krijgen voor de
landelijke finale in maart, want dan strijden we tegen de andere winnaars uit de andere provincies.

Er zijn leuke voorstellen gekomen, die de komende
maanden uitgewerkt gaan worden.

Dan wordt het weer tijd om aan de feestdagen van
2020 te gaan denken en werken.

Er is ook een idee geboren om iets met een kerstmarkt te gaan doen op enig moment in de feestmaand.

Vanuit de ondernemersvereniging “OVRV” wordt al
sinds jaar en dag ons dorp gezellig verlicht met ornamenten aan de lantaarnpalen in het dorp.

Nu zijn we op zoek naar mensen die het leuk zouden vinden om daarover mee te denken en wellicht
ook te doen.

Maar het wordt tijd dat deze een grote opfrisbeurt
krijgen.

Is dat het geval dan mag u dat even aangeven via de
mail naar brievenbus@dorpsraadoverloon.nl

Daarom is een groep Overloners in beraad gegaan.

Of even bellen met Piet Verbeeten 06-54661197
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Worstenbrood-actie voor Alpe d’HuZes
Donderdag 4 juni 2020 staat vet aangekruist in de
agenda’s van Caroline van Lankveld en Eric Verbruggen. Op die dag gaan ze de Alpe ‘dHuez beklimmen
met als doel zoveel mogelijk geld ophalen voor verder onderzoek voor betere behandeling van kanker.

Daarom willen wij nu op 4 juni 2020, nota bene in
de week van Pinksteren, door het meerdere keren
beklimmen van deze mythische berg geld inzamelen
voor nader onderzoek voor betere behandelmethoden. Een foto van mijn zus Henriëtte zal meegaan
in onze rugzak. Maar ook voor al die kennissen die
kanker van dichtbij meemaken, of meegemaakt
hebben! Ook zij weten: Opgeven is geen optie!
Wij zijn blij dat wij samen, Caroline en Eric, ons aan
mogen sluiten bij Big Challenge (actieve club “Farmers against cancer”), team 25 “Ellen onze Topper”,
en ik geloof dat wij samen kunnen werken aan een
wereld waarin je niet meer doodgaat aan kanker.
Hierbij hebben we wel twee flinke uitdagingen:
De sportieve uitdaging: Die mythische berg Alpe
d’Huez zo vaak mogelijk beklimmen. Caroline wandelend, en Eric per fiets.

Alpe d’HuZes is een uniek sportief evenement waarbij zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor
onderzoek naar kanker en naar verbetering van de
kwaliteit van leven van mensen met kanker. Op één
dag beklimmen 5000 deelnemers fietsend, hardlopend, of wandelend maximaal zes keer de Alpe
d’Huez, onder het motto ‘opgeven is geen optie’.
100% vrijwilligers: de gehele organisatie wordt gerund door professionals die zich als vrijwilliger inzetten. Van logistiek, catering, medisch tot communicatie en bestuur. En daar zijn we ongelofelijk trots
op! Zo kunnen alle donaties volledig naar het Alpe
d’HuZes/KWF-fonds.
Waarom wij meedoen aan Alpe d’HuZes
Wij doen mee aan Alpe d’HuZes omdat wij een actieve bijdrage willen leveren aan geldinzameling
voor meer onderzoek naar een verbeterde aanpak
van kanker.
Op 14 oktober j.l. heeft onze levenslustige (schoon)
zus Henriëtte haar strijd helaas moeten opgeven. Ze
was nog lang niet klaar met leven. Je voelt je dan
behoorlijk machteloos en klein... Zij was, geboren
op Eerste Pinksterdag, ons “Pinkstermeisje”.

De tweede uitdaging is geld inzamelen. Binnen BIG
Challenge hebben wij tweeën een doelstelling van
€ 10.000 donatiegeld ophalen meegekregen. Hiervan moeten we nog ¾ ophalen. Daarom zijn we acties aan het opzetten om dit hoge doel te halen.
Worstenbrood-actie
In samenwerking met Bakker Degen hebben we
voor het feest van Carnaval een worstenbrood-actie opgezet. Zowel een verantwoorde snelle hap,
als een bijdrage aan Alpe d’HuZes tegelijk. U kunt
deze ambachtelijke Brabantse worstenbroodjes via
de mail bij ons bestellen. Vijf stuks voor €7,50. Vanaf
een bestelling van ZES zakken tegelijk wordt de bestelling in eigen dorp per fiets door Eric gratis thuisbezorgd. Ons mail-adres voor een worstenbrood bestelling: Caroline_van_lankveld@hotmail.com.
Ook rechtstreekse donaties zijn mogelijk. Met onderstaande link komt u direct op de site van Caroline
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/s/11571/13596/e
Bedankt namens velen!
Caroline van Lankveld
Eric Verbruggen.
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Ruimte voor úw ideeën!
8 febr.

Stiltedag – Ingrid van Straten

28 febr.

Workshop palletschilderen

11 febr.

14 mrt.

20 mrt.

Engelenavond – Marielle Beks

20.00 uur

Dagworkshop beeldhouwen

09.30 uur

Workshop vrij schilderen

13.30 uur
13.30 uur

Meer informatie op de website!

Aanmelden voor de nieuwsbrief – stuur een email
Pieter en Annemie v/d Munckhof, tel. 0478-641404 of
06-27007511 email t-helder@ziggo.nl Helderseweg 31, Overloon

www.helder-overloon.com

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

8

OKER NIEUWTJES
Onlangs hield Zang & theatergroep Oker haar jaarvergadering. Hierbij werd onder andere stilgestaan bij
de optredens tijdens het afgelopen jaar, de ideeën
van de Oker-leden ten aanzien van toekomstige optredens en de inventarisatie middels een enquête
die gehouden is onder bezoekers en oud-leden.
Voor het komend jaar zijn er weer een aantal leuke optredens gepland, genoeg om naar hartenlust
te repeteren en ook thuis te oefenen! Allereerst
treedt Oker op tijdens het Sing Challenge Festival
in de Schatberg in Sevenum (hele weekend 14 en
15 maart). Het podium is gereserveerd voor Oker op
zondag 15 maart om 11.15 en om 13.45 uur! De entree is gratis! Zie ook www.singchallenge.nl (later
meer hierover).
Daarnaast staan er nog diverse andere optredens
gepland, onder andere een optreden als ‘HendrikGroen-koor’ op vrijdag 3 april as in de schouwburg
in Venray (zie hiervoor elders in deze uitgave).
Tijdens de jaarvergadering werd afscheid genomen
van José Heetkamp (rechts op de foto) als voorzitter.
Zij is zes jaar voorzitter geweest en draagt de hamer
over aan Rianne Veekens. José werd bedankt voor
de vele jaren inzet als voorzitter. Heel fijn dat Rianne het voorzitterschap wil overnemen!
Oker heeft dit jaar ook een prinses in haar midden!
Lily Arts (bestuurslid en links op de foto) vormt samen met haar man Sjak het prinsenpaar van De Klute-Trappers in Vredepeel! Een hele mooie Carnaval
gewenst!

De groepsgrootte van Oker wisselt nog wel eens
en momenteel worden daarom zingende mannen
van harte welkom geheten! Dus mannen, meld je
aan voor een of meerdere proefrepetities op dinsdagavond! Het is gezellig! Neem gerust een vriend,
broer, zoon of buurman mee!
Kijk ook op www.oker-overloon.nl en Facebook!

HET WEER
Januari erg zacht, te droog, maar
ook te somber
De eerste maand van het nieuwe
jaar heeft ons flink wat zacht weer bezorgd.
Toch zijn we nog vrij koud begonnen, want de eerste
2 dagen bracht ons wat winterweer. Nieuwjaarsdag
werd meteen een helder fraaie dag, met de laagste
waarde van de hele maand. De minimumtemperatuur daalde die nacht naar -3.5 graden. Ook op de
2e vroor het ruim 3 graden. Maar daarmee was het
weer gedaan met het wintertje. De wisselvalligheid
nam weer toe, al bleven de regenhoeveelheden altijd beperkt. Dat had te maken met hogedrukgebieden, die ons weerbeeld bepaalden. Vaak heb je met
zulk weer met erg somber weer van doen.

Zeker later in de maand toen de barometer tot ongekende hoge waarde kon oplopen. Op de 20ste
bereikten we de recordhoge barometerstand van
1048 hecto-pascal. Uitgerekend in die periode was
het vaak erg mistig, met soms verkeershinderlijke situaties. Op de 16e kwam ook een heldere dag voor,
maar tijdens de overige dagen was het vaak erg
grijs en somber. Door de rustige atmosfeer en wat
kouder weertype rond de 20ste deed het op enkele
dagen weer wat vriezen, maar veel stelde dat niet
voor. Later in de maand verdwenen de hogedrukgebieden. Het werd allemaal een stuk onstabieler
en er vielen buien die soms gepaard gingen met hagel en veel wind. Maar ook dat was van korte duur,
want de temperatuur liep weer flink op. De dubbele
cijfers kwamen weer in zicht. Op de 28e kon ik de
grootste dagsom van deze louwmaand noteren. Er
viel op die dag ruim 6 mm. Daarmee is het totaal op
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Muziek met
Sef Nabben en Henk Schoenmakers

Samen gaan ze weer optreden. Sef heeft in de loop der jaren veel eigen liedjes geschreven, waarvan ze
er enkele gaan zingen. Zij verzorgen muziek, waarbij ook gedanst kan worden. Het belooft weer een
gezellige middag te worden!

U bent allen van harte welkom!
Waar: De Pit Wanneer: zondag 9 februari Tijd: 14.30 uur
Entree gratis. Vrijwillige bijdrage mag

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
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39 mm uit gekomen. Normaal valt er 65 mm. Desondanks was het toch aan de sombere kant. De warmtebron scheen ruim 50 uren, terwijl 65 normaal is.
Wat de temperatuur betreft hadden we weer een
flink overschot. Mijn gemiddelde bedraagt 5.6 graden. Normaal 3.4

Hoe het verder gaat kun je vernemen als je afstemt
en luistert naar radio MAASLAND FM 89.6 mijn
weerpraatje om 12.30, 13.30 en in de avonduren.
Ook via radio VENRAY FM 90.2, zowel in de ochtend
als in de avonduren.
Weerman Bert Vloet

Inmiddels zijn we aan februari begonnen. Sterk wisselvallig en bijzonder zacht.

Gemeente Mill en Sint Hubert sluit aan op
lopende herindeling gemeente Land van Cuijk
De gemeenteraad van Mill en Sint Hubert heeft op
30 januari 2020 tijdens zijn vergadering unaniem
gekozen voor aansluiting op het herindelingsproces
richting de gemeente Land van Cuijk per 1 januari
2022. Met een opkomstpercentage van 61%, waarvan 75% koos voor samenvoeging met de gemeenten Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis, gaf de bevolking tijdens de inwonersraadpleging op 23 januari
hiervoor een duidelijk signaal af.
De fusiepartners Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis
verwelkomen de gemeente Mill en Sint Hubert in
het lopende herindelingsproces en zien ernaar uit
om deze buurgemeente direct als volwaardig en gelijkwaardig lid in het proces op te nemen.

Cuijk en Sint Anthonis vastgesteld tijdens het herindelingsproces dat zij gedrieën hebben doorlopen.
Hierdoor staan de visie op de nieuwe gemeente, de
waarborgen rondom kernendemocratie en het uitvoeringsprogramma Sint Anthonis, de naamgeving
van de nieuwe gemeente en de datum van herindeling 1/1/2022 niet ter discussie.
Op 26 maart zullen de vier gemeenteraden het
herindelingsontwerp vaststellen. Dan treedt opnieuw een termijn van 8 weken in werking waarin
inwoners en buurgemeenten hun zienswijze mogen
geven op dit voornemen tot herindeling van deze
vier gemeenten. Hieruit volgt het herindelingsadvies.

Herindelingsproces
Het herindelingsproces dat deze drie gemeenten al
ruim een jaar doorlopen gaat onverminderd door.
De personele, financiële en organisatorische voorbereidingen richting fusiedatum worden op dit moment getroffen. Het wettelijke proces dat bij een
herindeling hoort moet vanwege de aansluiting
van Mill en Sint Hubert deels over worden gedaan.
Het herindelingsontwerp dat eind oktober 2019
door drie raden werd vastgesteld en dat tot eind
december voor zienswijzen voorlag, moet worden
herschreven tot een herindelingsontwerp voor vier
gemeenten.

Herindelingsadvies
Als alles volgens planning verloopt zullen de vier
raden op 24 juni 2020 het herindelingsadvies vaststellen, dat wordt voorgelegd aan de provincie an
dan achtereenvolgens aan het Ministerie van BZK,
de Raad van State, de Tweede en tot slot de Eerste
Kamer. In november 2021 vinden dan de herindelingsverkiezingen plaats voor de nieuwe gemeente
Land van Cuijk. Deze gemeente gaat dan per 1 januari 2022 van start.

Herindelingsontwerp
Dit nieuwe herindelingsontwerp voor vier gemeenten wordt gebaseerd op de kaders en uitgangspunten zoals eerder door de gemeenten Boxmeer,

Gemeente Grave
De gemeente Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Anthonis
volgen met belangstelling de politiek-bestuurlijke
ontwikkelingen rondom de bestuurlijke toekomst
van de gemeente Grave. Uitgangspunt voor de huidige partners is dat de herindeling van tenminste
deze vier gemeenten per 1 januari 2022 een feit is.
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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

Iedereen is welkom

Boer en supermarkt,
het kan dus wél
Melk, sinaasappelkwark, yoghurt; melkveehouder Joris Cremers heeft het allemaal liggen in de
Plus-supermarkt van Jan Verbeeten in Overloon.
Een mooi voorbeeld van hoe boer en retailer met
elkaar samenwerken, in plaats van dat ze tegenover
elkaar staan. De slagings-ingrediënten: vertrouwen
en lokale schaal (herkenbaarheid).
Duidelijk is dat Jan Verbeeten zich niet gedraagt als
een doorsnee retailer. Waar de grote supermarktformules nieuwe initiatieven zoals De Klef (de naam
van Joris’ zuivellijn) enkel schapruimte bieden en
vervolgens het product aan hun lot overlaten, denkt
Verbeeten mee om het nieuwe assortiment ook tot
een succes te maken.
‘’Ik denk constant hoe ik een lokaal product als De
Klef beter in m’n winkels onder de aandacht kan
brengen. Want uiteindelijk gaat het in dit soort samenwerkingen om een win-win-win. De klant moet
erop vooruitgaan – als dat niet het geval is dan
maakt het product sowieso geen kans van slagen -,
Joris moet erop vooruitgaan en ik moet er profijt
van hebben.’’
Jan verbindt zich zo met alle leveranciers van lokale
producten in zijn winkels, of het nu om brood, vlees
of asperges gaat. Deze producten hebben inmiddels
een substantieel volume (5-8 procent van de totale
omzet). ‘’Het heeft geen zin om enkel voor mij de
beste prijs uit te onderhandelen. Je zult dan zien
dat een leverancier van een lokaal product na een
maand of twee toch afhaakt omdat de deal niet
evenwichtig is. Zoiets schaadt mijn positie als retailer in een lokale gemeenschap, het tast mijn naam
en reputatie aan.’’
Joris voelt zich prima bij deze aanpak. ‘’Je merkt dat

het goed zit, en dat wekt vertrouwen. Zo sterk dat
we zelfs zonder formele contracten werken. We kijken gewoon hoe het gaat en passen afspraken zo
nodig aan nieuwe situaties aan. Op die manier help
je elkaar.’’
Een mooi voorbeeld van die wederkerigheid is het
assortimentsadvies dat Jan Joris gaf. ‘’Aanvankelijk
had hij alleen maar volle melk als keuze. Begrijpelijk, voor een boer is dat melk zoals melk hoort te
zijn. Maar als je weet dat 80-90 procent van de melk
die bij mij over de toonbank gaat halfvolle melk is,
dan doe je jezelf tekort door alleen maar volle melk
aan te bieden.’’
‘’En bijkomend voordeel is dat onze halfvolle melk
romiger van smaak is dan die van de bekende melkmerken’’, legt Joris uit. Omdat hij nagenoeg dagvers
levert kan Joris de melk direct van de koe pasteuriseren. Bij fabrieksmelk wordt eerst gekoeld van 35
naar 4 graden, om vervolgens weer op te warmen
en te pasteuriseren op 72 graden. In dat warmkoud-warm-proces gaat veel smaak verloren. Bij De
Klef is daarvan geen sprake. ‘’We merken het ook
aan onze yoghurts. Kinderen doen er geen suiker
bij, omdat ze de roomzachte smaak al lekker genoeg vinden.’’
Voor Joris is de marktintroductie van De Klef - wat
op z’n ‘Overloons’ terp betekent, de verhoging in
het landschap waarop de boerderij ligt – de kroon
op jaren (denk)werk. ‘’Zo’n vier jaar geleden ontstond het idee om meer met eigen melk te gaan
doen. En anderhalf jaar geleden wist ik dat dat idee
De Klef moest zijn. Nu staat er bij ons een verzuivelings-installatie en liggen mijn producten voor eenieder in het schap.

Heerlijke 100%
blauwe bessen PRODUCTEN en NOTEN

Persoonlijk en begripvol

0478 588 889

dag en nacht bereikbaar

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

0485 523 043

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

www.fysiovandervliet.nl

Carnavalsoptocht
Josefschool
r

21 februari om 12.30 uur

2

SWOGB | Aquafit,
nu voor alle senioren uit de gemeente
Tot op heden heeft de SWOGB i.s.m. zwemschool
Joke uit Holthees aquafit aangeboden in een deel
van de gemeente Boxmeer. Nu staan we op het punt
om dit aan te bieden aan alle senioren van de gemeente Boxmeer.
Aquafit wordt door de SWOGB aangeboden als een
bewegingsactiviteit aan senioren uit de gemeente
Boxmeer. Aquafit houdt in dat mensen die op het
droge moeite hebben met bewegen en die angst
hebben om te vallen, door een fysiotherapeut worden begeleid met gevarieerde oefeningen in het
water. Gedurende 38 weken per jaar vindt de activiteit in groepsverband wekelijks plaats in Zwembad
Joke te Holthees. In beginsel is vrij zwemmen niet

mogelijk (aan het begin of einde van de activiteit
kan dit in zeer beperkte mate).
Opgave
Er zijn op dit moment verschillende groepen. De
zwemschool probeert nieuwe aanvragen in te plannen in goed overleg met de aanvrager. Zo zijn niet
alle groepen geheel bezet en zijn er mogelijkheden
om nieuwe groepen op te starten. Voor informatie
kunnen belangstellenden terecht bij:
Coördinator senioren activiteiten Holthees Nico van
Tilburg: naftilburg@gmail.com of tel. 06-15038604
Beschikbare tijden
Dinsdags van 13.30 uur tot 14.30 uur nog 7 plekken
beschikbaar
Vrijdags van 11.15 uur tot 12.15 uur nog 2 plekken
beschikbaar
Nieuwe lesuren,
Maandag van 12.15 uur tot 13.15 uur nog 10 plekken beschikbaar
Donderdag van 12.15 uur tot 13.15 uur nog 10 plekken beschikbaar
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Voorwaarden
• Voor alle senioren (ook voor niet-KBO leden) uit
de gemeente Boxmeer.
• het aanmeldingsformulier wordt op de eerste les
ingevuld bij Joke.
• De eigen bijdrage is € 60,-- per persoon per kwartaal. Te voldoen via machtiging.
• Per jaar heeft elke deelnemer recht op 38 weken.
In overleg met Joke Janssen van de zwemschool
wordt dit concreet gepland.
• Indien er vanwege persoonlijke omstandigheden
minder dan 38 maal wordt deelgenomen, is er
geen recht op teruggave van de bijdrage. Bij langdurige ziekte stopt na 3 maanden de inhouding.
• De eerste 2 bijeenkomsten worden gezien als
proef en zijn gratis
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Gespecialiseerd in:
* elektrisch ontharen

(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de diabetische voet

(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de reumatische voet

(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* microdermabrasiebehandelingen
* nu IPL-ontharing
Belt u gerust voor informatie
of een afspraak!
Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
T 0478 642368
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Overloonse Bridgeclub
Tijdens de 3e zitting waren de 3 sterkste paren in de
gele lijn:
1 Corrie Hartong & Math Keulards
60.00%
2 Tineke & Jan Donath
57.92%
3 Marijke van den Boom &
Aike van Glabbeek
55.00%
In de rode lijn:
1 Claudia Janssen & Henri Donath
2 José Clevers & Annie Siroen
3 Antoinette Schaeffers & Henk de Vlam
3 Gerda & Mathieu Crooijmans
In de groene lijn:
1 Harrie de Bruijn & August Janssen
2 Mien Hegger & Jo Kok
3 Irma Huijs & Adele van Leuken

58.75%
56.25%
55.00%
55.00%
60.42%
56.94%
54.86%

Tijdens de 4e zitting waren de 3 beste paren in de
gele lijn:
1 Tonny van Ham & Mieke Stappers
65.63%
2 Bart Jans & Harrie Raaijmakers
60.07%
3 Jo de Backer & Jos van de Pas
59.38%
In de rode lijn:
1 Marianne Jennen & André Poels
2 Annie Visser & Jan den Hoedt
3 José Clevers & Annie Siroen
3 Ria & Kees van Son

58.13%
55.21%
54.38%
54.38%

In de groene lijn:
1 Mia Henckens & Jac van der Voorn
1 Annemie Huijbers & Riny van Sundert
3 Els Bovee & Leo van Grootel

60.83%
60.83%
60.42%

Jacqueline Kroef Kruisboogkoning 2020
Kruisboogschutters(sters) streden
om koningstitel.
Op zaterdag 25 januari rond 12.30
uur kwamen onze kruisboogschutters weer bij elkaar om te strijden voor de koningstitel van 2020. Onder het genot van een kopje koffie
met vlaai werd de baanloting gedaan. Rond 13.15
uur werd begonnen aan de 1e van 2 series over 25
tellende pijlen die om en om geschoten werden. Na
ongeveer 1,5 uur zat de 1e ronde erop en werd een
pauze gehouden waarin de tussenstand werd opgemaakt. Waar Chris van Cuijck naar voren kwam als
1e met 232 punten, Geert Arts 2e met 229 punten en
Jacqueline Kroef als 3e met 226 punten.

Eind uitslag.
1
2
3
4
5
6

Jacqueline Kroef
Math Rutten
Christ Barten
Chris van Cuijck
Annie Verberk
Geert Arts

1e
Ronde
226
220
223
232
224
229

2e
Ronde
233
235
230
218
205
127

Totaal
459
455
453
450
429
356

Na de pauze werden de banen opnieuw verdeeld en
begonnen we aan de tweede serie.
Om ongeveer 17.00 uur waren we hiermee klaar
en kon de totaalstand worden opgemaakt en daar
kwam naar voren dat Jacqueline Kroef met 459
punten 1ste is geworden. Jacqueline Kroef kreeg
uit handen van onze voorzitter het koningskruis
omgehangen.
Jacqueline mag nu onze vereniging vertegenwoordigen bij de koningenwedstrijd van de BKB die in
december gehouden wordt.
De middag werd afgesloten met een heerlijk diner.
Jacqueline, van harte gefeliciteerd met het koningschap!
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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

Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl

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

Voor computers, Laptops, printers, cartridges,
Wifi, onderhoud en reparatie.
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De uitslag van de Knorrende Knaoier Loterij:
1e prijs
0115 Lavrijsen
2e prijs
3206 Kuenen
3e prijs
2034 Verhoeven
4e prijs
0351 Bankers
5e prijs
4780 Huisman
6e prijs
1181 Bloemen
7e prijs
3207 Kuenen
De prijzen zijn reeds thuisbezorgd.
Namens bestuur SSS’18

Agenda
2020
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
met muziek van Sef Nabben en
Henk Schoenmakers, de Pit, 14.30
-16.00 uur
12 februari
OVO, Jaarvergadering met optreden van De Velt Op, 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
21 februari
Carnavalsoptocht
Josefschool,
12,30 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
15 maart
Oker, Sing Challenge Festival,
Schatberg Sevenum, 11.15 - 13.45
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
3 april
Oker, Zang in theaterstuk Hendrik Groen “Zolang er leven is”,
Schouwburg Venray, 20.15 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
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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

Het adres voor Computers, Laptops,
Printers & Reparaties
Vraag naar de mogelijkheden: 06-51352120
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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
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
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
1 november
Allerzielenviering, kerk, 14.30 uur
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 onderstaande puzzel op en stuur de oplossing naar puzzel@onseigenerf.nl
of lever de oplossing in bij Arnold Willemsplein 5 (vlakbij het gezondheidscentrum D’n Bond), met vermelding van jouw naam en telefoonnummer.
Inleverdatum uiterlijk zondag 9 februari 2020.
De prijzen worden deze keer beschikbaar gesteld door BLOEMS.

De winnaar
van de vorige keer,
Kruiswoordpuzzel 22-1:
Toos Nellissen
(PLIEN).
De woorden zitten horizontaal, verticaal en
diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen.
Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende
letters vormen achter elkaar gelezen de
oplossing.
AANZIEN
ATOOM
GEHEIM
GRINNIKEN
HOSTA
HOTDOG
KLOON
KOBALT
KOKET
LUCIDE
OLIFANTSPOOT
ORIENT
PREEK
ROLROER

ROUTE
SCHAAK
SCHELDEN
SPION
STROT
TEELT
TEXEL
TUSSENBALANS
VARIABELE
VOUCHER
ZEILER
ZWAVEL
ZWENDEL

B
E
M
T
T
S
T
L
E
E
T
M

L
G
V
O
U
C
H
E
R
T
I
O

N
O
A
O
S
H
T
D
K
E
E
O

E
D
R
P
S
E
Z
N
H
O
N
T

K
T
I
S
E
L
Z
E
E
E
K
A

I
O
A
T
N
D
G
W
I
I
P
R

N
H
B
N
B
E
I
Z
A
L
R
E

N
O
E
A
A
N
N
C
T
V
E
O

I
S
L
F
L
A
R
O
U
T
E
R

R
T
E
I
A
T
R
S
O
L
K
L

G
A
O
L
N
T
E
X
E
L
R
O

O
D
N
O
S
C
H
A
A
K
K
R

VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open
van 12.00 tot 18.00 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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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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salon

Carolina

beauty & health

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


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

T 641641

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

T 202664
06-11424617

www.onseigenerf.nl
Abonnement 2020:

€ 15,00

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

19 februari
12 februari 20.00 uur

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

