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Van de redactie
Het jaar 2020 is bijna voorbij. Het staat
in ons geheugen gegrift. Corona. Er
lijkt geen einde aan te komen. Een
heel bijzonder jaar zoals wij dat nog
nooit meegemaakt hebben. Het is ook
een heel triest jaar, geworden voor
veel mensen die problemen kregen met hun gezondheid, of naasten of vrienden moesten missen.
Ondanks de vele problemen die Corona met zich meebracht en nog steeds brengt, zijn we goed gesteund
door vele lezers. Zij zorgden ervoor dat er voldoende kopij op de redactietafel terecht kwam zodat Ons
Eigen Erf elke keer kon blijven verschijnen. Ook hier
geldt: “We hebben het samen gedaan”. Bedankt daarvoor!
Voor u ligt de kerstuitgave van Ons Eigen Erf. En weer
is het schitterend geworden. De omslag is gemaakt
door Arie van Opbergen, die daar zijn eigen visie over
gegeven heeft. Elders in ons blad kunt u lezen wat hem
geïnspireerd heeft. Arie, het is echt schitterend geworden. Ook hebben wij dit jaar weer iemand gevonden,
die het kerstverhaal bedacht en geschreven heeft: Petra Berkers, de partner van bakker Marco Degen. Ook
zij heeft een goed en mooi verhaal geschreven. Ook
Petra zijn wij veel dank verschuldigd. Ook de kerk
heeft een kerstverhaal aangeleverd. Het verhaal is geschreven door Houkje Verhagen en treft u aan bij de
kerkberichten.

In deze laatste uitgave van dit jaar bent u van ons
gewend dat wij mensen bedanken, die elk jaar ook
hun medewerking aan het tot stand komen van onze
dorpskrant verlenen. In het bijzonder bedanken wij de
‘opmaker’ van Ons Eigen Erf Ton Janssen, de medewerkers van Multicopy uit Venray, die ervoor zorgen dat
de uitgave er telkens opnieuw er mag zijn! Ook zijn
wij zeer erkentelijk voor de schrijvers van verenigingen, de adverteerders, Hetty Coppis, Gert-Jan Nabuurs,
Foto Albert en fotograaf Tiny Willems die het dit jaar
erg druk kreeg door de vele mensen die 50 of 60 jaar
getrouwd waren. Ook Jan van Lith, die bijna onzichtbaar is, maar toch duidelijk aanwezig, mag niet vergeten worden. Ten slotte bedanken we ook Auke Numan
die er steeds voor zorgt dat alles klaar ligt voor de bezorgers. Maurix Tweewielers is tevens het adres waar
u terecht kunt wanneer de bezorging onverhoopt niet
heeft plaats gevonden. En last but not least de bezorgers zelf. Fantastisch! Wij zijn blij dat jullie er volgend
jaar ook weer bij zijn!
Als allerlaatste dank ik ook de collega’s binnen de redactie: Henk de Vlam, Sjaak Verbeek, Germien Martens
en Theo Cremers. Hun tomeloze inzet doet soms wonderen!
Wij samen wensen u fijne feestdagen en een gezond,
voorspoedig en Coronavrij 2021.
Piet Jeuken

Schijt aan de Grens
genomineerd voor Dr. Peelencultuurpijs
Cultureel
festival
Schijt aan de Grens
is een van de genomineerden voor de Dr. Peelencultuurprijs. De Dr. Peelencultuurprijs is
door het college van Burgemeester en
Wethouders in het leven geroepen om
waardering te tonen voor iedereen die
zich op cultureel gebied inzet. Om zo
ook weer anderen te stimuleren een
culturele bijdrage te leveren waardoor
het aanbod en de deelname in cultuur
in de gemeente wordt bevorderd. De
winnaar van de Dr. Peelen Cultuurprijs
krijgt een bronzen beeldje van Dr. Peelen, vervaardigd door kunstenaar Sias
Fanoembi. Ook krijgt de winnaar een
geldbedrag van € 750,-.

Andere genomineerden zijn muzikant
en regisseur Roel Verheggen, en singer-songwriter en producer BJ Baartmans.
Voor de Dr. Peelen Stimuleringsprijs zijn
er dit maal twee genomineerden, namelijk de werkgroep ‘Overloon War Cemetery’ en Luuk Weerts als persoon die
gedeeltelijk zijn werkzaamheden voor
het oorlogsmuseum Overloon uitvoert
Wanneer de uitreiking plaats gaat vinden is nog niet bekend, maar zeker is
dat Overloon goed vertegenwoordigd
is.

Afgelopen jaar was een
bijzonder jaar waarin u helaas
weinig van ons heeft kunnen
zien en horen. Wij zijn echter
wel online blijven repeteren en
hopen in 2021 weer een keer
'live' voor u te mogen optreden.
De leden van Zang &
theatergroep Oker wensen u
allen dan ook gezellige
Kerstdagen en een goed,
gelukkig en vooral gezond en
muzikaal 2021!

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de steun van RaboClubSupport.
We hopen de Overloonse bevolking in 2021 te kunnen
trakteren op een mooi concert.
Fanfare Vriendenkring

Het mag geen naam hebben
• Nieuwe attractie voor de speeltuin - zwemmen in het geld…!
• Het worden stille nachten in Overloon zonder kerstconcert en zonder vuurwerk…!
• In deze uitgave weer veel kerstgroeten, heb je die van ons ook gezien?
• Tot volgend jaar…!
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Wij wensen u en allen, die u dierbaar zijn,
een gelukkig en gezegend kerstfeest,
en voor 2021 een jaar van
hoopvol verlangen en doorgaan.
De deelparochieraad van de H. Theobaldusparochie
Kerkberichten
Voorzorgsmaatregelen in verband met het Coronavirus
Vanwege de voorzorgsmaatregelen om besmetting
met het coronavirus te vermijden, vinden de vieringen in onze Theobalduskerk plaats met de nodige
aanpassingen. Er is op dit moment nog niet bekend
hoeveel personen aanwezig mogen zijn bij de kerstvieringen. Wij verwachten dat u daarvoor dient te
reserveren. Raadpleegt u s.v.p. ook de website van
onze parochie www.theobaldusparochie.nl voor de
meest actuele informatie.
• Bij gezondheidsklachten, die mogelijk op een besmetting met het coronavirus duiden, wordt u verzocht thuis te blijven.
• Er mogen maximaal 30 personen bij de zondagsvieringen van 20 en 27 december en 3 en 10 januari aanwezig zijn.
• Alleen de hoofddeuren en het middenpad worden
gebruikt om de kerk in te gaan.
• Draag een mondkapje.
• Bij binnenkomst dient u uw handen te ontsmetten
met het aanwezige ontsmettingsmiddel. Noteer
uw naam en tel. nr. op de lijst van kerkgangers.
Daarna kunt u een liturgieboekje meenemen.
• Er is op dit moment nog niet bekend hoeveel personen aanwezig mogen zijn bij de kerstvieringen
van 24 en 25 december. Wij verwachten dat u daarvoor dient te reserveren via het e-mailadres van de
parochie info@theobaldusparochie.nl. Raadpleegt
u s.v.p. de website.
• U kunt door het middenpad gaande plaatsnemen
in de linker- en rechtermiddenbeuk in de banken,
die niet afgesloten zijn met rood/wit lint, op de
plaatsen waar de kaartjes met het logo van de
Theobaldusparochie, op 1,5 m afstand van elkaar zijn aangebracht. Personen, die behoren tot
hetzelfde gezin of huishouden kunnen bij elkaar
gaan zitten.
• Er wordt geen collecte onder de viering zelf gehouden.
• Bij het in- en uitgaan van de kerk kunt u uw bijdrage voor de collecte deponeren in het collectemandje, dat staat in het middenpad achter in de
kerk.
• In de wijwatervaten is geen wijwater aanwezig.
• Bij de vredeswens wordt er niet de hand gegeven
aan elkaar.

• De kerk is op dinsdagmorgen open van 10.00 –
11.30 uur. In de pastorie zal dan ook een gastvrouw aanwezig zijn.
• In plaats van koorzang is er orgelmuziek.
Allerzielenprentjes en Allerzielenkaarsen
Net als alle voorgaande jaren zijn er Allerzielenprentjes gemaakt en hebben er in november kaarsen gebrand. Met de namen van de overledenen
vanaf Allerzielen 2019. Deze prentjes en kaarsen
zijn op te halen op zondagmorgen na de vieringen
van 10.30 uur, dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.30
uur in de kerk vanaf de leestafel, of in de pastorie.
Op 25 en 26 december van 13.00 – 16.30 uur als de
kerk en de kerststal bezocht kunnen worden.
20 december – 16 januari

Zondag 20 december 10.30 uur
Vierde zondag van de Advent
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acoliet: Joep Smeets
Muzikale verzorging met orgelspel
Intenties: nog niet bekend
Donderdag 24 december 19.00 uur
Kerstavond
Gebedsviering met het thema “Spiegel van Kerst”
Muzikale verzorging met orgelspel
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Donderdag 24 december 22.30 uur
Kerstavond
Eucharistieviering
Voorganger: pater Ruud Willemsen
Acolieten: Joep Smeets en Wim Nabuurs
Muzikale verzorging met orgelspel

Kosterdienst
13 december – 19 december
Nelly van Gemert, tel. 642504

Intenties voor de beide vieringen op kerstavond en
voor de viering op 1ste kerstdag:
Voor motivatie en inspiratie voor de vrijwilligers
van onze parochie; de intenties zijn ook voor Harrie
en Marie Bardoel-van Duijnhoven, Jos de Greef en
zijn overleden schoonfamilie, de familie van Keijsteren-van Hout-Schaminée, Paul en Erik-Jan Cornelissen, Jo Albers en haar overleden familie, de overleden ouders Jan en Miny Hendriks-Daverveld, Harry
Stroecken, Toon Janssen en Carel van Abel.

24 december bij de viering van 19.00 uur
Jos van de Pas, tel. 641268

Vrijdag 25 december 10.30 uur
Hoogfeest van Kerstmis
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Gerda Willems
Muzikale verzorging met orgelspel

Zondag 27 december 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Joep Smeets
Muzikale verzorging met orgelspel
Intenties: nog niet bekend
Zondag 3 januari 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: nog niet bekend
Acoliet: Gerda Willems
Muzikale verzorging met orgelspel
Intenties: nog niet bekend
Zondag 10 januari 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: nog niet bekend
Acoliet: Ans Abels
Muzikale verzorging met orgelspel
Intenties: nog niet bekend
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20 december – 26 december
Tiny Willems, tel. 641814

27 december – 2 januari
Jeanne Peeters, tel. 641835
3 januari – 9 januari
Nelly van Gemert, tel. 642504
10 januari – 16 januari
Tiny Willems, tel. 641814
Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 17 en
24 januari bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze
uiterlijk dinsdag 5 januari op te geven. U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden: Met een envelop
in de brievenbus naast de voordeur van de pastorie
of via het e-mailadres van de parochie (info@theobaldusparochie.nl). Eveneens op dinsdagmorgen
tussen 10.00 – 11.30 uur in de pastorie. De kosten
voor een intentie bedragen € 12,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. 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;
• 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.
Vanuit de H. Theobalduskerk worden rondom Kerstmis de volgende vieringen uitgezonden
Zondag 20 december 10.30 uur
Kerstavond 24 december 19.00 uur
Kerstavond 24 december 22.30 uur
Eerste kerstdag 25 december 10.30 uur
Zondag 27 december 10.30 uur
Voor het melden van een overlijden
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij
de dienstdoende koster, die vermeld staat bij deze
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. 0485471246 en bij dringende zaken tel. 06 23 88 78 60.

Uitgebreide informatie over de deelparochie
H. Theobaldus kunt u vinden op de website:
www.theobaldusparochie.nl
Voor vragen of andere zaken kunt u zich richten
naar het e-mailadres info@theobaldusparochie.nl

Bereikbaarheid Parochie Maria, Moeder van de Kerk
Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende
adres: Lepelstraat 13/A, 5845 BK St. Anthonis,
tel. 0485-471246.
Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken
zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te berei-

ken onder telefoon 06 23 88 78 60.
E-mail: secretariaat@mmvdk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de
Kerk: www.mmvdk.nl

Adventsactie 2020

Delen smaakt naar meer

Akkers voor ontheemde gezinnen in DR Congo
Adventsactie is een jaarlijkse campagne van de
Rooms-Katholieke Kerk waarbij in de vier weken voor
Kerstmis, de adventsperiode, geld wordt ingezameld voor mensen in nood. Dit jaar staat de adventsactiecampagne in het teken van voedselzekerheid.
De parochie Maria, Moeder van de Kerk steunt dit
jaar het project ‘Akkers voor ontheemde gezinnen
in DR Congo’. In het Masisi-gebied in de Democratische Republiek Congo leven 20.000 ontheemden
die zijn gevlucht voor extreem geweld. Zij hebben
dringend gebrek aan voedsel. Wij willen de levensomstandigheden verbeteren van minimaal 250 kinderen en jongeren uit 50 meest kwetsbare gezinnen. Zo krijgen deze gezinnen de beschikking over
gemeenschappelijke akkers, materialen en zaaigoed. De lokale parochie heeft daarvoor grond beschikbaar gesteld.
De opbrengst is bestemd voor extra voeding voor

de kinderen, de aankoop van zaden voor het volgende seizoen en om voor de kinderen de gezondheidszorg te bekostigen in het lokale ziekenhuis. De deelnemers krijgen les in agrarische
technieken en leren van elkaars ervaringen. Ze
krijgen ook les in verkooptechniek, zodat ze hun
producten op de lokale markten goed kunnen
verkopen. Ze werken onder leiding van een comité van boeren, die training krijgen in leiderschap,
ondernemerschap en vreedzaam samenleven.
U kunt dit project steunen door een gift over te maken op: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie,
Den Haag o.v.v. Adventsactie 2020 parochie Maria
Moeder van de Kerk St Anthonis.
U kunt uw gift ook deponeren in de daarvoor bestemde bussen in onze kerken te Sint Anthonis,
Beugen, Oeffelt, Oploo, Overloon, Wanroij en Westerbeek. De Actie loopt van 28 november tot en met
26 december. Alvast dank voor uw bijdrage.
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De H. Theobalduskerk, de kerststal en de kerstgroep
De H. Theobalduskerk is ontworpen door architect
Strik uit Boxmeer. Samen met de toenmalige pastoor Van Boxtel bezocht hij vele kerken en werd geinspireerd door een Zwitserse kerk. De Eerste Steenlegging vond plaats op 8 december 1955. Kerstmis
1956 werd de kerk in gebruik genomen. Alle lijnen
van het gebouw lopen naar het priesterkoor. Het
front is breder, terwijl de vloer helt, zodat het zicht
op het altaar goed is.
De voorstellingen in metselwerk, uitgevoerd aan
de buitenkant van de kerk, beelden de Schepping
en de Allerheiligste Drie-eenheid uit. De drie klokken in de klokkentoren hangen in weer en wind.
De kleine klok, een geschenk van een echtpaar uit
onze parochie, weegt 350 kg, de grote klok heeft
een gewicht van 850 kg. De middelste klok is, na
de klokkenroof in de oorlogsjaren, teruggebracht.
Ook het H. Hartbeeld buiten naast de doopkapel en
het doopbekken in de doopkapel ofwel de St. Theobalduskapel hebben de verwoesting van Overloon
in 1944 overleefd. Dit doopbekken - oorspronkelijk een wijwatervat - is volgens kenners uit de 15e
eeuw.
In de kerk ziet u meerdere beelden. Allereerst in de
genoemde kapel het neogotische beeld van onze
patroonheilige, de H. Theobaldus. Theobaldus is in
1017 geboren uit adellijke ouders in Provins in de
Champagnestreek en werkte in de Luxemburgse
Ardennen bij het kolenbranden. Het hoofdaltaar
is geschonken door de R.K. Kolenhandelarenbond,
die de H. Theobaldus als patroon had. Hij stierf als
kluizenaar in Frankrijk in 1066. Theobaldus wordt
aangeroepen tegen kinkhoest, koorts, zweren en
eczeem. Vele wonderen en gunsten zijn op zijn
voorspraak verkregen.
Vervolgens kunt u vier gepolychromeerde beelden
van Leo Geurtjens uit Berlicum bewonderen voorstellende de H. Maria, de H. Jozef, de H. Antonius
van Padua (eveneens een van onze patroonheiligen) en de H. Theobaldus.
Eveneens treft u in onze kerk de beelden, in blank
hout, aan van H. Hart, H. Theresia van Lisieux en H.
Donatus, de beschermheilige tegen bliksem, donder
en onweer en andere natuurrampen. P. van Dongen
uit Oostrum is de maker van deze beelden. Hij is
tevens de maker van onze kerstgroep. In 2008 zijn
twee beelden aan onze kerk geschonken, voorstellende Franciscus van Assisi en Clara van Assisi.
Om de Overloners, gevallen in de oorlog van 19401945, te gedenken, is bij metaalfabriek ‘Holland’
in Amsterdam een gedenkplaat vervaardigd, die is
aangebracht achter in de kerk. Het eerste slachtoffer was Arnold Willems. Het Arnold Willemsplein is
naar hem genoemd.
De gebrandschilderde ramen zijn ontworpen door

6

de glazenier Marius de Leeuw uit ’s-Hertogenbosch, die vooral bekend is door zijn grote raam in
het noordertransept van de Sint-Janskathedraal in
’s-Hertogenbosch. In 2007 is er, ter gelegenheid van
het vijftigjarig jubileum van het kerkgebouw een
nieuwe kruisweg gekomen. Deze kruisweg is vervaardigd door P. Engels, die daarvoor de Havermanprijs heeft gekregen. Het orgel dat we in de kerk
aantreffen, is gebouwd door Verschueren Orgelbouw uit Heythuysen.
De H. Theobalduskerk is in 2009 een rijksmonument
geworden.
De kerststal en de kerstgroep
In de jaren 1963 tot 1965 is onze kerstgroep tot
stand gekomen door de vrijwillige, spontane medewerking van de parochianen. Zoals pastoor Van
Boxtel meerdere malen in zijn dagboek optekent
“geen collecte in de kerk, geen collecte aan de deur
van de kerk, geen collecte huis aan huis, maar door
giften die bij gelegenheid aan de pastoor overhandigd worden.”

Dit jaar is er, noodgedwongen, een sobere kerststal
gebouwd. Andere jaren is een groep van twintig
vrijwilligers enthousiast bezig met het opbouwen
van de kerststal. Toen was 1,5 meter afstand houden een begrip dat wij nog niet kenden, maar dat
nu bij het opbouwen wel toegepast moest worden.
De kerststal van 2020 zullen wij ons met weemoed
blijven herinneren als de Corona-kerststal.
Het bezoeken van de kerk en de kerststal is mogelijk op beide kerstdagen. Met inachtneming van de
voorschriften in verband met het COVID-19 virus.
Vrijdag 25 december van 13.00 tot 16.30 uur
Zaterdag 26 december van 13.00 tot 16.30 uur.

In januari aanstaande wordt de actie Kerkbalans
2021 gehouden met als thema: “Geef voor je kerk”.
De deelparochie Overloon sluit zich aan bij de landelijke actie. Zoals u wellicht bekend is, krijgt de
kerk geen subsidie en voor de inkomsten is men dan
ook volledig afhankelijk van de financiële bijdragen
van betrokken inwoners uit onze dorpsgemeenschap. Dit jaar is er voor gekozen om alle inwoners
via een huis aan huis brief te benaderen. Deze brief
zal helaas niet altijd bezorgd worden bij de inwoners die een “nee sticker” op hun brievenbus hebben. Daarom plaatsen wij deze brief eveneens in
dit kerstnummer. Als u aan de Kerkbalans 2021 mee
wilt doen, dan kunt u onderstaand formulier invullen en bezorgen in de brievenbus van de pastorie
naast de voordeur of in de daartoe bestemde bus
achter in de kerk.
Geef voor je kerk
Op kerkelijk gebied is de situatie in ons dorp enigszins gestabiliseerd. Vele vrijwilligers en werkgroepen zijn nog actief en er is elke zondag en in de
regel elke vierde zaterdag van de maand een viering in onze mooie Theobalduskerk. Deze vieringen
zijn ook thuis via de tv te volgen. Onze kerk biedt
ook een uitstekende ruimte voor het geven van concerten. De coördinatie vindt plaats via de deelparochieraad, ondersteund door de voormalige leden
van de beheercommissie.

Wij hebben er vertrouwen in dat we op de goede
weg zijn en vanuit dat vertrouwen vragen wij uw
aandacht voor de actie Kerkbalans 2021. 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
christelijke 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 ingrijpende 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 of 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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toezegging kerkbijdrage Overloon
Naam:

……………………………………………………………………………………………………………………

Adres:

……………………………………………………………………………………………………………………

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

Doorlopende machtiging: Ik geef toestemming aan de parochie om vanaf het jaar 2021 ieder jaar
een bedrag van € ……….. van mijn bankrekening IBAN ……………………………….… af te schrijven.
Ik geef toestemming aan de parochie om in het jaar 2020 een bedrag van € ……….. van mijn bankrekening IBAN ……………………………………… af te schrijven.
Eigen opdracht aan de bank: Ik geef zelf opdracht aan mijn bank om op IBAN: NL14 RABO 0141
4029 11 van de parochie Maria, Moeder van de Kerk t.n.v. deelparochie H. Theobaldus Overloon
o.v.v. kerkbijdrage een bedrag van € ………………….. over te maken aan de deelparochie.

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

Op het strookje kunt u aangeven op welke wijze u
wilt bijdragen aan Kerkbalans 2021:
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.
Degenen die in 2019 of 2020 een doorlopende machtiging hebben afgegeven hoeven
dit jaar niets in te vullen. Deze machtiging loopt namelijk gewoon door.
Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met
info@theobaldusparochie.nl of Germien Derks, (tel.0478- 641595).

Dopen
Weinig ervaringen zijn overweldigend als het krijgen van een kind.
Ergens komt een kind vandaan
Geboren maar nog zonder naam
Het is nog niemand, spreekt geen woord
Heeft van het kwaad nog nooit gehoord
Het huilt nog van geboortepijn
En weet niet wie het ooit zal zijn

der van de Kerk via telefoonnummer 0485-471246.
Omdat er weinig dopelingen zijn zal de doopvoorbereiding en kennismaking tijdens een huisbezoek
plaatsvinden. In dit bezoek krijg je ook uitleg over
de doopviering.
‘‘Vergeet niet, de kracht van de liefde zit in onszelf.
Geloof is liefde!’’
Wij wensen jullie sfeer- en liefdevolle dagen toe.
Doopwerkgroep Overloon
Astrid Weerts 06-21273968
Ria Beckers 06-12091288
Marian Hofmans 0478-642526

Ziet nog niet waartoe het leeft
Waartoe het hart en handen heeft
Is enkel adem, vlees en bloed
Geen notie hoe het leven moet
Een klein en kwetsbaar mensenkind
Dat nu zijn levensreis begint

Het hart,
het symbool van liefde,
Het symbool waarin het kind
In liefde kan opgroeien

Niemand weet wat komen gaat
Geluk en liefde, vroeg of laat
En ook verdriet en tegenslag
Is wat een mens verwachten mag
Het leven is vaak ongewis
Geen enkel mens die zeker is
Ergens moet een kind toch heen
Het gaat zijn eigen weg alleen
En zoekt of in de wildernis
Een bron van levend water is
En luistert of een woord bestaat
Waarin zijn toekomst opengaat
Als jullie je kindje willen laten dopen, kun je contact opnemen met het parochiecentrum Maria Moe-

De overledenen vanaf december 2019 tot december 2020
† 14 december
† 19 december
† 2 januari
† 22 januari
† 25 februari
† 27 februari
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Arnold Jenniskens
Fien Vogelsangs-Willems
Trina Aerts-Verhoeven
Jan Peeters
Nellie Cornelissen-Voermans
Tonny Manders

83 jaar
76 jaar
93 jaar
95 jaar
88 jaar
86 jaar

† 29
† 20
† 23
† 28
† 15
† 4

februari
maart
maart
maart
april
mei

Carel van Abel
Hanna Arts-Gerrits
Toon van Mil
Theo Vogelsangs
Jo Crooijmans
Harry Stroecken

86 jaar
87 jaar
87 jaar
75 jaar
84 jaar
90 jaar

† 20 mei
† 24 mei
† 7 juni
† 25 juni
† 25 juni
† 27 juni
† 22 juli
† 26 juli
† 12 augustus

Ger Heldens
Harrie van der Zanden
Leen Toonen-Verhoeven
Riet Hennekes-Brekelmans
Hil Oudenhoven-van Zwamen
Gerrit Goemans
Paul Arts
Silke van Berkel
Hedwig Janssens-Claassens

82 jaar
78 jaar
89 jaar
80 jaar
69 jaar
78 jaar
73 jaar
21 jaar
61 jaar

† 15 augustus
† 19 augustus
† 9 september
† 22 september
† 25 september
† 19 november
† 29 november
† 6 december

Mia Bloemen-Egelmeers
91 jaar
Arie van Duren
80 jaar
Chris van Reijmersdal
88 jaar
Christel Keizers-Kleinemeier 88 jaar
Maria Vloet-Peeters
81 jaar
Teng Raaijmakers
95 jaar
Ron Gellings
51 jaar
Jan van Osch
92 jaar

Ophalen Kaarsen
Tijdens de Allerzielenviering op 1 november zijn
kaarsen aangestoken voor onze overledenen van
het afgelopen jaar. Kaarsen met hun eigen naam.
Deze kaarsen hebben gebrand onder de vieringen
in de weekenden van de maand november. Zij kunnen nu opgehaald worden om thuis hun licht te verspreiden. Als u, als nabestaande, de kaars van uw
overledene nog niet thuis heeft, kunt u deze ophalen tijdens de beide kerstdagen, 25 en 26 december,
wanneer de kerststal bezocht kan worden tussen
13.00-16.30 uur. Ook na de vieringen in december
en bij de inloopochtend, dinsdags van 10.00 – 11.30
uur.

Kerkhofregelement voor
de parochie Overloon
Het kerkhofreglement kunt u vinden op de website
van de parochie (www.theobaldusparochie.nl onder
kerkhofreglement)

Tarieven 2021
De tarieven voor 2021 zijn nog niet bekendgemaakt.
Als deze bekend zijn, worden zij geplaatst op de website van de parochie (www.theobaldusparochie.nl)

Toen ik nadacht over een kerstverhaal, dat mij gevraagd was te schrijven,
kwam ik onderstaande beschouwing van Hans Stolp tegen
over de diepere betekenis van Kerstmis.

Een mens met een hart
Kerstmis
Als de dagen korter worden en het buiten koud
is, zoeken we het meer binnenshuis dan daarbuiten. Buiten is het donker en kil, maar binnen is het
licht, warm en gezellig. Juist daarom is Kerstmis van
oudsher ook een tijd van inkeer. Naar binnen gaan
betekent ook naar binnen gaan in het eigen hart.
Kerstmis is daarmee bij uitstek de tijd van het jaar
geworden, waarin we worden uitgenodigd het eigen hart binnen te gaan om in alle rust en met een
verstilde aandacht stil te staan bij alles wat zich daar
beweegt en voordoet.
Als we dan ook nog weten dat de stal uit het kerst-

verhaal, waar Maria haar kind baart, ons eigen hart
symboliseert, wordt het duidelijker dat Kerstmis de
tijd is waarin ons gevraagd wordt om aandacht voor
het geheim van ons eigen hart. Wat maakt ons hart
zo bijzonder? Waarom spreekt een mens met een
hart ons aan en vinden we een mens zonder hart
iemand die je maar beter ontlopen kunt? En hoe
word je eigenlijk een mens met een hart? Word je
dat vanzelf, of moet je daar ook iets voor doen?
Kerstmis, het is eigenlijk het feest dat het geheim
bezingt van de mens die ‘een mens met een hart’
wordt...
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Het kerstverhaal volgens Lucas lijkt ogenschijnlijk
een ontroerende en eenvoudige vertelling over een
kind in de kribbe, over herders die het kind komen
aanbidden en over engelen die hun lofzang zingen
ter ere van de geboorte van dit kind. Maar dit op
het oog zo eenvoudige verhaal bevat een geheime,
verborgen betekenis.
Oppervlakkig gezien lijkt, zoals gezegd, het kerstverhaal van Lucas te gaan over een kind dat tweeduizend jaar geleden geboren werd en in een kribbe werd neergelegd. Oppervlakkig gezien lijkt het
te vertellen over een engelenkoor dat aan de hemel
verschijnt en door herders waargenomen wordt.
Oppervlakkig gezien lijkt het te gaan om koningen
uit het verre oosten die, geleid door een ster, het
kind komen opzoeken om het te aanbidden.
Maar in wezen gaat dit bijzondere verhaal over het
goddelijke kind in mijzelf: mijn diepste, mijn eigenlijke kern. Dat goddelijke kind is onder vele namen
bekend: bijvoorbeeld als mijn hoger zelf, als de
geest in mij, of als de innerlijke Christus. Heel mijn
leven en al de ervaringen die ik in mijn leven opdoe,
zijn erop gericht dit goddelijke kind in mijzelf aan
het licht te brengen. Gelukkig sta ik er bij die tweede geboorte niet alleen voor: de engelen behoeden
de geboorte van dat kind in mijn hart.
Alle andere details uit het bekende kerstverhaal zijn
evenzovele beelden die mij iets vertellen over de
geboorte van het goddelijke kind in mijn hart. De
eenvoudige stal symboliseert mijn hart. De kribbe
- de voederbak van de dieren - symboliseert de eenvoud en het harde werken aan jezelf dat nodig is
om de geboorte van het goddelijke kind mogelijk te
maken. De donkere stal (een grot, volgens de oude
verhalen) symboliseert bovendien het feit dat het
goddelijke kind in mijn hart in het diepste donker
geboren wordt. En daarmee meestal in een tijd die
mij zwaar valt en waarin ik geen enkele oplossing
meer zie: juist dan is er geen andere uitweg dan
overgave en loslaten. En al die dieren die heel rustig om dat kind en die kribbe heen liggen, symboliseren mijn egokrachten (mijn angst, teleurstelling,
jaloezie, onzekerheid enzovoort) die tot rust komen
als het goddelijke kind hen met zijn vertrouwen,
overgave en liefde doorstraalt. Deze geheime betekenis van het ‘gewone’ kerstverhaal - de geboorte
van het goddelijke kind in mijn hart - is de eigenlijke
betekenis van dit overbekende verhaal. Om die betekenis gaat het eigenlijk. En dus niet zozeer om de
letterlijke betekenis.
Al die mensen die het kerstverhaal van Lucas letterlijk lezen, vatten het op naar zijn uiterlijke betekenis. Als je dit verhaal dus naar zijn uiterlijke betekenis leest, is het een verhaal waar jijzelf buiten staat.
Een verhaal over een kind dat tweeduizend jaar geleden geboren werd. Weliswaar is het een mooi en
ontroerend verhaal, maar wanneer je het uiterlijk
leest, is het ook een verhaal waar wijzelf niet zoveel
mee van doen hebben.
De bedoeling is natuurlijk dat de mens als het ware
opklimt van de letterlijke betekenis van dit verhaal
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naar het inzicht in de geheime of verborgen betekenis van dit verhaal. Het is de bedoeling dat wij
in ons leven geestelijk zó groeien dat we gaandeweg steeds gevoeliger worden voor die verborgen,
geheime betekenis. Dat we gaan ontdekken dat dit
verhaal iets vertelt over het grootste geheim dat
een mensenhart maar bevatten en ontdekken kan:
de geboorte van het goddelijke kind in ons eigen
hart. Wanneer we dit verhaal zó opvatten, begint
het heel persoonlijk en heel direct tot ons zelf te
spreken. Dan ontdekken we dat dit verhaal ons onontkoombaar aan het werk zet.
En dat het ons een spiegel voorhoudt: is die goddelijke kracht in jou al aan het licht gekomen?
Heb je die stille, verborgen bron in je eigen hart,
die bron van diepe vrede, vertrouwen en overgave
al in jezelf opgedolven? En zo ja, lukt het je om je
steeds weer aan dat goddelijke kind in jezelf over te
geven, in plaats van je te laten meeslepen door al
die donkere ego-gevoelens in je eigen hart?
Wanneer we het kerstverhaal naar deze geheime
betekenis op ons laten inwerken, kunnen we ook
begrijpen, waarom de geheime betekenis ook innerlijk betekent.
Want het kerstverhaal gaat niet over iets buiten
onszelf, nee, het beschrijft een innerlijke werkelijkheid in mijzelf.
(Naar een lezing van Hans Stolp)
Een gezegend kerstfeest!
Houkje Verhagen

Een speciale Kerst dit jaar. Zie om naar elkaar en breng
warmte binnen. Voor onze leden en ook voor alle lezers een
goed en gezond 2021 gewenst.
Bestuur KBO-Overloon

DH Feelgoodtimer
Terwijl de bouw van kantorencomplex
Eigenloon
gestaag vordert is het eerste bedrijf inmiddels gestart. Op het terrein aan de achterkant staan auto’s
keurig in de rij en op de muur prijkt het logo ‘DH
Feelgoodtimer’. In januari moet de kantoorruimte
ingericht zijn.

dat ook goed bij die koper of verkoper’. Het assortiment bestaat voornamelijk uit auto’s die ingekocht
worden in Europa. Duitsland is de grootste markt en
dat komt omdat de auto’s uit Duitsland het meest
uitgebreid voorzien zijn van extra opties. Piet en David zijn degenen die het internet afstruinen. Samen
met Lars doet David de verkoop en Social Media.
‘Onze klanten zitten in heel Nederland, maar ook
regionaal beginnen we steeds meer naamsbekendheid te krijgen’. Dat deze tak van sport hen goed
ligt blijkt uit het feit dat steeds meer garagebedrijven toetreden tot de klantenkring. ‘Wij hebben
inmiddels expertise opgebouwd, en het zoeken en
kopen van een voertuig is een tijdrovende kwestie.
Garagebedrijven hebben daar vaak geen tijd voor
en besteden dat graag uit aan ons’.
Inmiddels is Feelgoodtimer ook RDW-erkend, wat
wil zeggen dat ze kentekens van de voertuigen
zelf registeren. Dit werkt efficiënt want klanten
hoeven niet naar elders om een kenteken op naam
te krijgen. Eveneens is het bedrijf aangesloten bij
Autogarantie.nl.
Naast auto’s bestaat het assortiment ook uit sloepjes,
aanhangers, scooters, bestelwagens en golfscooters.
Kortom, bijna alles wat wielen heeft en/of zichzelf
voortbeweegt. En zoek je iets wat er niet bijstaat?,
neem dan contact op ‘want we zoeken net zo lang
tot we hebben waar de klant naar op zoek is!’

Het is het handelsbedrijf van David Henckens samen
met zijn zonen Piet en Lars. Henckens en handel is
een twee-eenheid, maar niet alleen omdat beide
woorden met een ‘H’ beginnen. De handel is ze met
de paplepel ingegeven, maar dat behoeft verder
geen uitleg.
Van jongs af aan heeft David een passie voor bijna
alles wat wielen heeft. Bijna alles, want met fietsen
heeft hij niet zoveel. Na de opleiding IVA (Instituut
voor Autohandel) in Driebergen werkte David bij
een aantal garagebedrijven. Daarna stapte hij over
op vrachtwagens en nog later bestond zijn werk uit
de in- en verkoop van opleggers. De laatste jaren
werkte hij in Duitsland. Het vele reizen en de behoefte aan wat meer rust en structuur deed hem
ertoe besluiten de koers te wijzigen.
Sinds een halfjaar is hij trotse eigenaar van handelsbedrijf ‘Feelgoodtimer’. ‘Alles wat ik in- en verkoop
moet bij mij in eerste instantie goed voelen’, steekt
David van wal. ‘Zo is ook de naam ‘feelgood’ ontstaan. Als het bij mij namelijk goed voelt, dan voelt

Bestuur en leden van SSS ’18
wensen alle lezers
fijne feestdagen en een
sportief en gezond
Nieuwjaar!
Speciaal de supporters
en sponsoren op wie
wij telkens opnieuw
kunnen rekenen.
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Verhalenvertelster Petra Berkers
Het kerstverhaal dit jaar is geschreven door Petra
Berkers. Vele Overloners zullen haar wel kennen, of
weten wie ze is. Petra woont met Marco Degen en
hun drie dochters aan de Irenestraat, naast de bakkerij.

in het vertellen van verhalen. In het voorjaar zal ze
de opleiding afronden.
Wij wensen u veel leesplezier toe.

Naast het schrijven van verhalen is Petra heel bevlogen in het vertellen ervan. Iets wat begonnen is als
een hobby werd een passie en is uitgegroeid tot een
missie. Haar eerste verhaal vertelde ze een aantal
jaren geleden tijdens St. Maarten in het openluchttheater. Zelf vindt ze het een van de mooiste verhalen, vooral in de aanloop naar het Sinterklaasfeest.
Toen ze in het donker op het podium zat en haar
lantaarn aanstak werd het doodstil in het theater.
Alle kinderen leken hun adem in te houden. Petra
werd meteen gegrepen door de magie die ontstond. Dat was het moment dat ze besloot hier iets
mee te gaan doen.
Inmiddels zit ze in het laatste jaar van een 3-jarige
opleiding in Lier (België). Een specifieke opleiding

Ander licht
Er blijft niet veel over van mijn identiteit wanneer
ik met mondkapje en beslagen bril de supermarkt
binnen stap voor mijn wekelijkse uitje; ‘de grote
boodschappen’.
Van mijn lijstje kijk ik op, de winkel in waar mijn
oog op een reclamebord valt met twee klinkende
glazen champagne. De zacht gouden kleur met de
lichte bolletjes trekken mijn aandacht en dan glijdt
de herinnering aan afgelopen nacht aan me voorbij.
Ik denk dat ik op de bank in slaap gevallen was,
toen ik werd opgeschrikt door het tikken van glas.
Voor me zweefde een geest die met een lepeltje aan
het raam stond te kloppen. Ik was stomverbaasd,
maar voor ik één woord kon uitbrengen, nam hij
me bij mijn pols en zweefden we de tijd door. Door
het raam zag ik een schaars verlichte ruimte, een
glimlachende gitarist omringd door vrolijk zingende mensen. Ze stonden schouder aan schouder. De
stemming was uitbundig en blij. Ik zag, hoe er na
het lied, het glas werd geheven en mensen proostten. Ik keek de geest aan en vroeg of hij mee naar
binnen wilde gaan. Hier móest ik bij zijn! De geest
hield me tegen en zei ‘Dit is het oude gewoon. Je
kunt enkel de momenten oproepen aan de tijd dat
je elkaars warmte kon voelen.’ Terwijl ik daar zo
stond kwamen de herinneringen achter elkaar naar
boven. De gezellige geluiden die de Pit uit rolden,
de bedrijvigheden rondom de sportclubs, het samen
komen op feestjes en allemaal dat soort bezighe-
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den dat het dorp een gemeenschap maakt. Dat heb
ik nooit als bijzonder ervaren, het was er altijd al en
we vonden steeds weer een reden om de slingers op
te hangen. Naast me tikte de geest weer met het lepeltje tegen het raam, net toen ik voor wilde stellen
hier nog wat te blijven. Zelfs in mijn herinnering ga
ik niet op tijd naar huis! Maar voor ik er erg in had,
voelde ik de wind om mijn hoofd suizen en zat weer
thuis op de bank.
Ik moet weer in slaap gevallen zijn toen ik wakker
werd van gekuch. Een rilling trok over mijn rug.
Er stond een doorzichtig manspersoon voor me.
Hij had een spiegel bij zich, liet me er in kijken en
schrok toen ik mezelf zag. Mijn mond zat verstopt
achter een lap stof. Nogmaals keek ik en voelde hoe
er aan me getrokken werd. Via de spiegel verdween
ik als in een draaikolk en kwam terecht in een grote
ruimte. Om me heen droeg iedereen een mondkapje. Ik wilde een vrouw vragen waar ik was, maar ze
keek me verwijtend aan en draaide zich weg, als
een kuspoppetje met een magnetische tegenpool.
Mensen liepen in een rij met een forse afstand van
elkaar in een ritme van één stap vooruit en sta stil,
in het patroon dat op de stoep aangegeven stond.
De geest met de spiegel kwam naast me staan en
zei ‘Je bent nu in het nieuwe gewoon aanbelandt.
Mondkapjes verplicht en elkaar een hand geven
verboden. Hardop niezen of hoesten levert huiverige blikken op. De stomerij besteedt extra werk
aan de aangekoekte binnenkant van de elleboog.
Huizen worden opgeruimd en op een willekeurige

plek waar een laptop kan staan, wordt een thuiswerkplek gecreëerd. Via Zoom wordt vergaderd
of krijgen leerlingen lesstof aangeboden. Van boven keurig in het keurslijf, van onderen kun je het
op je sloffen af. De verenigingen en sportclubs zijn
tijdelijk niet bereikbaar. De horeca biedt afhaalmaaltijden aan, maar de feestjes zijn afgelast. Toch
behoefte aan de geur van alcohol? Het dorp staat
vol met desinfectie, daar draaien we onze handen
niet voor om! Het ‘raambezoek’ doet zijn intrede.
De handen zwaaien vrolijk naar elkaar, maar in de
ogen is de pijn en het verdriet van de eenzaamheid
duidelijk af te lezen.’ De geest stopt met praten en
ik probeer een brok in mijn keel weg te slikken. Het
is niet dat er niet geprobeerd is iets van deze situatie te maken. Online quizzen, vlogs en andere digitale uitdagingen worden aangeboden. Maar niets
kan de leegte wegnemen. Veel ijkpunten van een
dag vallen weg, zodat deze naadloos aaneengeregen worden tot weken en de weken tot maanden…
van de bloeiende lente, de warme zomerzon, het
gekleurde herfstblad naar de koude korte winterdagen. Het gemis van anderen om me heen en alles
waar je zo blij van wordt. De donkerte van het gebrek aan nabijheid van diegenen die mij zo dierbaar
zijn. Ik mag ze niet vasthouden, maar loslaten kan
ook niet. Een blaaskusje is de enige intimiteit die ik
geven kan.

Ik liep naar de geest en smeekte of ik terug naar
huis mocht. In een flits zat ik weer op de bank. Rillend van de kou zocht ik naar een deken toen ik de
voordeurbel hoorde.
Een schim met een kaars stond voor de deur. ‘Ik ben
de derde en laatste geest die voor je zal verschijnen.’, hoor ik hem zeggen. ‘Ik wil je wat laten zien’.
Ik stak mijn hand naar hem uit, voelde koude wind
om me heen en toen we stil stonden wankelde ik
wat. Het was er aardedonker en tastte ik letterlijk
en figuurlijk in het duister. Met de gedachte aan de
voorgaande beelden gaf me dat een somber en leeg
gevoel. Op het moment dat de donkerte rondom
en in mij op zijn hoogtepunt was, stak de schim zijn
kaars aan. Ik ben nog altijd verwonderd hoe dat ene
vlammetje m’n hele woonkamer kan verlichten en
alle duisternis verjagen heeft. Ik was gewoon al die
tijd al thuis, maar had een ander licht nodig om het
te zien.
Ik glimlach in mezelf aan deze gedachte, betaal de
boodschappen en loop naar buiten. Daar bevrijd ik
me van het mondkapje en heb weer helder zicht.
Het vlammetje dat in me ontstoken is, geeft me genoeg licht voor deze donkere dagen rondom kerst.
Dat wens ik u ook toe!
Petra Berkers

De Wijkagent
Als wijkagent wil ik zijn waar ik hoor te
zijn; in de wijk. Door de reorganisaties
binnen de Nationale Politie zijn er echter steeds minder politiemensen waarmee het brede scala aan politiewerk
moet worden uitgevoerd. Dat houdt
helaas in, dat wij als wijkagenten ook
vrijwel enkel nog in de noodhulpsurveillances worden gepland. Dit betekent dat wij ons werk in de wijk met
regelmaat moeten afbreken omdat wij
naar een (spoed)melding moeten. Ik
hoop dat u daar begrip voor op kunt
brengen, het zijn krachten waarop wij
helaas geen invloed hebben. Daar waar

mogelijk probeer ik in de wijk en er
voor u te zijn. Dus mocht u ergens mee
zitten, iets willen melden of bespreken
laat het mij weten!
Wij hebben u als burger hard nodig als
onze extra oren en ogen. Dus ziet u iets
verdachts, schroom niet om dit te melden 0900-8844 of 112.
Verder wil ik u goede feestdagen toewensen en een veilig 2021.
Met vriendelijke groet, uw wijkagent
Cyril van den Bosch

Beste inwoners van Overloon,
allemaal bedankt voor 2020.
Wij wensen iedereen een zalig kerstfeest
en een heel goed 2021.
Scouting Overloon
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Kerstmenu voor Thuis 2020
Kerst ziet er dit jaar toch
nèt even anders uit,
maar we maken er
samen een feest van!

5 gangen € 45,Bekijk onze site voor meer informatie
www.boompjes-restaurant
• Tarbot / augurk / mierikswortel / bruine boter
• Kalkoen / aardpeer / zwarte knoflook
0478-642227
• Wintergroenten

• Tartaar / oesteremulsie / zilte groenten

• Chocolade dessert

GENIET SAMEN
MET DE
FEESTDAGEN!
Bonsai Sushi heeft speciaal voor
Kerst en oudejaarsavond een
sushibox!

15 stuks
illende €22,50
5 versch
soorten

Extra openingstijden in de december maand:
Vrijdag 18 dec : 08.30u tot 20.00u
Zondag
: 10.00u
tot 17.00u
Donderdag 20
14dec
februari
valentijnsdag
!
Maandag
21
dec
:
08.30u
tot 18.00u !
Donderdag 14 februari valentijnsdag

U kunt ook via onze site
TOT
BLOEMS!
een
mooi
boeket
bestellen
U kunt
ook
via onze
site
een
mooi
boeket
bestellen
Vanaf vrijdag 25 dec. t/m woensdag 6 jan. zijn wij
geslotenwww.bloems-overloon.nl
in verband met aanvoer van de bloemen.
www.bloems-overloon.nl
Vanaf
donderdag 7 januari zetten wij de
bloemetjes weer buiten!

F I J NE FEESTDAG E N EN ALVAST E EN
GO ED NIE UWJAAR G EWENST
NA M E NS BONSAI SUSHI

Voor rouwwerk zijn wij bereikbaar
José 06-20207077 / Lieke 06-57436359

W W W.BONSAI-SUSHI.NL

VENRAYSEWEG 7
5825 AA OVERLOON
BLOEMS OVERLOON
0478-641890 INFO@BLOEMS-OVERLOON.NL
VENRAYSEWEG 7
5825 AA OVERLOON

BLOEMS OVERLOON

0478-641890
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GEZICHTEN UIT HET VERLEDEN (aflevering 1)
Op de begraafplaats van de Commonwealth War
Graves Commission in Overloon, in de volksmond
ook wel het Engels kerkhof genoemd, bevinden
zich 281 graven. Ieder met een eigen verhaal.

In deze reportageserie belicht de Werkgroep Overloon War Cemetery iedere keer kort 1 zo’n bijzonder verhaal. Deze keer grafnummer 13, vak IV, rij D.

Wil van der Burgt (1923 – 1944)
Nederlander tussen de Britten
Van de 281 graven op deze begraafplaats zijn er 280
van gevallenen afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk. Maar in 1 graf rust een…. Nederlander.
Wilhelm Christian van der Burgt, zoals Wil volledig
heet, wordt geboren op Terschelling, op 11 april
1923. Zijn vader is een machinist/stuurman, afkomstig uit Velsen. Deze Jacobus van der Burgt trouwt in
1919 met Jacoba Vossers, een uit Schoonoord (Drenthe) afkomstige onderwijzeres. Alle vier de kinderen van het gezin worden geboren op Terschelling:
Jacobus (in 1919), Gerrit (in 1921), Wil (in 1923) en
Dorette (in 1925).
Wils vader wordt aangesteld als leraar aan Zeevaartschool De Ruyter in Vlissingen, die op last van
de Duitse overheid tussen 1941 en 1945 in Nijmegen
wordt gevestigd. Hier verhuist de familie Van der
Burgt in 1944 ook naartoe. Voor die tijd heeft de familie dan al gewoond in Vlissingen, Veere en Kamperland. Na de oorlog keert de familie weer terug
naar Zeeland.
Nadat Wil met goed gevolg het Gymnasium heeft
doorlopen, treedt hij als waterbouwkundige in
dienst bij Rijkswaterstaat. Op 6 oktober 1944 meldt
Wil, dan 21 jaar oud, zich aan bij de Prinses Irene
Brigade. Hij maakt pas elf dagen deel uit van de
Headquarters van de Prinses Irene Brigade wanneer
hij wordt gedetacheerd bij het 2nd Battalion Royal
Ulster Rifles, als tolksoldaat. Dit Bataljon is onderdeel van de Britse 9e Infanterie Brigade. De opmars
van het Battalion komt tot stilstand bij Overloon, in
oktober 1944. Daar ontstaat een zware strijd met
de daar verschanste Duitse troepen. Op 12 oktober

Wil van der Burgt (coll. mevrouw C. Geldoff)

1944 startten de Britten in een poging een doorbraak te forceren met Operation Constellation, de
zogeheten creeping barrage ofwel vuurwals waarbij in totaal meer dan 200 kanonnen onophoudelijk
hun lading op de Duitse stellingen afvuren en iedere 5 minuten de Britse inslagen 100 meter opschuiven richting Overloon. Overloon wordt compleet
verwoest. Tijdens de hierop volgende gevechten
en de Britse opmars naar Venray, sneuvelt Wil op
16 oktober 1944, vermoedelijk tijdens een Duitse
mortieraanval. Uiteindelijk wordt
Venray op 18 oktober bevrijd. Wil
wordt op die 16e oktober begraven
op een geïmproviseerde begraafplaats aan de Venrayseweg, bij De
Vers. Begin 1945 wordt hij herbegraven op de CWGC-begraafplaats
in Overloon.
De foto
In de zoektocht van de werkgroep
naar een foto van Wil, bij voorkeur
genomen zo kort mogelijk voor zijn
overlijden, zijn veel Van der Burgt1e begraafplaats van Wil van der Burgt
aan de Venrayseweg, De Vers (coll. mevrouw C. Geldoff)
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Puzzelen? Leuk...

udio
Haarst Tess

3 Prijzen, deze keer beschikbaar gesteld door
Warme Bakker Degen
en Multicopy Venray,
onze drukker van Ons Eigen Erf.
2017

anno.

haa

r n a g els vis a gi

Zie pagina achteraan.

e

Haarstudio Tess
0478 2069 70
Bergkampweg 20
5825 AD Overloon
www.haarstudiotess.nl

Met liefde gebakken voor iedere gelegenheid!
Kerstaanbieding:
•
6 kerst cupcakes voor € 10,12 kerst cupcakes voor € 15,•
Kerstboomstam-cake voor € 12,Bestellingen voor kerstmis uiterlijk 21 december.
Bezoek ons ook op onze website.
www.twentyfourbakery.nl
twentyfourbakery@gmail.com
0478-642722 (17:00-20:30)
twentyfourbakery
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en en archieven benaderd. Onder andere in Nijmegen, Vlissingen en Goes. Ook is de heemkundekring
op Terschelling gevraagd mee te zoeken. Uiteindelijk werd contact gelegd met de dochter van Jacob, de oudere broer van Wil, in Goes. Zij gaf het
adres van de dochter van Dorette, de zus van Wil,
in Amsterdam. Er waren echter niet meer foto’s beschikbaar dan de foto’s die eerdere bronnen van de
werkgroep al hadden. Maar na rondvraag binnen
de familie Van der Burgt kwam er onverwacht alsnog een prachtige foto van Wil boven water.
Wil van der Burgt, gevallen voor de vrijheid van Nederland. En de enige Nederlander tussen de Britten
op de CWGC-begraafplaats in Overloon.

De Werkgroep Overloon War Cemetery stelt zich
o.a. ten doel om bij zoveel mogelijk graven op de
CWGC-begraafplaats de foto’s en verhalen te achterhalen, eer te brengen aan de aldaar begraven
gevallenen en zo deze geschiedenis levend te houden.
Meer info over het project en de werkgroep op:
@WerkgroepOverloonWarCemetery en
www.werkgroepoverloonwarcemetery.jouwweb.nl
Bronvermelding:
Richard van de Velde (Prinses Irene Brigade)
Gerard Berkers
Antal Giesbers en Herman Dinnissen: Operation
Aintree – De Slag om Overloon & Venray (Giesbers
Media, 2004)

Same wiëte we mier!
Vör wie ’t zich afvraogt, ja, weej laeve nog, ok al hebbe weej as werkgroep al lang nie
mer same án toffel gezaete. Dör de corona is ’t ok
alwer ‘ne hiële stoët geleeje det weej koffie hebbe
gedronke en neeje woorde hebbe kunne vörlegge
án de wiêze koersballers. Weej zien bang det ’t ok
nog wel ’n tiedje göt dure vördet ’t wer zó wied is.
Umdet weej ’t woordeboek op ònze site toch gaer
án wille bliêve vulle, roêpe weej nòw òllie hulp ien
um ’r âchter te kòmme of ’n woord wel of nie Lóns
is.

Wá dunkt òllie bevöbbeld van vörwietsig?
As ge d’r mier van wet, lót ’t òns dan wiëte via info@
wiewabewaart.nl, ’t gasteboek van ònze site, of
sprekt òns gewoën án as ge òns taegekòmt.
Lòs dorvan, as ge aoit ‘n woord huurt worvan ge
nie wet of ‘t wel of nie Lóns is, lót ‘t òns dan wiëte,
dan prebiere weej dè uut te vundere en ok wat ’t
betaekent.
Vör iederiën ‘ne zalige Kersmis en ’n gelukkig
Neejjaor!

Speeltuin Gewoon Buiten wint € 21.500
met de K2-challenge
Het afgelopen jaar is speeltuin Gewoon Buiten winnaar van Noord-Brabant geworden met de wedstrijd kern met Pit, dit leverde een mooi bedrag op
€ 3750. Tijdens de landelijke finale werd zij derde,
dit leverde een mooi bedrag van € 1875 op. Tijdens
de wedstrijd van kern met pit werd voorzitter Renuka de Kunder getipt op de wedstrijd van de K2-challenge, zij hebben een prijzenpot van € 50.000 te
verdelen.
Toen kwam de finale van deze wedstrijd. Voorzitter Renuka de Kunder werd uitgedaagd om tegen
9 andere projecten te pitchen. Ze werd daarbij
vierde. Aangezien de top 3 winnaars niet veel geld
aangevraagd hadden, bleef er voor de speeltuin
€ 21.500 over. Zij hadden ingezet op een bedrag van
€ 25.000. De gewonnen prijs van € 21.500 was een
leuke prijs, want de vierde plek betekende meer
geld winnen dan de nummers 1,2 en 3. Na telefonisch contact met de leverancier Kompan kwam er
een mooie deal uit naar voren. De fitnesstoestellen
zijn verkocht voor het gewonnen bedrag.
De volgende dag zocht de voorzitter contact met

de hoofdsponsor van de speeltuin het gehandicapte
kind want zij verhogen gewonnen prijzen en donaties met 50% tot € 7.500 per jaar door middel van de
plusregeling. Vanuit de plusregeling kon de speeltuin in 2020 nog gebruik maken van de ophoging.
Zij krijgen dus vanuit het fonds het gehandicapte
kind een ophoging van maar liefst € 5.110. Dat was
een leuke meevaller, want van dit bedrag kan het
bestuur nog wat extra’s doen voor kinderen met
een visuele beperking in de speeltuin, want zij horen er immers ook echt bij. Ook dit wordt nu verder
uitgewerkt en uitgezet.
Helaas is de speeltuin voor de wedstrijd van de
ANWB buiten de prijzen gevallen, want ze had niet
voldoende stemmen gekregen. Desondanks wil het
bestuur iedereen bedanken die wel gestemd heeft.
In 2021 staat de zand-watertafel op het verlanglijstje.
Namens het bestuur wensen wij u allen fijne feestdagen en heten wij u van harte welkom bij de opening van de fitnesstuin in de speeltuin in 2021, de
datum zal nog bekend worden gemaakt.
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Individuele uitlaatservice
met alle
aandacht met alle aandacht
Individuele
uitlaatservice
voor jouw hond in zijn
voorvertrouwde
jouw hond omgeving.
in zijn vertrouwde omgeving.
Individuele
Individueleuitlaatservice
uitlaatservicemet
metalle
alleaandacht
aandacht
Bel:
0478-640973
voor
jouw
hond
in
zijn
vertrouwde
voor jouw hond in zijn vertrouwdeomgeving.
omgeving.

Bel: 0478-640973
Info: jouwhond-ik@outlook.com
Info:
jouwhond-ik@outlook.com
Bel:
Bel:0478-640973
0478-640973
Facebook: jouwhondenik
Info:
jouwhond-ik@outlook.com
jouwhondenik
Info:Facebook:
jouwhond-ik@outlook.com

Facebook:
jouwhondenik
Zoveel meer dan
alleen
uitlaten!
Facebook:
jouwhondenik
Zoveel
meer dan alleen uitlaten!

Zoveel
Zoveel meer
meer dan
dan alleen
alleenuitlaten!
uitlaten!

Geslaagd:
Lisette Alders

Bachelor International
Farm Management
aan de HAS Hogeschool Venlo

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

EEN NIEUW JAAR VANUIT HET HART
KINDERYOGALESSEN

TIENERYOGALESSEN

Voor alle kinderen
van 4 t/m 12 jaar.
Deze lessen
bevorderen, op speelse
wijze, innerlijke kracht
en innerlijke rust bij het
kind.

Voor alle tieners
van 13 t/m 15 jaar.
Deze lessen bevorderen
innerlijke kracht en
innerlijke rust bij de
tiener.

LUISTERKINDAFSTEMMINGEN

OPLEIDING TOT
LUISTERKINDWERKER

Tijdens een
Luisterkindafstemming
geeft jouw eigen hart
(of het hart van jouw
kind) antwoord op de
vragen die er op dit
moment bij jou/je kind
spelen.

Een halfjaar durende
opleiding (CRKBO
geregistreerd) waarbij je
leert luisteren naar de
wijsheid van het hart.
Start: 30 januari 2021
Overloon

www.ankevanleeuwen.nl
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www.fysiovandervliet.nl

Ruimte voor úw ideeën!

Wij wensen u allen hele fijne
Feestdagen en een gezond en
voorspoedig 2021!
Pieter en Annemie v/d Munckhof
Pieter en Annemie v/d Munckhof, tel. 0478-641404 of
06-27007511 email t-helder@ziggo.nl Helderseweg 31, Overloon

www.helder-overloon.com

In gesprek met …. Arie (de snejer) van Opbergen
Wij van Ons Eigen Erf streven
elk jaar naar een sfeervolle
kunstzinnige omslag voor ons
Kerstnummer. Verschillende Lónse kunstenaars, of
die nu hobbymatig of professioneel met beeldende
kunst bezig zijn, hebben hieraan al hun medewerking verleend. Dit jaar hebben we Arie van Opbergen weten te strikken.
Om meer te weten over het idee en de gedachte
achter de illustratie op dit Kerstnummer planden
we een bezoekje aan het Snejerspad, daar waar ooit
het geboortehuis van zijn voorouders stond.
Eerst iets over de kunstenaar zelf. Arie heeft samen met Clemens Weijmans twee jaar in Helmond
op de opleiding decoratieschilder/schilder gezeten.
Een vervolgstudie hierop aan de kunstacademie is
helaas door allerlei ongelukkige omstandigheden
niet doorgegaan. Er zat niks anders op dan te gaan
werken. Na een half jaar als huisschilder gewerkt te
hebben is hij op zoek gegaan naar een beter passende job en is hij in de reclame terechtgekomen. In
die tijd, midden jaren zestig, was er in de regio maar
één reclamebureau en dat lag in Venlo. Arie werd
aangenomen en denkt nog altijd met veel plezier
terug aan die tijd. Niet alleen vanwege de flowerpowertijd die in de stad natuurlijk veel duidelijker
merkbaar was dan op ’t dörp en die Arie wel beviel, maar ook vanwege het werk an sich. Arie werd
decoratieschilder en medeverantwoordelijk voor
de grote decors voor o.a. de enorme carnavalsbals
in Venlo. De zalen werden destijds volledig omgetoverd tot Japan, Venetië, oerwoud, etc. Wat hem
altijd bijgebleven is, was de geweldige denkomslag
om vanaf potloodbewegingen met potlood of pen-

seel tussen duim en wijsvinger te gaan naar hele
armbewegingen met grote kwasten en van heel
fijne streken naar heel grove. Eenmaal gewend om
GROOT te denken kon je ook GROOT schilderen, aldus Arie.
Van deze vaardigheid werd in Loën dankbaar gebruik gemaakt door de Huibuuke. Diverse decors
van de hand van Arie met thema’s als sprookjeswereld en het wilde westen sierden tijdens de carnaval
het gemeenschapshuis. Ook aan de prinsenwagens
van de Huibuuke heeft Arie diverse jaren samen
met de nodige vrijwilligers gewerkt.
In zijn werkzame leven heeft Arie verschillende
werkgevers en functies gehad en heeft hij zowel
in Nederland als internationaal gewerkt. De verbindende factor was altijd de creativiteit, zowel
werkinhoudelijk als qua omgaan met de omstandigheden die in het verre buitenland nogal wat anders
waren dan in Nederland.
De eerste jaren na zijn pensionering moest Arie
wennen aan een leven zonder reizen, andere culturen en mensen en duurde het even voor hij weer
‘zin’ kreeg in zijn hobby’s. Gelukkig viel het verzoek
om het ontwerp voor de Kerstomslag van Ons Eigen
Erf te maken in vruchtbare bodem en hebben we
ook dit jaar weer een prachtig vormgegeven kunstwerk. De technieken die Arie hierbij gebruikt heeft
zijn een combinatie van aquarel, potlood en zwarte
inkt.
En dan nu eindelijk de kunstenaar zelf aan het
woord over de achterliggende gedachte: “Voor mij
werd al snel duidelijk dat de huidige Coronadreiging, de langzaam verdwijnende kerk
en hiermee de verbindende factor voor
Overloon in al zijn facetten een rol zouden moeten spelen, (de kerk hangende
tussen licht en donker) echter met HOOP
als duidelijke positieve factor aanwezig,
vandaar het vrolijke, mooie vogeltje als
baken van schoonheid, nieuwe lente,
nieuwe vreugde, en vooral HOOP tegen
de dreigende donkere luchten waar op
het einde licht gloort. Uiteraard ademt
alles enigszins een wintersfeer uit.
Ik wens alle Lónders en aanverwanten
heel fijne feestdagen maar vooral veel
geluk en gezondheid in de nabije toekomst want als dit jaar ons iets heeft
geleerd dan is het wel dat niks vanzelfsprekend is! Blijf gezond!”, aldus Arie
(de snejer) van Opbergen.
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Gehele kerstvakantie

(van 19 december t/m 3 januari)

verzorgen we heerlijke afhaalmaaltijden
voor lunch en diner.

Tevens hebben we luxe
dinerboxen, met daarin een
4-gangen menu

(deels nog zelf te bereiden met een
duidelijke uitleg van onze chef)
Voor meer info en reserveren
kijk op onze site:
www.grandcafebroerenzus.nl
Raaijweg 25 – Overloon
0478-642045
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Een nieuw jaar voor de deur
Het einde van dit bijzondere jaar is in zicht… Een jaar
waarin ook jij weer een jaartje ouder bent geworden. Of
en hoe je dit hebt kunnen vieren, is de vraag. We hopen dat onze collectanten
een vrijwillige bijdrage van je hebben mogen ontvangen. Of misschien nog ontvangen, vanwege de
tijdelijke collectestop tot 1 januari. Dankjewel daarvoor! Met jullie bijdragen maken we het mede mogelijk om mooie, financieel laagdrempelige activiteiten te organiseren voor de kinderen in ons dorp.
Een nieuw jaar staat voor de deur! Hopelijk weer
vol activiteiten voor jong én oud. Samen bezig zijn,
samen plezier maken, samen beleven, samenzijn…
Dat is fijn voor iedereen. Wij richten ons hierbij op
de Overloonse jeugd en hopen van harte dat alle
verenigingen en stichtingen die we afgelopen jaren

hebben gesteund, in het nieuwe jaar weer hun vertrouwde activiteiten kunnen organiseren. Denk aan
jeugdcarnaval van De Huibuuke, jeugdkamp van
jeugdorkest fanfare Vriendenkring en van SSS’18,
Kindervakantieweek Overloon, St. Oranjefeesten
Overloon, SJIL, Scouting Overloon en St. Sinterklaascomité.
Wij wensen iedereen fijne decemberdagen en een
gelukkig en gezond 2021!
Mede namens al onze vrijwillige collectanten,
het bestuur van Verjaardagenactie Overloon,
Jessie Vogelsangs, Martin Derks, Anke Boumans en
Anke van Raaij
Vragen of opmerkingen? Mail naar:
verjaardagenactie@gmail.com of volg ons via Facebook of Instagram.

Kerst 2020
Het bladmuziek zorgvuldig bij elkaar gezocht
Het koper gepoetst en schitterend
De feestelijke jurk glitterend
Het kerstconcert helemaal uitverkocht
Gearmd op zoek naar een lege bank
Geroezemoes, voetstappen, een glimlach
De muzikanten komen binnen, instrumenten in de
aanslag
Stilte, gevolgd door die eerste klank…
Maar nu, de zware kerkdeur blijft dicht
Het is alleen de stilte die zal klinken
Niet naar afloop naar de Pit om koffie of glühwein
te drinken
Ook daar brandt er geen licht

Geen fanfaremuziek als aanvang voor de kersttijd
Geen concert voor de club van 100 of voor u,
Geen sfeervolle avond in het verschiet nu,
Het moest allemaal afgezegd worden, tot onze spijt!
Deze kerst die zo anders zal zijn,
Bedanken wij u op deze manier voor alles, lieve
mensen
En zullen u zo ook hele fijne feestdagen wensen
Lekker thuis, blijf gezond en maak het fijn
En … er komt ook weer een volgend jaar,
Dan poetsen we de instrumenten weer totdat ze
blinken,
Oefenen we muziekstukken zo lang totdat ze weer
prachtig klinken,
Het aftellen naar het kerstconcert 2021 is begonnen,
dan zitten we weer gewoon voor u klaar!

Gevonden:
Hoortoestel Bernafon,
Achter de Linde
Tel.: 0478 642119
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Shop Jacobs

10 jaar

Voor motorolie, beelden, kaarten en snuisterijen. Zo maar…. of als er een verjaardag is.
Wij verkopen van alles en nog meer. Dus kom maar eens een kijkje nemen
in ons gezellig shopje.

Ook verhuren wij stadsfietsen en e-bikes.
Afsluiting jubileumjaar.
Dit doen we met korting van
25% op alle niet afgeprijsde
cadeauartikelen.
Van maandag 21 t/m
donderdag 31 december.
Vierlingsbeekseweg 13

Lieve inwoners.
Hele fijne feestdagen en
op naar een mooi, gezond
en gelukkig 2021!

5825 AS Overloon

0478642472

Vierlingsbeekseweg 13
5825AS Overloon Tel: 0478 642472

JEU

HOUT ISOLATIEMATERIAAL ZAND BETONSTAAL
BEVESTIGINGSMATERIAAL HANG- EN SLUIT
STENEN CEMENT
PLAATMATERIAAL
LATWERK
Professionele
bouwmaterialen
HOUT ISOLATIEMATERIAAL
ZAND
BETONSTAAL
voor een lagere prijs!
BEVESTIGINGSMATERIAAL HANG- EN SLUIT WERK
STENEN CEMENT PLAATMATERIAAL LATWERK
HOUT ISOLATIEMATERIAAL ZAND BETONSTAAL
BEVESTIGINGSMATERIAAL HANG- EN SLUIT WERK
STENEN CEMENT PLAATMATERIAAL LATWERK
HOUT ISOLATIEMATERIAAL ZAND BETONSTAAL
BEVESTIGINGSMATERIAAL HANG- EN SLUIT
WWW.JEUHUBERS.NL
06-53867823
LATWERK
STENEN
CEMENT PLAATMATERIAAL
HOUT ISOLATIEMATERIAAL ZAND BETONSTAAL
BEVESTIGINGSMATERIAAL HANG- EN SLUIT WERK
STENEN CEMENT PLAATMATERIAAL LATWERK
HOUT ISOLATIEMATERIAAL ZAND BETONSTAAL
BEVESTIGINGSMATERIAAL HANG- EN SLUIT WERK
STENEN CEMENT PLAATMATERIAAL LATWERK
HOUT ISOLATIEMATERIAAL ZAND BETONSTAAL
BEVESTIGINGSMATERIAAL HANG- EN SLUIT

HUBERS
BOUWMATERIALEN

Hele fijne kerstdagen
en een gelukkig 2021!

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte auto
met de beste service?
Welkom bij HW auto’s!
Wat kunt u van ons verwachten:
- Ruim 48 jaar ervaring in de autotechniek
- Groot netwerk van autobedrijven en dealers
- Wij zoeken gericht voor u naar de juiste auto
- Vlotte en heldere communicatie en uitleg
- Mogelijkheid tot aankoopbemiddeling met expertise
- Mogelijkheid tot consignatieverkoop van uw auto
- Mogelijkheid tot inruil van uw huidige auto
- Mogelijkheid tot inkoop van uw auto
- Wij verzorgen de tenaamstelling en evt. vrijwaring
- Financierings- en leasemogelijkheden
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 06 25 55 89 35
 info@hwautos.nl
 www.hwautos.nl

In december weer inzamelactie DE-koffiepunten
Gedurende de maand december 2020 wordt alweer
de 9e landelijke Douwe Egberts Waardepuntenactie
georganiseerd, waarbij Lionsclubs en voedselbanken in het hele land Douwe Egberts Waardepunten
gaan inzamelen die zullen worden ingewisseld voor
pakken koffie t.b.v. Voedselbanken Nederland.
In onze regio organiseert Lionsclub Venray Peelparel deze actie voor de voedselbank Noord Limburg.
Vanaf begin december staan de inzamelboxen in
Overloon bij PLUS Verbeeten.
Grijp nu uw kans de punten die u misschien al jaren
uitknipt en in een kastje, laatje of blikje bewaart

een goede bestemming te geven. Gooi ze in de inzamelbox, bij voorkeur gebundeld en geteld per
500 punten. Vorig jaar konden de voedselbanken
ruim 134.000 pakken koffie in ontvangst nemen.
Voor 1 pak koffie zijn er 500 punten nodig, wij zouden het geweldig vinden om de voedselbank Noord
Limburg te mogen voorzien van de nodige pakken
koffie!
Lionsclub Venray Peelparel, onderdeel van Lions International, steunt deze actie. Er zijn immers ook in
onze regio veel gezinnen die steun nodig hebben
van de voedselbank. Voor hen is koffie al snel een
onbetaalbare luxe.

Hof van Loon zegt dank je wel!
Ieder jaar steken medewerkers van geneesmiddelenbedrijf MSD uit Boxmeer graag De Handen uit de
Mouwen. In dit project willen ze graag iets voor een
ander betekenen. Al vroeg in dit voorjaar waren er
leuke ideeën om dit jaar de bewoners van Hof van
Loon in het zonnetje te zetten.

Hartelijke dank, namens bewoners en medewerkers
van Hof van Loon.
Marieke van den Besselaar
Coördinator Informele Zorg Hof van Loon

Helaas zorgde Corona ervoor dat alles anders verliep en de geplande activiteiten konden geen doorgang vinden. Heel verrassend was het dan ook dat
er een ander idee was dat wel mogelijk zou kunnen
zijn.
En op dinsdag 7 december was het zover. Twee
plaatselijke ondernemers zijn benaderd om hierbij
te helpen. BLOEMS uit Overloon heeft de binnentuin prachtig in Kerstsfeer gebracht en het resultaat
mag er zijn!! En Effe uit Overloon heeft ons na de
‘lichtjesopening’ in het donker heerlijk verwend
met een driegangen maaltijd. Bewoners hebben in
de gezamenlijke huiskamer met de medewerkers in
een gezellige sfeer hiervan kunnen genieten.
We zijn dan ook ontzettend dankbaar voor de initiatieven die voor onze bewoners zijn genomen. Juist
nu in deze vreemde tijd was dit méér dan welkom!
Voor nu wensen wij u fijne dagen toe met de hoop
dat 2021 geluk en gezondheid zal brengen.
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Abonnee worden?
Wilt u ook graag elke twee weken op de hoogte
blijven van het nieuws uit uw dorp en bent u nog
geen abonnee van ons dorpsblad?
Vul dan onderstaande strook in.
Ja, ik word m.i.v. 1 januari 2021 abonnee van Ons Eigen Erf en machtig tot wederopzegging Stichting
Ons Eigen Erf van mijn hieronder vermeld IBAN in januari van elk jaar het verschuldigde abonnementsgeld ten bedrage van € 15,- te incasseren.
……………………………………………………………………………………………………………………………
Dhr./Mevr.: …………………………………………………… Voorletters: …………………………………
Adres:

………………………………………………………… Postcode: ……………………………………

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

………………………………………

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

……………………………

Bij contante betaling: Abonnementsgeld € 15,- per jaar.
Stop de ingevulde strook in de brievenbus van Museumlaan 33 of De Bergkamp 6 of mail het formulier
naar: secretariaat@onseigenerf.nl Zie ook onze website: www.onseigenerf.nl/aanmelden
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Spiegel
van Kerst

Spiegel
van Kerst

KLEURPLAAT.
KLEURPLAAT.
Thema van de gebedsviering
op kerstavond 24 december 19:00 uur.
Thema van de gebedsviering op kerstavond 24 december 19:00 uur.
Kleur
de plaater
en iemand
maak er iemand
mee, of
hem hem
voor je raam.
Kleur de plaat en
maak
blijblij
mee,
ofhang
hang
voor je raam.
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Elke 2de zaterdag van de maand,
vanaf 9.00 uur

Verschijningsdatums
Verschijningsdata
2021 (24 x)
2016: (24 x)
1
12
23
34
45
56
67
78
89
9 10
11
10
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
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13 januari
27januari
januari
13
10januari
februari
27
24februari
februari*
11
10februar
maart
24
maart
924
maart
april
237maart
april
621
april
mei
205april
419
meimei
juni
182mei
116
junijuni
15
30juni
juni
29
14juni
juli
13
11juli
augustus
27
25juli
augustus
248augustus
september
722
september
september
216september
oktober
520
oktober
oktober
193oktober
november
217
november
november
161november
december
30
november
15 december

Data 2021:
09
13
13
10
08
12

januari
februari
maart
april
mei
juni

10
14
11
9
13
11

juli
augustus
september
oktober
november
december

Uw Kerstboom wordt opgehaald
op donderdag 21-1 (route 13)
of vrijdag 22-1 (route 19)
De papieren Afvalkalender 2021
valt rondom de Kerstdagen
op uw deurmat.

14 december

Aanleverdatum kopij en
advertentie(s):
*3e Uitgave:
op
11 februari
één
vóór de
vindtweek
de bezorging
verschijningsdatum.
plaats
op donderdag

i.v.m. de Carnaval

Ga je (binnenkort) verhuizen?
Graag tijdig doorgeven aan/via

secretariaat@onseigenerf.nl
39

26

of per brief aan Germien Martens,
Museumlaan 33

Vervolg enquête gemeente
Land van Cuijk i.o.
Nog maar 387 dagen en dan
bevinden we ons in de gemeente Land van Cuijk. Het
bouwen aan deze nieuwe gemeente gebeurt samen
met de inwoners van de vier herindelingsgemeenten. De afgelopen weken hebben zij via een digitale
enquête aangeven waar zij over willen meepraten
in de nieuwe gemeente en op welke manier. Deze
input vormt een belangrijke bouwsteen voor de gemeente Land van Cuijk en de samenwerkingsvorm
met haar inwoners.
De enquête liep van 16 november t/m 6 december.
Burgemeester Antoine Walraven (Mill en Sint Hubert): “We gaan het gesprek aan met de inwoners
om zo de dorpskracht te benutten. We hebben gekozen om dit onderdeel van het gesprek digitaal te
voeren, omdat bijeenkomsten momenteel niet tot
de mogelijkheden behoren. Zodra het weer kan,
organiseren we bijeenkomsten waarbij we het gesprek voortzetten. De input die nu is opgehaald is
hier onderdeel van.”
Deelname
In totaal hebben 1.825 inwoners deelgenomen aan
de enquête. Verschillende leeftijdscategorieën zijn
vertegenwoordigd:
< 20 jaar: 8
20 t/m 35 jaar: 238
36 t/m 50 jaar: 398
51 t/m 65 jaar: 693
> 65 jaar: 488

Boxmeer: 604
Cuijk: 634
Mill en Sint Hubert: 380
Sint Anthonis: 207
Wethouder Bouke de Bruin (Boxmeer): “We zien
dat vanaf 20 jaar de deelname toeneemt. Dat is begrijpelijk, omdat jongeren vanaf deze leeftijd vaker
met de gemeente te maken hebben, bijvoorbeeld
voor starterswoningen. Het is goed dat verschillende leeftijden hun mening hebben gegeven. Zo ontstaat er ook een beeld dat jong en oud vertegenwoordigt. We willen iedereen bedanken die deze
enquête heeft ingevuld.”
Resultaten
Op dit moment wordt de input van de enquête verwerkt. Resultaten en conclusies worden in januari
bekendgemaakt.
Prijzen
Onder de deelnemers worden tien gemeente Land
van Cuijk-verrassingspakketten t.w.v. € 100,- en
twee cadeaubonnen t.w.v. €100,- verloot. Prijswinnaars ontvangen spoedig bericht.
Vervolg
Zodra de coronamaatregelen het toelaten, worden
bijeenkomsten georganiseerd waarbij de opgehaalde input besproken wordt en een verdiepingsslag
wordt gemaakt. Nadere berichtgeving hierover
volgt.

De verdeling tussen de gemeenten is als volgt:

Dorpsraad Overloon wenst
alle inwoners van ons
mooie “Loën”
fijne, gezellige feestdagen
en voor iedereen een
goed 2021.

Ondanks deze bizarre tijd waarin alles anders is dan anders willen wij
U toch hele fijne Kerstdagen wensen en een goed en gezond 2021.
Er komt zeker een tijd dat alles
weer naar het normale gaat en
ook wij ons gezang weer kunnen
laten horen.
Bestuur leden en dirigent van
LOGEKO
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Openingstijden decembermaand
Kerstavond
1e kerstdag
2e kerstdag
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag

geopend van 12:00 - 19:00 uur
gesloten
geopend van 16:00 - 20:30 uur
geopend van 12:00 - 19:00 uur
geopend van 16:00 - 20:30 uur

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2021 toe!

n ook!
wij bezorge

Restaria Loon | Hof van Loon 2 | 5825 DZ Overloon
0478-641480 | www.restarialoon.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: 0478 – 640 520
Mobiel: 06 – 2500 5743
Email: info@fysioteunissen.nl
Internet: www.fysioteunissen.nl

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging

Wij wensen u fijne feestdagen en
de beste wensen voor het nieuwe jaar
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Boeren en tuinders pakken uit
met kerst op 18 en 19 december
In aanloop naar de kerst- derspakkenuitmetkerst.nl , de landelijke site, kun je
dagen, in dit roerige jaar, zoeken we allemaal naar je eenvoudig aanmelden voor de tocht door Land
verbinding.
hebben
behoefte
contact met van Cuijk. Kom langs bij boeren en tuinders in je eiBoeren
en tuinders We
pakken
uit met kerst
op 18 en 19aan
december
onze naasten, ook nu dat even niet kan. Om toch met gen omgeving en geniet van het platteland in kerstIneen
aanloop
naar de
kerstdagen,
dit roerige jaar,in
zoeken
we allemaal
naar
warm
gevoel
de in
kerstdagen
te gaan
‘pakken
sfeer.
verbinding. We hebben behoefte aan contact met onze naasten, ook nu dat even
boeren
tuinders
uitgevoel
met de
kerst’.
Eenininitiatief
van
niet
kan. Omen
toch
met een warm
kerstdagen
te gaan ‘pakken
boeren
tuinders
uit met
kerst’.
Een initiatief
van Land
van Cuijk
Bewust Platteland in kerstsfeer
Landenvan
Cuijk
Boert
Bewust
en ZLTO
Land
vanBoert
Cuijk.
en ZLTO Land van Cuijk.
In het Land van Cuijk organiseren de boeren en tuin‘Wij
nodigen
je graag uit
vrijdag 18
of zaterdag
19 december
eigen
omgeving en
‘Wij
nodigen
jeomgraag
uit
om vrijdag
18 inof
zaterdag
ders een verlichte boerderijenroute met een puzzelvanuit je eigen auto, met je vrienden of gezin te genieten van een middag of avond uit
eigenzegt
omgeving
en vanuit
jeCuijk
eigen
tocht. Rijdend door een prachtig verlicht platteland
op19
het december
sfeervol verlichtein
platteland’,
Hugo Bens, voorzitter
Land van
Boert
Bewust.
coronaproef of
en volgens
RIVM-richtlijnen.
auto,Uiteraard
met geheel
je vrienden
gezinde te
genietenOpvan een zoek je de verlichte letters. Die letters vormen een
www.boerenentuinderspakkenuitmetkerst.nl , de landelijke site, kun je je eenvoudig
zin maar die is nog niet af. Maak er een leuke slagmiddag
avond
uit van
opCuijk.
hetKom
sfeervol
verlichte
plataanmelden
voorof
de tocht
door Land
langs bij boeren
en tuinders
in je
eigen
omgevingzegt
en geniet
van hetBens,
platteland
in kerstsfeer. Land van Cuijk
zin van en ding mee naar de mooie prijzen: een Cliteland’,
Hugo
voorzitter
Platteland
in kerstsfeerUiteraard geheel coronaproef en volnic koe melken en knuffelen voor 10 personen en
Boert Bewust.
In het Land van Cuijk organiseren de boeren en tuinders een verlichte boerderijenroute
kinderfeestje voor 8 kinderen, beschikbaar gesteld
gens
de RIVM-richtlijnen.
Op
www.boerenentuinmet
een puzzeltocht.
Rijdend door een prachtig
verlicht
platteland zoek je de verlichte
letters. Die letters vormen een zin maar die is nog niet af. Maak er een leuke slagzin van door De Tienmorgen uit Beers en een gourmeten ding mee naar de mooie prijzen: een Clinic koe melken en knuffelen voor 10 personen
en kinderfeestje voor 8 kinderen, beschikbaar gesteld door De Tienmorgen uit Beers en schaal voor 4 personen, beschikbaar gesteld door
een gourmetschaal voor 4 personen, beschikbaar gesteld door de Lamperse Hei uit
de Lamperse Hei uit Wanroij. De deelname aan de
Wanroij. De deelname aan de tocht is gratis.
tocht is gratis.
Wil je er op een ander tijdstip tussenuit? De route is na 19 december op
www.landvancuijkboertbewust.nl te downloaden. Deelnemers ontvangen de route per
mail.

Wil je er op een ander tijdstip tussenuit? De route is
na 19 december op www.landvancuijkboertbewust.
nl te downloaden. Deelnemers ontvangen de route
per mail.

Boeren en tuinders pakken uit met kerst op 18 en 19 december

In aanloop naar de kerstdagen, in dit roerige jaar, zoeken we allemaal naar
HetWe
Sint
Theobaldusgilde
wenst
verbinding.
hebben
behoefte
aan iedereen,
contact met onze naasten, ook nu dat even
deze
bizarre
tijden waarin
nukerstdagen
zitten,
niet kan.ondanks
Om toch
met
een warm
gevoelwede
in te gaan ‘pakken
fijne feestdagen
en de allerbeste
wensen
boeren enhele
tuinders
uit met kerst’.
Een initiatief
van Land van Cuijk Boert Bewust
voor 2021.
en ZLTO Land
van Cuijk.
Hopelijk kunnen jullie in het komende jaar weer meer gaan genieten
vanjeons
Sint uit
Theobaldusgilde,
voor gebied
dan ook. in eigen omgeving en
‘Wij nodigen
graag
om vrijdag 18op
ofwat
zaterdag
19 december
vanuit je eigen auto, met je vrienden of gezin te genieten van een middag of avond uit
op het sfeervol
verlichte platteland’, zegt Hugo Bens, voorzitter Land van Cuijk Boert
Blijf gezond!
Bewust. Uiteraard geheel coronaproef en volgens de RIVM-richtlijnen. Op
www.boerenentuinderspakkenuitmetkerst.nl , de landelijke site, kun je je eenvoudig
aanmelden voor de tocht door Land van Cuijk. Kom langs bij boeren en tuinders in je
eigen omgeving en geniet van het platteland in kerstsfeer.
Platteland in kerstsfeer
Het Sint Theobaldusgilde wenst iedereen,
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Gezonde- koelverse maaltijden aan huis!
Bezorging 1 keer per week, geen bezorgkosten.
Heel veel variatie en keuze, ook diëten.

Probeer vrijblijvend 3 maaltijden voor € 14,95
Bel: 06 46276469 Edward Henckens / www.etenmetgemak.nl

Ontmoet
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Voor informatie Stichting Overloonse Bedevaart zie www.theobaldusparochie.nl,

Goede Kerstdagen
Blijf veilig, blijf gezond
Samen maken we een geweldig 2021
Bestuur Stg. Overloonse Bedevaart,
eanatnieettSeteicnhR
VoW
orilm
inifeo, rJm
tiinetg Overloonse Bedevaart zie www.theobaldusparochie.nl,

Voor informatie Stichting Overloonse Bedevaart zie www.theobaldusparochie.nl,

Goede Kerstdagen
Goede Kerstdagen
Blijf veilig, blijf gezond
Samen maken we B
eelinjf gveewileigld, ibgli2jf02g1ezond

Samen maken we een geweldig 2021

Bestuur Stg. Overloonse Bedevaart,

Bestuur Stg. Overloonse Bedevaart,

Wilmie, Jeannette en Riet

Wilmie, Jeannette en Riet

Het bestuur en leden van de Overloonse Vrouwen Organisatie
wensen u fijne kerstdagen en een goed en vooral gezond 2021.

Logo Samen Sterk invoegen

Wij
Wij wensen
u

wensen u

Wij wensen u fijne feestdagen
en een gezond 2020
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Fijne feestdagen en
een gelukkig nieuwjaar!
Bekijk onze aangepaste openingstijden op onze website.

Overloon - Mill
0478 - 507171 • www.vangemertbv.nl

Altijd al eens willen beginnen met golf?
10 lessenkaart en 2 lessen GRATIS!
1 persoon € 495
2 personen € 275 p.p.
3 personen € 250 p.p

4 personen € 200 p.p.
5 personen € 170 p.p.
6 personen € 145 p.p.

info@golfbaanoverloon.nl
tel: 06-29444018
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Kalender van activiteiten

KBO-OVERLOON
Belangenvereniging van senioren

Agenda
Vanwege het Coronavirus zullen tot 1 februari alleen die activiteiten doorgaan, die volgens de richtlijnen van het RIVM mogen en waarvan het bestuur
vindt dat het kan.
Houd de website van KBO Overloon goed in de gaten, voor actueel nieuws, maar ook voor mogelijke
veranderingen, die onverwacht aangebracht moeten worden. De website van KBO Overloon vindt

Wij vonden een sterretje voor de deur
Het had een glinsterende gele kleur.
Wij namen het voorzichtig op en zeiden:
“dit jaar krijg jij dit sterretje van ons”
Wij wensen je een jaar vol vreugde en zonneschijn
Een jaar waarin verdriet en zorgen twee vreemden zijn.
Een jaar waarin vrienden komen en nooit gaan
En waarin geen plaats is voor een traan!
Wij wensen je mooie en gelukkige feestdagen toe.
En een gezond 2021.

u als u in de adresbalk bovenin het volgende typt:
http/www.kbo-overloon.nl (vergeet het tussenliggend streepje niet)
Kerstviering
Door de gevolgen van Corona hebben we als bestuur moeten besluiten dat onze kerstviering niet
door kan gaan. De werkgroep is druk doende met
de uitvoering van een alternatief idee om aandacht
te geven aan Kerst 2020.

Kerst is dit jaar voor iedereen een beetje dromen,
Dromen over vrede en liefde, dromen over
elkaar weer te kunnen ontmoeten.
Bedankt dat u er ook dit jaar weer voor ons was.
Bestuur “de Zonnegroet, Overloon-Holthees-Smakt”.

wenst iedereen fijne Kerstdagen,
en een goed, gezond en gelukkig

2021

wenst iedereen fijn
en een goed, gezon

wenst iedereen fijne Kerstdagen,
en een goed, gezond en gelukkig

202

2021
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Dorien van Dijck
06-30693894
0478-642527
Jolande Segers geeft op haar trainingslocatie in Overloon
puppy stuif-in, basiscursus en diverse vervolgtrainingen.

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

www.doorvandijck.nl

vanuit het hart verbinden bij afscheid

EEN MOOIE
HERINNERING
IS ZOVEEL
WAARD
Heerlijke 100%
blauwe bessen PRODUCTEN en NOTEN

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

Praktijk voor fysiotherapie
W.M. van Iersel, I.H.G. Schreurs & R. Verschuren
K. Peeters - diëtist,

0478 – 641942

Prettige feestdagen
en een
gezond 2021
Bewegen als beste medicijn
tegen het corona venijn.

34

Ook dit jaar komt SJIL op 31 december weer langs de deuren voor
de jaarlijkse oliebollenverkoop! Tussen 10:00 uur en 13:00 uur
kunt u ons bij u aan de deur verwachten!
Hopelijk treffen we jullie allemaal op 31 december!

Agenda
2020

Vanwege het Coronavirus zijn
- of worden - veel activiteiten
afgelast. Daarom moeten wij bij
onderstaand overzicht enig voorbehoud maken. Kijk eventueel op
de website van de betreffende organisaties. Geef ook aan ons door
wanneer uw activiteit verplaatst
of geannuleerd wordt!
31 december
SJIL, Oliebollenactie, huis aan
huis, 10.00 - 13.00 uur

2021
9 januari
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
20 januari
OVO, filmavond met lekker eten,
Museumzicht, 15.00 uur en 20.00
uur
27 januari
OVO, workshop, de Pit, 20.00 uur
30 januari
Huibuuke, Livestream Bonte Aovend
2+3 februari
OVO, jaarvergadering met tonprater Hans Verbaarschot, de Pit,
20.00 uur
10 februari
KBO, Koken voor ouderen, de Pit,
12.00 uur
13 februari
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
14 februari
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30
uur
15 februari
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00
uur
18 februari
OVO, excursie Logeerhuis Kapstok, vertrek vanaf kerkplein,
13.30 uur

24 februari
OVO, thema-avond transgender,
de Pit, 20.00 uur
26 februari
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
4 maart
KBO, Bedevaart Smakt
6 maart
De Pit Theater, The Musical Night,
20.00 uur
7 maart
OVO, Internationale Vrouwendag: dauwtrappen en ontbijten,
Raaijhal, 8.30 uur
10 maart
KBO, Koken voor ouderen, de Pit,
12.00 uur
13 maart
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
14 maart
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30
uur
17 maart
OVO, workshop, de Pit, 20.00 uur
18 maart
KBO, Algemene Leden Vergadering, de Pit
20 maart
Fanfare, Verhalenconcert met het
jeugdorkest
24 maart
OVO, thema-avond film “Wei” en
groepsgesprek, de Pit, 20.00 uur
26 maart
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
31 maart
OVO, Paasspelen, de Pit, 20.00
uur
7 april
OVO, thema-avond pleegkinderen, de Pit, 20.00 uur
10 april
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
11 april
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30
uur

12 april
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00
uur
12 t/m 15 april
KBO, Oosterse dagen
14 april
KBO, Koken voor Ouderen, de
Pit, 12.00 uur
20 april
OVO, reisje naar het Veluwszandsculpturenfestijn, vertrek vanaf
kerkplein, 8.00 uur
21 april
OVO, thema-avond opruimcoach,
de Pit, 20.00 uur
30 april
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
1 mei
De Pit Theater, De Duivelsbrug
(Mannen van Naam), 20.00 uur
5 mei
OVO, fietsen met Marjo, vertrek
vanaf de Pit, 19.00 uur
8 mei
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
12 mei
KBO, Koken voor Ouderen, de
Pit, 12.00 uur
12 mei
OVO, workshop, de Pit, 20.00 uur
15 mei
KBO, Vrijwilligersdag
15 mei
Gilde, DSB “Out of the Box” concert
16 mei
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30
uur
19 mei
OVO, afsluitingsavond: BBQ en
de Sjanellekes, de Pit, 18.00 uur
28 mei
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
1 juni
KBO, Bedevaart Kevelaer
9 juni
KBO, Koken voor Ouderen, de
Pit, 12.00 uur
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De CDA-fractie, wethouders
bestuur van de afdeling Boxme
alle inwoners een heel fijn kers
een gezond 2019.

Sprankelende
Kerstdagen
en een
kleurrijk 2021!

VDB / LO wenst U gezellige feestdagen e
gezond en lokaal politiek voorspoedig

Jeu Verstraaten
wethouder

Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl
Voor computers, laptops, printers, cartridges,
wifi, onderhoud en reparatie.
Marc Oudenhoven
raadslid

Persoonlijk en begripvol

VDB/L

Vijf Dorpen Belang / Lijs

Heer

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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12 juni
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
13 juni
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30
uur
14 juni
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00
uur
19 juni
Fanfare, Avond van de Filmmuziek
20 juni
Lekker Loën, Plein Museumpark,
11.00 - ca. 17.00 uur
25 juni
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
29 juni
KBO, Fietspicknick
10 juli
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
14 juli
KBO, Koken voor Ouderen, de
Pit, 12.00 uur
30 juli
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
11 augustus
KBO, Koken voor Ouderen, de
Pit, 12.00 uur
14 augustus
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
14 t/m 18 augustus
KermisFons van Mil
17 raadslid
augustus
(fractie vrz.)
KBO, Kermislunch voor Ouderen
27 augustus
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur

s en het
eer, wensen
stfeest en

en vooral een

g

2019

LO

8 september
KBO, Koken voor Ouderen, de
Pit, 12.00 uur
11 september
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
11 september
KBO, Jeu de Boules Toernooi
12 september
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30
uur
13 september
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00
uur
24 september
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
24 en 25 september
Loën wet ‘t
2 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond
7 oktober
KBO, Dag van Ouderen
9 oktober
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
10 oktober
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30
uur
13 oktober
KBO, Koken voor Ouderen, de
Pit, 12.00 uur
29 oktober
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
31 oktober
Dutchbricks, LEGO Show Bricktopia Overloon 2021, de Pit, 10.00
- 17.00 uur
10 november
KBO, Koken voor Ouderen, de
Pit, 12.00 uur

11 november
Huibuuke, Vör de kerk óp ’t plein
13 november
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
14 november
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30
uur
14 november
Jubileumreceptie 66 jaar Keieschieters, Vierlingsbeek
15 november
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00
uur
25 november
KBO, Algemene Leden Vergadering, de Pit
26 november
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
8 december
KBO, Koken voor Ouderen, de
Pit, 12.00 uur
11 december
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
12 december
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30
uur
16 december
KBO, Kerstviering
17 december
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
19 december
Lekker Loën, Plein Museumpark,
11.00 - ca. 17.00 uur
31 december
SJIL, Oliebollenactie, huis aan
huis, 10.00 - 13.00 uur

Extra puzzelplezier tijdens de feestdagen zie pagina 38 
Johan Hermanussen
raadslid
In elk vakje moet een cijfer van 1 tot en met 9 ingevuld worden. Je moet de lege vakjes zo invullen, dat
in elke rij, elke kolom én elk blok de cijfers 1 tot en
met 9 slechts één keer voorkomen.
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st Overloon
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De winnaar van de puzzels

rlijke 100% blauwe bessen in
PRODUCTEN
de uitgave van 2-12 is:
Ria Hendriks
(PLIEN).
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Extra puzzelplezier
tijdens de feestdagen
In de eindejaars uitgave deze keer 3 puzzels. Je mag 1, 2 of alle 3
de puzzels maken en inleveren.
De prijzen zijn deze keer beschikbaar gesteld door Warme Bakker
Degen en Multicopy Venray (onze drukker van Ons Eigen Erf)..
Stuur de oplossing(en) naar puzzel@onseigenerf.nl of lever de oplossing(en) in bij Arnold Willemsplein 5 (vlakbij het gezondheidscentrum D’n Bond), met vermelding van naam en telefoonnummer.

Inleverdatum uiterlijk zondag 3 januari 2021.
In elk vakje moet een cijfer van 1 tot en met 9 ingevuld worden. Je moet de lege vakjes zo invullen,
dat in elke rij, elke kolom én elk blok de cijfers 1 tot en met 9 slechts één keer voorkomen.

Horizontaal:
buiten
Nieuw in Ons Eigen Erf1/ Puzzelen
maar:gevaar 6 sinds 11
bijbelse
figuur
12
op
wijze
van
13 bouVanaf onze eerstvolgende uitgave, die verschijntde
op woensdag
10 oktober
aanstaande,
gaan we
puzzels plaatsen. Dit zijn afwisselend kruiswoordpuzzels, sudocupuzzels of woordzoekers.
wland
15 a priori 17 treuzel 19 motto 21
De juiste oplossing kan gemaild worden naar een mailadres, of ingeleverd worden bij een van de
vanaf
deksel
slagwerker
25keerlaag
26
redactieleden22
(zie volgende
uitgave). 24
Uit de goede
inzendingen worden elke
één of meerdere
prijsjes verloot.
dundoek
28 lidwoord 29 met name 30 kiem
De prijzen worden beschikbaar gesteld door DA Drogisterij & Parfumerie, Restaria Loon, Warme
31
opstandeling
33en BLOEMS.
muziektempel 35 pers.
Bakker
Degen, de Hubo, PLUS Verbeeten
De winnaars
en de
oplossing worden telkens
in de daarop volgende
uitgave.
vnw.
36
namiddag
38gepubliceerd
betaalplaats
41
manWij wensen iedereen veel puzzelplezier toe!
nelijk
dier 45 etensrest 47 buisverlichting 48
slee 49 venster 51 voorzetsel 52 grassteppe
54 Chinese deegwaar 55 ego 56 tijd 57
karakter 59 zangnoot 60 paling 61 kolenemmer 62 natuurproduct 64 sportman 65
binnenkomst.

1

2

3

Los de puzzel op en stuur de oplossing naar puzzel@onseigenerf.nl (door deze in te scannen) 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 28-10-2018.
De prijzen van de oplossing van deze keer, zijn beschikbaar gesteld door HUBO en PLUS .
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12

8

9

13

14

De oplossing van de vorige keer, de woordzoeker, was AFVALSYSTEEM .
De winnaars na loting: . . volgt !
Zij worden nog benaderd m.b.t. de gewonnen prijs.

Verticaal: 2 oude lengtemaat 3 een weinig
4 lijfeigene 5 bouwvallig 6 bijbelse figuur 7
toegang 8 pl. in Flevoland 9 rooms-katholiek 10 geweervuur 14 bamboebeer 16
geneesmiddel 18 bergplaats 20 zwemvogel 21 langs 23 mannetjesbij 25 persoon
27 gerief 30 jaargetijde 32 vrucht 34 takje
37 voorkeur 38 huisdier 39 gedorste halmen 40 staat in Amerika 41 vechtsport 42
zangstuk 43 computergeheugen 44 vet 46
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L S E D A C S A C W V K
kledingstuk
V A 50
E houding
D N 52
O kledingstuk
R N O 53Opeulvrucht
L T
56 amfibie 58 droog 60 uitroep van pijn 63 Frans lidE L B J A M B E E W A R
woord.
R I A S Z U D E A R K U
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagoE in EalleKrichtingen
A R inEde Rpuzzel
T verstopt.
R E TZe kunU
naal
nen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep ze
N A L E I E E E G I E B
af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen
I deI oplossing.
N A L R O M L V W M
G E O L KEREL
P T E K REEDS
C I R C
ACUUT
DIERENDOKTER KLERK
E T E O LUCHTKOKER
B R E E SCHEUREN
K R A P
DOSERING
STAAL
FOLDER
N C L I NARRIG
C H T M TIPSY
A S T E
GROEIMARKT
OVERPLAATSEN TIRAN
T O E D PILASTER
R A C H TUNESIE
T N I T
HEIDE
TWEED
IBIZA
POEIER
R U M A POLLEN
S L A B VIOOL
A C O N
IDEEEL
KAART

PRIOR
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zie ook pagina 37
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Warme Bakker Degen
Bestellijsten in winkel verkrijgbaar of
ga naar
bakkerijdegen.nl/onlinebestellingen
24 december geopend tot 15.30u
Reclame: 21 t/m 24 december
• Desserttaartje (3 soorten) € 12,00
• 8 Zachte witte bollen + 2 gratis
• 8 Worstenbroodjes + 2 gratis

WIJ ZIJN GE
SLOTEN
van vrijdag
25 DECEMBE
R
t/m zaterdag
2 JANUARI

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



31 december tot 15.00u geopend
Reclame: 28 december t/m 2 januari
• ¾ kersenvlaai € 6,45
• Roomboter croissant € 0,70
• 4 Rozijnenbollen + 1 gratis
Voor meer info zie website
bakkerijdegen.nl
Irenestraat 2 Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

Op 24 en 31 december zijn we
vanaf 12.30 uur gesloten.

39

Top Aanhangwagens
door een

Top Werkgever
www.henra.nl
Verkoop via: Janssen aanhangwagens, Baansestraat 5a te Overloon



Belangrijke telefoonnummers:

Belangrijke telefoonnummers:
11. Als
Alselke
elkeseconde
secondetelt,
telt,bijbijlevensgevaar
of
heterdaad bel
onmiddellijk 112
levensgevaar
ofdan
heterdaad,
2 Politie:
0900
8844
bel dan
onmiddellijk
112
Wijkagent
Cyril
van
den
Bosch, via
2. Politie: 0900 8844
Wijkagent
janne.blom@politie.nl
politie.nl
(Mijn
Buurt)
Anoniem
bellen:
33.Anoniem
bellen:
08000800
70007000
Huisartsenpost
Boxmeer
44.Huisartsenpost
Boxmeer
09008880
8880spoed
spoed
0900
opop
mama
t/mt/m
vr vr
tussen
tussen
17.00
08.00
uur,
in
het
17:00 - 08:00 uur.
weekend en op feestdagen, voor
5 Brandweer: 088 0208208
dringende medische vragen die
6 Maasziekenhuis Boxmeer:
niet kunnen wachten tot het
0485 845000
eerstvolgende spreekuur van uw
7 Meldingen bij Gemeente Boxmeer:
eigen huisarts
•
Groen, plein, stoep,
fietspad, weg
5. Brandweer:
088 0208208
585911 of bij spoed
06 53735353
6.0485
Maasziekenhuis
Boxmeer:
www.boxmeer.nl
0485 845000 tab melding doen
Zorgloket: 0485
585865 0485 585911
7.• Gemeente
Boxmeer:

2

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

13 januari
6 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!

